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  مقدمو مرحـو فيض االسالـ

  بسم الٌلو الٌرٛتن الٌرحيم

 ألٌلهٌم ك أنطقٍت با٢تدل، ك أ٢تمٌت الٌتقول، ك كفٌقٍت لٌليت ىي أزكى، ك استعملٍت ٔتا ىو أرضى.

 11ٚتلو  صحيفو 02دعاء 

اند اگر ركزل  آكر پيش مَتكند ك بكرات معٌلقو در جٌو راه يافتو اكنوف كو مردـ دنيا در راه صنعت ك ساخنت چيزىال شگفت
در راه علم ك دانش گاـ بردارند پس از ىزار ساؿ در مركز ثقل علٌمى يعٌت در دانشگاه بزرگ دنيال آف زماف صحيفو 

نداف آف دانشگاه حكومت كرده ك فرماف ميدىد، بنابراين شايستو است كو خواننده ٤تًـت سٌجاديٌة بر بزرگاف علماء ك دانشم
در معاٌل سخناف اماـ زين العابدين )صلوات الٌلو عليو( تأٌمل ٪توده ك بيانديشد تا آف حقائق ك درستيها را يافتو سعادت ك 

علم ك دانش( ك پدر ك مادر ك برادر ارٚتندـ نيكبخىت دنيا ك آخرت را )( بدست آكرد، ك برال اين بنده )خدمتگزار 
 )رٛتهم الٌلو( استغفار ٪توده از خدال عٌز ك جٌل آمرزش ٓتواىد.

  ك الٌسالـ على من اتٌبع ا٢تدل. فيض اإلسالـ

  ق ؽ 1941رجب ا١ترٌجب  02
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  ديباچو ترٚتو ك شرح صحيفو كاملو سجاديو

  بسم الٌلو الٌرٛتن الٌرحيم  ترٚتو ك شرح صحيفو كاملو سٌجاديٌو

ك  اٟتمد لٌلو اٌلذم حثٌنا على الٌتضرٌع ك اإلنابة، ك نٌور افئدتنا بادعية الٌصحيفة الٌسٌجاديٌة، ك الٌصلوة على سٌيد ا١ترسلُت: ٤تٌمد
 ات الكفر اىل نور اإلٯتاف.اىل بيتو: اٌلذين ىم ٛتلة علم القراف، ك ّٔم اخرج الٌلو عباده من ظلم



الٌلهٌم صٌل على ٤تٌمد ك الو، يا ذا اٟتكمة ك البياف احفظ بياننا عن الٌشُت، ك لساننا عن ا١تُت، امُت يا خَت ا١تسئولُت 
صحيفو كاملو سٌجاديٌو را اماـ زين العابدين ك سٌيد الٌساجدين، سٌيدنا ك موالنا علٌى ابن اٟتسُت صلوات الٌلو عليو ك على 

آبائو األبرار ك ابنائو االئٌمة االطهار انشاء فرموده ك فرزند ارٚتندش حضرت اماـ ٤تٌمد باقر )عليو الٌسالـ( نوشتو ك اماـ ْتٌق 
 ناطق جعفر ابن ٤تٌمد الٌصادؽ )عليو الٌسالـ(
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چنُت ٚتعى گردد كو نظَت آنرا ركزگار ياد ندارد كو گوينده ك نويسنده ك  ميشنيده، پدر ك مادر من ك ٫تو جهانياف بفدال
 ال اينساف گرد آمده باشند. شنونده

اين كتاب دارال پنجاه ك چهار دعا است كو ىركس از ركل اخالص ك با نٌيت پاؾ يكى از آّٗا را ٓتواند ك در فهم معاٌل 
تابيده متوٌجو ٓتدايتعاىل گشتو براه سعادت ك نيكبخىت دنيا ك آخرت قدـ درنگ نور ا٢تى در دؿ اك  آف انديشو ٪تايد ىب

 ميگذارد.

اين كتاب در بُت علماء ك بزرگاف بو ا٧تيل اىل بيت ك زبور اؿ ٤تٌمد )عليهم الٌسالـ( ملٌقب گرديده ك ٫تانطور كو ا٧تيل 
ه صحيفو ىم علـو ك حكمى را در بردارد كو عيسى ك زبور داكد )عليهما الٌسالـ( دك كتاب آٝتاٌل حاكل علـو ك حكم بود

 جهانياف را بسعادت ك نيكبخىت مَتساند.

در كتاب مستدرؾ الوسائل بياف كرده:( اين كتاب « عليو الٌرٛتة»در بسيارل از اجازات علماء امامٌيو )چنانكو ٤تٌدث نورل 
اند ك ٫تانطور كو قرآف كرمي را  اف )برادر قرآف( گفتواند ك ّٗج البالغو را اخ القر  را بو اخت القراف )خواىر قرآف( كصف ٪توده

خدايتعاىل بزباف حضرت خامت األنبياء )صٌلى الٌلو عليو ك الو( بياف فرموده، ّٗج البالغو ك صحيفو را ىم كو سخناف آف از 
 1منبع علم ا٢تى تراكش كرده بزباف مقٌدس دك علٌى )عليهما الٌسالـ( جارل گردانيده است.

ٌمد ابن علٌى ابن شهراشوب سركل مازندراٌل )رٛتو الٌلو( متوٌّ ساؿ پانصد ك ىشتاد ك ىشت در ٣تٌلد دٌكـ  ابو جعفر ٤ت
كتاب مناقب آؿ ابيطالب )عليهم الٌسالـ( در فصلى كو معجزات حضرت علٌى ابن اٟتسُت )عليو الٌسالـ( را بياف ميفرمايد 

 مينويسد:

                                                           
1

ُآ سيز ططزٓ  هعأً كَ در جزجوَ ّ هقصْد اس هطالة آى ُواى! ايي كحاب اس كيظث ّ هْضْع آى چيظث؟: ًوا خْاًٌذٍ هذحزم اًذيؼَ( 1)  

ب ّ افظاًَ پيؼيٌياى ًْػحَ ػذٍ ّ يا ًْػحَ ُا را پض ّ پيغ ًوْدٍ ًذاًظحَ طخٌأً اس آًِا  ًْيظاى اهزّسٓ ًيظث كَ ُواى جزجوَ ُآ تعضٔ اس طّلا

در ( كَ ًؼز دق ّ تاطل ًشد آًِا يكظاى اطث )كاطحَ يا تز آًِا افشّدٍ ّ تصْرت كحاتٔ درآّردٍ تآى افحخار هيكٌٌذ ّ تكوك تعضٔ اس كحاتفزّػِا

َ هطالعَ كٌٌذگاى تذرّغ جصذيخ آًزا توي ًظثث دادٍ دطحزص هزدم گذاردٍ اًذ، ّ تيخثزاى ُن تاّر هيٌوايٌذ  اًذ، ّ تزآ رّاج كاالٓ خْد ّ جلة جْجا

اديَا ُويي اطث كَ در دطحؼاًظث ّ هاًٌذ افظاًَ يا رّ  .سًاهَ خْب ّ رّاى هيخْاًٌذكَ جزجوَ ّ ػزح صذيفَ كاهلَ طجا



______________________________ 
٪تا: اين كتاب از كيست ك موضوع آف چيست؟! ك مقصود از مطالب آف ٫تاف معاٌل كو در  نده ٤تًـت انديشو( خوان1)

ىا  نويساف امركزل نيست كو ٫تاف ترٚتو ىال بعضى از طاٌلب ك افسانو ىال زير سطرل پيشينياف نوشتو شده ك يا نوشتو ترٚتو
بر آّٗا افزكده ك بصورت كتاىب درآكرده بآف افتخار ميكنند ك بكمك را پس ك پيش ٪توده ندانستو سخناٌل از آّٗا كاستو يا 

اند، ك برال ركاج كاالل خود ك  بعضى از كتابفركشها )كو نشر حق ك باطل نزد آّٗا يكساف است( در دسًتس مردـ گذارده
كو ترٚتو ك شرح صحيفو    اند، ك بيخرباف ىم باكر مينمايند جلب توٌجو مطالعو كنندگاف بدركغ تصحيح آنرا ٔتن نسبت داده

 كاملو سٌجاديٌو ٫تُت است كو در دستشانست ك مانند افسانو يا ركزنامو خوب ك ركاف ميخوانند.
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راسو فما  ك ذكر فصاحة الٌصحيفة الكاملة عند بليغ ّ البصرة فقاؿ: خذكا عٌٌت حىٌت املى عليكم، ك اخذ القلم ك اطرؽ
آكرل سخن از فصاحت صحيفو كاملو ٔتياف آمد، اك گفت: از من فراگَتيد تا  رفعو حىٌت مات )در بصره نزد دانشمند زباف

 امالء كنم، ك قلم بدست گرفت ك سربزير افكند پس سربلند نكرد تا مرد.« مانند آنرا»بر مشا 

ود پس از نقل اين حكايت )با اندؾ اختالؼ در عبارت( سٌيد عليخاف )عليو الٌرٛتة( در پاياف ديباجو شرح صحيفو خ
مينويسد: ك لعمرل لقد راـ شططا فناؿ سخطا )ك ّتاف خودـ سوگند كو آ٪ترد خواستو از حٌد خود ٕتاكز كند، بغضب ك 

 خشم گرفتار شده(.

ىا ك تفسَتىا ك در  رٚتواز يكساؿ پيش بنوشنت ترٚتو ك تفسَت قرآف كرمي مشغومل ك چوف آرزك داـر اين كتاب جامعًتين ت
ـٌ( از آف ّٔره دنيا ىب مند گردند، ك آف مراجعو  نظَت باشد ك تا ٦تكن است بطورل ساده ك ركاف كو ٫تگاف )خواٌص ك عوا

، ك  بكتب ك مطالعو بسيار الـز دارد، از اينرك در گوشو ال خزيده جز با كتب فقو ك اخبار ك تفسَت با كسى انس نداـر
اؿ بيك رشتو در بيشًت اكقات شب ك ركز بدف را كاىيده ركح را خستو ميگرداند، چنانكو در ّٗج بديهى است كو اشتغ

البالغو است امَت ا١تؤمنُت )عليو الٌسالـ( فرموده: اٌف ىذه القلوب ٘تٌل كما ٘تٌل االبداف فابتغوا ٢تا طرائف اٟتكم )اين د٢تا 
چنانكو « ّتهت يكنواخت بودف اجزاء آف با يكديگر»ند بستوه آمده خستو ميشو « از فكر ك انديشو در يك موضوع»

آف « رفع خستگى»بستوه آمده خستو ميشوند، پس برال « از خوردف يك خورش ك كار يكرنگ ا٧تاـ دادف»ىا  بدّٗا ك تن
كو بآّٗا لٌذت ك خوشى ميربند مانند سخناف گوناگوف پيشواياف دين ك »آكر  د٢تا حكمتها ك دانشهال تازه ك شگفت

ك چوف ٪تيخواىم در «( تا در كسب حكمت ك بدست آكردف دانش كوشش داشتو خستو نشويد»را بطلبيد « نشمندافدا
  اين كار بزرگ خستگى ٓتود راه دىم
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سٌجاديٌو )كو از چندل پيش در بدينجهت در ضمن نوشنت ترٚتو ك تفسَت قرآف كرمي بنوشنت ترٚتو ك شرح صحيفو كاملو 
، ك از آنانكو از علم ك دانش كم صدد تنظيم آف بوده ّٔره ىستند انتظار داـر كو آنرا با دٌقت ك تأٌمل مطالعو  اـ( ميپرداـز

٪تايند، زيرا نگارنده ٫تيشو خواىاف اين نكتو ىستم كو ىرمطلب علمى ك ديٌت را طورل بنويسم كو خواننده ٤تًـت آنرا ٓتوىب 
دريابد، بنابراين گماف نربيد كو اين كتاب كو بآساٌل بدست مشا مَتسد مانند بيشًت كتأّائى استكو در دسًتستاف است، 

بلكو اگر انديشو ٪تائيد مييابيد كو آف عصاره كتأّال بزرگاف علماء امامٌيو )رٛتهم الٌلو( ك ديگر دانشمنداف است كو ر٧تها 
 اند. نوشتو ك در دسًتس ما قرار داده برده عمرىا صرؼ ٪توده تا آّٗا را

برال آشنا بودف بركش اين كتاب يادآكرل مينمامي: ىركلمو ك ٚتلو ك مطلىب را كو ٤تتاج بتوضيح ك شرح باشد در بُت دك 
خٌط قوسى: )( مينگاـر تا ترٚتو از شرح فرؽ داشتو تٌصّر در اصل عبارت نشده باشد، ك برال ىرآيو از آيات قرآف كرمي  

 بياف ميشود س را عالمت سوره، ك ل را نشانو آيو قرار دادـ تا ىركو ٓتواىد مراجعو ٪تايد.كو 

پاداش رنج خود را در ترٚتو ك شرح اين كتاب مقٌدس بركاف پاؾ پدر ك مادر ك برادـر )رٛتهم الٌلو( تقدمي داشتو از 
ه حقتعاىل برال من ك ايشاف طلب مغفرت ك خوانندگاف درخواست مينمامي: ىنگاـ خواندف دعاء ك دست دراز كردف بدرگا

 آمرزش ٪تايند، ْتوؿ الٌلو اعتصم، ك بقٌوتو ك عونو افتتح ك اختتم.

  العبد الفاٌل علٌى الٌنقٌى فيض اإلسالـ

  اإلصفهاٌٌل اؿ ٤تٌمد الٌديباج
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 [ شده]در بياف كسانيكو صحيفو از آّٗا ركايت 

كو « على منشئها االؼ السالـ ك التحٌية»)در راكل صحيفو سجاديٌو  -1بناـ خداكند ىب اندازه ٓتشاينده بسيار مهرباف ]
« متوٌّ ساؿ ىزار ك سى ك يك»اختالفست: از شيخ ّٔائى رٛتو الٌلو « خرب داد ما را»در اٌكؿ سند آف ميفرمايد: حٌدثنا 
ابو اٟتسن علٌى بن ٤تٌمد ابن ٤تٌمد ابن على اٟتٌلى »اين سند شيخ جليل ابن الٌسكوف نقل شده: گوينده حٌدثنا در اٌكؿ 

ٌّ در حدكد ساؿ ششصد ك شش  اند: است، ك گفتو« متو

ميباشد، ك اين « رضى الٌدين، ابو منصور، ىبة الٌلو ابن حامد اٟتٌلى متوٌّ ساؿ ششصد ك نو»گوينده آف عميد الرؤساء 
مَتداماد عليو الٌرٛتة « ٤تٌمد باقر ابن ٤تٌمد اٟتسيٌٌت االسًتابادل معركؼ بو»چنانكو سٌيد اجٌل قوؿ صحيح ك درست است، 



اٌكؿ متوٌّ ساؿ ىفتصد ك »در حواشى خود بر صحيفو سٌجاديٌو ميفرمايد: شيخ شهيد « متّو ساؿ يكهزار ك چهل»
  در نسخو« ىشتاد ك شش

 2ص:  الصحيفة السجادية / ترٚتو ك شرح فيض اإلسالـ،

خود كو آف را با نسخو ابن الٌسكوف مقابلو ٪توده نوشتو كو در نسخو ابن الٌسكوف خٌط ك نوشتو عميد الٌرؤساء « كتاب»
است باين ٨تو: السٌيد األجٌل، الٌنقيب األكحد، العامل، جالؿ الٌدين، عماد اإلسالـ، ابو جعفر: القاسم ابن اٟتسن ابن 

الٌلو تعاىل علٌوه، صحيفو را نزد من درست ك آراستو خواند ك من آف را از سٌيد ّٔاء الٌشرؼ، ٤تٌمد ابن اٟتسن ابن معٌيو اداـ 
ابو اٟتسن: ٤تٌمد ابن اٟتسن ابن اٛتد از رجاؿ ك ركات اك كو در منت اين نسخو است برايش ركايت ٪تودـ، ك چوف بر 

اجازه دادـ، ك اين اجازه را در ماه ربيع اآلخر از  حاؿ اك آگاىى يافتو از ديگراف برترش ديدـ ركايت ك نقل صحيفو را بول
ساؿ ششصد ك سو ىبة الٌلو ابن حامد ابن اٛتد ابن ايوب ابن علٌى ابن ايٌوب نوشتو، ك سپاس خدا را است. بنا بر اين 

لٌى ابن ٤تٌمد ابن عميد الٌرؤساء ميفرمايد:( سٌيد اجٌل، ٧تم الٌدين، ّٔاء الٌشرؼ، ابو اٟتسن: ٤تٌمد ابن حسن ابن اٛتد ابن ع
ما را حديث ٪تود )رجاؿ نويساف نامى از سٌيد ٧تم الٌدين، ّٔاء الٌشرؼ در   -رٛتو الٌلو -عمر ابن ٭تِت العلوٌل اٟتسيٌتٌ 

متواتره « عليو الٌسالـ»اند ك احواؿ اك معلـو نيست، كىل چوف نسبت صحيفو شريفو ْتضرت سٌيد الٌساجدين  كتبشاف نربده
يده است جهل ك ناداٌل باحواؿ بعض رجاؿ سند نقصى در صٌحت ك درسىت آف كارد ٪تيسازد، ك دست بدست ٔتا رس

چوف ايشاف اىل اجازه ىستند، نو اىل ركايت، پس برال اٌتصاؿ ركايت ٔتعصـو ناـ آّٗا نيز برده ميشود، ك ركش علماء در 
يخ سعيد، ابو عبد الٌلو: ٤تٌمد ابن اٛتد ابن فرمود: خرب داد ما را ش -2[ ]-اجازات چنُت است، خالصو سٌيد ٧تم الٌدين(

در ماه ربيع األٌكؿ از ساؿ پانصد ك  -عليو الٌسالـ -دار آقا ك پيشوال ما امَت ا١تؤمنُت علٌى ابن اىب طالب شهريار خزانو
 [-شانزده در حاليكو صحيفو را بر اك ميخواندند ك من ميشنيدـ
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)سٌيد ٧تم الٌدين( گفت شنيدـ صحيفو را پيش از اين ميخواندند بر شيخ صدكؽ )راستگو( ابو منصور: ٤تٌمد ابن  -3]
)عكربل يا عكرباء ناـ دىى است در ده فرسخى بغداد ك در  -رٛتو الٌلو -٤تٌمد ابن اٛتد ابن عبد العزيز عكربٌل معٌدؿ

اند: معٌدؿ لقب  شود، ك معٌدؿ كصف شده بعدالت ك آراستگى است، ك گفتونسبت بو آف عكربٌل يا عكرباكٌل گفتو مي
اك گفت: حديث كرد ما را شريف، ابو  -4[ ]-شيخ أبو منصور بوده( از أبو الفضل: ٤تٌمد ابن عبد الٌلو مطٌلب شيباٌل

 -علٌى ابن اىب طالب عبد الٌلو: جعفر ابن ٤تٌمد ابن جعفر ابن حسن ابن جعفر ابن حسن ابن حسن ابن امَت ا١تؤمنُت



اك گفت: حديث كرد ما را عبد اهلل ابن عمر ابن خطٌاب زيٌات )فركشنده ركغن زيت( ساؿ  -5[ ]--عليهم الٌسالـ
اك گفت: حديث كرد مرا دائيم: على ابن نعماف اعلم )اعلم در اينجا ٔتعٌت لب باال  6[ ]-دكيست ك شصت ك پنج

د مرا عمَت ابن متوٌكل ثقفٌى بلخٌى )ثقفي منسوب بو ثقيف كو ناـ اك گفت: حديث كر  -7[ ]-شكافتو شده است(
 [-ال است در طائف، ك بلخى منسوب بو بلخ كو شهر بزرگى از شهرىال خراساف بوده( از پدرش: متوكل ابن ىركف قبيلو
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را پس از كشتو شدف پدرش ىنگاميكو ٓتراساف مَتفت مالقات كردـ  -ٌسالـعليو ال -اك گفت: ٭تِت ابن زيد ابن علىٌ  -8]
)ك آف جناب در ٫تاف سفر پس از باز گشت از سرخس در جوزجاف عصر ركز ٚتعو ساؿ يكصد ك بيست ك پنج در 

  پس، از من حاؿ -01[ ]-فرمود: از كجا ميآئى؟ گفتم: از حج -9[ ]-ىيجده سالگى كشتو شد( ك بر اك سالـ كردـ
بسيار پرسش كرده، من اك را از آف  -عليو الٌسالـ -كساف ك عموزادگاف خود را در مدينو پرسيد ك از حاؿ جعفر ابن ٤تٌمد
پس از آف  -00[ ]-آگاه ساختم -عليو الٌسالـ -حضرت ك از ايشاف ك اندكىشاف بر )كشتو شدف( پدرش زيد ابن علىٌ 

پدـر را ّتنگ نكردف )با بٌت امٌيو( امر فرمود ك پند ك اندرز داد ك  -الٌسالـ عليو -فرمود: عمومي ٤تٌمد ابن على )اماـ باقر(
اك را آگاه ٪تود كو اگر قياـ كند ك از مدينو بَتكف ركد پاياف كارش بكجا ميا٧تامد )چنانكو در كوفو ركز دكشنبو دٌكـ ماه 

بياف جناب ٭تِت چنُت استفاده صفر ساؿ يكصد ك بيست ك يك در چهل ك دك سالگى كشتو ك بدار كشيده شد، از 
ميشود: كو عمل جناب زيد نكوىيده ك ٥تالفت امر اماـ خود ٪توده است، كىل آنچو از اخبار بدست ميآيد ستودف آف 

  جناب است، ك خركج ك جنگ اك را با بٌت امٌيو برال
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منافات ندارد، زيرا  -عليو الٌسالـ -ميدانند ك اين با ّٗى حضرت اماـ باقر -و الٌسالـعلي -خو٩تواىى حضرت اماـ حسُت
عليو  -اند: ّٗى حضرت باقر ّٗى آف حضرت يا از ركل تقٌيو بوده يا از ركل شفقت ك مهرباٌل بر اك، ك اينكو گفتو

 :-الـعليو السٌ  -ّتناب زيد ّٗى ٖترٯتى است جز آنكو بسبب دعال حضرت صادؽ -الٌسالـ

خدا عمومي زيد را بيامرزد، ك بسبب خويشاكندل اك خدال تعاىل كل را ميبخشد، گفتارل ّتا ك دكر از انديشو نيست، ك 
زياف رسيده، نسأؿ الٌلو  -عليو الٌسالـ -اند برال اينكو از ايشاف باماـ اٌما خركج مانند ٭تِت ك ٤تمد ك إبراىيم را اشكاؿ ٪توده

را ديدار ٪تودل؟ گفتم:  -عليو الٌسالـ -ٔتتوكل ابن ىركف فرمود:( آيا پسر عمومي جعفر ابن ٤تٌمد العفو عنهم ك عٌنا، ٭تِت
گفت: در باره من چو فرمود؟ مرا   -19[ ]-گفت: از اك شنيدل كو از كار من چيزل بگويد؟ گفتم: آرل  10[ ]-آرل



گفت: مرا از مرگ ميًتساٌل؟!   -11[ ]-اـ آگاه كن، گفتم: فدايت گردـ دكست نداـر ركبركيت گومي آنچو از اك شنيده
ال بياكر )بياف كن( گفتم: از آف حضرت شنيدـ كو ميفرمود: تو كشتو ك بدار آكٮتتو ميشول چنانكو پدرت   آنچو شنيده

ُـّ اٍلكً  پس رنگ ركيش برگشت ك گفت: 15[ ]-كشتو ك بدار آكٮتتو گرديد )س   تابً ٯتىٍحيو اللَّوي ما يىشاءي كى ييثبتي كى ًعٍندىهي ا
 94ل  19
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لوح ٤تفوظ كو احواؿ آفريدگاف در آف »يعٌت خدا ىر چو خواىد نابود ك ىر چو را خواىد پايدار ميكند ك اصل كتاب 
خو٩تواىى اماـ حسُت  نزد اك است( ال متوٌكل ٤تٌققا خدال عٌز ك جل اين كار )تركيج دين ك شريعت يا« ثابت ميباشد

عليو الٌسالـ( را بوسيلو ما تأييد ٪توده ك دانش ك مششَت را ٔتا داده ك اين ىر دك برال ما فراىم آمده، ك بعموزادگاف ما تنها 
از تو ك  -عليو الٌسالـ -بينم رغبتشاف بپسر عمويت جعفر گفتم: فدايت گردـ من مردـ را مى  -06[ ]-علم داده شده

مردـ را بزندگى ميخوانند ك  -عليهما الٌسالـ -گفت: عمول من ٤تٌمد ابن على ك پسرش جعفر  07[ ]-پدرت بيشًت است
 گفتم: ال پسر رسو٠تدا ايشاف داناترند يا مشا؟  08[ ]-ما آناف را ٔترگ دعوت مينمائيم

قاد ٭تِت را در باره پس زماٌل دراز چشم بزمُت افكند )انديشو مينمود كو مراد متوكل چيست؟ ميداند ك ميپرسد تا اعت
حضرت صادؽ ك پدرش حضرت باقر عليهما الٌسالـ بداند، يا چوف ٪تيداند ميپرسد، ك يا استفهاـ ك پرسش اك از ركل 

توبيخ ك سرزنش است( پس از آف سربلند كرده گفت: ٫تو ما را علم ك دانش )بامر ٔتعركؼ ك ّٗى از منكر ك سائر احكاـ( 
 نچو را كو ما ميدانيم ك ما ٪تيدانيم آنچو را كو آناف ميدانند )ك اينكو نفرموده:ىست جز آنكو ايشاف ميدانند آ

 -14[ ]-اش در باره حقائق ك علـو ا٢تٌيو ناداف ميدانست( آّٗا داناترند برال آنست كو خود را نسبت بعمو ك عموزاده
 [-ال؟ گفتم: آرل سپس ٔتن گفت: چيزل از پسر عمومي ضبط كرده
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گفت: ٔتن نشاف ده، پس انواعى از علم را )كو از آف حضرت ياد داشت ٪توده بودـ( باك نشاف دادـ، ك دعائى را   -21]
بر من امالء ٪توده )فرموده ك من نوشتو بودـ( ك ٔتن فرموده بود كو پدرش  -عليو الٌسالـ -بول ٪تودـ كو حضرت صادؽ

 -بر اك امالء كرده ك اك را خرب داده بود كو آف دعاء از دعال پدرش عٌلى ابن اٟتسُت -عليهما السالـ -لى٤تٌمد ابن ع
ال از پوست يا كاغذل است كو در آف چيزل  از ٚتلو دعاىال صحيفو كاملو است )صحيفو ٔتعٌت پاره -عليهما الٌسالـ

اند از ركل ٣تاز ك از قبيل تسميو ظرؼ باسم  ناميده بنويسند ك ٚتع آف صحف ك صحائف است، ك اينكو دعاء را صحيفو



پس ٭تِت آف را تا پاياف نگاه   20[ ]-اند برال كماؿ ك ا٫تٌيت آنست( مظركؼ است، ك اينكو آف را بكاملو كصف ٪توده
[ -كرد ك گفت: اجازه ميدىى آف را رك نويس ٪تامي؟ گفتم: ال پسر رسوؿ خدا در آنچو از خودتاف است اجازه ميخواىى؟

ال از دعاء كامل را از آنچو پدـر از پدرش )علٌى بن اٟتسُت  پس فرمود: آگاه باش كو اكنوف بتو نشاف دىم صحيفو 22]
عليهما الٌسالـ( نقل ٪توده ك مرا بنگهداشنت ك جلوگَتل آف از كسيكو اىل آف نيست )منافقُت، ستمكاراف ك ناداناف( 

 [-سفارش كرده
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عمَت )ابن متوكل( گفتو: پدـر گفت: پس بر خاستند نزديك ٭تِت رفتم ك سرش را بوسيدـ ك گفتم: سوگند ٓتدا ال  23]
فرزند رسوؿ الٌلو من خدا را با دكسىت ك پَتكل از مشا پرستش ميكنم، ك اميدكاـر كو مرا در زندگى ك مرگ بوسيلو كاليت ك 

ال كو باك داده بودـ ّتواٌل كو با اك بود داد ك فرمود: اين دعاء  پس صحيفو 24[ ]-نيكبخىت ٓتشد دكسىت مشا سعادت ك
خدايش  -را با خٌط آشكار ك زيبا بنويس ك برال من بياكر كو شايد آف را از بر ٪تامي، زيرا من آف را از پسر عمومي جعفر

 -ه پشيماف شدـ ك ٪تيدانستم چو كنم، ك حضرت صادؽمتوٌكل گفت: من از كرد 25[ ]-ميخواستم ك ٪تيداد -نگهدارد
پس از آف ٭تِت جامو داٌل خواست ك صحيفو قفل زده مهر   26[ ]-ىم نفرموده بود كو آف را بكسى ندىم -عليو الٌسالـ

 ال از آف بَتكف آكرد ك ٔتهر نگاه كرده آف را بوسيد ك گريو كرد، سپس مهر را شكست ك قفل را گشود ك صحيفو را كرده
 [-باز كرده بر چشم خود ّٗاد ك بر ركيش ماليد
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ك فرمود: قسم ٓتدا ال متوكل اگر نبود آنچو از پسر عمومي بياف كردل كو كشتو ك بدار آكٮتتو ميشـو اين صحيفو را  27]
آف بود كو مبادا بدست نا اىل افتد، يا چنُت نسخو گرانبها ك بتو ٪تيدادـ ك از دادف آف ٓتل مينمودـ )اين ٓتل از جهت 

كىل چوف  28[ ]-است گمشده نابود گردد -عليو الٌسالـ -بيمانندل كو ٓتٌط پدرش زيد ك امالء جٌدش علٌى ابن اٟتسُت
ترسيدـ   ميداًل كو گفتار حضرت صادؽ حٌق ك درست است كو از پدرانش فرا گرفتو ك بزكدل درسىت آف آشكار گردد پس

پس آف را  29[ ]-ىا برال خودشاف اندكختو ٪تايند كو چنُت علمى بدست بٌت امٌيو افتد ك آف را پنهاف دارند ك در گنجينو
بگَتد ّتال من نگهدار ك چشم براه باش ىر گاه خدا كار من ك اين گركه )بٌت امٌيو( را گذراند كو اك است گذراننده )ك 

نت ك سپرده من نزد تو باشد تا آف را بدك پسر عمومي: ٤تٌمد ك إبراىيم فرزنداف عبد الٌلو شنيدل كشتو شدـ( اين صحيفو اما
برساٌل، زيرا ىر دك در اين كار )قياـ بر عليو بٌت امٌيو( جانشيناف من  -عليهما الٌسالـ -ابن حسن ابن حسن ابن علىٌ 



كردند ك ٤تٌمد در مدينو ك إبراىيم در بصره كشتو ىستند )٤تٌمد ك إبراىيم ىر دك برادر در زماف ابو جعفر منصور خركج  
 [-شدند(
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عليو  -متوٌكل گفت: صحيفو را گرفتم ك چوف ٭تِت ابن زيد كشتو شد ٔتدينو باز گشتم ك خدمت حضرت صادؽ 31]
 ك فرمود: 30[ ]-پس گريو كرد ك بر اك سخت اندكىناؾ شدرسيدـ ك سرگذشت ٭تِت را برال آف بزرگوار گفتم،  -الٌسالـ

سوگند ٓتدا ال متوٌكل مرا از دادف دعاء بيحِت باز نداشت  90[ ]-خدا پسر عمومي را بيامرزد ك بپدراف ك اجدادش برساند
گشود جز آنچو اك بر صحيفو پدرش از آف ميًتسيد، اكنوف آف صحيفو كجا است؟ گفتم: اينست آف صحيفو، پس آف را  

سپس بفرزندش  -99[ ]-است -عليهما الٌسالـ -ك فرمود: ٓتدا قسم اين خط عمومي زيد ك دعاء جٌدـ علٌى ابن اٟتسُت
اٝتعيل فرمود: ال اٝتعيل برخيز ك دعائيكو تورا ْتفظ ك نگهداريش امر ٪تودـ بياكر )كفات اٝتعيل در ساؿ يكصد ك سى ك 

ال بَتكف آكرد كو گويا  است( اٝتعيل بر خاست ك صحيفو -الٌسالـ عليو -سو بيست ساؿ پيش از كفات حضرت صادؽ
 پس حضرت صادؽ آف را بوسيد ك بر چشم خود ّٗاد ك فرمود: 91[ ]-ال بود كو ٭تِت ابن زيد ٔتن داده بود ٫تاف صحيفو
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 گفتم ال فرزند رسوؿ خدا:  35[ ]-است در حضور من -عليهما الٌسالـ -اين نوشتو پدـر ك گفتو جدـ

 91[ ]-اجازه ميدىى آف را با صحيفو زيد ك ٭تِت مقابلو ٪تامي؟ حضرت اجازه داده فرمود: ترا برال اين كار سزاكار ديدـ
آنچو  پس ديدـ ىر دك صحيفو برابر است ك در آف صحيفو )كو اماـ عليو الٌسالـ ٔتن داد( يك حرؼ نيافتم كو بر خالؼ

اجازه خواستم كو صحيفو ٭تِت را  -عليو الٌسالـ -سپس از حضرت صادؽ 92[ ]-در صحيفو ديگرل )٭تِت( است باشد
يعٌت  53ل  1)س  اٍىًلها  افَّ اللَّو يىٍاميريكيٍم اٍف تػيؤىدُّكا ااٍلماناًت اىل )بنا بوصٌيت اك( بفرزنداف عبد الٌلو ابن حسن بدىم، فرمود:

ركايت  -عليهما الٌسالـ -ىا را بصاحبانش باز دىيد. از حضرت موسى ابن جعفر كو امانات ك سپردهخداكند امر ميكند  
 شده:

اين آيو خطاب ٔتا است، خداكند ىر امامى از ما را امر فرموده كو امامت را باماـ پس از خود سپارد ك اك را كصٌى خويش  
 -عليو الٌسالـ -از پدرش حديث كرد كو علٌى ابن اٟتسُتگرداند، ك حكم آف در سائر امانات جارل است، ك پدـر مرا 

ىا را باز دىيد كو اگر كشنده حسُت بن علٌى مرا بر مششَتل كو با آف اك را   باصحاب ك يارانش فرمود: امانات ك سپرده



ر بر پس چوف برال ديدف آف دك براد -93[ ]-كشتو امُت گرداند آف مششَت را باك باز دىم( آرل آف را بايشاف بده
 [-خاستم فرمود: بنشُت
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سپس كسى بطلب ٤تٌمد ك إبراىيم فرستاد چوف آمدند فرمود: اين ارث پسر عمول مشا ٭تِت است از پدرش )زيد( كو  39]
داند، حسُت ركزيكو پدرش كشتو شد مشا را بآف ٗتصيص داده نو برادرانش را )برادراف ٭تِت ابن زيد: حسُت، عيسى ك ٤تمٌ 

اك را تربيت ك پركرش ٪توده علم باك آموخت، ك اك را بر اثر بسيار   -عليو الٌسالـ -ىفت سالو بود، حضرت صادؽ
صاحب اشك ميناميدند، ك در پاياف زندگى نابينا شد »گريستنش از خوؼ خدايتعاىل در ٪تاز شب ذك الٌدمعة ك ذك العربة 

گفتند: ك در ساؿ يكصد ك سى ك پنج يا يكصد ك چهل از دنيا رفت، ك عيسى در ٤ترـٌ ساؿ « ورك»ك اك را مكفوؼ 
يكصد ك نو بدنيا آمد ك در شصت سالگى در كوفو رخت بر بست ك نيمى از عمر خود را از ترس بٌت العٌباس در پنهاٌل 

يتيم كننده شَت »لقب بو مومت االشباؿ بسر برد ك چوف شَتل را كو دارال بچگاف بود ك سر راه بر مردـ گرفتو گشت م
است كو تاريخ ميالد  -عليهما الٌسالـ -شد، ك اٌما ٤تٌمد چهارمُت ك كوچكًتين فرزنداف زيد ابن علٌى ابن اٟتسُت« بچگاف

ورا گفتند: خدا ت  41[ ]-بندمي ك كفاتش را نيافتم ك دارال فضل ك بزرگوارل بسيار بوده( ك ما در باره آف با مشا پيماف مى
[ -گفتند: چرا؟  42[ ]-فرمود: اين صحيفو را از مدينو بَتكف مربيد 40[ ]-رٛتت كند بگو كو گفتارت پذيرفتو است

گفتند:   44[ ]-فرمود: پسر عمول مشا در باره صحيفو از چيزل بيم داشت كو بر من در باره مشا ىم آف بيم را داـر 43]
 [-شوداك ىنگامى در باره آف ترسيد كو دانست كشتو مي
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فرمود: مشا ىم آسوده نباشيد كو قسم ٓتدا ميداًل بزكدل خركج خواىيد ٪تود چنانكو  -عليو الٌسالـ -حضرت صادؽ 45]
 پس برخاستند ك گفتند: 46[ ]-اك خركج كرد ك بزكدل كشتو خواىيد شد چنانكو اك كشتو گرديد

پس چوف بَتكف  12[ ]-قٌوة االٌ بالٌلو العلٌى العظيم )نيست جنبش ك نَتكئي جز بيارل خدال برتر ك بزرگ(ال حوؿ ك ال 
فرمود: ال متوكل چساف ٭تِت با تو گفت كو عمومي ٤تٌمد ابن على ك پسرش جعفر  -عليو الٌسالـ -رفتند حضرت صادؽ

گفتم: آرل اصلحك الٌلو )خدا كار   13[ ]-اك چنُت بود(؟مردـ را بزندگى خواندند ك ما ايشاف را ٔترگ خواندمي )گفتار 
فرمود: خدا ٭تِت را بيامرزد، پدـر از پدرش از جٌدش از  14[ ]-تورا راست بياكرد( پسر عمويت ٭تِت ٔتن ٫تُت را گفت



ك در  52[ ]-را باالل منرب خواب سبكى ركل داد -صٌلى الٌلو عليو ك آلو -مرا خرب داد: رسوؿ خدا -عليو الٌسالـ -علىٌ 
 [-خواب ديد مردمى چند مانند بوزينگاف ٔتنربش ميجهند ك مردـ را بقهقرل )بعقب( بر ميگردانند
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پس جربيل  -52[ ]-اش اندكه ٪تاياف بود بيدار شد ك نشست ك در چهره -صٌلى الٌلو عليو ك آلو -پس رسوؿ خدا 05]
كى ما جىعىٍلنا  (61ل  07است( اين آيو را برال آف حضرت آكرد )س « بنده خدا»اند ٔتعٌت عبد الٌلو  ئيل كو گفتو)يا جرب 

)ك خواىب را كو بتو  اىيٍم اال طيٍغياننا كىبَتن الرٍُّؤيىا الَّىت ارىيٍناؾى االَّ ًفٍتنىةن لًلنَّاًس كى الشَّجىرىةى اٍلمىٍلعيونىةى ًّ اٍلقيٍراًف كى ٩تيىوّْفػيهيٍم فىما يىزيدي 
ميًتسانيم كىل آّٗا را « از كيفر خدا»٪تاياندمي ك درخىت را كو بلعن در قرآف ياد شده نبود جز برال آزمايش مردـ، ك آناف را 

پيغمرب فرمود: ال جربيل ايشاف در عهد  53[ ]-اند جز طغياف ك سركشى سخت نيافزايد( ك مراد از شجره ملعونو بٌت امٌيو
گفت: نو، كىل آسيال اسالـ از آغاز ىجرت ك بَتكف آمدف تو )از مٌكو ٔتدينو( ميگردد   54[ ]-من خواىند بود؟ك ركزگار 

ك گردش آف ده ساؿ است )در ده ساؿ آخر عمرت بدعىت در اسالـ رخ ٪تيدىد ك طبق د٠تواه ميگذرد ك بعد از اين ده 
ماه اٌكىل ك ده ساؿ ك شش ماه دٌكمى ك يازده  دك ساؿ ك ىفت»ساؿ در مٌدت بيست ك پنج ساؿ خالفت سو خليفو 

از گردش باز ميماند( سپس در پاياف ساؿ سى ك پنج از ىجرت تو بگردش ميافتد ك پنج ساؿ « ساؿ ك يازده ماه سٌومى
  بآف حاؿ ميماند )كو آف
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است( آنگاه بناچار آسيال ميانو گمراىى بگردش خواىد آمد كو بر قطب  -ـعليو الٌسال -مٌدت خالفت امَت ا١تؤمنُت
اٌكؿ آّٗا »خود )ميخ آىٌت در سنگ زيرين آسيا( پا برجا است )اين ٚتلو اشاره بسلطنت بٌت امٌيو است كو چهارده نفر 

ىاف ك گردف كشاف( خواىد بودند( ك پس از آف پادشاىى فراعنو )خود خوا« معاكية ابن اىب سفياف ك آخرشاف مركاف ٛتار
« اٌكلشاف عبد الٌلو سٌفاح ك آخرشاف عبد الٌلو مستعصم»بود )اين ٚتلو اشاره بدكلت بٌت العٌباس است كو سى ك ىفت نفر 

حضرت  55[ ]-بودند، ك پانصد ك بيست ك چهار ساؿ سلطنت كرده در ساؿ ششصد ك پنجاه ك شش برچيده شدند(
 (:3 -2 -0ل  97دال تعاىل در اين باره )سلطنت بٌت امٌيو ك مٌدت آف( فرستاد )س صادؽ )عليو الٌسالـ( فرمود: ك خ

يكجا بلوح »)ما قرآف را در شب قدر  انَّا انٍػزىٍلناهي ّ لىٍيلىًة القىٍدًر، كى ما اٍدريكى ما لىٍيلىةي القىٍدر لىٍيلىةي القىٍدًر خىٍَته ًمٍن اٍلًف شىٍهرو 
پس از آف جربيل در مٌدت بيست ك سو ساؿ بتدريج ك كم كم برال »فرستادمي « ز بعثت٤تفوظ يا ٓتود پيغمرب اكـر پيش ا

ك چو ميداٌل كو شب قدر چيست، شب قدر ًّٔت از ىزار ماه است( كو بٌت امٌيو در آف پادشاىى ميكنند، « پيغمرب مياكرد



شگذرانيهال ىزار ماه ك در آف شب قدر نيست )بدست آكردف سعادت ك نيكبختيها در شب قدر ًّٔت است از خو 
در شرح صحيفو خود مينويسد: ابن اثَت در جامع األصوؿ گفتو:  -رٛتو الٌلو -سلطنت بٌت امٌيو، سٌيد اجٌل سٌيد عليخاف

مٌدت سلطنت بٌت امٌيو ىزار ماه است، ك مراد خدايتعاىل باينكو شب قدر ًّٔت از ىزار ماه ميباشد ٫تاف است، ك ىزار ماه 
 -عليو الٌسالـ -چهار ماه است، ك آغاز استقالؿ بٌت امٌيو بپادشاىى ىنگاـ صلح حسن ابن علىىشتاد ك سو ساؿ ك 

  است با معاكية ابن اىب سفياف در پاياف ساؿ چهلم از ىجرت، ك انقراض دكلت ايشاف بدست أبو مسلم
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ست كو نود ك دك ساؿ ميشود، ك خالفت عبد الٌلو ابن زبَت كو ىشت ساؿ ك خراساٌل در ساؿ يكصد ك سى ك دك ا
حضرت  -56[ ]-ىشت ماه است از آف ساقط ميشود، ميماند ىشتاد ك سو ساؿ ك چهار ماه ك آف ىزار ماه است(

دشاىى ك سركرل را آگاه ٪تود كو بٌت امٌيو پا -عليو الٌسالـ -صادؽ )عليو الٌسالـ( فرمود: پس خدال عٌز ك جٌل پيغمربش
پس اگر كوىها با ايشاف سر كشى كنند بر آف كوىها بلندل   57[ ]-اين اٌمت را در اين مٌدت )ىزار ماه( بدست ميگَتند

گَتند )ىر كس در اين مٌدت با آناف در افتد شكست خورده ك از بُت بركد( تا اينكو خدال تعاىل زكاؿ ك نابودل 
[ -در مٌدت پادشاىيشاف دمشٌت ك كينو ما اىلبيت را شعار ك ركش خويش قرار ميدىند پادشاىى آّٗا را ٓتواىد، ك بٌت امٌيو

خدا پيغمربش را بآنچو در ايٌاـ پادشاىى بٌت امٌيو از جانب ايشاف با اىل بيت ٤تٌمد )صٌلى الٌلو عليو ك آلو( ك  58]
املى تػىرى  (28ل  04ٌت اميو فرستاده: )س فرمود: خدال تعاىل در باره ب -59[ ]-بدكستاف ك پَتكاف آّٗا مَتسد خرب داده

ا كى بًٍئسى اٍلقىراري 29اىلى الَّذينى بىدَّلوا نًٍعمىتى اللًَّو كيٍفران كى احىلوا قػىٍومىهيٍم دارى اٍلبىواًر )ل  بٌت »)آيا نديدل كساٌل  ( جىهىنَّمى يىٍصلىٍوّٗى
قـو ك پَتكانشاف را بديار ىالؾ ك تباىى « خود ك»ك كو نعمت خدا را بكفر ك ناسپاسى تبديل ٪توده « مغَته ك بٌت امٌيو

 [-رىسپار كردند، ك بدكزخ كو بد جايگاىى است در آيند(
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ك نعمت خدا )در اين آيو( ٤تٌمد ك اىل بيت اك است، دكست داشنت ايشاف اٯتاف است كو ببهشت داخل ميگرداند  61]
از جانب خدا آكرده، ك چوف الزمو دكسىت ايشاف اٯتاف بآف  -صٌلى الٌلو عليو ك آلو -اٯتاف تصديق است بآنچو پيغمرب )زيرا

است پس دكسىت آّٗا ٫تاف اٯتاف است( ك دمشٌت با آّٗا كفر ك نفاؽ است كو بدكزخ در ميآكرد )زيرا اگر دمشٌت با آّٗا ظاىر 
د نفاؽ ك دك ركئي، ك احتماؿ مَتكد كو كفر در اينجا راجع ببغض ك دمشٌت با ك آشكار گردد كفر است ك اگر پنهاف باش

ك نفاؽ راجع بدمشٌت با اىل بيت اك باشد، زيرا كسى كو حضرت رسوؿ را دمشن دارد منكر  -صٌلى الٌلو عليو ك آلو -٤تٌمد



شتو ك اسالـ را آشكار ٪توده رسالت اك است ك مسلماف نيست، ك كسيكو اىل بيت اك را دمشن دارد ك كفر را پنهاف دا
است ك بنابر اين احكاـ مسلمُت بر اك جارل است چوف اسالـ بانفاؽ ٚتع ميشود، ك اينكو نقل شده كو سٌيد مرتضى 

بكفر غَت از شيعو اثٌت عشرل حكم كرده، ٦تكن است بگوئيم: مراد از كفر، كفر باطٌت، يا چيزل است كو « عليو الٌرٛتة»
اين راز را در پنهاٌل با  -صٌلى الٌلو عليو ك آلو -پس رسوؿ خدا 60[ ]-ودف در آتش دكزخ گردد(موجب خلود ك جاكيد ب

فرمود: ىيچيك از  -عليو الٌسالـ -متوٌكل گفت: سپس حضرت صادؽ 62[ ]-علٌى ك اىل بيت اك )عليهم الٌسالـ( فرمود
( برال جلوگَتل از ستمى يا برال -تعاىل لو الفرج عجل الٌلو -ما اىل بيت تا ركز قياـ قائم ما )حٌجة ابن اٟتسن العسكرل

 [-بپا داشنت حٌقى خركج ٪تيكند مگر آنكو بالء ك آفىت اك را از بيخ بركند. ك قياـ اك بر اندكه ما ك شيعيا٪تاف بيافزايد
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دعاىال صحيفو را ٔتن امالء ٪تود )فرمود ك من  -الٌسالـعليو  -متوٌكل ابن ىركف گفت: سپس حضرت صادؽ 63]
نوشتم( ك آّٗا ىفتاد ك پنج باب )دعاء( بود، يازده باب آف از دست من رفت، ك شصت ك چند )چهار( باب آف را 

ىال صحيفو بيش از پنجاه ك چهار دعاء نيست، شايد ده باب ديگر ىم بعد از  حفظ كرده نگاه داشتم )چوف در نسخو
ك )شيخ صدكؽ أبو منصور: ٤تٌمد ابن ٤تٌمد ابن اٛتد ابن عبد العزيز  64[ ]-ل ساقط شده باشد، ك الٌلو اعلم(متوكٌ 

 عكربٌل معٌدؿ اين حديث را از أبو ا١تفٌضل:

بسند ديگر نيز باين طريق نقل مينمايد:( « كو در اكؿ سند ناـ ىر دك برده شد»٤تٌمد ابن عبد الٌلو ابن مطلب شيباٌٌل 
كرد ما را أبو ا١تفٌضل، گفت: ك حديث كرد مرا ٤تٌمد ابن حسن ابن ركزبو أبو بكر مدائٌٌت كاتب، ساكن رحبو )ناـ حديث  

گفت:   11[ ]-گفت: حديث كرد مرا ٤تٌمد ابن اٛتد ابن مسلم مطٌهرل  15[ ]-٤تٌلو ك كول در كوفو( در خانو خودش
عليهما  -گفت: ٭تِت ابن زيد علىٌ   12[ ]-وٌكل ابن ىركفحديث كرد مرا پدـر از عمَت ابن متوٌكل بلخى از پدرش مت

كو جعفر ابن ٤تٌمد از   -صٌلى الٌلو عليو ك آلو -را مالقات كردـ، پس ٘تاـ حديث را تا خواب ديدف پيغمرب -الٌسالـ
ه ك ك در ركايت مطهرٌل )مشاره ك فهرست( ابواب ذكر شد 13[ ]-نقل فرموده، بياف كرد -صلوات اهلل عليهم -پدرانش

 آف اينست:[
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دركد بر كسانيكو  4دركد بر ٛتلو )نگاىدارندگاف( عرش  3دركد بر ٤تٌمد ك آؿ اك  2ستايش ٪تودف خدال عٌز ك جل  0
دعال  7بامداد ك شاـ دعال آف حضرت ىنگاـ  6دعال آف حضرت برال خود ك نزديكانش  5اند  بپيغمرباف اٯتاف آكرده



دعال آف حضرت در آرزك داشنت بآمرزش  9دعال آف حضرت در پناه بردف ٓتدا  8آف حضرت در مهٌمات ك سختيها 
دعال آف حضرت در اقرار  02دعال آف حضرت در عاقبت ٓتَتيها  00دعال آف حضرت در التجاء ٓتدال تعاىل  01

دعال آف  05عال آف حضرت در داد خواىى از ستمگراف د 04دعال آف حضرت در درخواست حاجتها  03بگناه 
دعال آف حضرت در دكر كردف شيطاف  07دعال آف حضرت در درخواست ٓتشش گناىاف  06حضرت ىنگاـ بيمارل 

 دعال آف حضرت در دفع بالىا ك سختيها 08
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دعال آف حضرت  20دعال آف حضرت در درخواست اخالؽ پسنديده  21اف دعال آف حضرت در درخواست بار  09
دعال آف حضرت برال  23دعال آف حضرت در سخىت ك گرفتارل  22ىنگاميكو پيشامدل اك را اندكىناؾ مينمود 

دعال آف  26دعال آف حضرت برال فرزنداف خويش  25دعال آف حضرت برال پدر ك مادر خود  24تندرسىت 
دعال آف حضرت در ترس از خدا  28دعال آف حضرت برال نگهباناف مرزىا  27ايگاف ك دكستانش حضرت برال ٫تس

دعال آف حضرت در يارل طلبيدف از خدا برال ادال  31دعال آف حضرت ىنگاميكو ركزل بر اك تنگ ميشد  29
ر دعال آف حضرت د 33دعال آف حضرت در ٪تاز شب  32دعال آف حضرت در توبو ك بازگشت  30قرض 

دعال  35دعال آف حضرت ىنگاميكو گرفتار ميشد يا گرفتار شده برسوائى گناه را ميديد  34درخواست خَت ك نيكى 
  دعال آف حضرت ىنگاـ شنيدف صدال آٝتاٌل 36آف حضرت در باره رضا بقضال خدا 
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دعال آف حضرت در درخواست  39عال آف حضرت در عذر خواسنت د 38دعال آف حضرت در سپاسگزارل  37
دعال آف حضرت در طلب پوشيدف عيبها ك ٤تفوظ بودف  40دعال آف حضرت ىنگاـ ياد از مرگ  41عفو ك ٓتشايش 

دعال آف  44دعال آف حضرت ىنگاميكو ٔتاه نو نگاه ميكرد  43دعال آف حضرت ىنگاـ ختم قرآف  42از آّٗا 
دعال آف حضرت برال عيد فطر  46دعال آف حضرت برال كداع ماه رمضاف  45رسيدف ماه رمضاف حضرت برال فرا 

دعال آف حضرت در ركز اضحى )دىم ذل اٟتٌجو( ك  48دعال آف حضرت در ركز عرفو )ّٗم ذل اٟتٌجو(  47ك ٚتعو 
آف حضرت در  دعال 50دعال آف حضرت در ترس )از خدا(  51دعال آف حضرت در دفع مكر دمشناف  49ٚتعو 

 54دعال آف حضرت در فركتٌت )برال خدا(  53دعال آف حضرت در اصرار بر طلب  52تضرٌع ك زارل )بدرگاه خدا( 
 ىا دعال آف حضرت در طلب رفع اندكه
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 -رٛتو الٌلو -فاكت دارد( بلفظ أبو عبد الٌلو حسٌتىال بر ابواب )عناكين دعاىا كو با اين فهرست ٥تتصر ت ك افزكده 69]
است )اين عناكين از اك ركايت شده، ك أبو عبد الٌلو حسٌٌت ٫تاف كسى است كو در آغاز سند صحيفو ذكر شد كو أبو 

  اك 70[ ]-حديث كرد ما را أبو عبد الٌلو جعفر ابن ٤تٌمد اٟتسٌت 71[ ]-مفٌضل صحيفو را از اك ركايت كرده ك گفت:(
ك گفت: حديث كرد مرا دائيم علٌى ابن نعماف  72[ ]-گفت: حديث كرد ما را عبد الٌلو ابن عمر ابن خطٌاب زيٌات

اك گفت: سٌيد ك  74[ ]-اك گفت: حديث كرد مرا عمَت ابن متوٌكل ثقفٌى بلخٌى از پدرش متوٌكل ابن ىركف 73[ ]-اعلم
آف حضرت فرمود: جٌدـ علٌى بن اٟتسُت  75[ ]-من امالء ٪تود مهًـت )اماـ( صادؽ أبو عبد الٌلو جعفر ابن ٤تٌمد بر
امالء ٪تود )دعاىال صحيفو را جٌدـ بپدـر  -عليهم اٚتعُت الٌسالـ -ىنگاميكو من حضور داشتم بر پدـر ٤تٌمد ابن على

رٛتت از اك با فرمود ك اك نوشت، ك دعاء در لغت ٔتعٌت نداء ك خواندف ك در اصطالح تضرٌع ك زارل بدرگاه خدا ك طلب 
فركتٌت است، ك اينكو گاىى ٛتد ك سپاس را دعا مينامند برال آنست كو طلب ك درخواست رٛتت را در بر دارد، ك بايد 
دانست كو دعاء بزرگًتين ابواب عبادت ك پناه از آفات ك استوارترين كسيلو است برال طلبيدف خَتات، خدال تعاىل در 

، ك اخبار فضل ك   اٍستىًجٍب لىكيمٍ   ٍدعيوٌلا فرموده:« 61ل  41س »قرآف كرمي  يعٌت مرا ٓتوانيد تا درخواست مشا را ركا ساـز
برترل ك ترغيب ك كوشش بر آف از طريق سٌٌت ك شيعو دست بدست رسيده ك آف از ضركريٌات دين است ك از عالمات ما 

ى بودف برضال خدال تعاىل منافات ندارد، نيكوكاراف ك آداب پيغمرباف ك مقامات خدا پرستاف ميباشد، ك با قضا ك راض
ركايت ٪توده كو آف حضرت ٔتن فرمود: ال ميسر دعا كن ك نگو   -عليو الٌسالـ -ميسر ابن عبد العزيز از حضرت صادؽ

كار گذشتو ك آنچو مقدر است ميشود، زيرا نزد خدا مقامى است كو بدست ٪تيآيد جز با درخواست از اك، ك اگر بنده 
درخواست ننمايد چيزل باك ٪تيدىند پس ٓتواه تا بتو بدىند، از ميسر درل زده ٪تيشود جز آنكو ميشود بركل  دىاف ببندد ك

 [-زننده باز گردد(.
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 چنُت بوده(دعال يكم از دعاىال اماـ عليو الٌسالـ است )در ٛتد ك سپاس خدال تعاىل، ك ٫تواره ركش آف حضرت 

ىنگاميكو دعا ميكرد در آغاز آف ستايش خدال عٌز ك جل مينمود )باقتدار ك پَتكل از قرآف كرمي ك عمل بفرمايش مشهور 
كو فرمود: كٌل امر ذل باؿ مل يبدء فيو ْتمد الٌلو فهو ابًت يعٌت ىر كار ا٫تٌيت دارل    -صٌلى الٌلو عليو ك آلو -حضرت رسوؿ

 1پاسگزارل نشود ىب بركت ك ىب نتيجو است( پس )در باره سپاسگزارل چنُت( فرمود: ]كو در شركع بآف از خدا س



سپاس خداىي را كو اٌكؿ است ك پيش از اك اٌكىل نبوده )مبدء ىر موجودل است( ك آخر است ك پس از اك آخرل نباشد 
ناتوانند )٤تاؿ است اك را ببينند  ىال بينندگاف از ديدنش )در دنيا ك آخرت( خدائيكو ديده 0[ ]-)مرجع ٫تو اشياء است(

چوف آنچو بچشم سر ديده ميشود بايسىت در مكاف ك جائى باشد، ك ٤تتاج ٔتكاف جسم است ك خدال تعاىل جسم 
ىال كصف كنندگاف از عهده كصفش بر نيايند )ىر چو كوشند ٪تيتوانند بطوريكو شايستو است اك را  نيست( ك انديشو

فرمود: ال احصى ثناء عليك، انت كما اثنيت على « صٌلى الٌلو عليو ك آلو»د ا١ترسلُت كصف ٪تايند، چنانكو حضرت سيٌ 
  نفسك يعٌت مرا توانائى مدح
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« الـعليو السٌ »ك ثنال تو نيست، تو خود بايد ثناگول ذات اقدس خويش باشى، ك حضرت سٌيد الوصٌيُت امَت ا١تؤمنُت 
بقدرت ك  3[ ]-فرمود: ىو فوؽ ما يصفو الواصفوف يعٌت اك برتر ك باالتر است از آنچو كصف كنندگاف اك را بستايند

ال باشد  توانائى خود آفريدگاف را آفريد، ك آناف را باراده ك خواست خويش بوجود آكرد ىب اينكو از ركل مثاؿ ك ٪تونو
سپس آناف را در راه اراده ك خواست  4[ ]-نبوده كو ٪تونو بدست داده باشد()چوف ٫تيشو خداكند بوده ك ديگرل جز اك 

 44ل  07خويشنت ركاف گردانيد، ك در راه ٤تٌبت ك دكسىت ٓتود )كو غريزه ىر موجودل است، چنانكو در قرآف كرمي س 
يعٌت موجودل نيست جز آنكو ذكرش تسبيح ك   يحىهيمٍ كى لًكٍن ال تػىٍفقىهيوفى تىٍسب  ءو االَّ ييسىًبحي ًْتىٍمًده كى اٍف ًمٍن شىىٍ  فرموده:

ستايش خدا است، كىل مشا تسبيح ايشاف را در ٪تييابيد( بر انگيخت، در حاليكو توانائى ندارند تأخَت ٪تايند آنچو را كو 
ال آناف تعيُت ايشاف را بآف جلو انداختو، ك ٪تيتوانند پيش اندازند آنچو را كو ايشاف را از آف عقب خواستو )از آنچو بر 

٪توده ٕتاكز ٪تيتوانند كرد، ك اين با استطاعت ك توانا بودف در ا٧تاـ عمل نيك ك بد منافات ندارد، زيرا معٌت فرمايش اماـ 
ك از رزقى كو عطا  5[ ]-در ظاىر آنست كو خدال تعاىل ىر گاه چيزل اراده ٪تود غَت آف كاقع ٪تيشود(« عليو الٌسالـ»

٨تىٍني قىسىٍمنا بػىٍينىهيٍم  فرموده: -32ل  43س  -ركزل معلومى قرار داده است )چنانكو در قرآف كرمي فرموده ىر جاندارل را
بطوريكو( ّٔر كس از آناف « امي ما ركزل ايشاف را در زندگاٌل دنيا بينشاف تقسيم ك پخش ٪توده» مىعيشىتىهيٍم ًّ اٟتٍىيوًة الدُّنٍيا

 ىد، ك ىر كو راال ٪تيكا فراخى ك فراكاٌل داده كاىنده
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ال ٪تيافزايد )جز خداكند سبحاف توانا نيست كو آف را زياد ك كم گرداند، بنابر اين نبايد برال بدست آكردف  كاستو افزاينده
است از راه حالؿ خواىد رسيد،  ركزل از جاٌده درسىت ك پرىيزكارل بَتكف رفت ك گرد حراـ گشت كو آنچو قسمت ك ّٔره

ال كو خدال تعاىل قرار داده نيست، پس آنكو ٫تيشو حراـ ميخورد از ركزل مقسـو خود  ك بايد دانست كو حراـ ركزل



چشم پوشيده ك خداكند آف را حبس ٪توده كو اگر شكيبائى ٪توده گرد حراـ ٪تيگشت حتما آنچو در خور حاؿ اك است 
آف برال اك )ىر يك از ايشاف( در زندگى مٌدتى معلـو تعيُت ك پاياٌل معٌُت قرار داده )معلـو پس از  6[ ]-بول مَتسيد(

٪توده ىر يك از ايشاف تا چو مٌدتى خواىد زيست( كو با ركزىال زندگيش بسول آف پاياف گاـ بر ميدارد، ك با سا٢تال 
زندگيش را ٘تاـ بستاند، اك را بآنچو خوانده از ركزگارش بآف نزديك ميشود تا چوف بپايانش نزديك شود، ك حساب عمر ك 

اقتباس ك استفاده  30ل  53پاداش سرشار )ّٔشت( يا كيفر ترسناؾ خود )دكزخ( فرا گَتد )در اينجا از قرآف كرمي س 
كساٌل را كو با كردارشاف بد كرده ك آناف يعٌت( تا    لًيىٍجزًلى الَّذينى اساؤيا ٔتا عىًمليوا كى ٬تىٍزًلى الَّذينى اٍحسىنيوا بًاٟتٍيٍسٌت ٪توده فرمود:

ك اين جزا )كيفر ك پاداش( با عدالت ك درسىت از اك است )از ىر  7[ ]-اند جزاء دىد را كو با رفتار شايستو نيكوئى ٪توده
عيب ك نقصى( منزٌه ك پاؾ است نامهال اك، ك نعمتها ك ٓتششهايش )برال ٫تو( پى در پى است بكسى ظلم ك ستم ركا 

 رد،ندا
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ال ييٍسئىلي عىمَّا  است: 23ل  20بلكو ىر چو كند طبق حكمت ك مصلحت است، از اين رك چنانكو در قرآف كرمي س 
ك سپاس  8[ ]-پرسند يعٌت از اك نپرسند آنچو را كو ّتا ميآكرد ك از )گفتار ك كردار( ديگراف باز  يػىٍفعىلي كى ىيٍم ييٍسئىليوفى 

خدال را كو اگر بندگانش را از شناخنت سپاسگزارل خود بر نعمتهال پى در پى كو بايشاف داده ك ٓتششهال پيوستو كو 
ىايش را صرؼ ٪توده اك  برال آّٗا ٘تاـ گردانيده باز ميداشت )امر نفرموده بود كو شكر نعمتهايش ّتا آكرند( ىر آينو نعمت

ك اگر چنُت ميبودند )شكر  9[ ]-ك در ركزل كو عطا فرموده فراخى مييافتند ك شكرش ّتا ٪تيآكردند را سپاس ٪تيگزاردند،
٪تيكردند( از حدكد انسانٌيت ٔترز ّٔيمٌيت )چارپاياف، كو مرتبو ىب خردل است( ركل ميآكردند ك چناف بودند كو در كتاب 

، يعٌت( ايشاف ىيٍم االَّ كىاأٍلىٍنعاـً بىٍل ىيٍم اضىلُّ سىبيالن اٍف  ( كصف فرموده:44ل  ٤25تكم ك استوار خود )قرآف ٣تيد س 
)ناسپاساف( جز مانند چارپاياف نيستند بلكو گمراىًتند )زيرا چارپاياف ىيچيك از قوال طبيعى را تعطيل ك بيكار ننموده 

اند ٓتالؼ  وتاىى ننمودهبلكو ىر يك را برال آنچو آفريده شده بكار مياندازند، پس اگر گمراه باشند در طلب كماؿ ك
انساف كو اگر قٌوه عقلٌيو را كو ٔتعرفت حٌق راىنما است ك امتياز اك از چارپاياف ّٔمُت قٌوه است تعطيل ٪توده از كار بيندازد 

 [-از چارپاياف گمراىًت ك سزاكار كيفر است(
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ىا ك زمُت ك آنچو در آّٗا است ك فرستادف كتأّا ك پيغمرباف ك نصب ائٌمو  )با آفرينش آٝتافك سپاس خدال را كو  01]
( خويشنت را )كجود، علم، قدرت ك حكمتش را( ٔتا شناساند ك شكر ك سپاس )از نعمتهال( -عليهم الٌسالـ -معصومُت

د، ك فرؽ بُت ا٢تاـ ك كحى آنست كو ا٢تاـ ىب اند: ا٢تاـ چيزل است كو در قلب افاضو ميشو  خود را ٔتا ا٢تاـ ٪تود )گفتو
كاسطو ملك است ك كحى بواسطو اك است، ك كحى از خواٌص رسالت است ك ا٢تاـ از خواٌص كاليت، ك كحى مشركط 

برساندف است ك ا٢تاـ مشركط نيست، ك در لغت ا٢تاـ ك كحى ىر دك ٔتعٌت تلقُت ك فهماندف است، مرحـو سٌيد عليخاف 
ركح دميد ىنگاميكو راست شد ك  -عليو الٌسالـ -و ميفرمايد: ركايت شده چوف خداكند سبحاف در آدـدر شرح بر صحيف

خداكند « سپاس خدال را كو پركردگار جهانياف است»  اٟتٍىٍمدي لًلًَّو رىبّْ اٍلعالىمُتى  نشست عطسو كرد، باك ا٢تاـ شد گفت:
ـي  پس ٩تستُت ٛتد ك سپاس اك از بشر بطور ا٢تاـ كاقع شده است( ك « ا بيامرزدال آدـ خدا تو ر »فرمود: يػىٍرٛتىيكى اللَّوي يا آدى

را راىنماياف ما گردانيد تا بوسيلو آناف  -عليهم الٌسالـ -درىال علم بربوبٌيت ك پركردگاريش را بر ما گشود )أئٌمو معصومُت
انا مدينة العلم ك علٌى بأّا يعٌت منم شهر  فرمود: -صٌلى الٌلو عليو ك آلو -بشهر علم رسيده خدا را بشناسيم، رسوؿ اكـر

علم ك علٌى باب آف( ك بر اخالص )ىب رياء ك خود٪تائى( در توحيد ك يگانگيش راىنمائيماف فرمود، ك از عدكؿ ك كجركل 
چناف سپاسى كو با  00[ ]-ك شٌك ك دك دىل در امر خود )معرفت ذات ك صفات يا دين ك احكامش( دكرماف ساخت

نيم بُت كساٌل از خلقش كو اك را سپاسگزارند، ك با آف پيش افتيم بر ىر كو برضا ك خوشنودل )پاداش( اك ك آف زندگى ك
  عفو ك گذشتش پيش
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زيرا بر آناف  -ٌسالـعليهم ال -افتاده )مراد از سبقت در اينجا بر مانند آف خودماف است، نو بر انبياء ك اكصياء ايشاف
سپاسيكو تاريكيهال برزخ )قرب( را بر ما ركشن سازد )مراد از تاريكيها شٌدت ك سخىت  02[ ]-٪تيتواف سبقت گرفت(

آنست، يا آنكو باعتبار تاريكى قرب ك تاريكى ترس ك تاريكى عمل تعبَت بتاريكيها فرموده است، ك مراد از ٛتد ك سپاسيكو 
ميگرداند ٕتٌسم اعماؿ ك اعتقادات بعد از مرگ است، ك در قرآف ك اخبار بسيار ىست كو  تاريكيهال برزخ را ركشن

س »مند گردد، چنانكو خدال تعاىل  اعماؿ صاٟتو ك اعتقادات صحيحو بصور نورانٌيو درآيند ك دارنده آف از نور آّٗا ّٔره
يعٌت ياد آكر ركزل را كو مرداف ك   ى نيوريىيٍم بػىٍُتى اٍيديًهٍم كى بًاٯٍتاًًّٗمٍ يػىٍوـى تىرلى اٍلميٍؤًمنُتى كى اٍلميٍؤًمناًت يىٍسع فرموده:« 02ل  57

زناف با اٯتاف نورشاف پيش رك ك ٝتت راست آّٗا بشتابد، ك اعماؿ سٌيئو ك اعتقادات باطلو بصور تاريك درآيند كو ّتا 
يػىٍوـى يػىقيوؿي اٍلميناًفقيوفى كى  فرموده:« 03ل  57س »آكرنده آف در تاريكيهال آّٗا سرگرداف است، چنانكو خدال تعاىل 

يعٌت ياد كن ركزل را كو مرداف ك زناف اىل  اٍلميناًفقاتي لًلًَّذينى امىنيوا اٍنظيريكنا نػىٍقتىًبٍس ًمٍن نيورًكيٍم قيلى اٍرًجعيوا كىراءىكيٍم فىاٍلتىًمسيوا نيورنا



ك « بدنيا باز گرديد»شنائى گَتمي، بايشاف گويند كاپس بگرديد نفاؽ ك دك ركئى باىل اٯتاف گويند مشتابيد تا از نور مشا رك 
نور طلبيد( ك راه رستخيز را )راىيكو ٫تو مردـ را پس از زنده گردانيدف برال رسيدگى ْتساب از آف راه ٔتحشر ميفرستند( 

كو   -عليهم الٌسالـ -اطهاربرال ما آساف ٪تايد، ك منازؿ ك جاىال ما را در جايگاه گواىاف )فرشتگاف ك پيغمرباف ك ائٌمو 
كيلُّ نػىٍفسو    كى لًتيٍجزل است:« 22ل  45س »ركز قيامت بر مردـ گواىى ميدىند( آبركمند گرداند، ركزيكو )در قرآف كرمي 

در  -عليو الٌسالـ -يعٌت( ىر كسى بسزال آنچو كرده مَتسد ك بايشاف ستم ٪تيشود )اينكو اماـ  ٔتا كىسىبىٍت كى ىيٍم ال ييٍظلىميوفى 
  كى لًتيٍجزل  اينجا ّتال

 91الصحيفة السجادية / ترٚتو ك شرح فيض اإلسالـ، ص: 

اند: اقتباس از قرآف در حقيقت قرآف نيست بلكو كالمى است  كو در قرآف كرمي است فرمود: ٕتزل برال آنست كو گفتو
 است:« 40ل  44س »آكر ٪تيباشد. ك در قرآف ٣تيد  شبيو ك مانند آف پس اندؾ تغيَت در آف زياف

ٍيئان كى ال ىيٍم يػيٍنصىريكفى  يعٌت( ركزل كو دكسىت از دكسىت چيزل )عذاب ك كيفرل( را دفع نكند ك   يػىٍوـى ال يػيٍغٌت مىٍوىلن عىٍن مىٍوىلن شى
سپاسى كو از ما باعلى عٌليٌُت )جاىال بلند  19[ ]-ايشاف كمك ٪تيشوند )توانائى ندارند كو يكديگر را كمك ٪تايند(

ال ركد، در نامو نوشتو ّٔشت يا ديواف خَت يعٌت كتابيكو اعماؿ فرشتگاف ك صلحاء ك نيكوكاراف در آف نوشتو ميشود( با
 11[ ]-ال كو مقرٌبُت آف را مشاىده ٪توده نگهدارل مينمايند )يا ركز قيامت بآنچو در آف است گواىى ميدىند( شده

ىا )ل مردـ( خَته ك دكختو شود )بطوريكو از سخىت عذاب  سپاسى كو چشمهال ما بآف ركشن گردد آف ىنگاـ كو ديده
ما بآف سفيد گردد آف ىنگاـ كو ركىا )يا پوست انداـ( سياه شود )اين ٚتلو اشاره است ىال  بر ىم نتوانند زد( ك چهره

ل  »سفيد ركىا « ل مؤمنُت»ىا  يعٌت ركزيكو چهره  يػىٍوـى تػىٍبيىضُّ كيجيوهه كى تىٍسوىدُّ كيجيوهه  «121ل  9س »بفرمايش خدال تعاىل 
چنانكو سٌيد نعمت الٌلو جزائرل عليو الٌرٛتة در »آف ركز  سياه گردد، ك سفيد ك سياه بودف ركىا در« كافرين ك منافقُت

يا آنست كو حقيقتا ركىا سفيد ك سياه ميشود ك يا آنكو سفيد ك سياىى « شرح صحيفو خود مسٌمى بنور األنوار فرموده:
ار شومي )ك سپاسى كو بآف از آتش دردناؾ خدا رستو ّتوار رٛتتش رىسپ 15[ ]-آّٗا كنايو از نيكى ك زشىت كردار است(

 ناري اللًَّو اٍلميوقىدىةي  است:« 1ل  121س »اينكو آتش را ٓتدا نسبت داده ك فرموده: ًمٍن اليًم ناًر اللًَّو چنانكو در قرآف كرمي 
 [-برال شٌدت ك سخىت آنست كو كسى نتواند آف را خاموش كرده يا از آف رىائى يابد(« آتش بر افركختو شده خدا»
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سپاسى كو بآف شانو بشانو مقرٌبُت از فرشتگاف رفتو جا را بر آّٗا تنگ سازمي، ك بآف، در سرال جاكداٌل ك جايگاه  06]
اش گرد آئيم )ك اينكو انبياء را ٔترسلُت كصف فرموده برال آنست كو ىر نىٌب  پر بركت ٫تيشگى )ّٔشت( با پيغمرباف فرستاده



اند: رسوؿ كسى است دارال كتاب باشد ك نىٌب كتاب ندارد ك  يغمربل رسوؿ نيست، ك اينكو بسيارل از مفٌسرين گفتوك پ
عليهم »از جانب خدا خرب ميدىد، در اين گفتار ْتث ك گفتگو است چوف حضرت لوط، اٝتعيل، ايٌوب، يونس ك ىاركف 

اند، ك گفتو شده:  مرسلُت ىستند ك باالستقالؿ دارال كتاب نبودهاز ٚتلو « چنانكو در قرآف كرمي بآف اشاره شده« الٌسالـ
رسوؿ كسى است كو بشريعت جديده ك دين تازه مبعوث شده باشد ك مردـ را بآف دعوت ٪تايد ك نىٌب اعٌم از آنست يعٌت 

سرائيل كو بُت موسى ىم چنُت كسى ك ىم كسيكو شريعت سابقو ك دين پيش از خود را ٔتردـ تبليغ ٪تايد مانند انبياء بٌت ا
رٛتة الٌلو در ٣تٌلد پنجم ْتار »بودند، ك بر اين سخن داللت دارد فرمايش پيغمرب اكـر باىب ذر « عليهما الٌسالـ»ك عيسى 

نيز در »انبياء يكصد ك بيست ك چهار ىزار ك رسوؿ از ايشاف از مهًت ك كهًت سيصد ك سيزده تن بودند، ك «: االنوار
بيند ك صدا  حضرت اماـ ٤تٌمد باقر عليو الٌسالـ بو زراره فرمود: نىٌب كسيست كو در خواب مى« نوار٣تٌلد پنجم ْتار األ

بيند ك ملك را بچشم مى بيند، ك  بيند، ك رسوؿ كسى است كو صدا ميشنود ك در خواب مى ميشنود ك ملك را بچشم ٪تى
رال مراعات ترتيب است چوف ايشاف بُت خدال تعاىل ك اينكو اماـ عليو الٌسالـ مالئكو را پيش از انبياء بياف فرموده ب

پيغمربانش در تبليغ شريعت كاسطو ىستند، نو از آف جهت كو آّٗا برتر از انبياء باشند، زيرا اٚتاع شيعو امامٌيو است كو 
عليو »افضل از مالئكو ميباشند ك اٚتاع ايشاف حٌجت است چوف معصـو « عليهم الٌسالـ»انبياء ك ائٌمو معصومُت 

ك سپاس خدال را كو نيكوئيهال آفرينش را برال ما برگزيد )زيرا انساف چوف  07[ ]-داخل در ايشاف ميباشد(« الٌسالـ
كى  فرموده:« 64ل  41س »خالصو ك نتيجو ٥تلوقات است خدال تعاىل اك را در نيكوترين صورت آفريده، چنانكو 

  صىوَّرىكيٍم فىاٍحسىنى صيوىرىكيمٍ 
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ك  08[ ]-يعٌت مشا را آفريد ك صورّٖاتاف را نيكو گردانيد( ك ركزيهال پاكيزه )حالؿ ك ركا( را برال ما ركاف )فراكاف( گردانيد
رب ما بوده ك بو نَتك با تسٌلط ك توانائى ما را بر ٫تو آفريدگاف برترل داد، ك از اين رك بقدرت ك توانائى اك ٫تو ٥تلوقاتش فرمان

 فرموده:« 21ل  30س »ك زكرش باطاعت ما در ميآيند )چنانكو در قرآف كرمي 

[ -ىا ك زمُت است راـ مشا گردانيده( يعٌت البٌتو خداكند آنچو در آٝتاف  افَّ اللَّوى سىخَّرى لىكيٍم ما ًّ السَّمواًت كى ما ًّ اأٍلىٍرضً 
را جز بسول خود بركل ما بست )چوف ما را نيازمند بغَت خود نيافريده ك اين  ك سپاس خدال را كو در نيازمندل 14]

سخن منافات ندارد با احتياج بيكديگر كو نظاـ عامل بستو بآف است برال آنكو حاجت بغَت خدا در حقيقت حاجت باك 
دارمي؟ يا كى ميتوانيم ٛتدش است كو مالك ك منعم حقيقى است( پس )با اين ٫تو نيازمنديها( چگونو سپاس اك را توانائى 

را ّتا آكرمي؟ ٪تيتوانيم، كى توانيم؟ )شايستو است كو خواننده دعاء بر ىر يك از كلمو ال ك مىت كقف ٪توده درنگ ٪تايد تا 



ك سپاس خدال را كو ابزار بسط ك گشاد را در )بدف( ما ّٔم پيوستو،  02[ ]-ال حذؼ شده است( دانستو شود كو ٚتلو
بض ك درىم كشيدف را در )كالبد( ما قرار داد )رگ، پى، استخواف، گوشت، پيو، خوف ك سائر انداـ را با  ك افزارىال ق

كيفٌيت ك حركات ٥تصوصو در پيكر ما ّٗاد تا بواسطو آّٗا اندامها گشاده ك درىم شود، ك گفتو شده: مراد از بسط ك 
اند: مراد از آّٗا شادل ك اندكه است( ك ما را از  وقبض قٌوه دافعو ك ماسكو است كو در ىر عضول ّٗاده شده، ك گفت

  مند ٪تود )اين ٚتلو اشاره است ركاّٗال زندگى ّٔره
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ف ٫تو است: ركح قدس كو با آ« اكلياء خدا»ْتديث جابر از اماـ ٤تٌمد باقر عليو الٌسالـ كو فرموده: پنج ركح برال مقرٌبُت 
چيزىا را ميدانند، ك ركح اٯتاف كو با آف خدا را عبادت ك بندگى مينمايند، ك ركح قٌوه كو با آف با دمشن جهاد ك زد ك خورد  
كرده ك معاش ك زندگاٌل را آماده ميسازند، ك ركح شهوة كو با آف از طعاـ ك نكاح لٌذت ك ّٔره ميربند، ك ركح بدف كو با 

است چوف ركح قدس در ايشاف نيست، ك « مؤمنُت»كند، ك چهار ركح برال اصحاب ٯتُت آف بآىستگى ك نرمى راه مَت 
است چوف دارال ركح اٯتاف ٪تيباشند، ك گفتو شده: اركاح در فرمايش اماـ « كٌفار ك منافقُت»سو ركح برال اصحاب مشاؿ 

ىال زندگى  ميباشد يعٌت ما را از آسايشعليو الٌسالـ: ك مٌتعنا باركاح اٟتيوة ٚتع ركح بفتح راء است كو ٔتعٌت آسايش 
مند ٪تود( ك انداـ كردارىا را در ما استوار گردانيد، ك ما را با ركزيهال پاكيزه )انواع غذاىال حيواٌل ك نباتى( پركرش داد،  ّٔره

خدال ك ببخشش خود توانگرماف ساخت، ك بنعمت خويش سرمايو )زندگاٌل( ٔتا ٓتشيد )اين ٚتلو اشاره است بفرمايش 
 20[ ]-ىب نياز كند ك سرمايو ٓتشد(« بندگانش را»يعٌت ك اك است آنكو   كى انَّوي ىيوى اٍغٌت كى اٍقٌت «:48ل  53س »تعاىل 

پس از آف ما را )برفتار طبق احكاـ خود( فرماف داده تا طاعت ك پَتكٯتاف را بيازمايد )معٌت آزمايش خدال تعاىل آنست كو 
يكو ميخواىد ديگرل را امتحاف كند ك گر نو آشكار ك ّٗاف بر اك يكساف است( ك ّٗى ٪توده تا با ما رفتار ٪تايد چوف كس

شكر ك سپاسگزارٯتاف را آزمايش ٪تايد )ك اينكو شكر فرموده طاعت نفرموده برال آنست كو شكر در اصطالح بكار بردف 
ى جور ٪تيآيد، پس ّٗى برال آزمايش ىر نعمىت است در آنچو خدال تعاىل برال آف قرار داده ك با ارتكاب معاص

ًة اٍجًتنابي اٍلمىحارًـً يعٌت شكر نعمت دكرل گزيدف از  سپاسگزارل است، حضرت صادؽ عليو الٌسالـ فرموده: شيٍكري النٍّْعمى
حرامها است( پس از راه فرمانش پا بَتكف ّٗادمي )خالؼ امرش رفتار كردمي( ك بر پشتهال )مركبهال( ّٗيش سوار شدمي 

  ناىاٌل كو ّٗى)گ
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فرموده بود ّتا آكردمي، ك اينكو فرموده: راه فرمانش ك پشتهال ّٗيش، يكى را مفرد ك ديگرل را ٚتع برال آنست كو راه امر 
س »اشد چنانكو در قرآف كرمي اك راه ىدايت ك رستگارل يكى است كىل ّٗى اك گمراىى است كو دارال راىهال بسيار ميب

ك ٤تققا اين راه من »  كى افَّ ىذا ًصراطى ميٍستىقيمان فىاتًَّبعيوهي، كى ال تىتًبعيوا السُّبيلى فػىتىفىرَّؽى ًبكيم عىٍن سىبيًلو فرموده:« 053ل  6
ت شده: پيغمرب صٌلى ك ركاي« راست است آف را پَتكل كنيد، ك از راىهال ديگر نركيد كو مشا را از راه حق دكر ميسازد

 الٌلو عليو ك آلو خٌطى كشيده فرمود:

اين راه رشد ك ىدايت است، پس از آف بسمت راست ك چپ خٌطهائى كشيد ك فرمود: اين راىهائى است كو بر ىر يك 
مود از آّٗا شيطاٌل است كو بآف دعوت مينمايد( پس )با اين رفتارماف( بكيفر ما شتاب نكرد ك در انتقاـ ما تعجيل نن

بلكو بر اثر رٛتتش از ركل كـر ك بزرگوارل با ما ٫تراىى ٪تود، ك بسبب مهربانيش از ركل حلم ك بردبارل باز گشت ما را 
 اند: )براه راست( انتظار كشيد )با ما رفتار ٪تود مانند رفتار كسيكو ديگرل را چشم براه است، ك گفتو

ك نرمى دؿ است ك آف مقتضى احساف ك نيكى ميباشد بر  اطالؽ بعضى از صفات مانند رٛتت كو ٔتعٌت رٌقت قلب
خدال تعاىل باعتبار غايات ك مقاصد است يعٌت باعتبار نتيجو اف است كو ٫تاف احساف باشد، نو باعتبار مبادل ك اصوؿ 

اشرؼ  افعاؿ كو ٫تاف رٌقت قلب است، ك يكى از ٤تٌققُت رٛتو الٌلو فرموده: اطالؽ آف بر خدال متعاؿ بر كجو اعلى ك
است، زيرا صفات ىر موجودل بر حسب كجود اك است، پس صفات جسم مانند كجودش جسمانٌيو ك صفات نفس 

نفسانٌيو ك صفات عقل عقالنٌيو ك صفات خدال تعاىل ا٢تٌيو است، خالصو عوامل با يكديگر اتٌفاؽ داشتو برابر ىم ىستند 
ك سپاس خدال را   00[ ]- اعلى بر كجو ارفع ك اشرؼ استپس آنچو از صفات كمالٌيو در عامل ادٌل يافت شود در عامل

امي جز بفضل ك احساف اك، پس اگر  ال كو آف را نيافتو كو ما را بو )حقيقت( توبو ك بازگشت )از گناه( راىنمائى ٪تود، توبو
ره ما بزرگ ك از فضل ك ٓتشش اك جز ٫تاف )نعمت( توبو را بشمار نياكرمي نعمت اك در حٌق ما نيكو ك احسانش در با

فضلش بر ما عظيم ميباشد )توبو گناىاف را ميربد ك زشتيها را ميشويد ك خدا را خوشنود ميگرداند، حضرت امَت ا١تؤمنُت 
  عليو الٌسالـ
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تر از توبو ك بازگشت نيست، ك حضرت  رىانندهفرموده: ال شفيع ا٧تح من الٌتوبة يعٌت ىيچ شفيع ك خواىشگرل پَتكزتر ك 
باقر عليو السالـ فرموده: الٌتائب من الٌذنب كمن ال ذنب لو يعٌت توبو كننده از گناىاف مانند كسى است كو گناه ندارد، ك 

لٌتو اذا كجدىا يعٌت حضرت صادؽ عليو الٌسالـ فرموده: اٌف الٌلو تعاىل يفرح بتوبة عباده ا١تؤمنُت اذا تابوا كما يفرح احدكم بضا
خدال تعاىل بتوبو بندگاف با اٯتانش ىر گاه توبو كنند شاد ميشود چنانكو يكى از مشا گمشده خود را كو بيابد شاد 

ك ركش اك در توبو برال پيشينياف )بٌت اسرائيل( چنُت نبوده )سٌنت ك ركش خدال تعاىل در توبو برال بٌت  23[ ]-ميشود(



يا   كى اٍذ قاؿى ميوسى لًقٍوًمو فرموده:« 54ل  2س »ده، نو بس پشيماٌل، چنانكو در قرآف كرمي اسرائيل كشنت يكديگر بو 
اذًكيمي اٍلًعجلى فػىتيوبيوا اىل بارًئكيٍم فىاقٍػتيلوا انٍػفيسىكيٍم ذًلكيٍم خىٍَته لى  وي كيٍم ًعٍندى بارًئكيٍم فىتابى عىلىٍيكيٍم انَّ قىوـً انَّكيم ظىلىٍمتيٍم انٍػفيسىكيٍم بًاٗتّْ

گفت: ال قـو مشا بر اثر  « آنانكو گوسالو پرستيدند»يعٌت ك ياد كنيد ىنگامى را كو موسى بقـو خود   ىوى التَّوَّابي الرَّحيمي 
را بكشيد  « يكديگر»ٓتود ستم ركا داشتيد، اكنوف بسول آفريننده خويش باز گرديد ك خود « ٓتدائى»گرفتنتاف گوسالو را 

پيش از آنكو ٫تگى كشتو »ًّٔت است پس خدا توبو مشا را « از زندگاٌل در دنيا»مشا برايتاف كو اين كشنت نزد آفريننده 
پذيرفت، زيرا اك بسيار توبو پذير ك بسيار مهرباف است( ك آنچو بآف توانائى ندارمي از ما برداشتو، ك ٔتا جز بآنچو « شويد

كى ما جىعىلى  فرموده:« 78ل  22س »نكو در قرآف كرمي طاقت دارمي تكليف نفرموده، ك جز كار آساف از ما ٩تواستو )چنا
ال  يعٌت ك خدا بر مشا در دين تنگى ك رنج قرار نداده است( ك برال ىيچيك از ما برىاف ك ّٔانو  عىلىٍيكيٍم ًّ الٌديًن ًمٍن حىرىجو 

در تنگى ك سخىت ٪تيياىب،  جا نگذاشتو )چنانكو حضرت صادؽ عليو الٌسالـ فرموده: ىر گاه در ٫تو چيزىا بنگرل كسى را
ك كسى را ٪تيياىب جز آنكو خدا را بر اك حٌجت ك برىاٌل است، ك بكمًت از طاقتشاف امر ك فرماف داده، ك آنچو ٔتردـ امر 

  شده
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تا اين حقائق را »تو شده كىل نيكى در مردـ نيست طاقت آف را دارند، ك ىر چو طاقت ك توانائيش را ندارند از آّٗا برداش
پس بد ٓتت )زيانكار ك شايستو عذاب( از ما كسى است كو اك را نافرماٌل ٪تايد، ك نيكبخت از ما   24[ ]-«(بفهمند

ك سپاس خدال را ّٔر چو كو اك را نزديكًتين  25[ ]-كسى است كو باك رك آكرد )طبق اكامر ك نواىيش رفتار ٪تايد(
اند )گر چو من نتواًل بآف اندازه ك بآف جور  ترين ستايش كنندگانش ستوده ترين آفريدگانش ك پسنديده گانش ك گرامىفرشت

 26[ ]-سپاس گزار باشم، كىل چنُت ميگومي تا شايد خدال تعاىل بفضل ك احسانش مرا در زمره ايشاف داخل ٪تايد(
پس اك را است  27[ ]-رترل پركردگار ما بر ٫تو آفريدگانشسپاسى كو بر سپاسهال ديگر برترل داشتو باشد مانند ب

اش دارد بشماره ٫تو چيزىا )از كٌلى ك جزئى( كو علم اك  سپاس ّتال ىر نعمىت كو بر ما ك بر ٫تو بندگاف گذشتو ك مانده
 [-تا ركز قيامتبآّٗا احاطو دارد ك ٫تو را فرا گرفتو، ك ّتال ىر يك از نعمتها بشماره چندين برابر ٫تيشو ك جاكيد 

 11الصحيفة السجادية / ترٚتو ك شرح فيض اإلسالـ، ص: 

سپاسى كو حٌد آف را انتهاء ك عدد آف را مشارش ك بپاياف آف دسًتس ك مٌدت آف بريدٌل نيست )سپاس ابدل ك  28]
 سپاسى كو موجب رسيدف بفرمانربل، ك گذشت اك، ك سبب خشنودل، ك كسيلو آمرزش، ك راه 29[ ]-٫تيشگى(



ببهشت، ك پناه از عذاب، ك آسودگى از خشم، ك پشتيباف طاعت، ك جلوگَت از معصيت، ك مدد بر ا٧تاـ حق )اكامر( اك 
سپاسى كو بوسيلو آف در بُت نيكبختاف دكستاف اك كامركا گردمي ك بسبب آف در رشتو كشتگاف  31[ ]-ك شرائط آف باشد

مؤمنُت( ك )در خوشى ك سخىت( ستوده شده است )زيرا سخىت نيز بشمشَتىال دمشنانش در آئيم، كو خدا يارل دىنده )
 [-مانند خوشى نعمىت است كو صرب ك شكيبائى بر آف موجب ثواب ك پاداش است كو باعث ٛتد ك سپاس ميشود(.
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  صٌلى الٌلو عليو ك آلو -ش در دركد بر رسوؿ خدادعال دـك از دعاىال اماـ عليو الٌسالـ است پس از اين ستاي

اند: فائده صلوات بر آف حضرت برال فرستنده است كو بر اثر اين عمل پاداش ميبايد، زيرا خدال تعاىل درجو ك  گفتو  -
ر خواست اند: فائده آف د مقامى بآف بزرگوار داده ك نعمتهائى باد ٓتشيده كو دركد ك دعا بر آف چيزل ٪تيافزايد، ك گفتو

باال بردف درجو ك افزكده شدف پاداش آف حضرت ىم ىست، زيرا نعمتهال خدا را اندازه نيست، ك بر اين گفتار اخبار 
رسيده از معصومُت عليهم الٌسالـ داللت دارد، ك ركايات در فضل ك برترل صلوات فرستادف بسيار است از آف ٚتلو: از 

دا صٌلى الٌلو عليو ك آلو فرمود: ىر كو بر من دركد فرستد خدا ك فرشتگاف حضرت صادؽ عليو الٌسالـ رسيده كو رسوؿ خ
بر اك دركد فرستند پس ىر كو خواىد كم ك ىر كو خواىد بسيار دركد فرستد، ك ىم از آف حضرت رسيده كو رسوؿ خدا 

ف را بدركد بر من بلند كنيد كو نفاؽ صداىاتا»صٌلى الٌلو عليو ك آلو فرمود: ارفعوا اصواتكم بالٌصلوة على فاٌّٗا تذىب الٌنفاؽ 
ك دركد بر آف حضرت در غَت ٪تاز ك ىنگاميكو ناـ اك برده نشده مستحب است ك دركد ك « ك دك ركئى را از بُت ميربد

تشهد ٪تاز ك ىنگاميكو ناـ آف بزرگوار برده شود ك اگر چو شنونده مشغوؿ بنماز باشد كاجب ميباشد، ك اگر شنونده ناـ 
اند: ٪تاز اك باطل ٪تيشود، ك اگر ناـ آف حضرت پى در پى برده شود برال كسيكو  ر ٪تاز دركد نفرستاد گفتوآف حضرت د

اند: كاجب، دركد فرستادف بر آف حضرت است ك دركد  مشغوؿ ٪تاز است پى در پى دركد فرستادف كاجب نيست، ك گفتو
يز كاجب است ك اين قوؿ درست است ك اخبار بر درسىت اند: دركد بر آؿ ن بر آؿ اك برال كماؿ ك برترل آنست، ك گفتو

 فرموده: ال تصٌلوا علٌى الٌصلوة -صٌلى الٌلو عليو ك آلو -آف بسيار ميباشد، از آف ٚتلو رسوؿ اكـر
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الٌلهم صٌل على ٤تمد، بل قولوا: الٌلهم صل على ٤تٌمد ك آؿ  البًتاء، فقالوا يا رسوؿ الٌلو ما الٌصلوة الببًتاء؟ قاؿ اف تقولوا:
 بر من دركد ىب دنبالو نفرستيد، گفتند: يا رسوؿ الٌلو دركد ىب دنبالو چيست؟ فرمود: اينكو ميگوئيد:»٤تٌمد 

آؿ اك برال الٌلهم صل على ٤تٌمد، بلكو بگوئيد: الٌلهم صل على ٤تٌمد ك آؿ ٤تٌمد، ك دركد در آغاز دعا بر آف حضرت ك 
آنست كو با آف حاجت ركا ميشود، حضرت صادؽ عليو الٌسالـ فرموده: ىر كو را ٓتدال عٌز ك جٌل حاجىت باشد ىنگاـ 



شركع بدرخواست بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرستد پس حاجت خود را ٓتواىد ك باز بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرستد، زيرا 
از اينكو دك طرؼ حاجت را بپذيرد ك كسط را نپذيرد، چوف درخواست دركد بر تر است  خدال عٌز ك جٌل كرٯتًت ك ٓتشنده

ىا بايد بطور آشكار نوشتو شود  ٤تٌمد ك آؿ اك پذيرفتو است، ك ناگفتو ٪تاند كو دركد بر آف حضرت ك بر آؿ اك در نوشتو
صٌلى الٌلو عليو ك  -وؿ خدانو بلفظ صلعم ك مانند آف كو كمًتين زياف آف از دست دادف پاداش بزرگ آف است، از رس

رسيده كو فرمود: ىر كو در كتاىب بر من دركد فرستد ٫تواره فرشتگاف برال اك استغفار ٪توده آمرزش ميطلبند ما داميكو  -آلو
بر ما مٌنت ّٗاد )اك را  -صٌلى الٌلو عليو ك آلو -ك سپاس خدال را كو ٔتحٌمد پيغمربش 1[ ]-ناـ من در آف كتاب است(:

اٌل داشت( مٌنىت كو اٌمتهال گذشتو ك مردـ پيش از ما از آف ىب ّٔره بودند بقدرت ك توانائى كو از چيزل ىر چند ٔتا ارز 
بزرگ باشد ناتواف نيست ك چيزل از آف ٪تَتىد اگر چو خرد باشد )كاك در ك سپاس خدال را عطف است بآنچو در 

آف كصل مينموده، چنانكو از ظاىر عنواف اين دعا بدست ميآيد، دعال يكم بياف شد، زيرا اماـ عليو الٌسالـ اين دعاء را ب
  يا اينكو
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 «:064ل  3س »ك اك استيناؼ است، ك اين ٚتلو از دعاء اشاره است بقوؿ خدال تعاىل 

كى يػيزىٌكيًهٍم كى يػيعىلّْميهيمي اٍلًكتابى كى اًٟتٍكمىةى كى اٍف    رسوالن ًمٍن انٍػفيًسًهٍم يػىٍتلوا عىلىٍيًهٍم اياتًولىقىٍد مىنَّ اللَّوي عىلىى اٍلميٍؤًمنُتى اٍذ بػىعىثى فيًهٍم 
ال از خودشاف در مياف آّٗا بر انگيخت كو بر  يعٌت خدا بر اىل اٯتاف مٌنت ّٗاد كو فرستاده  كانيوا ًمٍن قػىٍبلي لىفى ضىالؿو ميبُتو 

را بياموزد ىر چند از آف پيش در  « احكاـ ك حقائق»واند ك آّٗا را پاؾ گرداند ك كتاب ك حكمت آناف آيات اك را ٓت
س »ك ما را آخرين ٫تو كسانيكو آفريده )از پيغمرباف ك امتهايشاف( قرار داد )در قرآف كرمي  0[ ]-گمراىى آشكار بودند(

« ك ىيچ اٌمىت نبوده جز آنكو در ميانشاف ترساننده ك پيغمربل بوده» كى اٍف ًمٍن امَّةو االَّ خىال فيها نىذيره  فرموده:« 01ل  95
پس ما را خامت ٫تو اٌمتها گردانيد چوف پس از ما اٌمىت نيست كو رسوؿ ك پيغمربل برال آّٗا بفرستد( ك )بعض از( ما )ائٌمو 

اند گواه گردانيد )اين ٚتلو اشاره  ر كردهاطهار عليهم الٌسالـ( را بر كساٌل )كٌفار ك منافقُت( كو )دين ك احكاـ خدا را( انكا
كى كىذًلكى جىعىٍلناكيم امَّةن كىسىطان لًتىكيونيوا شيهىداءى عىلىى الناًس كى يىكيوفى الرَّسيوؿي  «:119ل  0س »است بقوؿ خدال تعاىل 

انكار كنندگاف »تا بر مردـ يعٌت ك ٫تچنُت مشا مسلماناف را اٌمت كسط يعٌت با عقل ك عدالت قرار دادمي  عىلىٍيكيٍم شىهيدان 
گواه باشيد، ك رسوؿ بر مشا گواه باشد. از حضرت صادؽ عليو الٌسالـ ركايت شده فرمود: گماف ميكٌت مقصود « پيغمرب

خدا از اين آيو ٫تو اىل قبلو ك خدا پرستاف بوده؟! آيا ميانديشى كسيكو گواىى اك در دنيا بر يك صاع )پيمانو( خرما ركا 
 كز قيامت شهادت از اك ميطلبد ك آف را بر ٫تو اٌمتهال گذشتو ميپذيرد؟نيست خداكند ر 



كيٍنتيٍم خىٍَتى امَّةو    چنُت نيست، خدا اين جور قصد نكرده، مقصود خدا اٌمىت است كو دعوت إبراىيم بر اك كاجب است
ايشاف ائمو كسطى « ايد بوجود آمدهيعٌت مشا ًّٔتين اٌمت ك گركىى ىستيد كو برال مردـ « 112ل  9س »  اٍخرًجىٍت لًلنَّاسً 

  اند، ك از امَت ا١تؤمنُت علٌى عليو الٌسالـ ك ًّٔتين اٌمت ىستند كو برال مردـ بوجود آمده
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ما را قصد ٪توده، پس رسوؿ خدا صٌلى الٌلو عليو   لًتىكونيوا شيهىداءى عىلىى النَّاسً  رسيده كو فرمود: خدال تعاىل در گفتار خود:
ك آلو بر ما گواه است ك ما گواىاف خدائيم بر خلق اك ك در زمُت حٌجت اك ىستيم، ك مائيم كسانيكو خدال تعاىل 

ا پاياف دنيا ( ك ما را بنعمت خود بر كسانيكو اندؾ بودند فزكٌل ٓتشيد )دين ما را تك كىذًلكى جىعٍلناكيم امَّةن كىسىطا فرموده:
بار خدايا دركد  3[ ]-پايدار ٪تود ٓتالؼ دين اٌمتهال گذشتو كو زماف معٌيٌت بود، يا ما را بر آّٗا برتر ك ارٚتندتر گردانيد(

فرست بر ٤تٌمد كو بر كحى ك پيغاـ تو درستكار بود )ىب تغيَت ك تبديل ك كم ك زياد آف را ٔتردـ رسانيد( ك برگزيده تو از 
كى ما  «:017ل  20س »دكست تو از بندگانت ك پيشوال رٛتت ك مهرباٌل )اشاره بفرمايش خدايتعاىل آفريدگانت ك 

يعٌت ما ترا نفرستادمي جز آنكو برال جهانياف رٛتت باشى( ك پيشاىنگ خَت ك نيكى، ك كليد   اٍرسىٍلناؾى االَّ رىٍٛتىةن لًٍلعالىمُتى 
ك در راه )رساندف دين ك  5[ ]-رال ا٧تاـ فرماف تو خود را آماده ٪تود٫تچنانكو اك ب 4[ ]-بركت )افزكٌل نيكبخىت( است

ك در دعوت )مردـ( بسول تو با خويشاكندانش )كو زير بار  6[ ]-احكاـ( تو تن خويش را آماج )ىر گونو( آزار ساخت
ك در زنده  8[ ]-ار كرداش كارز  ك در )راه( رضاه ك خوشنوديت )خواستو است( با قبيلو 7[ ]-٪تَتفتند( دمشٌت آشكار ٪تود

)برپا( داشنت دين تو از خويشانش دكرل گزيد )دين تو را بر ىر چيز مقٌدـ داشت ك از آنچو مقتضى خويشاكندل است 
 01[ ]-ك نزديكاف )خويشاف( را بر اثر انكارشاف )ترا( دكر گردانيد )رشتو دكسىت را با آّٗا گسيخت( 9[ ]-چشم پوشيد

  اثر پذيرفتنشاف ك دكراف )بيگانگاف( را بر
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ك در  02[ ]-ك در راه تو با دكرترين )مردـ( دكسىت كرد 00[ ]-)دين تو را( نزديك ٪تود )با آّٗا راه يگانگى پيش گرفت(
ك با دعوت بدين تو  04[ ]-كردك در رساندف پياـ تو خود را خستو   03[ ]-باره تو با نزديكًتين )خويشاف( دمشٌت ٪تود

 06[ ]-ال خود را مشغوؿ داشت ك بنصيحت ك پند كسانيكو آناف را )براه حق( دعوت كرده 05[ ]-خود را برنج افكند
ك )از مٌكو معظمو( ىجرت ك دكرل ٪تود بشهرىال غربت )مدينو ك اطراؼ آف( ك ّتال دكر از جال خويشاكنداف ك جال 

نيا آمدف ك جال انس ك خو گرفتنش )ٚتلو ك مسقط رأسو يعٌت جال فركد آمدف، ك بدنيا قدـ )پركرشگاىش( ك جال بد



آمدف از سر منافات ندارد با آنچو در اخبار رسيده كو از خصائص آف حضرت صٌلى اهلل عليو ك آلو است كو ىنگاـ 
خواه از سر پا، ك ركايت شده: كالدت از پا بدنيا آمد، زيرا مسقط الراس كنايو از جال بدنيا آمدف است خواه از سر 

چوف آف حضرت از مٌكو ىجرت ٪تود متوٌجو آف گرديد ك گماف كرد ديگر بآ٧تا بر ٪تيگردد، دؿ شكستو شده گريو كرد، 
كو يعٌت آن افَّ الَّذل فػىرىضى عىلىٍيكى اٍلقيرافى لىرادُّؾى اىل مىعادو  «:85ل  28س »جربئيل عليو الٌسالـ آمد ك اين آيو بر اك خواند 

قرآف را بر تو كاجب ٪تود تو را ّتايگاه خود باز گرداند( ك خواستو آف حضرت از ىجرت برال ارٚتند ٪تودف دين « تبليغ»
تا آنچو )فتح ك فَتكزل( كو در باره دمشنانت  07[ ]-تو ك يارل خواسنت )برال غلبو( بر اىل كفر )ملل ٥تتلفو( بود

 [-)كافرين بتو( خواستو بود بدست آمد
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پس در حاىل كو ٔتدد  09[ ]-ك آنچو )بزرگى ك نيكبخىت( كو در باره دكستانت )مؤمنُت بتو( ميانديشيد ا٧تاـ يافت 08]
ر مياف پس با آّٗا د 21[ ]-تو يارل ميطلبيد، ك با ناتوانائيش بيارل تو نَتك مييافت ّتنگ ايشاف )دمشنانت( قياـ ٪تود

ك در كسط منازلشاف ناگهاف بر آناف تاخت )مانند جنگيدف آف حضرت با بنو قينقاع  20[ ]-ىاشاف جنگيد خانو
ىاشاف با آّٗا جنگ كرد ك آّٗا را در پناىگاىشاف  كو در خانو« قبيلو بزرگى از ايشاف»ك بنو نضَت « گركىى از يهود»

ات )دعوت  تا امر ك فرماف )شريعت( تو آشكار شد، ك كلمو 22[ ]-٤تاصره ك از رسيدف كمك بآّٗا جلوگَتل ٪تود(
بار خدايا بر٧تى كو آف  23[ ]-پسنديدند( باسالـ( بلند گرديد )افزايش يافت( ىر چند مشركُت كراىت داشنت )٪تى

مساكل  تا ىيچكس در رتبو با اك 24[ ]-حضرت در باره )دين( تو كشيد اك را بباالترين درجو ك مقاـ ّٔشت خود بر آكر
 ك در مقاـ ٫تانند نباشد، ك ىيچ فرشتو مقٌرب ك پيغمرب
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ك اك را از شفاعت نيكو )شفاعت پذيرفتو شده( در باره خويشانش   25[ ]-مرسل )صاحب شريعت( با اك برابرل نكند
ليهم الٌسالـ( ك مؤمنُت از اٌمتش بيش از آنچو بآ٨تضرت كعده اند ائٌمو معصومُت ع كو )از ىر عيب ك نقصى( پاكيزه

كى  فرموده:« 5ل  93س »ال عطا فرما )كعده ما شفاعت بآف بزرگوار اشاره است بآنچو خدال تعاىل در قرآف كرمي  داده
« ك در آخرت مقاـ شفاعتدر دنيا فتح ك فَتكزل »يعٌت ك پركردگارت بزكدل بتو عطا كند   لىسىٍوؼى يػيٍعطيكى رىبُّكى فػىًتىٍضى

شفاعت  -عليهم الٌسالـ -كو خوشنود گردل، ك مراد از شفاعت آف حضرت در باره اىل بيت طاىرين ك ائٌمو معصومُت
خاٌصو است كو در خواست بلندل درجو ك مقاـ ايشاف است، نو در خواست گذشت از گناىاف، چوف آّٗا معصومُت ك 



ال ا٧تاـ دىنده كعده )كو ىرگز خالؼ نكٌت( ال كفاء كننده گفتار، ال بدؿ   26[ ]-اند( از ىر گناه ك خطاء آراستو
اال مىٍن تابى كى امىنى كى عىًملى عىمىالن  «:71ل  25س »كننده بديها بچندين برابرش از خوبيها )اشاره بفرمايش خدال تعاىل 

بو كنند ك اٯتاف آكرند ك عمل نيكو ا٧تاـ دىند پس خدا گناىاف جز آنانكو تو »  صاًٟتا فىاكلًئكى يػيبىدّْؿ اللَّوي سىيّْئاًًٍّٖم حىسىناتو 
  ك تبديل گناه بچندين برابرش از ثواب را سبب« آّٗا را بثوأّا تبديل گرداند
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س »ا آكرده ك خدال تعاىل فرموده ال ّت آنست كو چوف سٌيئو ك گناه بنده ْتسنو ك ثواب تبديل شود چناف است كو حسنو
يعٌت ىر كو كار نيكو كند اك را ده برابر آف خواىد بود( كو تو صاحب  مىٍن جاءى بًاٟتٍىسىنىًة فػىلىوي عىٍشري اٍمثا٢ًتا «:061ل  6

 [-احساف ك نيكى بزرگ ميباشى.
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  ليو الٌسالـ است در دركد بر نگهداراف عرش ك ىر فرشتو مقربدعال سـو از دعاىال اماـ ع

)عرش در لغت ٔتعٌت سرير ك ٗتت پادشاه ك سقف خانو است، ك عرش خدا بر دك معٌت اطالؽ ميشود يكى علم اك كو 
 نگهداراف آف ىشت نفرند، چنانكو در كاّ است حضرت صادؽ عليو الٌسالـ فرموده:

است ىشت نفرند: چهار از ما ك چهار از كسانيكو خدا خواستو است، ك « خدال تعاىل»ٛتلو عرش كو مراد از آف علم 
در كتاب عقائد فرموده: عرشى كو مراد از آف علم است ٛتلو آف چهار كس از اٌكلُت: نوح، « قدس الٌلو سرٌه»شيخ صدكؽ 

كو مراد در »الٌسالـ، ك دٌكـ  إبراىيم، موسى ك عيسى است، ك چهار كس از آخرين: ٤تٌمد علٌى، حسن ك حسُت عليهم
جسمى است كو بكرسى احاطو دارد، از حضرت صادؽ عليو الٌسالـ رسيده: ىر چيزل را كو خدا آفريده « اين دعاء است

در جوؼ كرسٌى است ك كرسٌى بآف احاطو دارد جز عرش كو بزرگًت آنست كو كرسٌى بآف احاطو داشتو باشد، ك فرشتگاف 
اند: اجساـ لطيفو نورانٌيو ا٢تٌيو ىستند ك بر تصٌرفات سريعو ك كارىال دشوار ك تشكل باشكاؿ   گفتو  را ٤تٌققُت از متكٌلمُت

ىا است ك در نزد خدا درجو ك مقاـ آّٗا تفاكت دارد،  گوناگوف توانا ميباشد ك دارال عقل ك فهمند ك جال آّٗا در آٝتاف
ـه مىٍعلوـه  كى  «:111ل  92س »چنانكو خدال تعاىل از ايشاف حكايت كرده  ك نيست از ما فرشتگاف »  ما ًمنَّا االَّ لىوي مىقا

اند، اخبارىم بر آف داللت دارد، ك اٯتاف بآّٗا  ك بيشًت از مسلمُت اين قوؿ را پذيرفتو« جز آنكو برال اك مقامى معٌُت است
كى اٍلميٍؤًمنيوفى كيلّّ امىنى باللًَّو كى   ٍيًو ًمٍن رىبّْوامىنى الرسيوؿي ٔتا اٍنزًؿى الى  فرموده:« 035ل  0س »كاجب است، چنانكو خدال تعاىل 

  رسوؿ بآنچو پركردگارش»  كى ريسيًلو  كى كيتيًبو  مىالئكىًتو
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ك از پيغمرب صٌلى الٌلو عليو ك « ندبر اك فرستاد اٯتاف آكرده ك مؤمنُت ٫تو ٓتدا ك فرشتگاف ك كتأّا ك پيغمرباف خدا اٯتاف آكرد
آلو اٯتاف را پرسيدند فرمود: اٯتاف آنست كو ٓتدا ك فرشتگاف ك كتأّا ك پيغمربانش اٯتاف آكرل، ك فرشتگاف دارال عصمتند 

اند: آّٗا از  ك كاسطو بُت خدا ك پيغمربانش بآكردف كتاب ك رساندف كحى ميباشند ك ميمَتند پس از مٌدت درازل، ك گفتو
نر ىستند ك نو ماده ك نو ميزايند ك نو ميخورند ك نو ميآشامند، لٌذت آناف ذكر خداست ك زندگانيشاف معرفت ك طاعت 

بار خدايا ك نگهداراف عرشت )ك اك در ٚتلو الٌلهٌم ك ٛتلة عرشك ك اك استيناؼ است ك بعد از آف مبتداء ك  0اك(: ]
يح ك منزٌه ٪تودف تو سست ٪تيشوند، ك از تقديس ك مربٌل گردانيدف تو خرب آف در ٚتلو ششم فصٌل عليهم است( كو از تسب

بستوه ٪تيآيند، ك از پرستش تو مانده ٪تيشوند، ك تقصَت ك كوتاىى بر كوشش در )باره( امر ك فرماف تو اختيار ٪تينمايند، ك 
و ايل شده ك ايل بزباف عربٌل ك اسرافيل )نامى است فارسى اضافو ب 2[ ]-از شيفتگى بسول تو غفلت ك فراموشى ندارند

بنده »ناـ خدال تعاىل است، از حضرت علٌى ابن اٟتسُت عليو الٌسالـ ركايت شده: ىر چو كو بو ايل اضافو شود عبد الٌلو 
است( صاحب صور )چيزيكو در آف ميدمد( كو چشم گشوده ك برىم ٪تينهد منتظر دستور ك فرماف تو است تا « خدا

 [-گاف گرك گورىا را آگاه گرداند )مردگاف را زنده ٪تايد(بدميدف )در صور( افتاد 
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ك ميكائيل كو نزد تو دارال منزلت ك از طاعت ك بندگيت صاحب مقاـ بلند است )از امَت ا١تؤمنُت عليو الٌسالـ رسيده   3]
ك پيشنمازشاف ميكائيل است كو نزد بيت ا١تعمور بر آّٗا امامت مينمايد، زيرا ىا جربئيل ك اماـ  كو فرمود: مؤذف اىل آٝتاف

امامت مقاـ بلندل است در طاعت ك بندگى كو شايستو نيست آف را جز كسيكو مقامش باالتر ك شرائط امامت را 
اه ك مقٌرب در نزد تو ىا ك ارٚتند در پيشگ ك جربيل امُت ك درستكار بر كحى ك پَتكل شده در آٝتاف 4[ ]-جامعًت باشد

ك ركح )ناـ فرشتو ايست( كو موٌكل ك گماشتو بر فرشتگاف حجأّا است )حجب ٚتع حجاب است ك  5[ ]-است
حجاب ٔتعٌت چيزل است كو چيزل ديگر را پنهاف ٪تايد مانند پرده ك ديوار، ك در معاٌل نيز گفتو ميشود: عجز ك ناتواٌل 

ت ك گناه حجاب است بُت بنده ك پركردگارش، ك مراد ْتجب در اينجا حجاب است بُت انساف ك مقصودش ك معصي
ك ركح )ناـ فرشتو بسيار بزرگ( كو از  6[ ]-ىا كو از علم ٥تلوقُت ٔتا كراء آّٗا پنهاف است انوارل است باالتر از آٝتاف

ىايت جا دارند ك بر  ا كو در آٝتافتر از آنانند: آّٗ عامل امر )اسرار( تو است، بر آّٗا دركد فرست، ك بر فرشتگانيكو پائُت



ك فرشتگانيكو از ىيچ كوشش خستگى ك از ىيچ رنج ماندگى ك سسىت بآّٗا رك  7[ ]-رساندف پيغامهايت درستكارند
 ٪تيآكرد، ك شهوات ك خواىشها آناف را
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يدايش آف از غفلتها ك ىب خربيها است آّٗا را از تعظيم ك بزرگ دانسنت تو جدا از تسبيح تو باز ٪تيدارد، ك فراموشى كو پ
اند  اند ك نگريسنت بسول تو را قصد ٪تينمايند، ك ز٩تهال خود را بزير انداختو فرشتگانيكو چشمها بستو 8[ ]-٪تيسازد

ظمت تو بنگرند ك ما كراء خود را ادراؾ )فركتٌت بسيار ٪توده اعًتاؼ دارند كو ديده عقلشاف كوتاه است از اينكو بانوار ع
٪تايند( فرشتگانيكو رغبت ك خواستشاف در آنچو )فيوضات( كو نزد تو است بسيار است، ك بياد نعمتهايت حرص دارند، 

ك فرشتگانيكو چوف دكزخ را بر گناىكاراف تو ببينند كو صدال شعلو ك  9[ ]-ك در پيشگاه عظمت ك بزرگواريت فركتنند
-يش شنيده ميشود ميگويند: منزٌه ك پاكى تو ما تو را چنانكو سزاكار عبادت ك بندگى تو است پرستش ننمودميبر افركختگ

پس دركد فرست بر ايشاف ك بر ركحانيُت از فرشتگانت )ركحانيوف بفتح راء فرشتگاف رٛتت ىستند ك نسبت آف  01[ ]
ال است  و عليو رسيده كو فرمود: در آٝتاف ىفتم حظَتهبركح ٔتعٌت رٛتت است، از حضرت علٌى ابن اىب طالب صلوات اللٌ 

در آف فرشتگاٌل ىستند كو آّٗا را ركحانيوف ميگويند، چوف شب قدر شود از پركردگار برال « ّٔشت»بناـ حظَتة القدس 
 آمدف بدنيا اجازه ميطلبند، خداكند بآّٗا اجازه ميدىد،
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پس بر مسجدل ٪تيگذرند جز آنكو در آف ٪تاز ميخوانند، ك در راه با كسى رك برك ٪تيشوند جز آنكو برال اك دعاء 
مينمايند ك از ايشاف باك بركت ك نيكى مَتسد( ك آنانكو نزد تو قرب ك منزلت دارند، ك آنانكو رساننده غيب )امور پنهاٌل 

ك بر اصناؼ گوناگوف  00[ ]-ميباشند ك آنانكو درستكارند بركحيتمانند قيامت، حساب ك جزاء( بو پيغمربانت 
ال )جز طاعت ك بندگى تو كارل ندارند( ك آناف را با تقديس خود از خوردٌل ك  فرشتگاف كو برال خود اختصاص داده

ىال  وشوك بر فرشتگاٌل كو در گ 02[ ]-ال ىايت جا داده ىال آٝتاف ال، ك در دركف طبقو آشاميدٌل ىب نياز كرده
ك بر خزانو داراف باراف ك  03[ ]-اند برال رسيدف فرماف بتماـ گشنت كعده تو )ركز رستاخيز( ىايت توٌقف ٪توده آٝتاف

 رانندگاف ابر )حضرت امَت ا١تؤمنُت عليو الٌسالـ فرموده:



كو ٓتود آب فرماف داده « الٌسالـعليو »ال مگر قـو نوح  ال است بر دست فرشتو ال باراف ٪تيبارد جز آنكو با پيمانو دانو
 «:11ل  14س »شده ك آب طغياف كرد بر خزانو داراف، ك آنست قوؿ خدال تعاىل 

ل  92س »ك از ابن عباس رسيده در باره قوؿ خدال تعاىل « چوف آب طغياف كرد ك رك بفزكٌل ّٗاد» لىمَّا طىغىى اٍلماءي 
ال كو از صدال زجر  ك بر فرشتو 11[ ]-راد فرشتگاف گماشتو برابر ىستند(م« پس قسم برانندگاف» فىالزَّاًجراًت زىٍجرنا «:0

ىال برقها  ك راندنش بانگ رعدىا شنيده ميشود ك چوف ابر خركشاف بصدال زجر اك بشنا در آيد )رفت ك آمد ٪تايد( شعلو
 [-بدرخشد
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ىال باراف كو ميبارد فركد ميآيند، ك فرشتگانيكو بر  اند، ك فرشتگانيكو با دانو اه برؼ ك تگرگك بر فرشتگانيكو ٫تر  05]
اند تا از ىم نپاشند )نا گفتو ٪تاند: ىب خرباف ك ناداناف اين  ىال بادىا زمامدارانند، ك فرشتگانيكو بر كوىها گماشتو خزانو

ا كاجب است، زيرا ٥ترب صادؽ خرب داده ك عقل ىم دليل قاطعى بر سخناف را دكر از نظر ك انديشو ميدانند، كىل قبوؿ آّٗ
ك  07[ ]-ال ىا ك پيمانو باراّٗال سخت ك رگبارىا را بآناف شناسانده ك بر فرشتگانيكو سنجش آب 06[ ]-رٌد آف ندارد(

ك بر سفراء   08] [-بر فرشتگاف فرستاده شده باىل زمُت كو گرفتارل ناگوار ك گشايش خوشايند )بال ك رٛتت( ميآكرند
 اند: گرامى نيكوكار، ك نگهباناف بزرگوار نويسنده )فرشتگاف نگهباف بر دك دستو

نگهباناف كردار ك نگهباناف اشخاص از پيشامدىال بد( ك بر ملك ا١توت )فرشتو مرگ بناـ عزرائيل( ك يارانش، ك بر منكر 
ال است كو پيش از منكر ك نكَت  ل( قربىا )ركماف ناـ فرشتوك نكَت )دك فرشتو باز پرس در قرب( ك ركماف آزمايش كننده )اى

 در قرب ميآيد ك آدمى را ميآزمايد اگر نيكوكار بود منكر ك نكَت را آگاه ميسازد
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اعتقاد بسؤاؿ ك آزمايش ك پاداش ك كيفر كو ىنگاـ سؤاؿ با اك بنرمى رفتار ٪تايند ك اگر بد كار بوده بآناف خرب ميدىد، ك 
بينيم برال آنست كو آّٗا از عامل  در قرب حٌق ك درست ك از ضركريٌات ك اٯتاف بآف كاجب است، ك اينكو فرشتگاف را ما ٪تى

بيند، چنانكو اصحاب پيغمرب صٌلى الٌلو عليو ك آلو  ملكوت ىستند ك چشم ما آنچو را كو راجع بعامل ملكوت است ٪تى
ربئيل اٯتاف داشتند ك آف حضرت اك را ميديد ك ايشاف ٪تيديدند( ك بر طواؼ كنندگاف بيت ا١تعمور )جايگاه عبادت ك ّت

بندگى فرشتگاف در آٝتاف ششم( ك بر مالك ك زمامداراف دكزخ )مالك پيشوال ايشاف است( ك بر رضواف ك كليد داراف 
گانيكو خدا را در فرماّٗايش نافرماٌل ٪تينمايند، ك آنچو بآف ك بر فرشت 09[ ]-ىا )رضواف رئيس بر آّٗا است( ّٔشت



نارنا كى قيوديىىا النَّاسي كى اًٟتجارىةي عىلىٍيها  «:6ل  66س »مأمورند ّتا ميآكرند )اين ٚتلو اقتباس از قوؿ خدال تعاىل است 
يعٌت آتشى كو مردـ ك سنگ آتش گَته آنست، بر آف   ٍؤمىركفى مىالئكىةه ًغالظه ًشداده ال يػىٍعصيوفى اللَّوى ما امىرىىيٍم كى يػىٍفعىلوفى ما يػي 

اند كو خدا را در فرماّٗايش نافرماٌل ٪تيكنند ك آنچو بآف مأمورند ا٧تاـ  فرشتگاف ترشرك ك سخت دؿ گماشتو شده
متيٍ فىًنٍعمى عيٍقىبى سىالـه عىلىٍيكيٍم ٔتا صىربىٍ  24ل  03ك بر فرشتگانيكو )باىل ّٔشت( ميگويند: )قرآف كرمي س  21[ ]-ميدىند(

يعٌت( دركد بر مشا باد بآنچو )ّتا آكردف طاعات ك دكرل از معاصى( كو شكيبائى ٪توديد، پس نيكو سر ا٧تامى است  الدَّارً 
خيذيكه  (:31ل  69ك بر فرشتگانيكو پاسبانانند كو ىر گاه بايشاف گفتو شود )قرآف كرمي س  20[ ]-دنيا )ل مشا( را

: اك را بگَتيد ك در غٌل )ز٧تَتل كو در گردف يا دست قرار ميدىند( كشيد ك بدكزخ  ( ُثيَّ اٞتٍىحيمى صىٌلويهي 30فػىغيلُّوهي )ل 
 ال كو ناـ اك را نياكردمي ك مقاـ ك منزلتش را در ك بر ىر فرشتو 22[ ]-اندازيد، بشتاب باك رك آكرند ك مهلتش ٪تيدىند
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ك بر فرشتگاٌل كو در ىوا ك زمُت ك آب جا دارند، ك  23[ ]-ال ندانستيم پيشگاه تو ك اينكو بچو كارل اك را بر گماشتو
 اند )ركايت شده: بر آنانيكو بر خلق )٫تو آفريده شدگاف در آٝتاف ك زمُت( گماشتو شده

پس بر ايشاف دركد فرست در ركزل )قيامت( كو  01] [-ال بر آف گماشتو شده( خدا چيزل را نيافريده جز آنكو فرشتو
كى جاءىٍت كيلُّ نػىٍفسو مىعىها  فرمايد: 01ل  52ىر كس ميآيد ك با اك راننده ك گواىى )از فرشتگاف( است )در قرآف كرمي س 

گواه « بعمل اك» مَتاند ك يكى« اك را ٔتعاد ك بازگشت»يعٌت ك ىر كس ميايد ك با اك دك فرشتو است يكى  ساًئقه كى شىهيده 
ك بر آناف دركد فرست دركديكو كرامت ك مقامى بر مقامشاف ك پاكيزگى ك تقٌرىب بر تقرٌبشاف بيافزايد )چوف  05[ ]-است(

نعمتهال خدا غَت متناىى است ك پاياف ندارد، اماـ عليو الٌسالـ ك در باره ايشاف دعاء ميكند كو خدال تعاىل كرامت ك 
بار خدايا ك چوف بر فرشتگاف ك فرستادگانت دركد  01[ ]-ب ايشاف را بيش از پيش گرداند(طهارت يعٌت مقاـ ك تقرٌ 

فرستادل ك دركد ما را بايشاف رسانيدل پس بسبب گفتار نيكو )صلوات( در باره ايشاف كو راه آف را تو گشودل )توفيق ك 
رزاٌل دار( كو تو بسيار ٓتشنده ك بزرگوارل جور شدف اسباب را تو عطاء فرمودل( بر ما دركد فرست )رٛتت خود را ٔتا ا

بطوريكو »ال  ىال صحيفو بيشًت فصٌل عليهم ٔتا فتحت لنا است كو دركد بر فرشتگاف را خواستو، ك در نسخو )در نسخو
فصٌل علينا ٔتا فتحت لنا است كو در اينجا طبق آف ترٚتو شد ك آف « مرحـو سٌيد عليخاف در شرح صحيفو خود فرموده

 [- است(.مناسبًت
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 دعال چهاـر از دعاىال اماـ عليو السالـ است در دركد بر پَتكاف پيغمرباف ك اٯتاف آكرندگاف بايشاف:



است كو در  بار خدايا ك پَتكاف پيغمرباف ك اٯتاف آكرندگاف بايشاف )ك اتباع الٌرسل مبتداء است ك خرب آف فاذكرىم منك 1]
ٚتلو دٌكـ ذكر ميشود( از اىل زمُت كو از ركل غيب ك پنهاٌل )در دؿ( اٯتاف آكردند )نو بزباف تنها مانند منافقُت ك مردـ دك 

اند برال آنست كو پيش از اين در باره آّٗا  رك، ك اينكو اىل زمُت را اختصاص داده در صورتيكو اىل آٝتاف نيز اٯتاف آكرده
( در آف ىنگاـ كو دمشناف بتكذيب ك دركغ پنداشنت ايشاف ك معارضو ٪توده رك برك شدند، ك آف ىنگاـ  دعاء فرموده است

  در ىر ركزگار ك زمانيكو در آف پيغمربل فرستادل 0[ ]-مند بودند كو )اٯتاف آكرندگاف( بسبب حقائق اٯتاف بپيغمرباف عالقو
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برال اىل آف دليل ك راىنمائى گماشىت از زماف آدـ تا ٤تٌمد صٌلى الٌلو عليو ك آلو از پيشواياف ىدايت ك رستگارل ك  ك
جلوداراف اىل تقول ك پرىيزكارل كو بر ٫تو آّٗا سالـ ك دركد باد، آناف را از خود بآمرزش ك خوشنودل ياد فرما )ٗتصيص 

راف ٤تٌمد )صٌلى الٌلو عليو ك آلو( آنانكو ٫تراه بودف )با آف حضرت( را نيكو بار خدايا ك ٓتصوص اصحاب ك يا 3[ ]-ده(
ال آشكار ساختند، ك اك را يارل كردند، ك  بپاياف بردند، ك آنانكو برال يارل اك در جنگ شجاعت ك دالكرل برجستو

اك را آف ىنگاـ كو برىاف رسالتها باٯتاف آكردف باك شتافتند، ك بو )پذيرفنت( دعوتش )از ديگراف( پيشى گرفتند، ك دعوت 
ك در راه آشكار ساخنت دعوت اك )براه حٌق( از زناف ك فرزنداف  4[ ]-)پيغامها( ل خود را بگوششاف رساند پذيرفتند

دكرل ٪تودند، ك در استوار كردف پيغمربل اك با پدراف ك فرزنداف )خودشاف( جنگيدند، ك بواسطو كجود )با بركت( آف 
 [-يدندحضرت پَتكز گرد
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ك آنانكو ٤تٌبت ك دكسىت آف بزرگوار را در دؿ داشتند، ك در دكستيش ٕتارت ك بازرگاٌل )سعادت ك نيكبخىت( را آرزك  5]
تند )پَتك دين اك  ك آنانكو چوف بعركه ك دستو آف حضرت خود را آكٮت 6[ ]-يابد داشتند كو ىرگز كسادل در آف راه ٪تى

ىا )شاف( از آّٗا دكرل گزيدند، ك چوف در سايو خويشى با اك جال گرفتند )فرمانرب اك گرديدند( خويشاف با  گشتند( قبيلو
اند برال ايشاف فراموش مكن  پس خدايا آنچو را كو برال تو ك در راه تو از دست داده 7[ ]-آناف خود را بيگانو پنداشتند

ار بآناف عطا فرما( ك برال آنكو مردـ را بر )دين( تو گرد آكردند، ك برال )رضال( تو با پيغمربت )٫تراه )جزاء ك پاداش بسي
ك ايشاف را در برابر  8[ ]-بوده( دعوت كنندگاف بسول تو بودند ك ايشاف را از خوشنودل )رٛتت( خود خوشنود ساز

فراخ بتنگى ك سخىت رك آكردند )تا اينكو دين تو را گوشزد  آنكو در راه تو از شهرىا ك خويشاكنداف دكرل گزيده از زندگى
شانرا فراكاف   جهانياف ٪تودند( جزاء ك پاداش ده، ك )نيز( جزا ده آّٗا را كو در ارٚتند ساخنت دين خود مظلـو ك ستم رسيده

 [-گردانيدل
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خود را بو تابعُت ك پَتكاف ايشاف )پَتكاف صحابو پيغمرب از مهاجرين ك انصار( كو نيكو كردارند بار خدايا ًّٔتين پاداش  9]
كى السَّاًبقيوفى االكَّلوفى ًمنى اٍلميهاًجرينى كى االٍنصاًر كى الَّذينى  «:011ل  9س »برساف )اين ٚتلو اشاره است بقوؿ خدال تعاىل 

كو از مٌكو ٔتدينو »از مهاجرين « در اٯتاف»يعٌت ك پيشى گَتندگاف پيشينياف   ٍنهيٍم كى رىضيوا عٍنوي اتػَّبىعيوىيٍم بًاٍحسافو رىضىى اللَّوي عى 
ايشاف را پَتكل كردند خدا از آّٗا « باٯتاف ك طاعت»ك آنانكو بنيكى « اىل مدينو كو بو پيغمرب گركيدند»ك انصار « آمدند

آنانكو ميگويند: «( بپاداش خود رسيدند»وشنود گرديدند ك ايناف ىم از خدا خ« طاعتشاف را پذيرفت»خوشنود شد 
آف تابعُت ك پَتكانيكو طريقو ايشاف  01[ ]-پركردگارا ما ك برادراف )اٯتاٌل( ما را كو باٯتاف بر ما پيشى گرفتند بيامرز

د ك گفتار ك كردار پَتك )صحابو( را قصد كردند ك بآ٧تا كو آناف رك آكردند رك ٪تودند، ك بر ركش آّٗا رفتار كردند )در عقائ
ىال  آناف را در بينائى )عقائد ك اٯتاف( شاف شكى بر نگردانيد، ك در پَتكل آثار ك اقتداء بنشانو 00[ ]-آّٗا بودند(

در حاليكو يارل كننده ك كمك دىنده ايشانند  02[ ]-ىدايت ك رستگارل صحابو دك دىل آّٗا را نگراف نساخت
  د، ك براه آّٗا مَتكند، ك با ايشاف يگانگى دارند )ك در بُت شاف)باينكو( دين آناف را پَتكانن
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اختالؼ نيست كو يكى در باره صحابو گفتارل بگويد ك ديگرل خالؼ آف را بياف ٪تايد( ك در آنچو )اخبار ك احكامى 
بار  03[ ]-اند ّٖمت بايشاف ٪تيزنند )در راسىت بياف آّٗا شٌك ٪تينمايند( اندهرا( كو صحابو )از پيغمرب شنيده ك( بآّٗا رس

خدايا از امركز ما تا ركز قيامت بر تابعُت ك زناف ك فرزندانشاف ك بر ىر كداـ از ايشاف تو را اطاعت ٪توده دركد فرست 
چناف دركدل كو بسبب آف  04[ ]-ـٌ()ٚتلو ك بر ىر كداـ از ايشاف ترا اطاعت ٪توده، از قبيل عطف خاٌص است بر عا

ايشاف را از نافرماٌل خويش نگهدارل، ك در باغهال ّٔشت خود برال آّٗا فراخى دىى، ك آناف را از مكر شيطاف باز 
دارل، ك بر ىر كار نيكى كو از تو كمك خواستند آّٗا را يارل فرمائى، ك آناف را از پيشامدىال شب ك ركز جز پيشامدل 

ك چناف دركدل كو بسبب آف ايشاف را بر اعتقاد باميد نيكول بتو ك طمع ك  05[ ]-ف باشد حفظ ٪تائىكو نيكى در آ
ال( ك بر ّٖمت نزدف در آنچو )فراكاٌل نعمت( كو در دسًتس  از در آنچو نزد تو است )ركزل كو برال آّٗا مقدر ساختو

 [-بندگاف است )نگويند چنُت قسمت بر خالؼ عدؿ است( بر انگيزل
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تا آناف را خواىاف بسول )عبادت ك بندگى( خود ك ترس از )كيفر( خويش )بر اثر تقصَت در طاعات( باز گرداٌل،  06]
رال ك در فراخى )زندگى( دنيا ىب رغبت ك پارساشاف ٪تائى )بآف چشم ندكختو باشند كو از بندگى تو باز مانند( ك عمل ب

ك ىر اندكىى را   07[ ]-آخرت )خدمت ٓتلق( ك آمادگى برال پس از مرگ )توبو از گناه ك بندگى( را ٤تبوب آّٗا گرداٌل
ك از آنچو را كو آزمايشهال ترسناؾ )بسيار  08[ ]-كو ركز بَتكف شدف جاّٗا از تنها ركل ميدىد بر آّٗا آساف كٌت

ك )چناف دركدل   09[ ]-يشو ك جاكيد ماندف در آف رىائيشاف ٓتشىسخت( ٔتياف ميآكرد ك از سخىت آتش )دكزخ( ك ٫ت
 [-كو بسبب آف( ايشاف را ّتايگاه آسودگى )ّٔشت( كو آسايشگاه پرىيزكاراف است ركانو گرداٌل.
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 نش:دعال پنجم از دعاىال اماـ عليو الٌسالـ است در باره خود ك دكستا

ال آنكو شگفتيهال بزرگى اك )كماؿ ذات، بلندل مقاـ، بزرگى قدرت، ىب نيازل از خلق، نيازمندل خلق بسول اك ك  1]
آكر اك كو آّٗا كماؿ عظمت اك را مينماياند( پاياف ندارد )پس اگر انديشو   مانند آّٗا، يا فكر ك انديشو در ٥تلوقات شگفت

اك انديشو ٪تايند انديشو آناف ّتائى ٪تَتسد( بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك  كنندگاف ركزگار در شگفتيهال يك مصنوع
ما )گناىكاراف( را از ستم در عظمت خود باز دار )چوف ارتكاب گناه ك عدكؿ از حق، خود يك نوع جورل است 

ك آؿ اك دركد  ك ال آنكو مٌدت پادشاىى )قدرت ك توانائى( اك بآخر ٪تَتسد، بر ٤تٌمد 0[ ]-نسبت بعظمت خالق(
ك ال آنكو   9[ ]-فرست، ك گردّٗال ما را از عذاب ك كيفرت )دكزخ( آزاد فرما )رقبو ك گردف ّتال ٫تو انساف بكار رفتو(

ال  ىال رٛتت )احساف ك ٓتشش( اك نابود ٪تيگردد، بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك برال ما در رٛتت خود ّٔره گنجينو
ٛتت را در خواست ٪توده برال آنست كو از ّٔره مقصود بدست آمد چوف ّٔره از رٛتت حقتعاىل قرار ده )ك اينكو ّٔره از ر 

 ك ال آنكو چشمها از ديدف اك 1[ ]-عامل را از نعمت ك عفو ك ٓتشش اك فرا گَتد(
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تعاىل جسم نيست( بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك ما را )با باز ميمانند )ك چوف ديده شدف از لواـز جسم است ك حق
ك ال آنكو در برابر منزلت اك منزلتها كوچك )ناچيز(  5[ ]-ياد خود ك كردار پسنديده( بقرب )رٛتت( خود نزديك ٪تا

ر نزد اك ك ال آنكو دركّٗال اخبا 6[ ]-است، بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك ما را نزد )احساف( خود گرامى بدار
بار خدايا  7[ ]-ىويدا است، بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك ما را )ركز رستاخيز( نزد خود )بآنچو داٌل( رسوا مگرداف

ببخشش خود ما را از ٓتشش ٓتشندگاف ىب نياز گرداف )ىبة ٔتعٌت ٓتشش ىب عوض است ك معٌت حقيقى آف جز در باره 



كو نياز ىر نيازمندل را بدكف عوض ك غرضى ميبخشد( ك با صلو ك پيوسنت شود، زيرا اك است   خدال تعاىل يافت ٪تى
)احساف ك ٓتشش خود( ما را از ترس كسانيكو با ما قطع كرده دكرل ميگزينند نگهدار تا با ٓتشش تو بديگرل رك 

فرست، ك بسود ما بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد  8[ ]-نياندازمي، ك با احساف تو از )دكرل گزيدف( ديگرل نًتسيم
تدبَت فرما ك بزياف ما كيد منما )كيد اراده زياف رساندف بديگرل است از ركل پنهاٌل ك آف از خلق حيلو ك فريب است ك 
از خدال تعاىل تدبَت ْتٌق ك ٣تازات اعماؿ خلق است( ك برال )دمشناف( ما مكر كن ك با ما مكر مكن )مكر خدا بال ك  

 [-مشنانش( ك ما را )بر دمشناف دين( پَتكز گرداف ك )آّٗا را( بر ما پَتكز مگردافگرفتارل از جانب اك است بد
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بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك ما را از )خشم( خود نگهدار، ك بو )لطف( خود حفظ فرما، ك )براه  9]
، ك از )رٛتت( خود دكر مگرداف، زيرا ىر كو را تو )از خشم خود( نگهدارل )از ىر راست( بسول خود راىنمائى كن

پيشامدل( سامل ك ىب گزند ميماند، ك ىر كو را )بصراط مستقيم( راىنمائى فرمائى )ْتقائق پى برده ك( دانا ميشود، ك ىر  
بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك  01] [-كو را بسول )رٛتت( خود نزديك گرداٌل غنيمت ك سود )نيكبخىت ٫تيشگى( ميربد

[ -ىال ركزگار، ك بدل دامهال شيطاف، ك تلخى غلبو پادشاه حفظ فرما دركد فرست، ك ما را از سخىت پيشامدىا ك اندكه
بار خدايا جز اين نيست كو ىب نيازاف بفضل قٌوه تو )از غَت تو( ىب نيازاند، پس بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك ما  00]

نياز گرداف، ك ٓتشندگاف از زيادل عطا ك ٓتشش تو ميبخشند، پس بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك )از خواف را ىب 
نعمت خود( ٔتا عطا فرما، ك راه يافتگاف با نور ىدايت ك رستگارل تو راه مييابند، پس بر ٤تمد ك آؿ اك دركد فرست، ك 

 [-ما را )بآنچو خَت ما در آف است( راىنمائى ٪تا

 12يفة السجادية / ترٚتو ك شرح فيض اإلسالـ، ص: الصح

بار خدايا ىر كو را تو يارل كردل خوارل خوار كنندگاف باك زياف نرساند، ك ىر كو را تو عطا فرمودل جلوگَتل منع   02]
ر ٤تٌمد ك آؿ پس ب 03[ ]-كنندگاف از اك ٪تيكاىد، ك ىر كو را تو راىنمائى ٪تودل گمراىى گمراه كنندگاف اك را از راه نربد

اك دركد فرست، ك ما را بقدرت ك توانائى خود از )زياف( بندگانت دكر ساز، ك ببخشش خود از ديگرل ىب نياز گرداف، ك 
بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك سالمىت د٢تال ما را در ياد عظمت ك  04[ ]-براىنمائى خود براه حق برب
[ -در سپاسگزارل نعمت خود، ك شَتيٌت زباّٗال ما را در بياف نعمت خود قرار داده ىال ما را بزرگى خود، ك آسايش تن



بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك ما را از دعوت كنندگاف خود كو بسول تو ميخوانند، ك از راىنماياف  05]
 [-قرار ده، ال ٓتشنده ترين ٓتشندگاف.خود كو براه تو راىنمائى مينمايند، ك از نزديكاف )برٛتت( خود كو بتو نزديكند 
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 دعال ششم از دعاىال اماـ عليو الٌسالـ است ّٔنگاـ بامداد ك شب:

شاف فرؽ گذاشت )ىر يك را از  ك بتوانائى خويش بُت 0[ ]-سپاس خدال را كو بقدرت خود شب ك ركز را آفريد 1]
ك برال ىر يك از آف دك )نسبت باكقات ك اماكن(  9[ ]-ديگرل جدا ساخت، شب را تاريك ك ركز را ركشن گردانيد(

و كو آّٗا را بسبب آف ركزل ك با آف پركرششاف ميدىد ىر برال بندگاف در آنچ 1[ ]-پاياف معٌُت ك مٌدت معلـو قرار داد
ك شب  5[ ]-يك از شب ك ركز را ّٔماف اندازه )كوتاىى ك بلندل( كو از جانب اك تعيُت گرديده جال يكديگر ميگمارد
ف چوف( لباس را برال ايشاف آفريد تا از جنبشهال رنج آكر ك دشواريهال خستو كننده )ركز( بيارامند، ك آف را )برال بندگا

  ك جامو گردانيد تا در آف آراـ گرفتو ٓتوابند كو آف بر ايشاف
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ك ىيوى الَّذل  فرمايد:« 47ل  25س »آسايش ك توانائى است، ك تا بسبب آف خوشى ك خوشگذراٌل يابند )در قرآف كرمي 
ك ركز را برال ايشاف بينا كننده  6[ ]-يعٌت ك اك است خدائيكو شب را برال مشا لباس گردانيد( اجىعىلى لىكيمي اللٍَّيلى لًباسن 

)ركشن( آفريد تا در آف فضل ك احساف اك را بطلبند، ك كسيلو ركزيش را بدست آكرند، ك برال رسيدف بسود كنوٌل از 
ىا حاؿ  ّٔمو اين 7[ ]-زمُت اك گردش ٪تاينددنياشاف ك يافنت )كسائل( سود آينده )سعادت ٫تيشگى( در آخرتشاف در 

ايشاف را اصالح ك سازگار مينمايد، ك اخبار آناف )اعماؿ ك كردارشاف كو از خوىب ك بدل آّٗا خرب ميدىد( را ميآزمايد، ك 
  اند )با آناف مانند مينگرد كو ايناف در اكقات طاعت )كاجب يا مستحب( ك در جاىال كاجبات ك موارد احكامش چگونو

« 30ل  53س »  لًيىٍجزًلى الَّذينى اساؤيا ٔتا عىًملوا كى ٬تىٍزًلى الَّذينى اٍحسىنوا بًاٟتيسٌت كسى كو ديگرل را ميآزمايد رفتار مينمايد
 [-اند جزاء دىد يعٌت( تا كسانيكو كو با كردارشاف بد كرده ك آنانكو با رفتار شايستو نيكوئى ٪توده
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بار خدايا پس برال تو است ٛتد ك سپاس كو صبح را برال ما )بركشٌت ركز( شكافىت )آشكار ٪تودل يا آنكو تاريكى  8]
مند گردانيدل، ك ّتاىائيكو ركزيها  صبح را شكافىت ك آف را برال ما ىويدا ساخىت( ك بوسيلو آف ما را از ركشٌت ركز ّٔره



بصبح در آمدمي ك ٫تو چيزىا از  9[ ]-ودل، ك در آف از پيشامدىال بالء ك سختيها نگهداشىتبدست ميآيد بينا فرم
آٝتاف ك زمينشاف ك آنچو در ىر يك از آف دك پراكنده ساخىت از آراـ ك جنبنده ك ايستاده ك ركنده آف ك آنچو در ىواء 

بصبح  01[ ]-و ملك )در اختيار( تو ىستيمباال رفتو ك آنچو در زير خاؾ پنهاف است، بصبح در آمدند در حاليكو ٫ت
در آمدمي در پنجو )قدرت( تو كو پادشاىى ك توانائيت ما را فرا ميگَتد، ك اراده ك خواست تو ما را گرد ميآكرد، ك از ركل 

ال( رفت ك آمد  امر ك فرماف تو است كو در كارىا دست ميربمي، ك در تدبَت تو )آنچو بر كفق مصلحت قرار داده
ال برال  ال( ك از ىر نيكى جز آنچو ٓتشيده از ىر سودل جز آنچو فرماف تو بر آف رفتو )آف را آفريده 00[ ]-ئيممينما

 [-ما نيست
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ح خواند، ك بياف ال است )از اين ٚتلو پيدا است كو اين دعاء را بايد ّٔنگاـ صب ك اين ركز )ركز( نو آمده ك تازه 02]
ىا ىم  ىا اين سخن را تأييد مينمايد، ك با بياف شدف آف در بيشًت از نسخو نشدف لفظ مساء در عنواف بعضى از صحيفو

اند: سزاكار است ىر گاه اين  منافات ندارد، زيرا مساء پاياف ركز است چنانكو صباح آغاز آنست، ك بنا بر اين آنچو گفتو
ود ّتال اصبحنا در ٚتلو ّٗم ك دىم امسينا بگويند، الـز نيست اگر چو طريق احتياط گفنت دعاء ّٔنگاـ شب خوانده ش

ال است، اگر نيكى كنيم با سپاسگزارل ما را بدركد مينمايد ك اگر بدل كنيم با  ىر دك قسم است( ك آف بر ما گواه آماده
حاؿ است ك آنچو در آف كاقع ميشود در علم  اند: گفتار ك گواىى دادف ركز بزباف نكوىش از ما جدا خواىد شد )گفتو

خدال تعاىل ٔتنزلو شهادت ك گواىى است، پس سزاكار است مؤمن گفتار آف را بگوش دؿ بشنود ك ٔتقتضال آف عمل 
اند: آف از باب ٕتٌسم ايٌاـ ك اعماؿ در ركز قيامت است ك حٌق ىم ٫تُت است چنانكو ركايات بر آف گويا  ٪تايد، ك گفتو

در شرح صحيفو خود از كتاب كاّ نقل ٪توده: حضرت « رٛتو الٌلو»ز آف ٚتلو ركايىت است كو سٌيد عليخاف است، ك ا
صادؽ عليو الٌسالـ فرمود: ركزل نيست كو بر پسر آدـ بيايد جز آنكو باك ميگويد: ال پسر آدـ من ركز نو آمده ىستم ك 

يامت برال تو گواىى دىم ك پس از اين ىرگز مرا ٩تواىى ديد، بر تو گواىم پس در من نيكو بگو ك نيك ا٧تاـ ده كو ركز ق
بنا بر اين اگر كسى ركزل كار بدل ا٧تاـ داد ك پس از آف پشيماف شد نبايد بگويد: فالف ركز ركز بدل بود، چوف ركز بد 

رٛتو الٌلو در كتاب نور  چنانكو سٌيد نعمت اهلل جزائرل»نكرده است، ك از اين رك است كو از پيغمرب صٌلى الٌلو عليو ك آلو 
ركزگار را دشناـ ندىيد كو ركزگار خدا است يعٌت آف را »ركايت شده: ال تسٌبوا الٌدىر فاٌف الٌدىر ىو الٌلو « األنوار فرموده

ك اينكو از پيغمرب يا ائٌمو معصومُت عليهم الٌسالـ رسيده كو از بعضى ركزىا دكرل گزينيد كو آف ركز « خدا آفريده است
 [-بد اخًت است داللت دارد بر اينكو دنباؿ فالف كار نركيد كو ا٧تاـ آف نيك نيست( ٨تس ك
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بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك نيكى ٫تراه بودف با اين ركز را ركزل ما گرداف، ك ما را از بدل مفارقت  03]
ر اثر نافرماٌل يا ّتا آكردف گناه كوچك يا بزرگ نگهدار )كصف ٪تودف اماـ عليو الٌسالـ گناه را ك جدا شدف از آف ب

بكوچك ك بزرگ كصف اضاّ است مانند بوسيدف زٌل كو حراـ است بوسيدف اك كو گناه كوچك است نسبت بزنال با اك 
ـ كبائر تعيُت شده مانند شرؾ ٓتدا ك بناحق بزرگ است نسبت بنگاه كردف باك، ك ٫تچنُت است گناىاٌل كو در اخبار بنا

ديگرل را كشنت ك خوردف ربا ك ماؿ يتيم، ك گر نو گناه كوچك ك بزرگ نيست، بلكو ٫تو گناىاف بزرگ است ك كوچكى 
بعضى از آّٗا نسبت بديگرل است كو عقاب ك كيفر آف بيشًت است، از حضرت صادؽ عليو الٌسالـ ركايت شده فرمود: 

ىت اكجب الٌلو عز ك جٌل الٌنار عليها يعٌت گناىاف بزرگ آنست كو خدال عٌز ك جٌل در برابر آّٗا آتش را كاجب  الكبائر، الٌ 
ماف ساز، ك دك طرؼ )اٌكؿ تا آخر( آف را برال  ك در اين ركز برال ما نيكيها را بيافزا، ك از بديها ّٖى 04[ ]-گردانيده(

بار خدايا زٛتت ك رنج ما  05[ ]-ل آخرت( ك ٓتشش ك نيكى پر گردافما از ستايش ك سپاس ك پاداش ك اندكختو )برا
ىال )اعماؿ( ما را از حسنات ك نيكيهال  را بر نويسندگاف گرامى )فرشتگاٌل كو اعماؿ را مينويسند( آساف گرداف، ك نامو

كى اذى الصُّحيفي  يد:فرما« 01ل  80س »ما پر ساز، ك ما را نزد آناف ببدل كردارىال خود رسوا مكن )در قرآف كرمي 
 «اند اعماؿ كو فرشتگاف نوشتو»ىال  يعٌت ك ىنگاميكو نامو  نيًشرىتٍ 

 29الصحيفة السجادية / ترٚتو ك شرح فيض اإلسالـ، ص: 

گشوده شود، عبد الٌلو ابن موسى ابن جعفر عليو الٌسالـ گفتو: از پدـر پرسيدـ آيا ىرگاه بنده اراده كند كو گناه يا كار 
علم بآف دارند؟ فرمود: آيا بول پليدل ك بول پاكيزه يكساف « اند كو بر اعماؿ اك گماشتو شده»آكرد دك فرشتو  نيكى ّتا

است؟ گفتم نو فرمود: بنده ىر گاه اراده نيكو ٪تايد نفس اك با بول پاكيزه بَتكف شود، پس فرشتو ٝتت راست بفرشتو ٝتت 
گردد ك « مرٌكب»ف آف را ّتا آكرد زبانش قلم ك آب دىانش سياىى چپ ميگويد: درنگ كن كو اراده نيكو ٪توده، ك چو 

آف فرشتو آف حسنو را برال اك مينويسد، ك ىر گاه اراده گناه كند نفس اك با بول پليد بَتكف آيد، پس فرشتو ٝتت چپ 
انش سياىى شود بفرشتو ٝتت راست ميگويد: درنگ كن كو اراده بدل ٪توده، ك چوف آف را ّتا آكرد زبانش قلم ك آب دى

ال  ال از بندگانت ك ّٔره بار خدايا در ىر ساعىت از ساعتهال اين ركز ّٔره 06[ ]-ك آف فرشتو آف را برال اك ثبت ٪تايد(
از سپاسگزاريت، ك گواه راسىت از فرشتگانت برال ما قرار ده )توفيق حسنات ٔتا عطا فرما تا فرشتو برال ما گواىى دىد، ك 

بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك  07[ ]-بستاند آف را بصدؽ ك راسىت اضافو مينمايد( عرب ىر گاه چيزل را



ما را از )دامهال شيطاف ك از ىر پيشامدل در( پيش رك ك پشت سر ك از اطراؼ راست ك چپ ك از ٫تو جوانبماف 
[ -نما ك برال دكسىت بتو بكار برده شودنگهدارل كن، نگهدارل كو از نافرماٌل تو نگهدارنده ك بطاعت ك بندگى تو راى

 بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك ما را در اين ركز 08]
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 ك اين شب ك ٫تو ركزىاماف توفيق عطا فرما برال ا٧تاـ نيكى ك دكرل از بدل ك سپاسگزارل از نعمتها ك پَتكل از سٌنتها
)كاجبات ك مستحٌبات( ك ترؾ بدعتها )احداث چيزىائى در دين كو از دين نيست( ك امر ٔتعركؼ )كاداشنت بپسنديده: 

كاجب ك مستحب( ك ّٗى از منكر )بازداشنت از زشتيها: حراـ ك مكركه( ك حفظ ك نگهدارل )اصوؿ ك فركع( اسالـ، ك 
گرامى گردانيدف آف، ك راىنمائى گمراه، ك كمك ناتواف، ك نكوىش باطل ك نادرسىت ك خوار ٪تودف آف، ك يارل حق ك  

بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك اين ركز را مباركًتين ركزل گرداف كو ما بآف  09[ ]-رسيدف بفرياد ستم رسيده
 21[ ]-امي ك( در آف بسر بردهامي، ك ًّٔتين كقىت كو )باگفتار ك كردار ني امي، ك برترين ٫تراىى كو ما با آف ٫تراه شده برخورده

ترين ايشاف بنعمتهائى   ك ما را خوشنودترين كساف از گركه آفريدگانت كو شب ك ركز بر آّٗا گذشتو قرار داده، سپاسگزارنده
ال، ك پايدارترين آّٗا باحكامى كو )بوسيلو پيغمربانت( بياف فرمودل، ك جلوگَتترين آناف از ِّٗت كو از آف  كو عطا كرده

بار خدايا تو را گواه ميگَـت ك تو بس ىسىت برال گواىى، ك گواه ميگَـت  20[ ]-نيدل )برال آف كيفر قرار دادل(ترسا
  ال در اين ركز ك اين ساعت آٝتاف ك زمينت ك كساٌل از فرشتگاف ك سائر آفريدگانت را كو در آف دك جا داده
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ن شب ك در اين جايگاه خود باينكو گواىى ميدىم تو خدائى ميباشى كو جز تو خدائى نيست، توئى بپا دارنده ك اي
 22[ ]-عدالت ك برابر دارنده در حكم ك مهرباف ببندگاف ك دارنده ىر ملك ك پادشاىى، ك رحم كننده بآفريده شدگانت

يدگاف تو است، اك را برساندف پيغاـ خود )ببندگاف( كاداشىت پس ك گواىى ميدىم كو ٤تٌمد بنده ك فرستاده ك برگزيده از آفر 
بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست  23[ ]-آف را )ٔتردـ( رساند، ك بپند دادف باٌمتش امر فرمودل پس آّٗا را پند داد

كو بركسى از بندگانت   ال، ك از جانب ما باك عطا كن ًّٔتين چيزل بيش از آنچو بر كسى از آفريدگانت دركد فرستاده
 24[ ]-ال ترين پاداشى كو ّٔر يك از پيغمربانت از جانب اٌمتش باك داده ال، ك باك پاداش ده برترين ك گرامى عطا كرده

زيرا توئى بسيار ٓتشنده نعمت بزرگ، ك آمرزنده برال )گناه( بزرگ ك تو از ىر مهرباف مهربانًتل، پس بر ٤تٌمد ك آؿ اك كو 
 ترين )خلق( اند دركد فرست. نقصى( پاؾ ك پاكيزه ك نيكاف ك گرامى )از ىر عيب ك
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 دعال ىفتم از دعاىال اماـ عليو الٌسالـ است ىر گاه كار دشوار دؿ آزارل باك رك ميآكرد

« از بالء»ا١تؤمنُت عليو السالـ فرموده: ىر گاه ترس ك بيم يا پيشامد سخىت رخ ميداد ك ّٔنگاـ غم ك اندكه )حضرت امَت 
سخت شد پس پناىگاه بسول خدا رفنت است، حضرت موسى ابن جعفر عليو الٌسالـ فرموده: بالء ك آفىت نيست كو بو 

 بركد، را باك توفيق دىد جز آنكو آف بالء بزكدل از بُت« درخواست رفع آف»بنده مؤمن رك آكرد ك خدال عٌز ك جل دعاء 
ك بالئى نيست كو بو بنده مؤمن رك آكرد ك از دعاء خوددارل ٪تايد جز آنكو آف بالء بطوؿ ا٧تامد، پس ىرگاه بالء رك آكرد 

بر مشا باد دعاء ك تضرٌع ك زارل بدرگاه خدال عٌز ك جٌل، حضرت صادؽ عليو الٌسالـ فرمود: آيا درازل ك  « برال رفع آف»
 گفتيم: نو، فرمود:« شنوندگاف گفتند»كوتاىى بالء را ميشناسيد؟ 

بالء كوتاه است، حضرت موسى ابن جعفر عليو الٌسالـ « مٌدت»اگر ىنگاـ بالء يكى از مشا موٌفق بدعاء شد بدانيد 
فرمود: دعاء ك درخواست ك بدرگاه خدا رك آكردف بالء را باز ميگرداند، ك آف بالء مقٌدر شده ك الـز گرديده ك ٪تانده جز 

گذراندف آف، پس اگر خدال عٌز ك جٌل خوانده شود ك از اك بر طرؼ شدف آف بالء درخواست گردد خدا آف را   امضاء ك
بر طرؼ مينمايد، حضرت صادؽ عليو الٌسالـ فرموده: ىرگاه پيشامدل يا سخىت يا اندكىى ٔتردل رك آكرد بايد دك زانو ك 

را ىم بزمُت ّٗد ك بسجده ركد پس از آف حاجت ك خواستو  اش دك آرنج خود را برىنو ٪توده ك بزمُت بچسباند ك سينو
بطلبد، ك حضرت سٌيد العابدين ك اماـ الٌساجدين صلوات الٌلو ك سالمو عليو در اينجا از « از خدال تعاىل»خويش را 

 [-خدال تعاىل بر طرؼ شدف بالء ك گرفتارل ك غم ك اندكه را باين گونو درخواست مينمايد(:
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ىال ناگواريها بوسيلو اك باز ميگردد، كال آنكو تندل سختيها باك شكستو ميشود، ك ال آنكو رىائى  ال آنكو گره 0]
كارىال دشوار بقدرت ك توانائى تو   2[ ]-يافنت از گرفتاريها ك رفنت بسول آسايش فراخى، از اك در خواست ميگردد

بلطف ك توفيق )از جانب( تو اسباب )ىر كارل( سبب گرديده، ك مقٌدر شده بر اثر قدرت تو جارل ك بر آساف شده، ك 
پس آف اشياء باراده تو ىب گفتنت فرماف بردار، ك  3[ ]-اند قرار گشتو، ك اشياء بر كفق اراده ك خواست تو بكار رفتو

ا قىولينا ًلشىىٍ  فرمايد:« 41ل  06س » اند )در قرآف كرمي ٓتواست تو ىب ّٗى ك باز داشتنت باز داشتو ءو اذا ارىٍدناهي اٍف  ا٪تَّ
ىب گفنت »يعٌت جز اين نيست كو گفتار ما بچيزل ىنگاميكو اراده ٪تائيم باينكو بآف بگوئيم موجود باش   نىقوؿى لىوي كيٍن فػىيىكيوفي 

ميشود، ك تو در سختيها پناىگاىى، از توئى كو برال )آساف كردف( دشواريها خوانده  4[ ]-موجود ميشود(« ك ىب درنگ
ك ال  5[ ]-آّٗا دكر ٪تيشود جز آف سخىت كو تو دكر ٪تائى، ك از آّٗا بر طرؼ ٪تيگردد جز آف را كو تو برطرؼ كٌت



پركردگار بر من فركد آمده چيزل )بالء ك گرفتارل( كو سنگيٌت آف مرا دشوار است، ك ٔتن رسيده چيزل كو زير بار رفنت آف 
 [-مانده كردهمرا كا
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پس برال آنچو  7[ ]-ال ال، ك بسلطنت ك توانائيت آف را ٔتن متوٌجو گردانيده ك تو بقدرت خود آف را بر من رسانيده 6]
ال  شاينده ك برال آنچو گشودهال گ ال دفع كننده ك برال آنچو بستو ال برگرداننده ك برال آنچو متوٌجو ساختو ٔتن رسانده

 01س »ال ٪تيباشد )در قرآف كرمي  ال يارل دىنده ال آساف كننده ك برال آنكو خوار كرده بستنده ك برال آنچو دشوار كرده
يعٌت ك اگر خدا ضرر ك   ًلوكى اٍف ٯتىٍسىٍسكى اللَّوي ًبضير فىال كاًشفى لىوي االَّ ىيوى كى اٍف ييرٍدؾى ٓتىٍَتو فىال رادَّ لًفىضٍ  فرمايد: مى« 017ل 

زياٌل بتو رساند جز اك كسى نتواند آف را دفع كند، ك اگر خَت ك نيكى برال تو خواىد فضل ك احساف اك را جلوگَتل 
يعٌت   ٍن بػىٍعًدهاٍف يػىٍنصيرٍكيمي اللَّوي فىال غاًلبى لىكيٍم كى اٍف ٮتىٍذيٍلكيٍم فىمىٍن ذىا الَّذل يػىٍنصيريكيٍم م فرمايد:« 061ل  3 3»نيست. ك 

مشا را « بتواند»اگر مشا را خدا يارل كند كسى بر مشا غلبو ك تسلط نيابد، ك اگر خوارتاف گرداند كيست كو بعد از اك 
پس بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك ال پركردگار در آسايش را بفضل خود بركل من باز كن، ك  8[ ]-يارل كند؟(

انائى خود شكست ده )از بُت برب( ك ٔتن در آنچو شكوه داـر حسن نظر داشتو باش ك تسٌلط غم ك اندكه را بقٌوت ك تو 
  در آنچو در خواست ٪تودـ شَتيٌت ٓتشش )خود( را ٔتن بچشاف، ك از جانب خويش رٛتت ك گشايش
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ك مرا بسبب غم ك اندكه از  9[ ]-)از گرفتاريها( را برال من قرار دهبَتنج ٔتن ببخش، ك از نزد خود بزكدل رىائى يافنت 
پس ال پركردگار بآنچو ٔتن رسيده  01[ ]-رعايت ك حفظ كاجبات ك بكار بسنت سٌنت خود )مستحبات( باز مدار

، ك بآنچو ٔتن رك آكرده پر از غم ك اندكه گشتو ك بر دفع آنچو  اـ، ك تو بر دفع غم ك اندكىى كو بآف گرفتار طاقت نداـر
اـ توانائى، پس آف گرفتارل را از من دكر كن اگر چو از جانب تو شايستو آف نباشم ال صاحب عرش ك  در آف افتاده

-ٗتت بزرگ )اشاره باينكو ٫تو اشياء ٖتت قدرت اك است، زيرا اك صاحب عرش عظيم است كو آف ّٔر چيز احاطو دارد(.
] 
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دعال ىشتم از دعاىال اماـ عليو الٌسالـ است در پناه بردف )ٓتدال تعاىل( از سختيها ك بدل اخالؽ ك كردارىال 
 نكوىيده:

بار خدايا بتو پناه ميرـب از حرص ك آز )بر دنيا، رسوؿ خدا صٌلى الٌلو عليو ك آلو فرمود: ىب نيازترين مردـ كسى است   1]
مثل كـر ابريشم است  « بدنيا»باشد، ك حضرت اماـ ٤تٌمد باقر عليو الٌسالـ فرمود: مثل حريص ك آزمند كو گرفتار حرص ن

سازد تا آنكو با اندكه ٔتَتد( ك تندل « دشوار»كو ىر چند پيچيدف ابريشم را بر خود فزكٌل دىد بَتكف شدنش را دكر 
م خود را فرك نشاند خدا اك را از عذاب ك كيفر خود غضب ك خشم )رسوؿ خدا صٌلى الٌلو عليو ك آلو فرمود: ىر كو خش

باز دارد( ك تسٌلط حسد ك رشك )بر ديگراف كو آف آرزكل زكاؿ نعمت است از ديگرل برال خود، ك چنُت آرزكىي چو 
اظهار شود چو نشود حراـ است بر خالؼ غبطو چوف غبطو آنست كو آرزك دارد مانند نعمت ديگرل برايش باشد ىب 

نعمت را از اك ٓتواىد، حضرت صادؽ عليو الٌسالـ فرمود: حسد اٯتاف را ميخورد چنانكو آتش ىيـز را ميخورد(  آنكو زكاؿ
ك سسىت صرب ك شكيبائى )در كار دنيا ك آخرت، حضرت اماـ ٤تٌمد باقر عليو الٌسالـ فرمود: پدـر علٌى ابن اٟتسُت عليو 

تو را كصٌيت ك سفارش ميكنم بآنچو پدـر ىنگاـ كفاتش مرا بآف  الٌسالـ ىنگاـ كفات مرا بسينو گرفت ك فرمود: پسـر
  كصٌيت كرد بآنچو پدرش باك كصٌيت كرده: يا بٌٌت اصرب على اٟتٌق ك اف كاف مرٌا يعٌت ال پسـر
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ك كمى قناعت ك خرسند نبودف « لخ باشدت« در نظر تو»بر آنچو حٌق ك درست است شكيبا باش ىر چند آف حٌق 
بكمى قسمت ك ّٔره خود )حضرت صادؽ عليو الٌسالـ فرمود: در توراة نوشتو شده: پسر آدـ باش ٫تچنانكو ميخواىى، 
٫تانطور كو ميكٌت جزا داده ميشول، كسيكو بكمى رزؽ از جانب خدا راضى ك خوشنود باشد خدا كمى عمل را از اك 

اش پاكيزه ك از حٌد ك مرز معصيت  مى از حالؿ راضى شود قوت ك خوراكش آساف ك كسب ك پيشوميپذيرد، ك كسيكو بك
بَتكف گردد( ك سوء خلق ك بد خوئى )حضرت صادؽ عليو الٌسالـ فرمود: بد خلق خود را ٔتشٌقت ك سخىت مياندازد، ك از 

كيزه ك برادرت را ٓتوشركئى مالقات كن( آف حضرت پرسيدند: خلق نيكو چيست؟ فرمود: خود را ٫توار ٪تا ك سخنت را پا 
ك افراط )ٕتاكز از حٌد( خواىش نفس، ك غلبو ٛتٌيت )نكوىش شده كو آف را عصبٌيت ك طرفدارل از نا حٌق گويند، ك آف 

از لواـز خشم ك سرفرازل ك خود خواىى است، از حضرت علٌى ابن اٟتسُت عليو الٌسالـ عصبٌيت را پرسيدند، فرمود: 
بيند بدىال قـو خود را ًّٔت از نيكاف قـو ديگراف. ك اٌما  دارنده آف گناىكار بشمار مَتكد آنست كو شخص مى عصبٌيىت كو

نامند، ك آف در حفظ دين ك مذىب حٌق يا در ماؿ يا در اىل ك ناموس يا  مى« مردانگى»ٛتٌيت پسنديده شده را غَتت 
ك از پَتكل ىوس )امَت ا١تؤمنُت عليو  2[ ]-عماؿ است(در كطن ك شهر بكار مَتكد كو از مكاـر اخالؽ ك ٤تاسن ا

الٌسالـ فرمود: ترسناكًتين چيزيكو بر مشا ميًتسم دك چيز است: پَتكل از ىوال، ك آرزكل دراز، اٌما پَتكل از ىول شخص 



كو خدا ك رسوؿ ك را از حٌق باز ميدارد، ك اٌما آرزكل دراز آخرت را از ياد ميربد( ك ٥تالفت ىدايت ك رستگارل )آنچو را  
 اند( ك خواب غفلت )كو خدال تعاىل رسوؿ خود صٌلى الٌلو عليو ك آلو را ائٌمو اطهار عليهم الٌسالـ فرموده
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خربند مباش( ك اقداـ بر يعٌت ك از كساٌل كو ىب   كى ال تىكيٍن ًمنى اٍلغاًفلُتى  «:215ل  7س »از آف ّٗى ٪توده ك فرموده 
تكٌلف ك كار با مشٌقت )كو انساف را برنج آكرده ك خستو ك بيزار ٪تايد خواه در كار دين ك خواه در كار دنيا( ك اختيار 

ك از ٓتود  3[ ]-باطل بر حٌق، ك مداكمت بر گناه، ك كوچك مشردف معصيت ك نا فرماٌل، ك بزرگ داشنت طاعت ك بندگى
ك خوار مشردف فقراء ك نيازمنداف )پيغمرب صٌلى الٌلو عليو ك آلو فرمود: ىر كو مسلماف فقَتل را برال ىب نازيدف ثرك٘تنداف، 

چيزل كوچك مشرده ك سبك گرداند حٌق خدا را سبك گردانيده پس در خشم خدال عٌز ك جٌل است تا اينكو اك را راضى 
زار ك پَتكاف( ك شكر ّتا نياكردف از كسيكو ٔتا نيكوئى كرده ٪تايد( ك بد رفتارل با زير دستاف )زف، فرزند، شاگرد، خدمتگ

)حضرت علٌى ابن اٟتسُت عليو الٌسالـ فرمود: اشكركم لٌلو اشكركم للٌناس يعٌت سپاسگزارنده ترين مشا خدا را 
اح ك ركا ك از اينكو ستمگرل را كمك كنيم )كو حراـ است ىر چند در كار مب 4[ ]-ترين مشا است مردـ را( سپاسگزارنده

كى ال تػىرٍكىنيوا اىلى الَّذينى ظىلىميوا  فرمايد:« 003ل  00س »باشد مانند جامو دكخنت يا مسجد ساخنت برال اك، در قرآف كرمي 
ت نداشتو باشيد  يعٌت بسول ستمگراف نركيد ك آناف را دكس  فػىتىمىسَّكيمي النَّاري كى ما لىكيٍم ًمٍن ديكًف اللًَّو ًمٍن اٍكلًياءى ُثيَّ ال تػيٍنصىريكف

جز خدا برال مشا دكستاٌل نيست پس يارل ٩تواىيد شد( يا آنكو ستم « آف ىنگاـ»كو مشا را آتش خواىد گرفت ك 
ال را خوار گردانيم )حضرت صادؽ عليو الٌسالـ فرمود: مؤمٌت نيست كو برادرش را خوار كند ك بر يارل اك توانا  رسيده

خرت خوار گرداند( ك آنچو حٌق ما نيست بطلبيم، ك در علم )اصوؿ ك فركع دين( از باشد جز آنكو خدا اك را در دنيا ك آ
كى ال تػىٍقفي ما لىٍيسى لىكى ًبًو ًعٍلمه، افَّ السٍَّمعى كى اٍلبىصىرى كى  فرمايد:« 36ل  07س »ركل ناداٌل سخٌت بگوئيم )در قرآف كرمي 

  باؿ آنچويعٌت دن اٍلفيؤادى كيلُّ اكلئكى كافى عىٍنوي مىٍسئويالن 
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كو گوش ك چشم ك دؿ ٫تو « تا نشنول مگو شنيدـ، تا نبيٌت مگو ديدـ، تا نداٌل مگو دانستم»بآف علم ندارل مرك 
 از گوش ميپرسند چو شنيدل ك برال چو شنيدل؟ از چشم چو ديدل ك برال چو ديدل؟ از دؿ چو»پرسيده ميشوند 

مفٌضل ابن يزيد گفت: حضرت صادؽ عليو الٌسالـ فرمود: تو را از دك خصلت باز ميداـر كو « دانسىت ك برال چو دانسىت؟
در آف دك مرداف تباه شدند: يكى آنكو خدا را از ركل نادرسىت بپرسىت، ك ديگر اينكو از ركل ناداٌل برال مردـ فتول داده 



ٌسالـ فرمود: ىر كو ندانستو ك ىب رستگارل بُت مردـ فتول دىد مالئكو رٛتت ك حكمى بياف ٪تائى، ك حضرت باقر عليو ال
فرشتگاف عذاب اك را لعن ٪تايند ك گناه عمل كننده بفتوال اك بر اك است، ك زرارة ابن اعُت گفت: از حضرت باقر عليو 

ك  5[ ]-از ايستند از آنچو ٪تيدانند(الٌسالـ پرسيدـ: حٌق خدا بر بندگاف چيست؟ فرمود: اينكو بگويند آنچو ميدانند ك ب
پناه ميربمي بتو از غٌش )خيانت ك ٪تاياندف خالؼ آنچو در دركف است( يا كسى را قصد كنيم )رسوؿ خدا صٌلى الٌلو عليو 

ك آلو فرمود: ىر كو ٓتوابد ك در دؿ اك برال برادر مؤمنش غٌش باشد در خشم خدا خوابيده ك تا بصبح چنُت باشد، ك 
اين حاؿ ٔتَتد بر غَت دين اسالـ مرده، ك ىم آف حضرت صٌلى الٌلو عليو ك آلو فرمود: من غٌش مسلما يف بيع اك اگر با 

شراء فليس مٌنا يعٌت ىر كو با مسلماٌل در فركش ك خريد غٌش ٪تايد از ما ٩تواىد بود( ك در كردارىاماف خود پسند باشيم 
 )حضرت صادؽ عليو الٌسالـ فرمود:

٪تود( ك  كو گناه برال مؤمن ًّٔت از عجب است، ك اگر چنُت نبود ىيچگاه اك را بگناه آزمايش ٪تىخدا ميدانست  
ال  ك پناه ميربمي بتو از بدل راز ّٗفتو در دؿ )حضرت صادؽ عليو الٌسالـ فرمود: بنده 1[ ]-آرزكىاماف را دراز گردانيم

ال نيست كو  خدا برال اك خَتل آشكار سازد، ك بنده نيست كو خَت ك نيكى را پنهاف كند پس ركزىا ميگذرد تا اينكو
 بدل پوشيده ٪تايد پس ركزىا ميگذرد تا اينكو خدا برال اك شٌرل ىويدا گرداند(
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صٌلى الٌلو عليو ك آلو  ك از كوچك مشردف گناه خرد )گناىى كو در دين برال آف حٌد ك ٣تازات كاجب نگرديده، رسوؿ خدا
بو اىب ذر فرمود: بكوچكى گناه نگاه مكن، بكسيكو اك را معصيت ك نافرماٌل ميكٌت نگاه كن( ك از اينكو شيطاف بر ما 

ك پناه ميربمي بتو از اقداـ بر اسراؼ )صرؼ  7[ ]-دست يابد، يا ركزگار ما را بدٓتت گرداند، يا پادشاه بر ما ستم ٪تايد
و شرع ك عقل جائز داند، رسوؿ خدا صٌلى الٌلو عليو ك آلو فرمود: ىر كو در زندگى ميانو رك باشد خدا ماؿ بيش از آنك

ركزل باك مَتساند ك ىر كو زياده ركل كند خدا اك را از ركزل نوميد گرداند، ك حضرت صادؽ عليو الٌسالـ فرمود: ميانو 
است كو خدا آف را دمشن دارد اگر چو ىستو خرما را  ركل چيزل است كو خدا آف را دكست دارد، ك زياده ركل چيزل

ال، ك نا گفتو ٪تاند: اسراؼ تنها در  دكر اندازل، زيرا آف برال چيزل بكار آيد ك اگر چو ٪تيخورده آىب باشد كو آشاميده
ار بيجا ماؿ ك دارائى نيست، بلكو قرار دادف ىر چيز است در غَت جال خود، چنانكو خدال تعاىل قـو لوط را برال ك

ايد( ك از نيافنت ركزل باندازه  يعٌت مشا گركىى اسراؼ كننده  بىٍل انٍػتيٍم قػىٍوـه ميٍسرًفيوفى  «:80ل  7س »باسراؼ كصف ٪توده 
نيازمندل )كو انساف را از درخواست از مردـ باز داشتو ىب نياز گرداند، حضرت امَت ا١تؤمنُت عليو الٌسالـ فرمود: برال خلق 

پاداشها ك كيفرىال فقر ىست، ك از ٚتلو نشانو فقر ىر گاه پاداش باشد آنست كو دارال خلق نيكو باشد، خدال تعاىل 



ك پركردگارش را اطاعت ٪تايد، ك از حاؿ خود شكوه نكند، ك خدال تعاىل را سپاس گزارد، ك از ٚتلو نشانو فقر ىر گاه  
[ -كند، ك شكوه بسيار ٪تايد، ك از مقٌدر شده ٓتشم آيد(كيفر باشد آنست كو بد خلق باشد، ك پركردگارش را نافرماٌل  

ك پناه ميربمي بتو از مشاتت ك شاد شدف دمشناف )از گرفتارل كو ٔتا رخ ميدىد، از حضرت ايٌوب عليو الٌسالـ پرسيدند:  8]
  از آنچو بر تو گذشت كداـ سختًت بود؟ فرمود: مشاتت دمشناف، حضرت صادؽ عليو الٌسالـ
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را ٔتصيبت ك اندكىى كو باك رخ داده مشاتت كند از دنيا ٪تَتكد تا اينكو گرفتار شود( ك « مؤمٌت»فرمود: ىر كو برادر خود 
ىب  از نيازمندل ٔتاننداف خود )در نسب ك حسب يعٌت در نژاد ك بزرگى، يا افراد مردـ( ك از زندگى در سخىت، ك از مردف

ك پناه ميربمي بتو از بزرگًتين تأٌسف ك افسوس )در  9] -[-ساز ك ساماف )تقول ك عمل صاحل كو توشو سفر مرگ است(
آخرت برال نداشنت اعماؿ صاٟتو در دنيا( ك بزرگًتين مصيبت ك اندكه )در دين، از حضرت امَت ا١تؤمنُت عليو الٌسالـ 

 پرسيدند: سختًتين مصيبتها كداـ است؟ فرمود:

مصيبت در دين( ك بدترين بد ٓتىت )دخوؿ در آتش( ك از بدل بازگشت )بدكزخ( ك نوميدل از پاداش )ّٔشت( ك رسيدف  
بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك مرا ك ٫تو مرداف ك زناف با اٯتاف را برٛتتت )كو ىر  12[ ]-كيفر )در قيامت(

ال مهربانًتين مهرباناف )حضرت اماـ ٤تٌمد باقر عليو الٌسالـ فرمود: ٓتدا قسم چيز را فرا گرفتو( از آنچو گفتو شد پناه ده 
بنده مؤمن در حاجت خود برال خدال عٌز ك جٌل اصرار ٪تيكند جز آنكو خدا حاجتش را ركا ميسازد، ك حضرت اماـ 

پسندد ك آف را  عضى ٪تىجعفر صادؽ عليو الٌسالـ فرمود: خدال عٌز ك جٌل اصرار در درخواست بعضى از مردـ را بر ب
 [-برال خود دكست دارد، خدال عٌز ك جٌل، دكست دارد كو از اك سؤاؿ كنند ك آنچو نزد اك است ٓتواىند(.
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بزرگ است بزرگوارل دعال ّٗم از دعاىال اماـ عليو الٌسالـ است در اشتياؽ )آرزكمندل( بدرخواست آمرزش از خدا كو 
 اك:

بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك ما را )از نافرماٌل( بتوبو ك بازگشت )از آف( كو پسنديده تو است )برال  1]
[ -پسندل )مرتكب آف را بكيفر مَتساٌل( دكر گرداف ال( باز گرداف، ك از اصرار )بر گناه( كو آف را ٪تى آف پاداش قرار داده

يا ك ىر گاه بُت دك زياف )دك كيفر بر اثر دك تقصَت ك نافرماٌل( قرار گرفتيم: يكى در دين ك ديگرل در دنيا )ك بار خدا 0]
يكى را ميبخشى( پس زياف )كيفر( را در آف كو زكد ميگذرد )دنيا( ك عفو ك ٓتشش را در آنكو مٌدتش طوالٌل است 



از آف دك تو را از ما خوشنود گرداند )موجب رٛتت ك پاداش  ك چوف بدك چيز تصميم گَتمي كو يكى 9[ ]-)دين( قرار ده
شود( ك ديگرل تو را بر ما ٓتشم آرد )از رٛتت دكر ك بكيفرماف برساند( پس ما را بآنچو تو را از ما خوشنود ميكند 

: مؤمن برگرداف، ك نَتكل ما را از آنچو تو را بر ما خشمگُت مينمايد سست ٪تا )حضرت صادؽ عليو الٌسالـ فرمود
ال برال اك نوشتو ميشود، ك اگر آف را ّتا آكرد ده  تصميم ميگَتد ك آف را ّتا ٪تيآكرد پس حسنو« كار نيك»ال  ْتسنو

تصميم ميگَتد كو آف را ّتا آكرد ك ا٧تاـ ٪تيدىد، بر اك نوشتو « كار بد»ال  حسنو نوشتو خواىد شد، ك مؤمن بو سٌيئو
  ك مانند آف ٓتاطراند: تصميم در اين خرب ٪تيشود. گفتو
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ال است، ك  گذراندف ك با خود انديشيدف است ك گر نو تصميم بر معصيت گناه است، ك اگر آف را ّتا آكرد گناه دكباره
ك در آف ىنگاـ نفسهال ما را  4اين گفتار را گر چو مورد گفتگو ميباشد كىل ظاىر عبارت دعاء آف را تأييد مينمايد([ ]

در اختيار خودشاف مگذار، چوف آّٗا جز آنچو تو توفيق دىى باطل ك نادرسىت را اختيار مينمايند، ك جز آنچو تو رحم 
بار خدايا تو ما را از نا تواٌل آفريدل ك بر سسىت بنا ّٗادل ك از آب اندؾ ك ىب ارزش  5[ ]-فرمائى ببدل امر ميكنند

أى خىٍلقى االٍنساًف ًمٍن طُتو  «7ل  32س »)اشاره بفرمايش خدال تعاىل  آغازماف ٪تودل ُثيَّ جىعىلى نىٍسلىوي ًمٍن « 8ل « »كى بىدى
را از گل آغاز ٪تود، پس فرزنداف اك را از خالصو از آب « آدـ عليو الٌسالـ»يعٌت ك آفرينش انساف   سياللىةو ًمٍن ماءو مىهُتو 

پس ما را بتوفيق  6[ ]-پس ما را جز بتوانائى تو جنبش ك جز بيارل تو توانائى نيستبيافريد( « نطفو»اندؾ ىب ارزش 
)جور شدف اسباب كار از جانب( خود كمك كن، ك براه راست خود راىنمائيماف فرما، ك ديده د٢تاماف را از آنچو خالؼ 

ك مرب )ما را توفيق ده كو آنچو ّٗى  دكسىت تو است كور گرداف، ك اندامى از اندامهال ما را در معصيت ك نافرمانيت فر 
بار خدايا پس بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد  7[ ]-ال در انديشو نگذرانيم ك گرد معاصى نركمي ك رضال تو را بدست آكرمي كرده

فرست، ك رازىال د٢تا ك جنبشهال اندامها ك نگاىهال پنهاٌل چشمها ك سخناف زباّٗال ما را در آنچو باعث ثواب تو  
ده تا كار نيكى كو بسبب آف سزاكار پاداش تو گردمي از دستماف نركد، ك كار بدل كو بوسيلو آف مستوجب كيفر  گردد قرار

 [-تو شومي برال ما ٪تاند.
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 دعال دىم از دعاىال اماـ عليو الٌسالـ است در پناه بردف ٓتدال تعاىل:



گر ٓتواىى از ما بگذرل از فضل ك احساف تو است )نو شايستگى ما( ك اگر ٓتواىى ما را بكيفر رساٌل از بار خدايا ا  1]
پس بنعمت )ىب پاياف( خود ٓتششت را بر ما آساف فرما )ىب رسيدگى  0[ ]-عدؿ ك دادگرل تو است )نو ستم بر ما(

ه، زيرا )در بازپرسى از كردار ك گفتار( ما را توانائى ْتساب ما انعاـ كن( ك بگذشتت )از گناىاف( ما را از كيفرت رىائى د
ال ىب نياز ىب نيازاف، اينك ما  9[ ]-عفو ك ٓتششت ىيچيك از ما را رىائى )از عذاب( نو دادگرل تو نيست، ك ىب

ل از آف بندگاف تو در اختيار توامي، ك من نيازمندترين نيازمنداف بتواـ، پس بو ىب نيازل ك عطال خويش )كو ىر نيازمند
ّٔره ميربد( نيازمندل ما را بر طرؼ فرما، ك ما را بباز داشنت )از رٛتت( خود نوميد مگرداف كو )اگر از رٛتت باز داشىت( 

ال آف را كو از احساف تو ٓتشش طلبيده )بياف ىا در  ال كسى را كو از تو نيكبخىت خواستو، ك نوميد ساختو بد ٓتت كرده
 اين ٚتلو:
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[ -ىا ٨تن عبادؾ برال تضرٌع ك اصرار در درخواست است، نو برال تنبيو ك آگاه ساخنت ٥تاطب كو در لغت بكار رفتو(
پس در اين ىنگاـ )بدٓتىت ك نوميدل( از جانب تو بكو رك آكرمي، ك از درگاه تو بكجا ركمي؟ )جز تو كسى ك جز  4]

ارمي( منزٌه ك پاكى تو )از آنچو شايستو تو نيست( ما بيچارگانيم كو اجابت )دعا( شاف را كاجب  درگاىت پناىى ند
امٍَّن  «:62ل  27س »ال )اشاره بقوؿ خدال تعاىل  ال، ك ما رنج ديدگانيم كو رفع گرفتاريشاف را كعده داده گردانيده

يبي اٍلميٍضطىرَّ اذا دىعاهي كى يىٍكًشفي السُّوءى  كسيكو دعال مضطٌر ك در مانده را باجابت مَتساند ك غم ك رنج را يعٌت يا   ٬تي
ترين چيزىا باراده ك خواست )ا٬تاد ك آفرينش( تو ك سزاكارترين كارىا بذات مقٌدسو تو در  ك شبيو 5[ ]-برطرؼ ميسازد(

است كو از  عظمت ك بزرگواريت رٛتت ك ٓتشش بر كسى است كو از تو درخواست رٛتت ٪توده، ك رسيدف بفرياد كسى
امي ىب نيازماف فرما )غم ك  تو فرياد رسى طلبيده، پس بر زارل ما بدرگاىت رحم كن، ك چوف خود را در اختيارت افكنده

بار خدايا چوف بر معصيت ك نافرمانيت از شيطاف پَتكل كردمي ما را  6[ ]-اندك٫تاف برطرؼ ساز ك از بيچارگى برىاف(
دركد فرست، ك پس از آنكو ما برال تو از اك دكرل گزيده بدرگاىت رك آكردمي اندكىى مشاتت كرد، پس بر ٤تٌمد ك آؿ اك 

 [-ٔتا مرساف كو )بآف( ما را مشاتت كند.
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 دعال يازدىم از دعاىال اماـ عليو الٌسالـ است در عاقبت ٓتَتيها



بطوريكو مردـ « مرد پاكدامن كارىال ناركا ّتا ميآكرد»: گاىى سعيد براه اشقياء مَتكد )حضرت صادؽ عليو الٌسالـ فرموده
ميگويند: چو بسيار اك بايشاف شباىت دارد بلكو از ايشاف است پس از آف نيكبخىت اك را دريابد، ك گاىى شقى براه 

د: چو بسيار اك بايشاف شباىت دارد بلكو بطوريكو مردـ ميگوين« مرد نا پاؾ كارىال نيكبختاف ّتا ميآكرد»سعداء مَتكد 
از ايشاف است پس از آف بد ٓتىت اك را در يابد، ٤تٌققا كسى را كو خدا سعيد گردانيده ىر چند از دنيا ّتا ٪تاند جز باندازه 

چوف  شَت دادف بٌچو شًت بُت دكشيدف شَت مادر، پاياف كارش را نيكبخىت قرار ميدىد. بنابر اين ركايت ك سائر ركايات
پاياف كار نا پيدا است ك قضاء ك حكم ا٢تى ىم مشركط است دعا برال عاقبت ٓتَتل بزرگًتين ك مهٌمًتين درخواستها 

ال آنكو ياد اك )بزباف ك دؿ ك انداـ مانند قرآف خواندف ك انديشو در ٥تلوقات ك ٪تاز ّتا آكردف( برال ياد   1[ ]-است(:
  كنندگاف
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شرافت ك بزرگى است )نو آنكو بر اك مٌنىت داشتو باشند( ك ال آنكو سپاسگزارل اك سپاسگزاراف را پَتكزل )بر نعمتها( 
است، ك ال آنكو فرمانربدارل اك فرمانربداراف را رىائى )از بد ٓتىت در دنيا ك آخرت( است، بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، 

ا بياد خود از ىر يادل ك زباّٗاماف را بسپاس خود از ىر سپاسى ك اندامهاماف را بطاعت خود از ىر طاعىت ك د٢تال ما ر 
بيند،  بكار آر )اين مقامى است كو آف را فناء در خدا مينامند، ك رسيده باينمقاـ در عامل كجود ك ىسىت جز اك چيزل ٪تى

كثرت ٕتاكز كرده ك آف را پشت سر انداختو ك از آف فراموش ٪توده، زيرا ىسىت در نظرش اك است، نو جز اك، چوف از عامل  
ك اگر برال ما  2[ ]-ك معٌت كحدت كجود ٫تُت است، نو آنكو خدال تعاىل با ٫تو مٌتحد است كو ٤تاؿ ك كفر است(

تو چشم نپوشيده(   فراغىت از كارىا مقٌدر ٪توده باشى پس آف را با سالمىت )از آفات( قرار ده كو در آف )از ا٧تاـ اكامر
ال خاىل از ياد گناىا٪تاف ك نويسندگاف  گناىى ما را در نيابد ك خستگى ٔتا رك نياكرد تا فرشتگاف نويسنده بديها با نامو

ك ىنگاميكو ركزىال زندگاٌل ما سپرل شد ك  3[ ]-اند شادماف برگردند نيكيهال از ما بر اثر آنچو از نيكيهاماف نوشتو
ال نيست ما را احضار ٪تايد، پس بر ٤تٌمد ك آؿ اك  سيد ك دعوت تو كو از آف ك از پذيرفتنش چارهاكقات عمرماف بسر ر 

 دركد فرست، ك پاياف آنچو نويسندگاف كردارىاماف برال ما )ركز قيامت(

 40الصحيفة السجادية / ترٚتو ك شرح فيض اإلسالـ، ص: 

امي باز ندارل )ك توبيخ ك  بر گناه كو ّتا آكرده ك نافرماٌل كو كردهميشمارند توبو پذيرفتو شده قرار ده كو پس از آف ما را 
ك ركزيكو اخبار بندگانت را آزمايش ميكٌت )ْتسابشاف رسيدگى مينمائى( در برابر گواىاف  4[ ]-سرزنشماف فرمائى(

ر ما برمدار )ناگفتو ٪تاند: قبوؿ ال از ركل كا ال كو )گناىاف را( بآف پوشانده )فرشتگاف ك انبياء ك ائٌمو عليهم الٌسالـ( پرده



توبو از گناه پيش از رسيدف مرگ ك معاينو امور برزخى است، ك پس از مشاىده آف اٚتاع بر آنست كو توبو پذيرفتو ٩تواىد 
اذا حىضىرى   كى لىٍيسىًت التٍَّوبىةي لًلَّذينى يػىٍعمىليوفى السَّيّْئاًت حىىٌت  «:08ل  4س »شد، چنانكو قرآف شريف بر آف گويا است 

ك توبو كسانيكو گناىاف ّتا » تػيٍبتي ااٍلفى كى ال الَّذينى ٯتىيوتيوفى كى ىيٍم كيفَّاره اكلًئكى اٍعتىٍدنا ٢تىيٍم عىذابان اليمان   احىدىىيمي اٍلمىٍوتي قاؿى اٌلٌ 
ى از ايشاف برسد ك بگويد: اكنوف توبو ٪تودـ پذيرفتو نيست، ك نو توبو كسانيكو در حاؿ كفر ميآكرند تا اينكو مرگ يك

ابن كىب گفتو: شنيدـ حضرت صادؽ عليو الٌسالـ ميفرمود: ىر  « امي ميمَتند، آنانكو بر ايشاف عذاب دردناؾ آماده ساختو
٪تايد خدا اك را دكست داشتو گناىاف بر اك « دال كو تصميم بر نشكسنت آف داشتو باش توبو»ال توبو نصوح  گاه بنده

ميپوشاند، گفتم: چگونو گناىاف بر اك ميپوشاند؟ فرمود: گناىاٌل كو دك فرشتو بر اك مينويسند از يادشاف ميربد، ك باعضال 
يد گواىى اك ك قطعات زمُت كحى ميفرمايد كو گناىانش را بر اك پنهاف ٪تايند، پس ىنگامى كو در پيشگاه خدال تعاىل ميآ

 [-نيست كو بگناىى از گناىاف اك گواىى دىد(
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ال )حضرت  توئيكو ّٔر كو تو را ٓتواند مهرباف ك ّٔر كو تو را آكاز دىد )چيزل ٓتواىد، درخواستش را( ركا كننده 5]
ات مَتسى  للَّوي باك گفتو ميشود: لٌبيك ما حاجتك يعٌت البٌتو ٓتواستوصادؽ عليو الٌسالـ فرمود: ىر كو ده بار بگويد: يا ا

 [-حاجتت چيست؟(.
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دعال دكازدىم از دعاىال اماـ عليو الٌسالـ است در اقرار بگناه ك درخواست )توفيق برال( توبو ك بازگشت )از معصيت( 
  ل تعاىلبسول )طاعت( خدا

)حضرت اماـ ٤تٌمد باقر عليو الٌسالـ فرمود: ٓتدا قسم، خدا از مردـ جز دك خصلت ك خول ٩تواستو: بنعمتها اعًتاؼ  
كنند كو برال ايشاف ميافزايد، ك بگناىاف اقرار ٪تايند كو آّٗا را از آناف ميآمرزد، ك ىم از آف حضرت رسيده كو فرمود: 

بار خدايا سو خصلت مرا از درخواست  1اقرار ٪تايد(: ]« بدرگاه خدال تعاىل»كسيكو   سوگند ٓتدا از گناىاف ٪تَتىد جز
باز ميدارد مرا امرل كو بآف فرماف دادل ك من از ّتا آكردف آف  0[ ]-از تو باز ميدارد ك يك خصلت مرا بر آف ميدارد:

و ٔتن ٓتشيدل ك من در سپاسگزاريش  درنگ كردـ، ك ِّٗت كو از آف جلوگَتل كردل ك من بسول آف شتافتم، ك نعمىت ك
ك اينكو گناىى « عليهم الٌسالـ»اتٌفاؽ دارند بر عصمت انبياء ك ائٌمو « رضواف الٌلو عليهم»كوتاىى ٪تودـ )علمال امامٌيو 

 از گناىاف كوچك ك بزرگ از ايشاف سر ٪تيزند، ك پاسخ اعًتاؼ بگناه ك آمرزش طلبيدف آناف آنست كو ميخواستند
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چگونگى اعًتاؼ ك درخواست آمرزش گناىاف را ياد مردـ دىند، ك يا آنكو بزباف اٌمت ك شيعياف سخن ميگفتند، پس 
٫تيشو بياد خدا بوده « عليهم الٌسالـ»اعًتاؼ ايشاف بگناه اعًتاؼ بگناه اٌمت ك شيعياف است، ك يا اينكو انبياء ك ائٌمو 

امل اركاح توٌجو داشتند پس ىرگاه برال خوردف ك آشاميدف ك آنچو كو مباح است از آف مرتبو باين عامل ركميآكردند از آف بع
ك ميدارد مرا بدرخواست از تو تفٌضل تو )تفٌضل احساف بديگرل است بدكف حٌقى كو احساف  3[ ]-استغفار مينمودند(

ىال تو از ركل تفٌضل ميباشد، ك ٫تو  نيك بسويت آيد، زيرا ٫تو احساف جزال آف باشد( بكسيكو رك بتو آكرد ك با گماف
نعمتهايت ابتداىي است )نو آنكو جزال حٌقى باشد، ك اين منافات ندارد با اينكو عمل ك كردار نيك سبب دخوؿ ّٔشت  

بسبب اعماؿ نيكى كو ّتا آكرديد »  اٍدخيلوا اٍٞتنَّةى ٔتا كيٍنتيٍم تػىٍعمىلوفى  فرمايد:« 32ل  06س »گردد، چنانكو خدال تعاىل 
زيرا عمل نيكول موجب پاداش متوٌقف بر كجود ك ىسىت ك قدرت ك توفيق ك سائر اسباب است ك ٫تو « ببهشت در آئيد

پس اينك، خدال من، اين منم بدرگاه گرامى تو  4[ ]-آّٗا تفٌضل ك احساف خداكند است ىب آنكو جزال كردارل باشد(
اعًتاؼ داـر كو ىنگاـ  5[ ]-ار ايستاده، ك با شرمندگيم مانند ٤تتاج عيا١تند از تو درخواست مينمامي٫تچوف فرمانربدار خو 

 [-اـ ك در ٫تو احواؿ ىب احساف از تو نبودـ احسانت جز خود دارل از معصيت تو فرماف نربده
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اـ از نزد تو سود ميدىد؟ ك آيا اقرار در درگاىت بزشىت آنچو ّتا  فم ببدل آنچو كردهپس، ال خدال من، آيا اعًتا 6]
ال؟ يا ىنگامى كو  اـ از )عذاب( تو مرا رىا مينمايد؟ يا در اينجا خشم خود )دكرل از رٛتتت( را برال من قرار داده آكرده

پاكى، از تو نوميد ٪تيشـو در حاليكو در توبو ك آراستو ك  7[ ]-دعا كرده تو را ميخواًل دمشٌت تو با من ٫تراه بوده؟
ال، بلكو ميگومي: گفتار بنده خواريكو ٓتود ستم كرده ك حرمت پركردگارش را رعايت  بازگشت بسول خود را بركمي گشوده

كار    ال كو گناىانش بزرگ ك رك بفزكٌل است ك ركزگارش باك پشت كرده ك برگشتو تا چوف ببيند كو زماف بنده 8[ ]-ننموده
گذشتو ك عمر بپاياف رسيده ك باكر ٪تايد كو پناه ك گريزگاىى از )كيفر( تو برايش نيست، بوسيلو توبو بتو رك آكرد، ك توبو 

را برال تو خالص گرداند )شرائط آف از قبيل پشيماٌل از گذشتو ك تصميم بر دك باره نكردف آف را ّتا آكرد( پس با دىل 
 [-كار( آىستو تو را ٓتواند ك با صدائى تغيَت يافتو )زمزموپاؾ ك پاكيزه بسول تو برخيزد 
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در حاليكو برال تو فركتٌت كرده ك خم گشتو، ك سر بزير افكنده ك كج شده، ك ترس پاىايش را بلرزه انداختو، ك  9]
تر كسيكو رٛتت خواىاف پى  ترين ٓتشندگاف، ك ال ٓتشنده ميخواند: ال ٓتشندهىايش را غرؽ ٪توده، ترا  بسيارل اشك گونو

در پى باك رك ميآكرند، ك ال مهربانًت كسيكو آمرزش جوياف گرد اك گردند، ك ال آنكو ٓتشش اك از كيفرش بيشًت است، ك 
ش مٌنت ّٗاده )نعمت ك ال آنكو با گذشت نيك بر آفريدگان 01[ ]-ال آنكو خوشنودل اك از خشمش افزكنًت است

منزٌه است( ك ال آنكو بندگانش را « بياف كردف نيكى خود بديگرل»سزاكار مٌنت داده، چوف خدال تعاىل از مٌنت ّٗادف 
بتوبو پذيرل عادت داده، ك ال آنكو اصالح تباىيهال ايشاف را بوسيلو توبو خواستو، ك ال آنكو از كردار )نيك( ايشاف 

ل آنكو )كار( اندؾ ايشاف را پاداش بسيار داده، ك ال آنكو ركاشدف دعاء را بر ايشاف ضمانت باندؾ خوشنود گشتو، ك ا
 [-كرده، ك ال آنكو از ركل تفٌضل پاداش نيك بو ايشاف را كعده فرموده است
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تر از از كسيكو بو پيشگاه تو عذر  ال نيستم، ك نكوىيده دهمن گناىكارتر از آنكو معصيت تو كرده ك اك را آمرزي 00]
اش پذيرفتو( ال  ال ٪تيباشم، ك ستمكارتر از كسى كو بدرگاه تو توبو كرده ك باك احساف كرده )توبو آكرده ك عذرش را پذيرفتو

كسيكو از آنچو اـ( بسول تو توبو ك بازگشت ميكنم توبو   در اينجا كو ىستم )از كردار ناپسنديده 02[ ]-نيستم
)گناىانيكو( پيش از اين كرده پشيماف است، از آنچو )خوىال زشت كو( بر اك گرد آمده ترساف است، از آنچو در آف 

ميداند كو گذشت از گناه بزرگ بر تو بزرگ ٪تينمايد، ك   03[ ]-افتاده )نواىى كو مرتكب شده( شرمنده كاقعى است
ك چشم پوشى از جرمهال از حٌد گذشتو بر تو گراف ٪تيباشد، ك دكستًتين  گذشت از معصيت بسيار بر تو دشوار نيست،

 04[ ]-بندگاف تو نزدت كسى است كو بر تو سركشى ننمايد، ك از اصرار )بر گناه( دكرل گزيند، ك ٫تواره آمرزش خواىد
ك برال آنچو در آف كوتاىى ٪تودـ  ك من نزد تو از سركشى بيزارل ميجومي، ك بتو پناه ميرـب از اينكو )در گناه( اصرار ٪تامي،

  )گناىانيكو ّتا آكردـ( از تو آمرزش ميخواىم، ك بر آنچو
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بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك آنچو از تو بر من  05[ ]-)طاعىت كو( از ا٧تاـ آف ناتواًل از تو يارل ميطلبم
)حقوؽ خود( را ٔتن ببخش )مرا از ّتا نياكردف آف بيامرز( ك از آنچو )كيفرل كو( از جانب تو سزاكار آف  كاجب است

ميباشم رىائى ده، ك از آنچو )دكزخ كو( بد كرداراف )گناىكاراف( از آف ميًتسند پناىم ده، زيرا تو بر عفو )اسقاط عذاب( 
)از گناه( مشهورل، حاجتم را جز )درگاه( تو جال درخواسىت  توانائى، ك برال آمرزش اميدكارل بتو است، ك بگذشت



ال باشد )شايستو  ال نيست، تو از عيوب منزٌه ك دكرل كو برال گناىاف جز تو آمرزنده نيست، ك گناىم را جز تو آمرزنده
يرا تو ك من بر خود جز از تو ٪تيًتسم، ز  06[ ]-است كو خواننده دعاء پس از گفنت حاشاؾ كقف ك درنگ ٪تايد(

اـ )رىائى  سزاكارل كو از تو بًتسند ك سزاكارل كو بيامرزل، بر ٤تٌمد ك آؿ ٤تٌمد دركد فرست، ك حاجتم ركاكن، ك خواستو
از عذاب( بر آكر، ك گناىاًل بيامرز، ك از ترسم اٯتن گرداف، زيرا تو ّٔر چيز توانائى، ك آنچو خواستم بر تو آساف است، 

 [-ابت رساف.پركردگار جهانياف دعامي باج
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 دعال سيزدىم از دعاىال اماـ عليو الٌسالـ است در درخواست حاجتها از خدال تعاىل:

بار خدايا ال منتها درخواست حاجتها )بندگاف چوف در ا٧تاـ حاجتهاشاف از غَت تو نوميد شوند بتو پناه ميربند پس  1]
ىا بدست بندگانت باألخره بتو است، زيرا جور شدف كسائل  ل حاجتهال ايشاٌل، يا آنكو بازگشت ا٧تاـ خواستوتو منتها

ىا از ديگراف جز باذف  ىا نزد اك است )ك رسيدف ٓتواستو ك ال آنكو رسيدف ٓتواستو 0[ ]-ك اسباب كار بدست تو است(
زاء قيمتها ٪تيفركشد )نعمت ٥تلوؽ ك عطاء بديگرل در برابر ك ال آنكو نعمتهايش را با 9[ ]-ك توفيق ك كمك اك نيست(

عوض است ٓتالؼ نعمتهال خدال تعاىل كو تنها از ركل تفٌضل ك احساف است ك برابر عوض ك چيزل ّتال آف 
ك ال آنكو ٓتششهايش را ٔتٌنت گزاردف )كو بفرمايد: آيا بتو چنُت گذشت نكردـ؟ آيا بتو احساف ك نيكى  1[ ]-نيست(

ودـ( تَته ٪تيسازد )زيرا مٌنت ّٗادف باين معٌت صفىت است كو از پسىت ك كوچكى ٫ٌتت شخص ىويدا ميشود، چوف ننم
پندارد ك خدال تعاىل منزٌه از آف است، زيرا نعمتهال اك ىر چند بزرگ باشد در برابر  احساف ك نيكى خود را بزرگ مى

 [-عظمت ك بزرگى اك كوچك است(
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ك ال آنكو باك رك آكردند ك از اك  6[ ]-نياز ٪تيگردند )زيرا ٫تو باك نيازمندند( نياز ميشوند ك از اك ىب ك ال آنكو باك ىب 5]
ال  ك 7[ ]-ركگرداف ٪تيتوانند شد )زيرا آغاز ك ا٧تاـ ىر چيز اك است ك پيدايش ىر چيز با٬تاد ك اذف ك فرماف اك ميباشد(

ك ال  8[ ]-ىا )نعمتها ك ٓتششها( ل اك را درخواستها نابود ٪تيگرداند )زيرا نعمتهال خدال تعاىل حٌد ندارد( آنكو گنجينو
آنكو اسباب ك دست آكيزىا حكمت اك )آنچو صالح دانستو ك مقٌدر فرموده( را تغيَت ٪تيدىد )اين فرمايش با آنچو در 

دكر ميگرداند منافات ندارد، زيرا حكمت در گرفتار شدف ببالء مشركط بدعاء  اخبار رسيده كو دعاء ك صدقو بالء را
ك ال آنكو حاجتهال نيازمنداف از اك قطع ٪تيشود )چوف موجود در ىر چيز خود باك  9[ ]-نكردف ك صدقو ندادف است(



 00[ ]-واـز جسم استك ال آنكو دعال دعاكنندگاف اك را برنج ٪تيافكند )چوف ر٧تو شدف از ل 01[ ]-نيازمند است(
ك آناف را باحتياج ك تنگدسىت نسبت  02[ ]-ال نيازل از آّٗا شايستو ال ك تو بىب نيازل از آفريدگانت ستوده خود را بو ىب

ًو يا ايُّها النَّاسي انٍػتيمي اٍلفيقىراءي اىل اللَّ  «:05ل  35س »ال ك ايشاف ىم احتياج بتو را سزاكارند )اشاره بقوؿ خدال تعاىل  داده
 03[ ]-نياز ك ستوده شده است( خدا است كو اك ىب« تنها»يعٌت ال مردـ مشا نيازمنداف ٓتدائيد ك  كى اللَّوي ىيوى اٍلغىًٌتُّ اٟتٍىميدي 

  پس )از اين رك( ىر كو بسنت رخنو نيازمندل خود را از درگاه
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طرؼ كردف احتياج را از خويش بوسيلو تو ٓتواىد حاجت خود را در جايگاىش خواستو، ك برال رسيدف تو بطلبد، ك بر 
ك ىر كو برال حاجت خود بيكى از آفريدگانت رك آكرد يا جز تو را  04[ ]-ٔتطلب خويشنت از راىش در آمده است

بار خدايا ك  05[ ]-ز تو گرديده استسبب بر آمدف آف حاجت قرار دىد بنوميدل گرائيده، ك سزاكار نيافنت احساف ا
مرا بسول تو حاجىت است كو طاقت ك توانائيم بآف ٪تَتسد، ك چاره جوئيها ك زرنگيهامي در برابر آف ّتائى نرسيده است، 

نياز نيست در نظـر  ىايش از تو ىب ك نفس من بركف آف حاجت را پيش كسيكو حاجتهايش را نزد تو ميآكرد ك درخواستو
است )تا ركا شدف را از اك ٓتواىم( ك آنچو نفس جلوه داده لغزشى است از لغزشهال خطاكاراف، ك بسر در  جلوه داده

با آگاىانيدف تو مرا از غفلت ك فراموشى  06[ ]-ىال )گناىى از گناىاف( گناىكاراف است آمدٌل از بسر در آمدف
ك   07[ ]-ئى تو از بسر در آمدًل )در گناه( برگرديدـخويشنت آگاه شدـ، ك با توفيق تو از لغزشم برخاستم، ك با راىنما

گفتم: منزٌه است پركردگار من )شگفتا( چگونو نيازمندل از نيازمندل درخواست مينمايد؟ ك كجا فقَت ك دركيشى )در  
 [-گرفتاريها( بفقَتل )مانند خود( رك ميآكرد؟
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ر اين حاؿ( ال خدال من از ركل رغبت ك دكسىت قصد تو ٪تودـ )بدرگاه تو رك آكردـ( ك با اعتماد بتو اميدـ پس )د 08]
ك دانستم بسيار آنچو از تو ٓتواىم در برابر توانگرل تو كم است، ك بزرگ آنچو از تو خواىش  09[ ]-را بسول تو آكردـ

ش تو از درخواست كسى تنگ ٪تيگردد، ك دست )قدرت( تو ٪تامي در برابر فراخى رٛتت تو كوچك است، ك جود ك ٓتش
بار خدايا پس بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك با كـر ك جود خود با من  21[ ]-در ٓتششها از ىر دسىت بر تر است

ار بتفٌضل ك احساف رفتار فرما، ك با عدؿ ك دادگريت با من باستحقاؽ ك سزاكار بودف رفتار مكن كو )مقتضال عدؿ سزاك 
ال، ك نو اٌكؿ  ال نيستم كو بتو رك آكرده ك با اينكو سزاكار منع است باك ٓتشش ٪توده نوميدل است، ك( من اٌكؿ ركآكرنده



بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ  20[ ]-ال خواستارل كو از تو درخواست كرده ك با اينكو سزاكار نوميدل است باك احساف كرده
 [-ه ك بآكاـز نزديك ك بزارمي مهرباف ك بصدال شنوا باشاك دركد فرست، ك دعال مرا بر آكرند
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ك اميد مرا از خود مرب ك دعامي را از درگاىت بر مگرداف، ك مرا در اين حاجت ك حاجتهال ديگـر ّتز خود ركآكر  22]
اـ پيش از رفنت از اينجا با آساف ٪تودف دشوارل ك  ٓتواستوك بربآمدف مطلب ك ركاشدف حاجت ك رسيدف  23[ ]-مكن

ك بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست،  24[ ]-نيكى تقدير )حكمت ك مصلحت( تو درباره من در ٫تو امور، مرا يارل فرما
بر آمدف دركد ك ٫تيشگى كو رك بفزكٌل است ك برال ركزگار آف سر رسيد ك مٌدتش پاياف نباشد، ك آف را كمك من ك برال 

حاجتم كسيلو قرار ده، زيرا تو دارال رٛتت فراخ كجود ك ٓتشش بسيارل )حضرت صادؽ عليو الٌسالـ ك فرموده: ٫تيشو 
 [-دعاء پنهاف است تا آنگاه كو بر ٤تٌمد ك آؿ ٤تمد دركد فرستاده شود(
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من ال پركردگار چنُت ك چناف است ك حاجت خود را بياد ميآكرل سپس بسجده  ك از ٚتلو حاجت ك خواستو 25]
مَتكل )پيشاٌل بر زمُت مينهى( ك در سجده ميگوئى: فضل ك ٓتشش تو مرا )از گرفتاريها( آراـ ٪توده، ك احساف تو مرا 

دركدىال تو بر ايشاف باد، مرا )بدرگاىت( راىنمائى كرده، پس از تو درخواست مينمامي ْتٌق خودت ك ْتق ٤تٌمد ك آؿ اك، 
نوميد برنگرداٌل )حضرت صادؽ عليو الٌسالـ فرموده: چيزيكو بنده را بپركردگارش نزديكًت مينمايد ىرگاه اك را ٓتواند آنست  

 [-كو در سجده باشد(.
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 ست ىنگاميكو ستمى بآ٨تضرت مَتسيددعال چهاردىم از دعاىال اماـ عليو الٌسالـ ا

ال آنكو خربىال شكوه   1يا از ستمكاراف چيزل )زياٌل بر خود يا بر يكى از شيعيانش( ميديد كو خوش ٪تيداشت: ]
نياز است )چوف  ك ال آنكو در سرگذشتهال ايشاف از گواىيهال گواىاف ىب 0[ ]-كنندگاف از ستم بر اك پنهاف نيست

[ -ك ال آنكو يارل اك بستم رسيدگاف نزديك است )بزكدل آّٗا را يارل خواىد ٪تود( 9[ ]-ت(بآشكار ك ّٗاف دانا اس
ال خدال من، تو ميداٌل آنچو از فالف  5[ ]-ك ال آنكو مدد اك از ستمگراف دكر است )ايشاف را يارل ٪تيكند( 1]

  نچو از من ىتك حرمت ٪تودهال، ك از آ فرزند فالف ٔتن رسيده از آنچو )ظلم ك تعٌدل( كو آف را ّٗى كرده
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باكى ك نًتسيدف از   ال، ك ستم اك از طغياف ك سركشى در نعمت تو است كو باك رسيده ك از ىب ك آف را بر اك منع ٪توده
بار خدايا بر ٤تٌمد ك  6[ ]-برده شود( كيفر تو است بر اك )ىنگاـ خواندف دعا ّتال فالف ابن فالف ناـ ستمگر ك پدرش

آؿ اك دركد فرست، ك ستم كننده ك دمشن مرا بقدرت خود از ستم بر من بازدار، ك با توانائى خود برٌندگى )دمشٌت( اك را از 
من بشكن ك برال اك كارل كو در خور اك است قرار ده )تا بآف مشغوؿ شده از من چشم بپوشد( ك اك را در برابر كسيكو 

بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك اك را بستم كردف ٔتن رخصت مده، ك  7[ ]-با اك دمشٌت ميكند ناتواف گرداف
مرا در تسٌلط بر اك نيكو كمك فرما، ك از ّتا آكردف مانند كارىال اك نگهدار، ك در مانند حاؿ اك قرار مده )مرا از ستم 

بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك مرا در  8[ ]-مانند اك حفظ فرما(بديگراف ك متصف شدف ٓتوىال ناپسنديده 
اـ را بسر رساند  ال كو )چشم براه آف نباشم تا( خشم باك ّٔبودل من باشد، ك كينو برابر اك يارل ٪تا يارل ٪تودف آماده

 [-)يارل كو خشم را فرك نشاند ك دادـ را از اك بستاند(
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بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك در عوض ستمى كو اك ٔتن كرده مرا مشموؿ عفو ك ٓتشش خود گرداف، ك  9]
ّتال بدرفتارل اك رٛتتت ٔتن عطا فرما، زيرا ىر ناپسندل در برابر خشم تو اندؾ ك ىر اندكىى با پيشامد غضب تو ٫توار 

 00[ ]-نيدل كو ستم بكشم مرا از اينكو )بديگرل( ستم كنم نگهداربار خدايا ٫تچنانكو ناپسند من گردا 01[ ]-است
( جز تو يارل ٪تيطلبم، آراستو ك پاؾ ميداًل تو را كو  بكسى جز تو شكوه ٪تيكنم، ك از حكم كننده ال )بُت ظامل ك مظلـو

ال قرار مده( ك  لوچنُت كنم، پس بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك دعال مرا باجابت پيوند )بُت دعاء ك اجابت فاص
بار خدايا مرا  02[ ]-اـ پاياف يابد( شكوه مرا با تغيَت ك از بُت بردف ٫تراه ساز )ستم ستمگر را از من دفع فرما تا شكوه

بنوميدل از عدؿ ك دادگرل خود آزمايش مفرما، ك ستمگـر را بآسودگى از ناداٌل بو )كيفر( خويش ميازما تا بر ستم بر 
ال باك بنما، ك اجابت )دعائى( را   حقم دست يابد، ك بزكدل آنچو )كيفرل( كو بستمگراف كعده داده من ادامو دىد ك بر

  بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك مرا بپذيرفنت آنچو 03[ ]-ال ٔتن ىويدا ساز كو بيچارگاف كعده داده
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ال  ال توفيق ده، ك بآنچو )سودل كو( برال من )از ديگرل( ك از من )برال ديگرل( گرفتو اًل مقدر ٪تودهبر سود ك زي
بار خدايا ك اگر نيكى  04[ ]-خوشنودـ گرداف، ك براستًتين راه راىنمائيم ٪تا، ك بآنچو سا١تًت است )از آفات( بگماـر

ر من است تا ركز رستاخيز )ركزل كو حٌق ك باطل از ىم جدا من نزد تو در تأخَت گرفنت حٌق من ك بكيفر نرساندف ستمگ
ميشود( ك جال گرد آمدف دمشناف، پس بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك مرا )در ىر كارل( بتصميم نيكو ك شكيبائى 

)در ك از خواىش بد ك حرص آزمنداف )بدنيا( پناه ده، ك در دؿ من ٪تونو پاداشى كو برامي  05[ ]-٫تيشگى كمك فرما
ال را بنگار، ك آف را كسيلو خوشنودل من بآنچو مقٌدر فرموده ك  ال ك كيفرل كو برال دمشنم آماده ساختو آخرت( اندكختو

پركردگار جهانياف دعامي باجابت رساف، زيرا تو دارال احساف بزرگ ك توانال بر  06[ ]-ال قرار ده اطميناًل بآنچو برگزيده
 [-ىر چيزل.
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 دعال پانزدىم از دعاىال اماـ عليو الٌسالـ است ىنگاميكو بيمار ميشد يا اندكه ك يا گرفتارل بآ٨تضرت رك ميآكرد:

بار خدايا تو را سپاس بر تندرسىت تن من كو )پيش از اين( ٫تيشو در آف بسر ميربدـ، ك تو را سپاس بر بيمارل كو  1]
پس ٪تيداًل، ال خدال من، كداميك از اين دك حالت )تندرسىت ك بيمارل(  0[ ]-ال بدًل پديد آكرده)اينك( در 

آيا ىنگاـ تندرسىت كو در آف  9[ ]-تر ك كداميك از اين دك ىنگاـ برال ستايش تو سزاكارتر است بسپاسگزارل تو شايستو
ك احسانت شادماٌل ٓتشيده ك با آف بر طاعت خويش  ات را ٔتن گوارا ساختو ك برال درخواست خوشنودل ركزيهال پاكيزه

يا ىنگاـ بيمارل كو مرا با آف )از گناىاف( رىانيدل ك ىنگاـ نعمتها )دردىا( ئى كو  1[ ]-توفيقم داده توانامي كرده بودل؟
اـ پاكم سازد،  رفتو آّٗا را ٔتن ارمغاف دادل تا گناىاٌل را كو پشت مرا سنگُت كرده سبك ٪تايد، ك از بديهائى كو در آف فرك

 [-ك برال فرا گرفنت توبو آگاه ٪تودف ك برال از بُت بردف گناه بنعمت پيشُت )تندرسىت( يادآكرل باشد؟
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اند، كردارل كو نو دىل  ال است كو دك فرشتو نويسنده اعماؿ برامي نوشتو در حاليكو در بُت آف بيمارل كردارىال پاكيزه 5]
در آف انديشو ٪توده، ك نو زباٌل بآف گويا گشتو، ك نو اندامى )در ا٧تامش( رنج كشيده، بلكو )نيكيهال نوشتو شده در اين 

ال كو ٔتؤمن  اكقات( فضل ك احساف تو است بر من )رسوؿ خدا صٌلى الٌلو عليو ك آلو فرموده: خدال عٌز ك جل بفرشتو
كو بيمار ميشود ميفرمايد: برال اك بنويس آنچو را كو در تندرسىت برال اك مينوشىت، زيرا من اك را گرفتار موٌكل است ىنگامي

بار خدايا بر ٤تٌمد  6[ ]-اـ، ك ىم آف حضرت فرموده: درد سر يكشب ىر گناىى جز گناىاف بزرگ را از بُت ميربد( ٪توده



ل يا اندكه ك گرفتارل( را ٤تبوب من گرداف، ك آنچو كو بر من فركد ال )بيمار  ك آؿ اك دركد فرست، ك آنچو برامي پسنديده
ال برامي آساف فرما، ك مرا )در برابر اين گرفتارل( از چركى كردارىال پيش از اينم پاؾ كن، ك اعماؿ بد پيش از اينم را  آكرده

ك بَتكف شدف از بيمارمي را بعفو ك  نابود ساز، ك شَتيٌت تندرسىت را برامي پديدآكر، ك گوارائى سالمىت را ٔتن بچشاف،
اـ از اين سخىت را بگشايشت قرار  ٓتششت ك بازگشت از در افتادًل را بگذشتت ك رىائى از اندكىم را برٛتتت ك تندرسىت

زيرا توئى كو ىب استحقاؽ احساف ميكٌت ك نعمت بزرگ ميبخشى، ك توئى بسيار ٓتشنده ستوده شده، ك توئى  7[ ]-ده
 [-بزرگى. دارال عظمت ك
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 دعال شانزدىم از دعاىال اماـ عليو الٌسالـ است ىنگاميكو )بدرگاه خدال تعاىل( از گناىاف گذشت ميطلبيد،

د رسى بار خدايا ال آنكو گناىكاراف بسبب رٛتت اك فريا 1ىا تضرٌع مينمود: ] يا در درخواست ٓتشش از ناپسنديده
ك ال آنكو خطاكاراف از ترس اك  9[ ]-ك ال آنكو بيچارگاف بياد احساف ك خوشرفتارل اك پناه ميربند 0[ ]-ميجويند

ال آراـ دؿ ىر دكر از كطن كو از تنهائى دلگَت است، ك ال شادل ىر اندكىگُت دؿ  1] -[-سخت ميگَتند
تو آٌل كو با رٛتت ك  5[ ]-ال ل مددكار ىر نيازمند راندهال، ك ا ال، ك ال فرياد رس ىر خوار شده تنها مانده شكستو

ال در نعمتهال خود ّٔره قرار  ك تو آٌل كو برال ىر آفريده شده 1[ ]-ال علم ىر چيز )كٌلى ك جزئى( را فرا گرفتو
 :ك تو آٌل كو ٓتشش از كيفرش برتر است )حبيب ابن حرث برسوؿ خدا صٌلى الٌلو عليو ك آلو گفت 2[ ]-ال داده

من مردل ىستم بسيار گناىكار، حضرت باك فرمود: ال حبيب بدرگاه خدا توبو كن، گفت: توبو ميكنم باز ىم مرتكب 
، فرمود: ىر چو گناه كردل توبو كن تا اينكو فرمود: ال حبيب عفو خدا از گناىاف تو بيشًت است( ك تو  3[ ]-ميشـو

 اينكو رٛتت اك
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ك تو آٌل كو ٫تو آفريده  01[ ]-ك تو آٌل كو ٓتشش اك از منع ك بازداشتش افزكف است 9[ ]-بر غضبش پيشى ميگَتد
-ك تو آٌل كو ّٔر كو نعمت داد پاداش ٩تواست 00[ ]-اند )توانائى اك ّٔر چيز احاطو دارد( شدگاف در قدرت اك گنجيده

گناىكاراف افراط )ٕتاكز از حٌد( ٪تيكند )اگر گفتو شود: از اين ٚتلو بر ميآيد كو كيفر ىر  تو آٌل كو در كيفر   02[ ]
گناىكارل بقدر استحقاؽ اك است در صورتيكو كفر كافر با مرگ اك پاياف مييابد ك كيفر اك ٫تيشگى است؟ در پاسخ 

[ -اك برال اعتقادل است كو پاياف ندارد(ميگومي: كافر اگر ٫تيشو زندگاٌل ميكرد بر كفر باقى بود، پس كيفر ٫تيشگى 



ك من، ال خدال من، بنده تواـ كو اك را بدعاء امر فرمودل ك گفت: لبيك ك سعديك يعٌت اطاعت ميكنم ك فرمانت  03]
ايكو  ّتا ميآكـر )لبيك بدكف سعديك استعماؿ ميشود، ك سعديك ىب لبٌيك استعماؿ ٪تيشود( اينك منم، ال پركردگار، بنده

منم آنكو خطاىا پشتش را سنگُت كرده، ك منم آنكو گناىاف عمرش را بسر رسانده )عمر را  04[ ]-شگاىت افتادهدر پي
در گناىاف گذرانده( ك منم آنكو با ناداٌل )انديشو نكردف در پاياف كار( ترا نافرماٌل كرده ك حاؿ آنكو تو شايستو نافرماٌل 

 تو را ٓتواند آيا تو، ال خدال من، ّٔر كو 05[ ]-اك نبودل
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ال تا در گريو بشتامب؟ يا ىر كو را كو از  ال تا در دعا بكوشم؟ يا ىر كو را در پيشگاىت گريو كند آمرزنده رحم كننده
نياز   چيزل بتو شكوه كند ىبال؟ يا ىر كو را كو با توٌكل از فقر ك ىب  خوارل در درگاىت ركل خود ٓتاؾ مالد ٓتشنده

ال ٪تييابد، ك خوار مكن كسى را كو از تو بكسى جز  بار خدايا نوميد مكن كسى را كو جز تو ٓتشنده 06[ ]-ال؟ كننده
اـ، ك  بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك از من ركل مگرداف در حاليكو بتو رك آكرده 07[ ]-نياز ٪تيگردد تو ىب

اـ دست رٌد بر پيشانيم مزف )مرا نوميد  اـ، ك اكنوف كو در پيشگاىت ايستاده ىنگاميكو از تو درخواست ٪تودهنوميدـ مفرما 
ال، بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك ٔتن رحم كن، ك تو آٌل  تو آٌل كو خود را برٛتت كصف فرموده 08[ ]-باز مگرداف(

، ركاف شدف اشكم را از ترست، ك نگراٌل دمل را از بيم ال خدال من 09[ ]-كو خود را ٓتشنده ناميدل مرا ببخش
ىا از شرمندگى از تو است برال بد رفتارمي، ك از  ٫تو اين 21[ ]-عظمتت، ك لرزيدف اندامم را از شكوه ك بزرگيت ميبيٌت

 [-اين رك صدال تضرٌع ك زارمي بدرگاىت گرفتو، ك زباف راز ك نياز با تواـ كند گرديده است
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ال خدال من سپاس تو را است كو چو بسيار عيب مرا پوشاندل، ك )نزد مردـ( رسوامي نكردل، ك چو بسيار گناه  20]
مرا پنهاف ٪تودل ك )بآف نزد ديگراف( معركفم ننمودل، ك چو بسا زشىت )گناه( كو ّتا آكردـ ك پرده مرا ندريدل، ك طوؽ 

دل ك زشىت آف را بگردًل نيانداخىت، ك بديهال آف را بر ٫تسايگاًل كو در جستجول عيبهامي ىستند ك بر رشگرباف ناپسن
پس آف ٫تو مهربانيها مرا از دنباؿ كردف ببدل آنچو تو از من ميداٌل باز  22[ ]-ال آشكار نساخىت نعمىت كو ٔتن داده

تر ك از ّٔره خود فراموشكارتر ك از اصالح ك  من ناداف ال خدال من، كيست برستگارل خود از 23[ ]-نداشت!!
ال در نافرمانيت كو مرا از آف بازداشىت صرؼ ميكنم؟  سازگار ٪تودف نفس خود دكرتر در حاليكو ركزل را كو بر من رسانده

خىت( ك تر ك بر اقداـ ببدل سختًت ىنگاميكو بُت دعوت تو )بسعادت ك نيكب ك كيست از من در نادرسىت فرك ركنده



دعوت شيطاف )بشقاكت ك بدٓتىت( ميايستم پس )با اينكو در پذيرفنت ىر يك از آف دك دعوت توانا ىستم( دعوت 
؟  [-شيطاف را نو از ركل نابينائى در شناخنت اك ك نو از ركل فراموشى )گمراه كردف( اك ميپذيـر
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منزٌه ك  25[ ]-اين ىنگاـ باكر داـر كو سرا٧تاـ )نتيجو( دعوت تو ّٔشت ك ا٧تاـ دعوت اك آتش استك من در  24]
آكر است آنچو در باره خود بآف گواىى ميدىم، ك كار پنهاٌل خويش را مشارش مينمامي )آشكار  پاكى )شگفتا( چو شگفت

) از زكد بكيفر رسانيدف من است، ك اين نو برال  ك شگفت تو از آف بردبارل تو درباره من ك درنگ تو  26[ ]-ميساـز
گرامى بودف من نزد تو است، بلكو برال مدارا ك خوشرفتارل ك احساف تو است بر من تا از معصيت خشم آكر تو دست 
، ك برال آنست كو گذشنت از من نزد تو از بكيفر رساندف من خوشايندتر  ، ك از گناىاف خوار كننده خود را باز داـر برداـر

است )زيرا عفو ك ٓتشيدف مقتضى رٛتت است ك عقوبت ك كيفر مقتضى غضب است، ك رٛتت مقٌدـ بر غضب 
ىامي )كارىامي كو اثرل از آف مانده است( زشتًت ك كردارىامي  ك من، ال خدال من، گناىاًل بيشًت ك نشانو 27[ ]-است(

 ك آگاىى ك مراقبتم بتهديد ك ترساندف تو از كيفرت  باكيم در نادرسىت سختًت ك بيدارمي ىنگاـ طاعت تو سسًت بدتر ك ىب
  كمًت از آنست كو زشتيهال
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، يا بر يادآكرل گناىاًل توانا باشم ك اينكو خود را باين سخناف سرزنش مينمامي برال طمع  28[ ]-خود را برال تو بشماـر
[ -اصالح كار گناىكاراف بآنست، ك برال اميد برٛتت تو است كو رىائى گردف خطاكاراف بآنست در مهرباٌل تو است كو

بار خدايا اين گردف من است كو )اندكه( گناىاف آف را باريك كرده، پس بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك بعفو خود  29]
كرده، پس بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك آف را )از كيفرت( آزاد كن، ك اين پشت من است كو خطاىا آف را سنگُت  

ال خدال من اگر در پيشگاه تو بگرمي تا پلكهال چشماًل بيافتد، ك بآكاز بلند بنامل  31[ ]-بانعاـ خود آف را سبك ٪تا
كنده   تا صدامي قطع گردد، ك در برابر تو بايستم تا پاىامي كـر كند، ك برال تو ركوع كنم )خم شود( تا استخواف پشتم از جا

شود، ك تو را سجده ٪تامي )پيشاٌل ٓتاؾ ّٗم( تا اينكو سياىى )يا كاسو( چشمهامي پنهاف شود )بگودل ركد( ك ٫تو عمر 
ىا بذكر تو گويا باشم تا زباًل كند شود، سپس  خاؾ زمُت ٓتوـر ك تا پاياف زندگى آب خاكسًتآلود بياشامم، ك در بُت اين

، با اين رفتارىااز شرمندگى از تو چشم باطراؼ آٝتا  ف نيانداـز
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ك اگر مرا بيامرزل ىنگاميكو آمرزش تو را سزاكار گردـ، ك ببخشى  30[ ]-سزاكار از بُت بردف گناىى از گناىاًل ٪تيگردـ
ـز نگشتو )بلكو از فضل ك احساف تو آنگاه كو شايستو عفو تو شـو پس آف آمرزش ك ٓتشيدف از ركل شايستگى من ال

بوده( زيرا جزال من از تو در ٩تستُت بار كو تو را معصيت كردـ آتش بوده،: پس اگر مرا كيفر ٪تائى درباره من ستم 
ال خدال من چوف )گناىاف( مرا پرده )عفو( خود پوشاندل ك رسوامي نكردل، ك با ٓتشش خود با من  32[ ]-ال ننموده

ل ك در كيفـر شتاب نكردل، ك از فضل ك احساف خويش درباره من بردبارل ٪تودل ك نعمت را از من خوشرفتارل ٪تود
چيزل ك بدل جايگاىم  نگرفىت، ك احسانت را ٔتن )بغم ك اندكه( تَته نساخىت، پس بر بسيارل زارل ك سخىت فقر ك ىب

ىاف نگهدار، ك بفرمانربل بدار، ك نيكى بازگشت بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك مرا از گنا 33[ ]-رحم فرما
  اـ از گناه را ركزل
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فرموده بتوبو پاكم گرداف، ك با نگهدارل )خود از گناىاف ك گرفتاريها( كمكم كن، ك با تندرسىت سازگاـر ٪تا، ك شَتيٌت 
آمرزش را ٔتن بچشاف، ك مرا رىا شده عفو ك آزاد گرديده رٛتتت گرداف، ك )در نامو عمل( اٯتٌت از خشمت را برامي بنويس، 

ال در آف ٔتن بنما كو آف را  ال كو آف را بشناسم، ك نشانو نده )آخرت( مژده ده، مژدهك مرا بآف اكنوف )در دنيا( پيش از آي
)ٓتود يا ديگرل( آشكار ساـز )مژده ك شناساندف نشانو در دنيا آنست كو در خواب بيند آنچو اجابت دعايش بآف ٤تٌقق 

ل  01س »الـ در تفسَت قوؿ خدال تعاىل ميگردد، زيرا رؤيال صاٟتو مژده دىنده است، حضرت اماـ ٤تمد باقر عليو السٌ 
دكستاف خدا آنانند كو اٯتاف آكرده » ًّ اٟتٍىيوًة الدُّنٍيا كى ًّ االًخرىةً   ٢تىيم اٍلبيٍشرل« 64ل »الذينى امىنيوا كى كانيوا يػىتَّقيوفى  «:63

ل صاٟتو است كو مؤمن آف را برال فرمود: مژده در دنيا رؤيا« پرىيزكاراند، ايشاف را است مژده در زندگى دنيا ك در آخرت
بيٌت، ك در آخرت مژده ببهشت است، ك آف مژده آنست كو فرشتگاف ايشاف را ىنگاـ بَتكف  بيند يا تو برال اك مى خود مى

اند:  شدف از قربىا ك در قيامت مژده ميدىند تا ببهشت در آيند، ك آناف را در ٫تو احواؿ ببهشت مژده ميدىند. ك گفتو
و موجب بشارت ك مژده است، زيرا دليل صفال قلب ك پاكى دؿ ك اٌتصاؿ نفس بعامل قدس است، ك آف رؤيال صاٟت

« نور االنوار»آگاىى يافنت بر بعض چيزىا است كو در آ٧تا است، در شرح صحيفو مرحـو سٌيد نعمت الٌلو جزائرل 
 است:



تو جزئى از چهل ك شش جزء نبٌوت ك پيغمربل است، رسوؿ خدا صٌلى الٌلو عليو ك آلو ميفرمود: رؤيال حسنو از مرد آراس
بو بيند آنچو را دكست دارد جز برال دكست « در خواب»ك رؤيال صاٟتو از جانب خداست، پس ىرگاه يكى از مشا 

خود بياف نكند، ك ىرگاه رؤيال ناپسند ديد از ٝتت چپ سو بار آب دىاف اندازد ك از شٌر شيطاف ك آف رؤيا ٓتدا پناه 
زيرا ركا ساخنت درخواست من در برابر توانائى تو دشوار  91[ ]-رال كسى بياف ننمايد ىرگز باك زياٌل نرساندبركد ب

نيست، ك تو را در توانائى ك بردباريت برنج ٪تيافكند، ك در برابر ٓتششهال بسيارت كو آيات )قرآف( تو بر آف داللت دارد 
 [-و ميخواىى، ك حكم ميكٌت آنچو اراده مينمائى، چوف ّٔر چيز توانائى.تو را سنگيٌت ٪تيدىد، زيرا تو ا٧تاـ ميدىى آنچ
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 دعال ىفدىم از دعاىال اماـ عليو الٌسالـ است ىنگاميكو گفتگول شيطاف ميشد

ىا( ل  بتو پناه ميربمي از تبهكاريها )يا كسوسو بار خدايا ما )خداپرستاف( 1ك از اك ك دمشٌت ك مكر اك ٓتدا پناه ميربد: ]
جوئى ك مكرىال )گوناگوف( اك، ك از اطميناف  شيطاف )آفريده شده از آتش( رانده شده )از رٛتت( ك از حيلو ك چاره

ا ك از اينكو در گمراه ٪تودف ما از طاعتت ك خوار ساخنت م 0[ ]-ىا ك فريب ك دامهال اك بآرزكىا )يا دركغها( ك كعده
ٔتعصيتت طمع كند، يا نزد ما نيكو باشد چيزل )گناىاف( كو اك برال ما نيكو مينمايد، يا بر ما سنگُت آيد چيزل 

بار خدايا اك را از ما بسبب عبادت ك بندگيت دكر كن، ك با كوشش  9[ ]-)طاعات( را كو اك در نظر ما زشت گرداند
پر )استوار( ل كو آف را  ال قرار ده كو آف را ندرد، ك سٌد مياف دهما در دكستيت ذليل ك خوار فرما، ك مياف ما ك اك پر 

 [-نشكافد
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بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك اك را ّتال ما ببعضى دمشنانت مشغوؿ ساز، ك با نيكى نگهداريت ما را  4]
از ما دكر دار، ك اك را از ما فرار ده، ك نشانو پايش را از ما برب )اك را از آمدف نزد ما از اك نگهدار، ك مكر اك را 

مند گرداف، ك  بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك ما را از رستگارل، در برابر گمراىى اك ّٔره 5[ ]-جلوگَتل فرما(
 6[ ]-راه اك كو راه تباىى است ما را براه پرىيزگارل برب ما را خالؼ گمراىى اك از تقول ك پرىيزكارل توشو ده، ك خالؼ

بار خدايا باطل ك  7[ ]-بار خدايا برال اك در د٢تال ما جائى قرار مده، ك در آنچو نزد ما است جايگاىى آماده مساز
ما را بآنچو كو اك را نادرسىت را كو برال ما ميآرايد ٔتا بشناساف، ك چوف آف را ٔتا شناساندل ما را از آف نگهدارل كن، ك 

بفريبيم بينا فرما، ك بدؿ ما بيافكن چيزل كو برال دكر ساخنت اك آماده سازمي، ك از خواب غفلت كو بسبب آف اعتماد ك 



بار خدايا ك زير بار نرفنت كردار اك  8[ ]-ميل باك است بيدارماف گرداف، ك بتوفيق خود ما را بر ٥تالفت اك نيكو يارل ٪تا
 [-جوئيهال اك ما را توفيق عطا فرما ما آبيارل كن، ك در شكسنت )از بُت بردف( چارهرا در د٢تال 
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بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك تسٌلط اك را از ما بگرداف، ك اميد اك را از ما برب، ك اك را از حرص بو  9]
ىا ك  بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك پدراف ك مادراف ك فرزنداف ك قبيلو 01[ ]-ما باز دار)معصيت كاداشنت( 

خويشاف ك نزديكاف ك ٫تسايگاف ما را از مرداف ك زناف اىل اٯتاف از شر اك در جال استوار ك قلعو نگهدارنده ك پناىگاه 
ىال حفظ كننده بپوشاف، ك برال زد ك خورد با اك سالحهال  زره باز دارنده قرار ده، ك ايشاف را برال دكر كردف شٌر اك

بار خدايا مشموؿ اين درخواست من گرداف ىر كو را   00[ ]-برٌنده بآناف عطا فرما )آّٗا را بتقوال ك عمل صاحل توفيق ده(
ٌت ٪تايد، ك در كو بپركردگاريت گواىى دىد، ك بيگانگيت اخالص داشتو باشد ك ببندگى از ركل حقيقت با شيطاف دمش

بار خدايا  02[ ]-آموخنت علمهال خدائى )اصوؿ عقائد( احكاـ ك مكاـر اخالؽ( بر دمشٌت با اك از تو كمك بطلبد
آنچو شيطاف گره زند باز كن، ك آنچو ببندد بگشا ك آنچو بيانديشد برىم زف، ك چوف تصميم گَتد باز دار، ك آنچو استوار 

ّٔره گرداف، ك  گرش )كارگردانانش از انس ك جٌن( را شكست ده، ك مكرش را ىببار خدايا لش 03[ ]-٪تايد بشكن
 پناىگاىش را كيراف ساز،
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  بار خدايا ما را در رشتو دمشناف اك قرار ده ك از مشار دكستانش بر كنار فرما 04[ ]-ك بينيش را ٓتاؾ ماؿ )خوارش گرداف(
كو اك را پَتكل نكنيم ىر گاه فريبماف دىد، ك اجابتش ننمائيم ىر گاه ٓتواند، ىر كو فرماف ما را پَتكل كند بدمشٌت شيطاف 

بار خدايا بر ٤تٌمد آخر پيغمرباف ك مهًت فرستادگاف ك  05[ ]-امر كنيم، ك از پَتكل اك دكر دارمي كسى را كو ّٗى ما بپذيرد
اند دركد فرست، ك ما ك كساف ك برادراف ما ك  ك دكازده اماـ عليهم الٌسالـ( كو پاؾ ك پاكيزهبر خانواده اك )حضرت زىراء 

امي، ك رىائيماف ده از آنچو از ترس آف از تو رىائى  ٫تو مرداف ك زناف اىل اٯتاف را پناه ده از آنچو از آف پناه برده
دست دادمي عطا فرما، ك آنچو فراموش كردمي برال ما ك آنچو درخواست ٪تودمي ركا ساز، ك آنچو از  06[ ]-امي طلبيده

 [-نگهدار، ك بوسيلو آف ما را در جاىال نيكوكاراف ك اىل اٯتاف قرار ده، ك پركردگار جهانياف )دعال ما را( اجابت فرما.
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گاه از آف حضرت دكر ميشد چيزل )گرفتارل يا پيشآمد بدل( كو   دعال ىجدىم از دعاىال اماـ عليو الٌسالـ است ىر
 از آف ميًتسيد،

ال، ك بآفت ك بدل كو از من دكر  بار خدايا سپاس تو را بر نيكوئى آنچو مقٌدر ٪توده 1يا خواستو اك زكد ركا ميگشت: ]
و )در آخرت( بدٓتت شـو بسبب آنچو ال قرار مده ك ساخىت، پس ّٔره مرا از رٛتت خود )تنها( تندرسىت كو اكنوف ٓتشيده

دكست داـر ك ديگرل بسبب آنچو )در دنيا( پسند من نيست خوشبخت شود )مقصود اينست كو عافيت از آفت ك بدل  
كو در دنيا نصيب ميشود موجب نوميدل از پاداش صرب بر بالء در آخرت نگردد، از اين رك خواستو ميشود كو ّٔره از 

ّٔره باشد، حضرت اماـ ٤تٌمد باقر عليو  نباشد كو در آخرت از پاداش صرب كنندگاف بر بالئى ىب رٛتت تنها عافيت در دنيا
الٌسالـ ك فرموده: گرفتارترين مردـ ببالء پيغمربانند پس از آف اكصياء پس از آف نيكاف ك كساٌل كو از ديگراف برتراند. 

بندگاٌل است از بندگاف برگزيده اك، ٖتفو ك ارمغاٌل از حضرت اماـ جعفر صادؽ عليو الٌسالـ فرموده: خدا را در زمُت 
آٝتاف بزمُت ٪تيآيد جز آنكو آف را از آّٗا بديگرل باز گرداند، ك بالء ك گرفتارل ٪تَتسد جز آنكو آف را با آناف متوٌجو 

 ميگرداند، ك ىم آف حضرت فرموده: اگر مؤمن چيزل را كو در پاداش از مصائب ك گرفتاريها
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ك اگر اين تندرسىت كو ركز را در آف بشب رسانده  2[ ]-برال اك است ميدانست، آرزك ميكرد كو اك را با قيچيها بربٌند(
اـ در جلو من )آخرت( بالء ك گرفتارل ٫تيشگى ك بار سنگيٌت باشد كو بر طرؼ نشود پس آنچو  يا شب را بركز برده

زيرا  3[ ]-انداز ال پس ال پيش انداز، ك آنچو )عافيت در دنيا( كو پيش انداختو تارل آخرت( كو برامي پس انداختو)گرف
چيزل )خوشى( كو پايانش نيسىت است اندؾ است )ىر چند در نظر بسيار آيد( ك چيزل )سودل( كو پايانش ٫تيشگى 

 [-اك دركد فرست. است بسيار است )ىر چند آف را كم بينند( ك بر ٤تٌمد ك آؿ
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  دعال نوزدىم از دعاىال اماـ عليو الٌسالـ است ىنگاـ درخواست باراف پس از خشكساىل

بدعاء در ىر كقىت از اكقات ميشود، ك ًّٔت آنست كو دعاء بعد از يكى از « باراف خواسنت از خدال تعاىل»)استسقاء 
 1ىال شبانو ركز باشد ك ًّٔت از ىر دك خواندف ٪تاز استسقاء است كو كيفٌيت آف در كتب فقو بياف شده است(: ]٪تاز 

بار خدايا ما را بباراف سَتاب گرداف، ك رٛتتت را بباراف فراكاف از ابرل كو برال ركيانيدف گياه زيبا در اطراؼ زمينت ركاف 
يوه بر بندگانت احساف فرما، ك با شكفتو شدف شكوفو ك گل ك گياه ك با رسيده شدف م 0[ ]-است بر ما بگسًتاف



شهرىايت را زنده ٪تا، ك فرشتگانت را كو بزرگوار ك نويسنده )يا سفراء ك فرستادگاف( اند آماده ساز بآب رساندف سودمند 
كو بآف   9[ ]-اباف باشداز جانب خود كو فراكاٌل ٫تواره ك باريدف بسيار داشتو )٫تو جا را فراگَتد( سخت ك تند ك شت

  آنچو را مرده است
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( ٪تائى، ك آنچو از دست رفتو باز گرداٌل، ك آنچو آمدٌل است بَتكف آرل، ك بآف ركزيها را فراخى داده  زنده )سبز ك خرـٌ
وشى ك گوارا ك فرا گَتنده بوده صدال رعد از آف شنيده شود، ك بيافزائى، ابرل )از تو ميخواىم( كو ركيهم انباشتو ك با خ

بار خدايا ما  4[ ]-بارانش ٫تيشو )كو گياىها را تباه ك ساختماّٗا را كيراف گرداند( ك برقش فريب دىنده )ىب باراف( نباشد
د كو بوسيلو آف، گياه ايستاده را سَتاب كن از باراٌل كو بر طرؼ كننده خشكساىل، ركياننده گياه، ّٕن ك فراخ ك بسيار باش

بار خدايا ما را آب ده  5[ ]-)سبز ك خرـٌ سا٢تال پيش( را بازگرداٌل، ك گياه شكستو )پژمرده( را درست )سربلند( ٪تائى
ىا ركاف سازل، ك چاىها را پر گرداٌل، ك جويها را جارل ٪تائى، ك درختها را بركياٌل، ك نرخها را در ٫تو  آبيكو از آف تل

ا ارزاف كٌت، ك چهارپاياف ك آفريدگاف را بنشاط ك شادماٌل آكرل، ك ركزيهال پاكيزه را برال ما بكماؿ برساٌل، ك  شهرى
بار خدايا سايو آف ابر را بر  6[ ]-كشت را بركياٌل، ك پستاف چهارپاياف را پر شَت سازل، ك توانائى بر توانائى ما بيافزائى

بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ ٤تٌمد دركد  7[ ]-را عذاب ك آبش را شور مگرداف ما باد گـر ك سرديش را شـو ك باريدنش
 [-ىا ك زمُت )خَت ك نيكيهال آّٗا( ركزل عطا فرما، زيرا تو بر ىر چيز توانائى. فرست، ك ما را از بركات آٝتاف
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  لٌسالـ است در )درخواست توفيق برال( خوىال ستودهدعال بيستم از دعاىال اماـ عليو ا

اند: اخالؽ ك خوىا، نيك يا بد، طبيعى است ك ٪تيشود آّٗا را تغيَت داد، ك ٤تاؿ است كو  ك كردارىال پسنديده )گفتو
يست، انساف از ىستو خرما سيب بركياند، پس تكليف بتهذيب ك پاكيزه ٪تودف اخالؽ امر بچيزل است كو بر آف توانائى ن

اند: اين سخن درست ٪تيباشد، زيرا ديده ميشود بسيارل از مردـ خلقى را عادت خويش قرار ميدىند تا اينكو ملكو  ك گفتو
ك طبيعى ايشاف ميگردد، پس اگر كسىب نبود اندرزىا ك سفارشها ك كعده دادف ك ترسانيدف ك امر ك ّٗى ك دعا كردف برال 

ا نبود كو گفتو شود: چرا چنُت كردل ك چرا ّتا نياكردل، ك ديگر آنكو چگونو تغيَت بدست آكردف آّٗا ىب فائده بود، ك رك 
خلق در انساف ركا نباشد در صورتيكو در بعض چهارپاياف ا٧تاـ ميگَتد، چنانكو حيواف كحشى پس از تربيت اىلى ميشود 

٤تاؿ است نفس قٌوه را در نظر گرفتو، ك حٌق آنست كو اين موضوع بنا بر اختالؼ نظر است، زيرا آنكو گفتو: تغيَت خلق 
پس ٤تاؿ است انساف از ىستو خرما سيب بركياند، ك آنكو گفتو: تغيَت آف ٦تكن است آشكار ٪تودف ك تباه ساخنت آنچو 



در قٌوه است را در نظر گرفتو، پس ىستو خرما ٦تكن است تربيت شده ٩تل ك درخت خرما شود، ك ٦تكن است ْتاؿ خود 
گردد، بنابر اين دعاء ك توفيق خواسنت از خدال تعاىل برال گرفنت خوىال ستوده يعٌت آشكار ساخنت آنچو در ٔتاند تا تباه  

 قوال آّٗا است، ك برال نگرفنت خوىال نكوىيده يعٌت از بُت بردف آنچو در قوال آّٗا است درست است(
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بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك اٯتاًل )اعتقاد بدؿ ك اقرار بزباف ك عمل بانداـ كو كاشف از آّٗا است( را  0]
چنانكو خواجو »بكاملًتين اٯتاف برساف، ك باكـر را )بآنچو پيغمرب صٌلى الٌلو عليو ك آلو آكرده( ًّٔتين يقُت قرار داده )يقُت 

مركب از دك علم است: علم ٔتعلـو ك علم باينكو خالؼ آف ٤تاؿ است، ك آف را « فرموده -لٌلورٛتو ا -نصَت الٌدين طوسى
سو مرتبو است: علم اليقُت مانند شناخنت آتش بدكد، ك اين علمى است كو برال اىل نظر ك استدالؿ از ركل براىُت 

رال برگزيدگاف از مؤمنُت از ركل كشف قاطعو بدست ميآيد، ك عُت اليقُت مانند ديدف جسم آتش، ك آف علمى است كو ب
بدست ميآيد، ك حٌق اليقُت مانند افتادف در آتش ك سوخنت بآف، ك آف علمى است كو برال اىل شهود ك فناء در خدا از 

ركل اٌتصاؿ معنول بدست ميآيد، ك اين مرتبو از يقُت كاملًتين آنست كو اماـ عليو الٌسالـ آف را در خواست ٪توده( ك 
ا بو نيكوترين نٌيتها )قصد قرب ْتٌق( ك كرداـر را ببهًتين كردارىا )عمل خالص از خود ٪تائى( برساف )نٌيت( نٌيت مر 

قصد ك آىنگ عمل ك ا٧تاـ كار « نقل ٪توده -عليو الرٛتة اهلل -چنانكو در ٣تٌلد پانزدىم ْتار االنوار از ٤تٌقق طوسى»
ل دانستو نشود قصد آف ٦تكن نيست ك تا قصد نشود ك كاقع است، ك آف كاسطو است مياف علم ك عمل زيرا تا چيز 

بار خدايا نٌيت مرا بلطف )توفيق( خود كامل گرداف )بس برال تو بوده بغرض ديگر آلوده نباشد( ك باكـر را  2[ ]-نگردد(
و اصالح فرما برٛتت خويش پا بر جا ٪تا )بطوريكو شٌك در آف راه نيابد( ك بقدرت ك توانائيت آنچو از من از دست رفت

  نياـز كن از كارل كو بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك ىب 3[ ]-)از كيفر آف بگذر(
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ترؾ  كوشيدف بآف مرا )از عبادت ك بندگيت( باز ميدارد )تا توٌجو من ّتز تو نباشد( ك كادار مرا بآنچو )ا٧تاـ اكامر ك
 فرمايد:« 93ل  06س »نواىى( كو فردا )ركز رستاخيز( از آف سؤاؿ ك بازپرسى بنمائى )در قرآف كرمي 

ّتا ميآكريد سؤاؿ خواىد شد( ك ركزىال مرا در آنچو )عبادت « نيك ك بد»يعٌت البتو از آنچو   كى لىتيٍسئىلينَّ عىمَّا كيٍنتيم تػىٍعملوفى 
كى ما خىلىٍقتي اٞتًٍنَّ كى االنسى االَّ  فرمايد:« 51ل  51س »رؼ ٪تا )در قرآف كرمي ال ص ك پرستش( كو برال آًل آفريده

نياز فرما ك ركزيت را  پرستش ٪تايند( ك مرا )از ديگراف( ىب« مرا بيكتائى»يعٌت جٌن ك انس را نيافريدـ جز برال آنكو   ليىٍعبيدكفً 



دف ركزل، يا بنگاه كردف كاالل دنيا كو در دست مردـ است(  بر من گشايش ده، ك بنگاه كردف )چشم براه بودف برال رسي
اـ ك بكرب ك سر بلندل )افراط در عٌزت( دچاـر مكن )در ٣تٌلد پانزدىم ْتار االنوار است  گرفتار مفرما، ك عزيز ك گرامى

« مردار بو گرفتو» ك آخرش جيفو« مٌت»حضرت امَت ا١تؤمنُت عليو الٌسالـ فرمود: عجب داـر از فرزند آدـ كو اكلش نطفو 
است ك اك مياف اين دك ظرؼ است برال غائط ك پليدل: با اين حاؿ كرب ك سربلندل مينمايد!!( ك مرا برال )بندگى( 

خود راـ ساز ك عبادمت را بعجب ك خودپسندل )از درجو قبوؿ( تباه مگرداف )حضرت صادؽ عليو الٌسالـ فرموده: خدال 
از عجب ًّٔت است، ك اگر چنُت نبود ىرگز مؤمن را بگناه آزمايش ٪تينمود. مرحـو  تعاىل ميدانست كو گناه برال مؤمن

٣تلسى پس از نقل اين حديث در ٣تٌلد پانزدىم ْتار األنوار ميفرمايد: عجب بزرگ دانسنت عمل نيكو ك شاد شدف ك 
فركتٌت برال خدال تعاىل ك نازيدف بآف است، ك اينكو شخص خود را تقصَت كار نبيند، كىل شاد شدف بآف با تواضع ك 

سپاسگزارل اك بر توفيق آف عمل نيكو ك ستوده است( ك خَت ك نيكى برال مردـ را بدست من ركاف ساز )توانگـر گرداف 
تا بايشاف احساف ٪تامي( ك آف را ٔتٌنت ّٗادف باطل مفرما )از شٌر شيطاف ك نفس حفظ كن كو با احساف خود بر ديگرل 

احساف را از بُت بربد( ك خوىال پسنديده را ٔتن ببخش )استعداد قبوؿ آف را ٔتن عطا فرما( ك  مٌنت نگذاـر كو پاداش
)چنانكو آّٗا را دارا شدـ( مرا از ٓتود نازيدف نگاه دار )مشهور است پيغمرب صٌلى الٌلو عليو ك آلو فرموده: انا سٌيد كلد ادـ 

يعٌت بزرگى خود را از ركل فخر ٪تيگومي، بلكو از جهت « نيستمن مهًت فرزنداف آدـ ىستم ك ٓتود نازيدٌل »ك ال فخر 
بياف نعمت خدال تعاىل ك سپاسگزارل از اك ك تبليغ باٌمت چيزل را كو معرفت ك اٯتاف بآف كاجب است ميباشد، حضرت 

 [-مينمايد( امَت ا١تؤمنُت عليو الٌسالـ فرمود: ىر كو كارل برال مفاخرت ّتا آكرد خدا اك را ركز قيامت سياه ٤تشور
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بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك مرا در مياف مردـ بدرجو ك مقامى سرفراز مفرما جز آنكو پيش نفسم مانند  4]
من خوارل پنهاٌل پديد آكرل آف پست ٪تائى، ك ارٚتندل آشكارا برامي پديد مياكر جز آنكو ّٔماف اندازه پيش نفسم برال 

)امَت ا١تؤمنُت عليو الٌسالـ ىنگاـ كفاتش در كصٌيت خود فرمود: بر تو باد بتواضع، زيرا فركتٌت از بزرگًتين عبادت ك بندگى 
مند كن )براه راست راىنمائى فرما( كو  بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك مرا برستگارل شايستو ّٔره 5[ ]-است(

، ك بقصد صواب ك درسىت كو در آف شٌك ننمامي، ك تا آف  را )براه ديگر( عوض نكنم، ك براه حٌقى كو از آف بَتكف نشـو
ىنگامى كو عمـر در فرمانربل تو بكار ركد عمر ده، ك ىرگاه عمـر چراگاه شيطاف شود )بر من تسٌلط يابد( ٔتَتاًل پيش از 

من استوار گردد )مراد از دمشٌت ك خشم خدال تعاىل دكرل رٛتت اك  آنكو دمشٌت سخت تو ٔتن رك آكرد، يا خشمت بر
بار خدايا كامگذار مرا در خوئى كو )مردـ آف را( زشت ميدانند جز آنكو آف را اصالح ٪تائى )توفيقم دىى   6[ ]-است(

( ك نو خول زشىت كو بوسيلو آف سرزنش شـو جز آنكو آف را نيكو گ رداٌل )توفيقم كو بزشىت آف پى برده مرتكب نشـو



ال كو در من نا٘تاـ باشد جز آنكو آف را كامل كٌت  دىى كو از كيفر آف آگاه شده خود را برىاًل( ك نو خول پسنديده
 [-)توفيقم دىى آف را دنباؿ كرده ٔتنتهال آف برسم(
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بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك درباره من تغيَت ده دمشٌت سخت دمشناف را بدكسىت، ك رشك بردف  7]
سركشاف از حٌق را ٔتحٌبت، ك بد گماٌل نيكاف را باطميناف، ك دمشٌت آشناياف را بدكسىت، ك بد رفتارل خويشاف را 

ك دكسىت مدارا كنندگاف )دكستاف ظاىرل( را بدكسىت كاقعى، ك ٓتوشرفتارل، ك خوار گردانيدف نزديكاف را بيارل كردف، 
بار خدايا بر  8[ ]-اىانت آميزش كنندگاف را بآميزش نيك، ك تلخى ترس از ستمكاراف را بشَتيٌت اٯتن بودف )از ايشاف(

نكو زد ك خورد ك  ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك برال من بر كسيكو ٔتن ستم كند دسىت )توانائى جلوگَتل از ستم( ك بر آ
اـ حيلو كند )در  گفت ك شنود ٪تايد زباٌل )حٌجت ك برىاٌل( ك بر آنكو دمشٌت كند فَتكزل قرار ده، ك ٔتن بر آنكو درباره

برابر آف( مكر ك فريىب، ك بر آنكو بر من مسٌلط شود توانائى، ك بر آنكو مرا دشناـ دىد تكذيىب )گفنت باينكو دركغ گفىت( 
يًتساند سالمىت ببخش، ك بفرمانربل آنكو مرا براه راست آكرد )معٌلم علـو ديٌت( ك پَتكل كسيكو مرا )براه ك از آنكو مرا م

 [-حٌق( راىنمائى ٪تايد )پيشواياف دين( توفيقم ده
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با كسيكو با من غٌش )ناراسىت( ٪توده از ركل اخالص بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك مرا توفيق ده تا  9]
)درسىت( رفتار كنم، ك كسى را كو از من دكرل كرده بنيكوئى پاداش دىم، ك كسيكو مرا نوميد گردانيده ببخشش عوض 
ى دىم، ك كسى را كو از من بريده بو پيوسنت مكافات ٪تامي، ك از آنكو از من غيبت ٪توده )پشت سر بدگوئى كرده( بنيك

بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك مرا بزينت  01[ ]-ياد كنم، ك نيكى را سپاس گزارده از بدل چشم بپوشم
صاٟتُت ك شايستگاف )ا٧تاـ حقوؽ خدا ك مردـ( آراستو فرما، ك زيور پرىيزگاراف )عمل بواجبات ك ترؾ ٤تٌرمات( را ٔتن 

تا از افراط ك تفريط در حٌق دكرل گزينم( ك فرك نشاندف خشم )ك آشكار بپوشاف، با )توفيق برال( گسًتدف عدؿ ك داد )
 «034ل  3س »نكردف آف بگفتار يا كردار، در قرآف كرمي 
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مردـ در  « بدل»ًتين خشم را فرك نشانده از يعٌت پرىيزكاراف آنانند كو سخت  ك اٍلكاًظمُتى اٍلغىٍيظى كى اٍلعافُتى عىًن النَّاسً  فرمايد:
گذرند( ك خاموش كردف آتش دمشٌت )اختالؼ بُت مردـ( ك گرد آكردف پراكندگاف )د٢تال از ىم ر٧تيده( ك اصالح فساد 

اند، نو از آنانكو ىر چند  بُت مردـ، ك فاش كردف خَت ك نيكى، ك پنهاف ٪تودف عيب ك زشىت )از كسانيكو از آف شرمنده
اف را پنهاف كنند دست از آف بر ندارند كو پنهاف ٪تودف عيب اين كساف كمك بر معاصى است، پس آشكار كردف عيبش

 عيب آناف ركا است، ك ناگفتو ٪تاند:

پنهاف ٪تودف عيب در باره معصيت ك گناه گذشتو است، كىل در باره گناىيكو اكنوف ّتا ميآكرد بر كسيكو توانا باشد 
ع ٪توده ك باز دارد، نو آنكو آف را پنهاف ٪تايد، ك اگر توانا نيست بكسيكو زماـ امور را در دست كاجب است كو اك را من

دارد مراجعو ٪تايد در صورتيكو كار ٔتفسده ك تباىكارل سخًت از آف نكشد، ك ٫تچنُت كاجب است آشكار ٪تودف عيب 
گاـ حاجت، زيرا احكاـ شرعٌيو بر آف مًتٌتب شاىد ك گواه ك راكل خرب ك امُت بر اكقاؼ ك صدقات ك امواؿ ايتاـ ىن

گول ايشاف گناه نكرده است در صورتيكو قصد عيب گوينده جلوگَتل از معصيت باشد، نو آشكار  است، ك عيب
خوئى ك فركتٌت ك نيكو ركشى، ك سنگيٌت، ك خوشخوئى )با مردـ( ك پيشى گرفنت نيكى، ك برگزيدف  ساخنت عيب( ك نـر

احساٌل باشد، ك سرزنش نكردف )رسوؿ خدا صٌلى اهلل عليو ك آلو فرموده: كسيكو مؤمٌت را بگناىى  احساف ىب آنكو جزال
سرزنش ٪تايد ٪تيمَتد تا اينكو آف را مرتكب شود. ك اين فرمايش با كجوب امر ٔتعركؼ ك ّٗى از منكر منافات ندارد، زيرا 

بغَت مستحق )زيرا كمك بكسيكو شايستو نيست مقصود از آف نصيحت ك اندرز است، نو سرزنش( ك ٫تراىى نكردف 
اسراؼ ك بيجا بكار بردف ماؿ است كو نكوىش شده( ك گفنت حٌق اگر چو سخت )يا اندؾ( باشد، ك كم مشردف نيكى 

در گفتار ك كرداـر اگر چو بسيار باشد، ك بسيار مشردف بدل در گفتار ك كرداـر اگر چو كم باشد )چوف اين صفت 
خود پسندل دكر ميگرداند( ك آنچو را بياف شد برال من بوسيلو ٫توارگى طاعت ك فرمانربل، ك شخص را از عجب ك 

اند ىر چند اندؾ باشند( ك كاگذاشنت بدعت گزاراف ك  ٫تيشو بودف با ٚتاعت )مؤمنُت كو بر مذىب حٌق بوده ك گرد آمده
 [-آنكو رال ك انديشو اخًتاع شده بكار برد، كامل گرداف
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بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك فراخًتين ركزيت را بر من ىنگاـ پَتل ك قويًتين توانائيت را در من  00]
ىنگاميكو برنج افتم قرار ده، ك مرا بكاىلى ك سسىت در بندگيت ك كورل )گمراىى( از راىت )دين خود( ك درخواست 

يت )رضا ك خوشنوديت( ك گرد آمدف با كسيكو از تو دكرل گزيده )پَتك فرماف تو نيست( ك پراكندگى از  خالؼ دكست
بار خدايا مرا چناف قرار ده كو ىنگاـ اضطرار بو  02[ ]-كسيكو از تو جدا نگرديده )فرماف بردار تو است( گرفتار مكن
، ك ىنگاـ نيازمندل از تو ٓتواىم، ك ىنگاـ دركيشى )با ذٌلت ك خوارل( بدرگاه  )كمك ك يارل( تو )بر دمشن( ٛتلو آكـر



تو زارل كنم، ك مرا چوف بيچاره شـو بيارل خواسنت از غَت خود ك چوف فقَت گردـ بفركتٌت برال درخواست از غَت خويش 
ز رٛتت( ك ك چوف بًتسم بزارل كردف پيش غَت خود آزمايش )يا گمراه( مفرما كو بآف سبب سزاكار خوارل ك باز داشنت )ا

، ال ٓتشنده  [-ترين ٓتشندگاف ركل گردانيدف )كيفر( تو شـو
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بار خدايا آنچو شيطاف از دركغ ك گماف ك رشك در دؿ من ميافكند بياد بزرگيت ك انديشو در توانائيت ك عاقبت  03]
يده آف را دمشن دارد( مبدؿ گرداف، ك آنچو از سخن زشت يا بيهوده يا دشناـ انديشى بر دمشنت )كو از بندگيت دكرل گز 

بعرض ك آبرك )ل كسى( يا گواىى نادرست يا غيبت كردف مؤمن غائب يا ناسزا گفنت ْتاضر ك مانند آّٗا كو بر زباف من 
رار بو نيكى تو ك مشردف ميآيد بگفنت سپاس تو ك بسيار ستايش تو ك كوشش در بزرگ دانسنت تو ك شكر نعمت تو ك اق

بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك )مرا در پناه رٛتت خود حفظ فرما تا( ستم  04[ ]-نعمتهايت مبٌدؿ ساز
ديده نشـو كو تو بر جلوگَتل از ستم ٔتن توانائى، ك نو من )بديگرل( ستم ٪تامي كو تو ميتواٌل مرا )از ستم ٪تودف( باز 

چيز ك نيازمند نگردـ كو گشايش )زندگى( من از تو  كو راىنمائى ٔتن برال تو آساف است، ك ىب  دارل، ك گمراه نشـو
اـ، ك بعفو ك  بار خدايا بسول آمرزش تو آمده 05[ ]-است، ك )در بُت مردـ( سركشى ننمامي كو توانگرل من از تو است

 اـ، ٓتشش تو آىنگ ٪توده
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ك )از گناىاًل( بگذشت تو آرزكمندـ، ك باحساف ك نيكى تو اطميناف داـر در حاليكو چيزل )گفتار نيك( كو موجب 
، ك  آمرزيدف تو گردد در من نيست، ك نو در كرداـر چيزل )طاعت ك بندگى( است كو بسبب آف عفو تو را سزاكار شـو

ده اعًتاؼ ٪تودـ برال من چيزل )كسيلو آمرزشى( جز احساف ك نيكى تو پس از اينكو بر زياف خود )باين گفتار( حكم كر 
بار خدايا مرا  06[ ]-نيست، پس )بنا بر اين( بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك بر من ىب عٌلت ك سبب احساف فرما

تر )ًّٔتين  كشى كو پاكيزهّٔدايت ك راىنمائى )بدين حٌق( گويا فرما، ك پرىيزكارل را ٔتن ا٢تاـ ٪تا )در دؿ من انداز( ك بر 
بار خدايا مرا ببهًتين راه )دين حٌق:  07[ ]-تر است بگماـر ركشها( است توفيقم ده، ك بكارل كو )نزد تو( پسنديده

كاليت ك دكسىت ائٌمو معصومُت عليهم الٌسالـ( برب )راىنمائى فرما( ك چناًل گرداف كو بر دين تو )اسالـ( ٔتَـت ك )در قرب ك 
مند گرداف )كو در گفتار ك كردار  بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك مرا ٔتيانو ركل ّٔره 08[ ]-ده گردـقيامت( زن

از حٌد ٕتاكز نكرده تقصَت ننمامي( ك مرا از درستكاراف ك راىنماياف ٓتَت ك نيكى ك از بندگاف شايستو بگرداف، ك رستگارل 



در اينجا دكزخ است برال آنكو نگهباناف آف در آ٧تا « كمينگاه»)مراد از مرصاد  در قيامت ك رىائى از دكزخ را ركزمي فرما
 [-چشم براه كٌفاراند برال عذاب ك كيفر(
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ا بصالح ك ال كو آف را )از عذاب( برىاند بگَت )قرار ده( ك آنچو آف ر  بار خدايا برال خود از نفس من ّٔره 09]
سازگارل آكرد برال من بگذار، زيرا نفس من تباه شونده است )از عذاب رىائى ٪تييابد( جز آنكو تو آف را )از ىر 

اند، ك شايد نزديكًت ٔتراد اماـ عليو  پيشامدل( نگهدارل )مًتٚتُت ك شارحُت صحيفو معٌت اين ٚتلو را باختالؼ بياف كرده
بار خدايا اگر اندكىگُت گردـ ساز ك ساماًل  21[ ]-( اف ٪تودمي، ك اهلل اٍعلىمي ٔتىقاصيًد اٍكلًيائًوالٌسالـ ٫تُت معٌت باشد كو ما بي

( ك اگر )از ىر جا( نوميد شـو اميدگاىم توئى، ك اگر غمهال سخت ٔتن رك آكرد فرياد رسى اـ بتو  توال )بتو رك آكـر
ارل ىر چو تباه گشتو، ك تغيَت در آنچو زشت است، ك نزد تو است عوض ىر چو از دست رفتو ك صالح ك سازگ

ال، پس پيش از گرفتارل تندرسىت ك پيش از درخواست توانگرل ك پيش از گمراىى راىنمائى را ٔتن احساف فرما، ك  دانستو
ا عيبجوئى بندگاف را از من دكر ٪تا، ك آسودگى )از عذاب ك گرفتارل( ركز بازگشت را ٔتن ببخش ك نيكى راىنمائى كردف ر 

  بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك از ركل 20[ ]-ٔتن عطا فرما
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لطف ك نيكى كردف خود ىر پيشامد بدل را از من دكر گرداف )اينكو ٚتلو ىر پيشآمدل كو مفعوؿ ك ادرا است در عبارت 
بوده، چوف مطلب معلـو است( ك بنعمت خويش مرا پركرش ده، ك بكـر ك ٓتشش بياف نشده برال اختصار در عبارت 

خود مرا اصالح فرما )آنچو از دست رفتو بازگرداف( ك باحساف خويشنت مرا )از دردىال جسماٌل ك نفساٌل( معاٞتو كن، 
وف كارىا بر من درىم  ك در سايو )رٛتت( خود مرا جال ده، ك خوشنوديت را بر من بپوشاف )شامل حاؿ من گرداف( ك چ

ترين آّٗا، ك مذاىب بر  گردد بو )آشنا شدف( درستًتين آّٗا، ك كردارىا شبيو ك مانند يكديگر شود بو )ا٧تاـ دادف( پاكيزه
خالؼ يكديگر گردد بو )پَتكل از( پسنديده ترين آّٗا مرا توفيق ده )چوف در ىر مذىىب نوعى از كارىال پسنديده خدال 

ترين آّٗا، ك گر نو  اعًتاؼ ٓتدا ك عادات ك قوانُت نيك از اين رك اماـ عليو الٌسالـ فرموده پسنديدهتعاىل است مانند 
بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك  22[ ]-آشكار است كو در غَت مذىب اسالـ رضال خدا تصٌور ٪تيشود(

(  سـر را بتاج ىب ك مرا بنيكى در كارىائيكو بآف قياـ مينمامي كادار، ك نيازل بپوشاف )تا در پيش جز تو سر فركد نياكـر
راىنمائى حقيقى را ٔتن ببخش )مرا بر اسرار آگاه فرما( ك مرا بتوانگرل گمراه مساز، ك زندگى آسوده كو در آف رنج نباشد 



ن( زيرا من برال تو ٔتن عطا فرما، ك زندگانيم را سخت ك دشوار قرار مده، ك دعا ك درخواستم را بسومي باز مگرداف )ركا ك
 23[ ]-٫تتائى قرار ٪تيدىم، ك با تو مانندل را ٪تيخواًل )جز تو خدائى باكر نداـر كو درخواستهال خويش را از اك ٓتواىم(

 اـ را از ركل )در زندگى( بازدار، ك ركزل بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك مرا از زياده
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تباه شدف )دستربد دزداف يا آتش گرفنت ك مانند آف( نگاىدار، ك دارائيم را بربكت ك زياد ٪تودف افزكف گرداف، ك مرا بو 
بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك مرا از   24[ ]-نيكوئى آنچو از آف دارائى انفاؽ مينمامي براه رستگارل برساف

حساب ك بازپرسى در آخرت( ركزل  رنج يا ىب نياز كن، ك ىب حساب )فراكاف يا ىب آكردف با رنج ىب كسب ك ركزل بدست
ده، تا از عبادت ك بندگى تو برال بدست آكردف ركزل باز ٪تاًل، ك زير بار سنگيٌت زياّٗا ك بدل عواقب كسب )غَت 

مينمامي بر آكر، ك بعٌزت ك تسٌلط خود )بر ىر  بار خدايا بقدرت ك توانائى خود آنچو را درخواست 25[ ]-مشركع( نرـك
بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك آبركمي را بتوانگرل حفظ ٪تا، ك  26[ ]-چيز( از آنچو ميًتسم پناىم ده

ارٚتندمي را بو تنگدسىت خوار مگرداف كو بدينجهت از ركزل خوارانت ركزل ٓتواىم، ك از مردـ پست عطا ك ٓتشش طلبم، 
، در حاليكو )در كاقع( ٓتشيدف ك نبخشيدف ت ا بستايش آنكو ٔتن ٓتشيده گرفتار ك نيكوىش آنكو نبخشيده كادار شـو

بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك ركزل من كن تندرسىت در عبادت  27[ ]-)نعمتها( بدست تو است نو ايشاف
  ال كو كارل از ركل ميانو ركل )نو باندازهك آسايش در زىد ك دكرل از دنيا ك علم با عمل ك پرىيز 
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بار خدايا بسر رسيدف عمـر را با گذشت خود بپاياف رساف، ك آرزكمي را  28[ ]-كشد(« بد انديشى ك بدگماٌل»بوسواس 
ٓتوشنوديت آساف فرما )توفيق عطا كن تا بطاعات تو ىب رنج در اميد برٛتت خويش پا بر جا ٪تا، ك راىهامي را برال رسيدف 

[ -قياـ ٪تامي( ك كرداـر را در ىر حاؿ )تندرسىت، بيمارل، خوشنودل، اندكىناكى، بردبارل، خشم ك مانند آّٗا( نيكو گرداف
گاه ساز، ك در بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك مرا در اكقات فراموشى )پَتكل از نفس( بياد خود آ 29]

ركزگار مهلت )زندگاٌل دنيا( بطاعت ك بندگيت بگمار، ك راىى ٫تواره بسول ٤تٌبت ك دكستيت )پَتكل از اك امر ك 
بار خدايا ك  31[ ]-نواىيت( برال من آشكار ٪تا، ك بوسيلو آف راه )يا آف ٤تٌبت( نيكى دنيا ك آخرت را برامي كامل گرداف

ال ك پس از اك بر   انند ًّٔتين دركدل كو پيش از اك بر كسى از آفريدگاف خود فرستادهبر ٤تمد ك آؿ اك دركد فرست، م
نيازل، فرزند ك زف شايستو ك غلبو بر دمشناف( ك در آخرت  كسى خواىى فرستاد، ك در دنيا نيكى )تندرسىت، آسودگى، ىب



ز شكنجو آتش )گناىاٌل كو بآتش نيكى )رستگارل بپاداش ك رىائى از عذاب( ٔتا عطاء فرما، ك مرا برٛتت خود ا
 [-ميكشاند( حفظ كن.
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 دعال بيست ك يكم از دعاىال اماـ عليو الٌسالـ است ىنگاميكو چيزل اك را اندكىگُت ك گناىاف نگرانش مينمود:

ال نگهدارنده )بندگاف خود( از چيز ترسناؾ، گناىاف مرا  بار خدايا ال ىب نياز كننده آنكو تنها ك نا تواف است، ك 1]
اـ( ك يار ك ٫تراىى با من نيست، ك از خشم تو )دكرل رٛتتت(  تنها ٪توده )بسبب آف از رٛتتت دكر گشتو ك بيكس مانده

، ك بر ترس ديدار تو )فرماف تو ىنگاـ مرگ ك بر انگيختو شدف ركز اـ، ك نَتك دىنده ناتواف شده قيامت برال باز  ال نداـر
ك كيست مرا اٯتن ٪تايد در ىنگاميكو تو مرا  0[ ]-ال برال ترسم ٪تيباشد اـ ك تسكُت دىنده پرسى( نزديك گشتو

ال، ك كيست مرا توانائى دىد در حاليكو تو مرا نا تواف  ال، ك كيست مرا يارل كند در حاليكو تو مرا تنها گذارده ترسانده
ال را، ك اٯتن ٪تيسازد مگر غلبو   )كسى ديگرل را( ال خدال من، جز پركردگار پركرده شده پناه ٪تيدىد 9[ ]-ال؟ ساختو

 ال را، كننده، شكست خورده
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آسوده ساخنت ك ك ٫تو آّٗا )پناه دادف،  4[ ]-ال را )كو از پيش اك بدر ٪تيتواند رفت(؟ ك يارل ٪تيكند مگر جوينده يافتو
يارل ٪تودف( ال خدال من، بدست )قدرت ك توانائى( تو است، ك فرار ك گريز )از سختيها( بسول تو است، پس بر 

بار خدايا اگر ركل نيكويت را از من  5[ ]-اـ را ركا ساز ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك گرٮتتنم را پناه ده، ك خواستو
حساف ك نيكى بزرگت را از من باز دارل يا ركزيت را بر من دريغ ٪تائى يا رشتو )رٛتت( بگرداٌل )مرا از درگاىت براٌل( يا ا

، زيرا من  خود را از من بگسلى جز تو راىى بچيزل از آرزكمي ٪تييامب، ك بآنچو نزد تو است بكمك غَت تو دسًتسى نداـر
با بودف فرماف تو مرا فرماٌل  6[ ]-اـ(بنده تو ك در مشت تواـ، مول پيشاٌل من بدست تو است )مغلوب ك زير دست تو 

ال از ركل عدؿ ك داد است، مرا توانائى بَتكف رفنت از سلطنت  نيست، فرمانت در باره من ركاف ك آنچو برامي مقٌدر ساختو
، ك توانا نيستم كو ٤تٌبت ك دكسىت تو را )ٓتود( متو  ٌجو گرداًل، ك تو ٪تيباشد، ك ٪تيتواًل از قدرت تو ٕتاكز كرده پا بَتكف گذاـر

 [-ٓتوشنوديت ٪تَتسم، ك بآنچو نزد تو است )خَت ك نيكى دنيا ك آخرت( جز بفرمانربل ك فزكٌل رٛتتت دسًتسى نداـر
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وانا نيستم، در باره بار خدايا صبح ك شاـ كردـ در حاليكو بنده خوار تواـ، ك جز بكمك تو بر سود ك زياف خويش ت 7]
، پس بآنچو )ركا كردف دعاء( ٔتن كعده دادل  خود بآنچو گفتم گواىى ميدىم، ك بنا تواٌل ك بيچارگى خويشنت اقرار داـر

ال كامل گرداف )از بُت مرب ك تغيَتل در آف مده( زيرا من بنده ىب چيز، فركتن، ناتواف، بد حاؿ،   كفا كن، ك آنچو عطا كرده
بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك مرا بياد كردف  8[ ]-ازمند ترساف ك زينهار خواه تو ىستمكوچك، خوار، ني

ال غافل  )سپاس( خود در آنچو )نعمتهائيكو( ٔتن عطاء فرمودل فراموشكار مگرداف، ك باحسانت در آنچو ٔتن ٓتشيده
رما، خوش باشم يا ناخوش، سخت يا خوشگذراف، مساز، ك از ركا ساخنت درخواستم اگر چو بكندل پيش ركد نوميدـ مف

 [-تندرست يا گرفتار، حاجتمند ك بد حاؿ يا در نعمت، فراخ ركزل يا تنگ زندگى، نيازمند يا ىب نياز
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ش ك سپاسگزاريت بر گمار تا بآنچو از بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك مرا در ىر حاؿ بو ستايش ك نياي 9]
ال )عطا  ال )زف، فرزند، دارائى، مقاـ ك جاه ك مانند آّٗا( شاد نگردـ، ك بآنچو مرا از آف باز داشتو دنيا ٔتن داده

، ك شعار دمل را بپرىيزكارل از خود بنما )تقول ك ترس از خود را ركش من گرداف( ك بدًل را در نفرموده  ال( اندكىگُت نشـو
پذيرل )طاعت ك بندگى( بكار دار، ك مرا از ىر چو ٔتن رك آكرد )نيك ك بد دنيا( بطاعت ك بندگيت كادار  آنچو از من مى

تا چيزل را كو تو ٓتشم ميآئى دكست نداشتو ك از چيزل كو رضا ك خوشنودل تو است ٓتشم نيامي )كو رضال بقضاء ك 
د آنچو خدا دكست ميدارد، ك ٓتشم بيايد از آنچو خدا ٓتشم ميآيد، آنچو خدا مقٌدر فرموده آنست كو بنده دكست بدار 

از انس ابن مالك ركايت شده كو گفت: ده ساؿ نوكرل پيغمرب صٌلى الٌلو عليو ك آلو ٪تودـ، چيزل كو ا٧تاـ دادـ نفرمود: 
اش نبود، ك چيزيكو نبود نفرمود:  چرا ا٧تاـ دادل؟ ك چيزيكو ّتا نياكردـ نفرمود: چرا ّتا نياكردل؟؟ ك چيزيكو بود نفرمود: ك

 [-كاش بود، ك ميفرمود: اگر مقٌدر بود ميبود(
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بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك دمل را برال ٤تٌبت ك دكسىت خويش )از ٤تٌبت ىر چو جز تو است( خاىل  01]
اش فرما، ك برغبت بسول  داف، ك بًتس ك بيم از خويشنت )كو با آف گناىى نشود( بلند مرتبوساز، ك بياد خود مشغوؿ گر 

اش فرما، ك در ٘تاـ  خود )ترا خواسنت( توانايش ٪تا، ك بفرمانربيت متوٌجو كن، ك در خوشايندترين راىهال بسول خود ركانو
ك تقول ك ترس از كيفر خود را از دنيا  00[ ]-اركزىال زندگانيم آف را ٓتواسنت آنچو )عطاىايت( نزد تو است راـ ٪ت

اـ، ك سفر مرا بسول رٛتتت، ك كركد مرا )ركز رستاخيز( در خوشنوديت، ك جامي را در ّٔشتت   )برال سفر آخرت( توشو



، ك گريـز را بسول خود، ك خواىشم را در آنچو نزد ت و گرداف، ك مرا توانائى ٓتش كو با آف، ٫تو خوشنودل تو را برداـر
است قرار ده، ك دمل را از بدىال خلق خويش )گناىكاراف( برىاف، ك خو گرفنت ٓتود ك دكستانت )پيغمرباف ك اكصياء( ك 

 [-پَتكانت )مؤمنُت( را ٔتن ببخش
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عمت ك مرا بايشاف حاجت ك درخواسىت مگذار، ك برال گناىكار ك كافر بر من مٌنت قرار مده، ك برال اك نزد من ن 02]
بلكو آرامش دؿ ك الفت جاف ك ىب نيازل ك كار گزارل مرا ٓتود ك بو نيكاف خلق خويش قرار ده )مردل ْتضرت صادؽ 

عليو الٌسالـ گفت: فدايت شـو از خدا ٓتواه كو مرا از خلقش ىب نياز گرداند، حضرت فرمود: خداكند ركزل ىر كو را 
چوف انساف از معاشرت ك نيازمندل ّٔمجنس خود ناچار است چنُت درخواسىت مورد »و ٓتواىد تقسيم ٪توده بدست ىر ك

بار خدايا بر  03[ ]-كىل از خدا ميخواىم كو تو را از حاجت ك درخواست ٔتردـ پست ك فركمايو ىب نياز گرداند(« ندارد
يارل كننده بآناف گرداف، ك بشوؽ ك دؿ باختگى ٓتود ك  ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك مرا با ايشاف ٫تنشُت )پَتك( ك

با٧تاـ آنچو دكست دارل ك خوشنود ميگردل بر من مٌنت گزار )توفيق عطا فرما( زيرا تو بر ىر چيز توانائى، ك خواستو من 
 [-برال تو آساف است.
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 ل اماـ عليو الٌسالـ است ىنگاـ سخىت ك رنج ك كارىال دشوار:دعال بيست ك دـك از دعاىا

ال كو خود با٧تاـ آف از من تواناترل، ك توانائى تو بر آف  بار خدايا تو مرا در باره اصالح نفس من بچيزل امر فرموده 1]
توانائى نيست، پس از  ك بر من بيشًت از توانائى من است )زيرا بازگشت ىر توانائى بقدرت خدال تعاىل است كو فوؽ آف

اش از خود بنده تواناتر است ك قدرت اك بر بنده ك بر آنچو اك را بآف تكليف فرموده  اين رك خداكند بر اصالح نفس بنده
بيشًت، ك چگونو چنُت نباشد كو بنده جز بكمك اك ٪تيتواند سودل بدست آكرد يا زياٌل از خود دكر سازد( پس چيزل كو 

ميگرداند ٔتن عطا كن، ك رضال خود را در حاؿ عافيت ك تندرسىت )نو در حاؿ بالء ك گرفتارل( از تو را از من خوشنود 
من دريافت ٪تا )توفيق كارل ٔتن ده كو رضال تو در آف باشد، ك چوف ٦تكن است رضال خدا در كارل كو با بالء ك  

ر خدايا مرا بر رنج توانائى ك بر گرفتارل با 0[ ]-گرفتارل است باشد از اين رك درخواست عافيت ك تندرسىت مينمايد(
 شكيبائى ك بر دركيشى قدرت ٪تيباشد،
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اـ را بر آكر، ك خود كارگزار من  پس ركزمي را از من مگَت، ك مرا ٓتلق خويش كا مگذار، بلكو بتنهائى )ىب كاسطو( خواستو
رك آكر )مرا مشموؿ رٛتت گرداف( ك در ٫تو كارىامي نظر داشتو باش، زيرا اگر مرا ٓتود كاگذارل ك بسول من  3[ ]-باش

از )ا٧تاـ( آف كارىا ناتواف گردـ، ك آنچو مصلحت من در آف است ا٧تاـ ندىم، ك اگر مرا ٓتلق خويش كاگذارل با ركل  
دـ گردانند، ك اگر ببخشند كم ك ناگوار ٓتشند، ك بر گرفتو ك درىم ٔتن نگرند، ك اگر مرا بناچار ٓتويشاًل كاگذارل نومي

پس باحساف ك ٓتشش خود، خدايا، ىب نياـز گرداف، ك ببزرگى خويش  4[ ]-من مٌنت فراكاف ّٗند، ك نكوىش بسيار ٪تايند
ىب نياـز  اـ فرما، ك بتوانگريت دستم را بگشا، ك بآنچو )خَت ك نيكى دنيا ك آخرت( نزد تو است )از ديگراف( بلند مرتبو

بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك مرا از رشك بردف )بر ديگرل( رىائى ده، ك از گناىاف باـز دار، ك  5[ ]-٪تا
 از حرامها )ناركاىائيكو در شرع ّٗى شده( پرىيزكاـر فرما، ك بر نافرمانيها دلَـت مگرداف، ك ميل ك خواىش مرا بنزد خود
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ال ك آنچو عطا  گرداف ك رضا ك خوشنودمي را در آنچو از جانب تو ٔتن مَتسد قرار ده، ك برال من در آنچو ركزمي كرده
ال بيافزا، ك مرا در ىر حاؿ )از ىالؾ ك تباىى ك نقصاف در دين ك بدف( ٤تفوظ ك  فرمودل ك آنچو احساف ٪توده

 6[ ]-)كو جز تو كسى بر بديهامي آگاه نگردد( ك باز داشتو ك پناه داده ك زينهار شده قرار دهنگاىداشتو ك پنهاف شده 
ال از  بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك مرا با٧تاـ آنچو كو در جهىت از جهات برال خود يا برال آفريده

ّتا آكردنش ناتواف ك نَتكمي از آف سسىت كرزد، ك ال توفيق ده اگر چو بدًل از  آفريدگانت بر من الـز ك كاجب گردانيده
 7[ ]-اـ گنجايش آف را نداشتو باشد، خواه آف را بياد داشتو يا فراموش كرده باشم توانائيم بآف نرسد، ك دارائى ك سرمايو

كل سهل ال )بآف احاطو دارل( ك من آف را از ر  آف تكليف از تكاليفى است كو تو، ال پركردگار، آف را بر من مشرده
اـ، پس بسبب عطال بزرگ ك بسيارل رٛتت خويش آف را از جانب من فرك گذار )از آف باز پرسى  انگارل ّتا نياكرده

ال، تا ركزل كو )رٛتت( ترا ببينم )ركز قيامت( چيزل )تكليفى( بر من ٪تاند كو ٓتواىى بسبب  مفرما( زيرا تو توانگر ٓتشنده
 [-مي بيافزائى، ال پركردگارآف از نيكيهامي بكاىى، يا بر بديها
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بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك برال آخرمت رغبت ك مواظبت در عمل )بندگى( برال تو را ركزمي فرما تا از  8]
ر من دست يابد، ك تا اينكو نيكيها را با شوؽ ك ركل دؿ راسىت ك درسىت بندگى را بشناسم، ك تا اينكو ىب رغبىت در دنيا ب

، ك از بديها از ركل بيم ك ترس )كيفر آف( اٯتن ك آسوده باشم )ك يا اينكو از بديها از ركل بيم ك ترس گريزاف  ميل ّتا آكـر



بطوريكو  -رٛتو الٌلو -نسخو ابن ادريس باشم، بنا بر اينكو ّتال كى امىنى ًمنى السَّيّْئاًت ٓتوانيم كى اًفرَّ ًمنى السَّيّْئاًت چنانكو در
در شرح صحيفو فرموده چنُت ضبط شده ك آف مناسبًت است( ك نورل )علم ك دانشى( ٔتن  -عليو الٌرٛتة -سٌيد عليخاف

ببخش كو با آف در بُت مردـ راه برـك )زندگى ٪تامي( ك در تاريكيها )گمراىيها( راه يامب، ك از شٌك ك دك دىل ك شبهات 
بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك ترس اندكه  9[ ]-شدف حٌق بباطل ك حالؿ ْتراـ( ركشٌت يامب )راه بيامب()درىم 

ال ركزمي گرداف تا )در اين دنيا ىم( خوشى چيزل )ّٔشت( را كو تو  كيفر ك ميل پاداش )در ركز قيامت( را كو كعده داده
بار خدايا تو خود آنچو صالح كار  01[ ]-كو از آف بتو پناه ميرـب دريامب  را برال آف ميخواًل ك اندكه چيزل )دكزخ( را

 [-دنيا ك آخرت من است ميداٌل، پس بدرخواستهال من توٌجو فرموده مهرباف باش
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امر ك راضى بودف بفرمانت كو بر كفق حكمت ك بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك اعًتاؼ ْتٌق )تسليم  00]
ال  مصلحت است( را ىنگاـ كوتاىى در سپاسگزارل تو بآنچو در آسايش ك سخىت ك تندرسىت ك بيمارل ٔتن نعمت داده
ركزمي گرداف تا ىنگاـ ترس ك اٯتٌت ك خوشنودل ك خشم ك زياف ك سود در آنچو پيش آيد شادل رضاء ك خوشنودل ك 

بار  02[ ]-ال( در يامب ا بآنچو برال تو كاجب است )تسليم امر ك اعتقاد بو نيكى آنچو مقٌدر ٪تودهآرامش دؿ خود ر 
اـ )دمل( را از حسد ّٖى گرداف )ك اينكو ّتال دؿ سينو را ناـ برده برال  خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك سينو

ر آف قرار گَتد مشهور است( تا ّٔيچ يك از آفريدگانت آنست كو سينو جايگاه دؿ است، ك ناـ بردف ٤تٌل ّتال آنچو د
، ك تا آنكو نعمىت از نعمتهايت را در دين يا دنيا يا تندرسىت يا  بر چيزل از احسانت )كو باك عطا فرموده ال( رشك نرـب

ب تو تنها كو پرىيزكارل يا گشايش يا آسايش بر ىيچيك از خلق تو نو بينم جز آنكو ًّٔت از آف را بوسيلو تو ك از جان
شريك ندارل برال خود آرزك ٪تامي )نا گفتو ٪تاند حسد ك رشك حراـ كو در قرآف كرمي از آف نكوىش شده آنست كو زكاؿ 

 [-نعمت ديگرل را ٓتواىى، كىل اگر مانند آف را برال خود ٓتواىى آف را غبطو ك آرزك گويند كو ستوده شده است(
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بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك نگهدارل از خطاىا ك پاسدارل از لغزشها را در دنيا ك آخرت در حاؿ  03]
خوشنودل ك خشم ركزمي فرما، تا بآنچو از آّٗا ٔتن رك ميآكرد يكساف ك ا٧تاـ دىنده طاعت ك بندگى تو باشم، ك رضا ك 

ك دمشناف بر غَت طاعت ك رضايت برگزينم، تا دمشنم از ستم من )بر اثر دمشٌت( آسوده ك خوشنوديت را در باره دكستاف 
ك مرا از كساٌل قرار ده كو تو را  04[ ]-دكستم از ميل ك رك آكردف ىوال نفسم )بسول اك بر اثر دكسىت( نوميد گردد



خالص ىنگاـ اضطرار ك بيچارگى در ىنگاـ خوشى از ركل اخالص )ىب خود ٪تائى( ميخوانند مانند كسانيكو از ركل ا
دعاء از تو درخواست مينمايند، زيرا تو )در ىر حاؿ( ستوده شده ك بزرگى )حضرت صادؽ عليو الٌسالـ فرموده: ىر كو در 

دعاء پيشى گَتد ىر گاه بالء باك فركد آيد دعال اك بر آكرده گردد، ك گفتو ميشود: صدائى است آشنا ك از آٝتاف پنهاف 
 كسيكو در دعاء پيشى نگَتد ىر گاه بالء باك فركد آيد دعال اك ركا ٪تيشود، ك فرشتگاف ميگويند:نشده، ك  

 [-صاحب صدا را ٪تيشناسيم(.
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 خواست مينمود:دعال بيست ك سـو از دعاىال اماـ عليو الٌسالـ است ىنگاميكو تندرسىت ك سپاس بر آف را از خدا در 

بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك تندرستيت را بر من بپوشاف، ك مرا بتندرستيت فرك بر، ك بتندرستيت  1]
اـ فرما، ك بتندرستيت ىب نياـز گرداف، ك تندرستيت را ٔتن عطا كن، ك تندرستيت را ٔتن  نگاىدار، ك بو تندرستيت گرامى

بگسًتاف، ك تندرستيت را ٔتن شايستو ٪تا، ك مياف من ك تندرستيت در دنيا ك آخرت جدائى ببخش، ك تندرستيت را برامي 
نياز   بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك مرا تندرسىت ده تندرسىت كو )از پزشكاف يا از درخواست( ىب 0[ ]-ميانداز

رتر )از بيماريها بطوريكو بر ىر مرض تسٌلط داشتو( ك كننده ك )بيماريهال ظاىرل ك باطٌت را( ّٔبودل دىنده ك باالتر ك ب
 افزكف شنونده باشد،
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ك بر من مٌنت گزار بتندرسىت ك اٯتٌت )از ىر پيشآمدل( ك سالمىت  3[ ]-تندرسىت كو در تنم تندرسىت دنيا ك آخرت بياكرد
( در دين ك بدًل، ك بينائى در دمل، ك پيشرفت در كارىامي، ك ترس برال تو، ك بيم از تو، ك ك رىائى )از ىر آفت ك بالئى

-ال ال، ك دكرل گزيدف از معصيت ك نافرمانيت كو مرا از آف بازداشتو توانائى بر طاعت ك فرمانربيت كو مرا بآف امر فرموده
٥تصوص با شرائط ٥تصوصو( ك عمرة )زيارت بيت الٌلو با بار خدايا بر من مٌنت گزار ْتٌج )قصد بيت الٌلو در كقت  4[ ]

عمل ٥تصوص، رسوؿ خدا صٌلى الٌلو عليو ك آلو فرموده: پاداش حٌج ّٔشت است، ك عمرة كٌفاره ك نابود كننده ىر گناىى 
صٌلى  است( ك زيارت قرب پيغمربت، دركدىال تو بر اك ك رٛتت ك بركات ك نيكيهايت بر اك ك بر آؿ اك باد )رسوؿ خدا

مرا در مدينو زيارت نكند ركز قيامت از اك دكرل ميكنم، ك ىر  « قرب»الٌلو عليو ك آلو فرموده: ىر كو برال حٌج ٔتٌكو آيد ك 
كو بزيارت من بيايد شفاعتم برال اك كاجب گردد ك ىر كو را شفاعت من كاجب شود ّٔشت بر اك كاجب ميگردد، ك 

خدا صٌلى الٌلو عليو ك آلو پرسيد: ال پدر چيست برال كسيكو تو را زيارت  حضرت اماـ حسُت عليو الٌسالـ از رسوؿ 



كند؟ رسوؿ خدا صٌلى الٌلو عليو ك آلو فرمود: پسـر ىر كو مرا در حاؿ حيات يا پس از مردف زيارت كند، يا پدرت يا 
اىانش برىاًل( ك زيارت )قبور( آؿ برادرت يا تو را زيارت ٪تايد، حٌقى است بر من كو ركز قيامت اك را زيارت ٪تامي ك از گن

  پيغمربت، بر ايشاف دركد باد، ٫تيشو تا ىنگاميكو
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مرا زنده دارل در اين ساؿ ك در ىر ساؿ )زيد شٌحاـ گفتو ْتضرت صادؽ عليو الٌسالـ گفتم: چيست برال كسيكو رسوؿ 
آلو را زيارت كند؟ فرمود: مانند كسى است كو خدال عٌز ك جٌل را در باالل عرش خود زيارت خدا صٌلى الٌلو عليو ك 

 را زيارت ٪تايد؟« ائٌمو معصومُت»٪تايد، گفت گفتم: چيست برال كسيكو يكى از مشا 

پيغمرب ك آؿ  فرمود: مانند كسى است كو رسوؿ خدا صٌلى الٌلو عليو ك آلو را زيارت كند( ك آف حٌج ك عمره ك زيارت قبور
( قرار ده ك زباًل را ْتمد ك سپاس  5[ ]-اك را پذيرفتو ك پسنديده ك در نظر داشتو ك اندكختو نزد خود )برال ركز رستاخيـز

ك  1[ ]-ك ياد ك ستايش نيك بر خود گويا كن )توفيق عطا فرما( ك دمل را برال مقاصد دينت بگشا )قابل ك آماده ساز(
ف رانده شده )از رٛتت( ك از شٌر ك بدل جانور زىردار نكشنده )مانند زنبور ك كژدـ( ك جانور من ك فرزنداًل را از شيطا

زىردار كشنده )مانند مار( ك ٫تو جانوراف ك چشم زخم، ك از شٌر ىر شيطاف سركشى )تباىكاراف ك گمراه كنندگاف( ك از 
تگزارانش اك را تعظيم ٪توده فرماّٗايش را زكد ا٧تاـ شٌر ىر پادشاه ستمگرل، ك از شٌر ىر فرك رفتو در ناز ك نعمت كو خدم

ميدىند، ك از شٌر )گفتار ك كردار( ىر ناتواف ك توانائى، ك از شٌر ىر بزرگوار ك پسىت، ك از شٌر ىر خرد ك بزرگى، ك از شٌر 
 ىر نزديك ك دكرل )خويشاف ك بيگانگاف( ك از شرٌ 
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ىر كو از جٌن ك انس برال پيغمربت ك خاندانش )حضرت زىراء ك ائٌمو اطهار عليهم الٌسالـ( جنگى )دمشٌت( بر پا كرده ك 
ال )بر آّٗا تسٌلط دارل( پناه ده، زيرا تو بر راه عدؿ  آشكار ساختو، ك از شٌر ىر حيواف كو تو مول جلو سر آّٗا را گَتنده

بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك  7[ ]-برد تباه ٪تيگردد، ك كسيكو ستم كند از چنگ تو ٪تَتىد( ك راسىت )پس كسيكو بتو پناه
دركد فرست، ك ىر كو را درباره من آىنگ بدل ٪تايد از من بازگرداف، ك مكرش )آشكار ٪تودف خالؼ پنهاف( را از من 

ك سٌدل )حائلى( برابرش قرار ده  8[ ]-ز گردافدكر ساز، ك بدل اك را از من دفع ٪تا، ك مكرش را در گردنش )ٓتود اك( با
تا چشمش را از )ديدف( من كور ك گوشش را از شنيدف من كر سازل، ك دلش را ىنگاـ ياد من قفل زٌل )مانع شول كو 
بياد من آيد( ك زبانش را )از گفتگول( درباره من الؿ گرداٌل، ك سرش را بكوىب )اك را پست ٪تائى( ك ارٚتنديش را خوار  



ٌت، ك بزرگيش را درىم شكٌت، ك بر گردنش طوؽ خوارل بياكيزل، ك سرفرازيش را بر ىم زٌل، ك مرا از ٫تو زياف ك بدل ك ك
طعنو )زشىت گفنت( ك غيبت )پشت سر سخن بياف كردف( ك عيب جوئى ك رشك بردف ك دمشٌت ك بندىا ك دامها ك 

رما، زيرا تو )ّٔر چيز( غالب ك قادرل )كسى تو را جلوگَتل ٪تيتواند، پيادگاف ك سواراف )ياراف ك ٫تراىاف ك پَتكاف( اك اٯتن ف
 [-ك چيزل تو را ناتواف ٪تينمايد(.
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  دعال بيست ك چهاـر از دعاىال اماـ عليو الٌسالـ است برال پدر ك مادر خود عليهما الٌسالـ

ر ك مادر در ٫تو شرائع مورد ا٫تٌيت ك پسنديده عقل است، ك از تعظيم ك احساف بآناف آنست  )تعظيم ك بزرگ داشت پد
كو آّٗا را از صميم قلب بايد دكست داشت ك دقائق آداب را در خدمتشاف مراعات ٪تود ك بآّٗا مهرباٌل كرد ك 

اـ اكامرشاف كوشيد ك آّٗا را بدعال خوشنوديشاف را بدست آكرد، ك ًّٔتين دارائى خود را از آّٗا دريغ ننمود ك در ا٧ت
كى  «:09ل  12س »ىا را راىنمائى كرده آ٧تا كو ميفرمايد  شايستو ياد كرد، چنانكو خدال تعاىل در قرآف كرمي ّٔمو اين

ٍيًن اٍحسانان امَّا يػىٍبليغىنَّ ًعٍندىؾى اٍلًكربىى احى  ا كى قىضى رىبُّكى االَّ تػىٍعبيديكا ًإالَّ ايَّاهي كى بًاٍلواًلدى ا فىال تػىقيٍل ٢تىيما اؼٍّ كى ال تػىٍنهىٍر٫تي ا اٍك ًكال٫تي دي٫تي
يعٌت ك پركردگار تو  كى اٍخًفٍض ٢تىيما جىناحى الذُّؿّْ ًمنى الرٍَّٛتىًة، كى قيٍل رىبّْ اٍرٛتىٍهيما كىما رىبَّياٌل صىغَتان « 01ل »قيٍل ٢تىيما قػىٍوالن كىرٯتان 

كو »ك مادر نيكوئى ٪تائيد، ك چنانكو يكى از آّٗا يا ىر دك نزد تو پَت ك سا٠تورده  حكم كرد كو جز اك را نپرستيد ك بپدر
بايشاف مگو ك بانگ بر آّٗا مزف، ك با آناف نيكو سخن گو ك « سخن بتنگ آمده»گردند اٌؼ « باعث زٛتت ك رنج شود

 نانكو مرا در كودكى پركردند.از ركل رٛتت ك مهرباٌل با ايشاف فركتٌت ٪تا، ك بگو پركردگارا آّٗا را بيامرز چ

، فرمود: پدر ك  مردل بر رسوؿ خدا صٌلى الٌلو عليو ك آلو گفت: مرا عملى بياموز كو بوسيلو آف برٛتت خدا نزديك شـو
  مادر دارل؟ گفت: آرل، فرمود: بايشاف نيكوئى كن كو نيكوئى
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 ز ٫تو چيز برٛتت حٌق نزديكًت است. حضرت اماـ ٤تٌمد باقر عليو الٌسالـ فرموده:در باره آّٗا ا

ال كو بپدر ك مادر خود در زماف زنده بودنشاف نيكوكار است اگر ٔتَتند كامشاف نپردازد ك برال آّٗا آمرزش نطلبد  بنده
آّٗا است چوف مردند كامشاف را بپردازد ك ال كو در زماف حياتشاف عاٌؽ  خداكند اك را عاؽ ك بد رفتار مينويسد، ك بنده

بار خدايا بر ٤تٌمد بنده ك فرستاده خود ك بر  1[ ]-برال آناف آمرزش ٓتواىد خدال عٌز ك جٌل اك را نيكوكار مينويسد(:
-خانداف پاكانش )حضرت زىرا ك أئٌمو معصومُت( رٛتت فرست، ك آناف را ببهًتين رٛتتها ك نيكيها ك دركد خود امتياز ده



بگرامى داشنت نزد خود ك احساف ك نيكى از جانب خويش برترل ٓتش، ال  -بار خدايا -ك پدر ك مادر مرا 0[ ]
بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك دانسنت آنچو در باره ايشاف بر من كاجب است  9[ ]-ترين ٓتشندگاف ٓتشنده

ت را ىب كم ك كاست برامي فراىم آكر، سپس مرا بآنچو كو ٔتن ا٢تاـ ٔتن ا٢تاـ ٪تا ك در دمل انداز، ك آموخنت ٫تو آف كاجبا
مينمائى كادار، ك برال ا٧تاـ در آنچو بدانسنت آف بينامي ميسازل توفيقم ده، تا ّتا آكردف چيزل از آنچو مرا بآف دانا  

)سست نگشتو باز ٪تاند،  ال سنگُت نشود ال از من فوت نگردد، ك اندامم از خدمت در آنچو ٔتن ا٢تاـ ٪توده گردانيده
چوف حقوؽ پدر ك مادر در زندگى ك پس از مرگشاف بر فرزند بيش از آنست كو انساف آف را در يابد از اين رك اماـ عليو 
الٌسالـ از خداكند سبحاف درخواست مينمايد كو آّٗا را باك ا٢تاـ فرمايد ك با٧تاـ آف موٌفق سازد، اىب كالَّد حٌناط گفتو: از 

  دؽ عليو الٌسالـحضرت صا
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ٍيًن اٍحساننا  پرسيدـ: اين احساف ك نيكوئى چيست؟ « ك بپدر ك مادر نيكوئى ٪تائيد»از قوؿ خدال عٌز ك جٌل كى بًاٍلواًلدى
ند ىب نياز باشند آّٗا را نر٧تاٌل، آيا فرمود: احساف آنست كو با آّٗا خوشرفتارل ٪تائى، ك اگر چيزل از تو خواستند ىر چ

 «:92ل  3س »خداكند عٌز ك جٌل ٪تيفرمايد 

بُّوفى  پس از آف « ىرگز نيكى را در نيابيد تا آنكو از آنچو دكست ميداريد انفاؽ كنيد»  لىٍن تىناليوا اٍلربَّ حىىتَّ تػيٍنًفقيوا ٦تَّا ٖتًي
ا فىال تػىقيٍل ٢تىيما اؼٍّ  عٌز ك جٌل: حضرت صادؽ عليو الٌسالـ فرمود: ك اٌما قوؿ خدال ا اٍك ًكال٫تي امَّا يػىٍبليغىنَّ ًعٍندىؾى اٍلًكربىى احىدي٫تي

ا ك چنانكو يكى از آّٗا يا ىر دك نزد تو پَت ك سا٠تورده گردند اٌؼ سخٌت كو بتنگ آمده باشى بايشاف مگو، » كى ال تػىٍنهىٍر٫تي
بآّٗا اٌؼ مگو، ك اگر تو را كتك زدند بانگ بر آناف مزف، كى قيٍل ٢تىيما قىوالن  اگر تو را نگراف ساختند « ك بانگ بر آّٗا مزف

فرمود: اگر تو را كتك زدند بايشاف بگو: خدا مشا را بيامرزد، كو سخن نيكول تو « ك با ايشاف نيكو سخن گو»كىرٯتنا 
فرمود: چشمت را از نگاه كردف بآّٗا «  با ايشاف فركتٌت ٪تاك از ركل مهرباٌل»باشد، كى اٍخًفٍض ٢تىيما جىناحى الذُّؿّْ ًمنى الرٍَّٛتىًة 

جز ٔتهرباٌل ك نرمى پر مكن ك صدايت را بر صدال آّٗا بلند مگرداف ك نو دستت را بر دست آّٗا ك بر ايشاف پيشى 
در جهاد  مگَت، ك از آف حضرت عليو الٌسالـ ركايت شده: مردل نزد رسوؿ خدا صٌلى الٌلو عليو ك آلو آمد ك گفت: من

 رغبت داشتو خواىاف آف ىستم، پيغمرب صٌلى الٌلو عليو ك آلو فرمود:

در راه خدا جهاد كن كو اگر كشتو شول نزد خدا زنده بوده ك ركزل داده ميشول، ك اگر مردل پاداش تو بر خدا است، 
من پدر ك مادر سا٠تورده داـر كو با  ال، آف مرد گفت: يا رسوؿ الٌلو ال چنانكو بدنيا آمده ك اگر برگشىت از گناىاف برگشتو

، رسوؿ خدا صٌلى الٌلو عليو ك آلو فرمود: با ايشاف باش قسم بآنكو جاف من بدست اك  من انس داشتو ٪تيخواىند ّتهاد رـك
است ٫تدمى پدر ك مادر بتو ركز ك شىب ًّٔت از يكساؿ جهاد است. اين اخبار داللت دارد باينكو بيشًت حقوؽ پدر ك 



بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست چنانكو ما  1[ ]-نيكى بآّٗا را جز خدا ك آنكو خدا باك آموختو ٪تيداند(مادر ك 
  )مسلماّٗا( را بآ٨تضرت شرافت ك بزرگى دادل، ك بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست
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ما حٌقى بر خلق )بر ديگرل( كاجب گردانيدل )رسوؿ خدا صٌلى الٌلو عليو ك آلو فرموده: چنانكو بسبب آف بزرگوار برال 
مؤمن را بر مؤمن ىفت حٌق ك ّٔره است كو از خدا بر اك كاجب گشتو: تعظيم ك بزرگ داشت ىنگاـ ديدف اك، ك دكست 

ت ك سخن گفنت پشت سر اك را حراـ داشنت اك در دؿ، ك مواسات ك برابرل برال اك در ماؿ ك دارائى خود، ك اينكو غيب
-بداند، ك ىنگاـ بيمارل اك را عيادت ك ديدار ٪تايد، ك جنازه اك را تشييع كند، ك پس از مردف درباره اك جز نيكى نگويد(

بار خدايا مرا چناف گرداف كو از پدر ك مادر بًتسم مانند ترسيدف از پادشاه ستمكار، ك با ايشاف خوشرفتارل ٪تامي  5[ ]
چوف خوشرفتارل مادر مهرباف، ك فرمانربل ك نيكو كارمي را بآناف در نظر از خواب، خواب آلوده خوشًت ك در دمل از ٫ت

آشاميدف تشنو گواراتر گرداف تا آرزكل آّٗا را بر آرزكل خود برگزينم، ك خوشنودل ايشاف را بر خوشنودل خويش جلو 
، ك نيكوئيشاف را در باره خود ىر چند اندؾ ، ك نيكوئى خويش را در باره آّٗا ىر چند بسيار  انداـز باشد بسيار مشاـر

باشد كم بداًل )بسيار مشردف نيكوئى پدر ك مادر اگر چو كم باشد برال آنست كو رغبت در دكسىت ك فرمانربل آّٗا زياد  
شاف آىستو ك سخنم را بار خدايا صدامي را در برابر اي 6[ ]-گردد ك در سپاسگزارل ك قياـ ْتقوؽ آناف كوتاىى نشود(

بار خدايا آناف  7[ ]-خوشايند ك خومي را نـر ٪تا، ك دمل را بر آّٗا مهرباف كن، ك مرا بايشاف سازگار ك بر آناف رحيم گرداف
 را بپركرش من جزا ده ك در گرامى داشتنم پاداش ده،
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اند( برال آّٗا نگاىدار )پاداش ر٧تشاف را عطاء فرما.  اند )ر٧تهائيكو برامي كشيده ٤تافظت ٪توده ك آنچو در كودكى از من
اشاره باينكو چوف فرزند ٪تيتواند نيكى پدر ك مادر را در باره خود پاداش دىد از اين رك پاداش ايشاف را از خداكند متعاؿ 

ده يا ناپسندل كو از من بآناف رخ داده يا حٌقى كو برال آّٗا نزد بار خدايا ك آزارل كو از من بايشاف رسي 8[ ]-خواستو(
من تباه گشتو آف را سبب رٮتنت گناىاف ك بلندل درجات ك مقامها ك فزكٌل حسنات ك نيكيهاشاف قرار ده )توجيو اعًتاؼ 

داننده بديها بچندين معصومُت عليهم الٌسالـ بگناىاف ك آمرزش خواسنت از آّٗا در شرح دعال دكازدىم گذشت( ال بر گر 
بار خدايا آنچو پدر ك مادر در گفتار با من تعٌدل  9[ ]-برابرش از خوبيها )اين ٚتلو در آخر دعال دٌكـ شرح داده شد(

اند( يا  اند )بشايستگى مرا تربيت ك پركرش ننموده اند( يا در كردار درباره من بيجا رفتار كرده اند )سخناف ناركائى گفتو ٪توده



اند من آف  اند يا از آنچو كاجب است )كظيفو ايشاف بوده كو آف را ا٧تاـ دىند( درباره من كوتاىى كرده تباه ساختو حٌق مرا
را بآناف ٓتشيدـ ك آف را كسيلو احساف بر ايشاف گردانيدـ، ك از تو خواىاًل كو كباؿ ك گرفتارل آف را از ايشاف بردارل 

  ٌق ك ا٧تاـ ندادف كظيفو درباره من بكيفر نرساٌل( زيرا من درباره خود بايشاف)آناف را بگفتار ك كردار بيجا ك تضييع ح
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، آناف را در مهرباٌل ٓتويش سهل انگار ٪تيداًل، ك از آنچو در باره اند كراىت نداشتو دلگَت نيستم،  اـ ٪توده گماف بد ٪تيرـب
تر ك نعمتشاف نزد من بزرگًت از آنست كو آّٗا را  زيرا حٌق ايشاف بر من كاجبًت ك نيكيشاف ٔتن ديرين 01] [-ال پركردگاـر

ال  -اند رفتار ٪تامي )ك اگر چنُت كنم پس( در اين ىنگاـ بعدؿ ك داد قصاص ٪توده گركگَتل كنم، يا مانند آنچو ٪توده
سخىت ر٧تشاف در پاس داشتنم كو؟ ك تنگى )گرفتارل( كو  بسيارل كار ايشاف برال پركرش من چو شد؟! ك -خدال من

چو بسيار دكر است )شگفتا( ايشاف ٪تيتوانند حٌق  00[ ]-اند كجا است؟ برال گشايش )آسايش( بر من ٓتود ٫توار ٪توده
٪تيتواًل آنچو  خود را از من بدرسىت بگَتند )زيرا حقوؽ آّٗا بسيار ك بيش از آنست كو بتوانند ٫تو آّٗا را بستانند( ك من

، پس بر ٤تٌمد ك آؿ اك  )حقوقى( كو برال آّٗا بر من كاجب است در يامب، ك شرط خدمت ك چاكرل آناف را ّتا آكـر
تر   دركد فرست، ك مرا )در ا٧تاـ كظيفو( يارل كن ال ًّٔتين كسيكو از اك يارل ميخواىند، ك توفيقم ده ال راىنماينده

ل )قيامت( كو ىر نفسى بآنچو كرده جزا داده ميشود در حاليكو باّٗا ستم ٪تيشود در كسيكو باك رك ميآكرند، ك مرا ركز 
اند قرار مده )حضرت اماـ ٤تٌمد باقر عليو الٌسالـ فرموده:  جرگو كساٌل كو با پدراف ك مادراف بد رفتارل كرده ك آّٗا را آزرده

  خداكند عٌز ك جلٌ 
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ادال امانت ك سپرده بنيكو كار ك بد كار، ك كفال «: آّٗا را آساف نشمرده»برال بنده در سو چيز رخصت قرار نداده 
بعهد ك پيماف برال نيكوكار ك بد كار، ك نيكى بپدر ك مادر نيكو كار باشند يا بد كردار. ك از زىرل ركايت شده كو گفتو: 

با مادرش طعاـ ٪تيخورد، ك ٔتادر خود خوشرفتارترين مردـ بود، از آف حضرت سبب طعاـ علٌى بن اٟتسُت عليهما الٌسالـ 
 ٩توردف با مادر را پرسيدند؟ فرمود:

ميًتسم با مادر طعاـ خوـر ك چشم اك بچيزل از خوردٌل سبقت گَتد ك من ندانستو آف را ٓتوـر پس عاؽ اك گردـ. سٌيد 
 ح خود بر صحيفو پس از نقل اين ركايت مينويسد:در شر  -عليو الٌرٛتة -نعمت الٌلو جزائرل



مراد از مادر آف حضرت عليو الٌسالـ در اينجا پركرش دىنده آف حضرت است كو كنيز اماـ حسُت عليو الٌسالـ بوده، ك 
نيا از حضرت رضا عليو الٌسالـ ركايت ٪توده ىنگاـ زائيدف از د -رٛتو الٌلو -اٌما مادر حقيقى آف بزرگوار چنانكو صدكؽ

رفتو، پس اماـ حسُت عليو الٌسالـ اك را بكنيزل سپرد، ك آف حضرت اك را مادر ميخواند، ك گفتو شده: كو مادر آف 
حضرت عليهما الٌسالـ در كاقعو كربال خود را در فرات انداخت از جهت اينكو صربش ٘تاـ گشتو يا از اسَتل ميًتسيد، 

يد گماف ميربد دمشٌت سخىت را كو بُت پادشاىاف عرب ك عجم بود، ك گفتو زيرا اك از دخًتاف پادشاىاف عجم بود ك از يز 
شده: سٌيد الٌساجدين عليو الٌسالـ چوف آنچو در آف بياباف بسرشاف آمده ديد برال مادر خود ترسيد بآنچو كو مادرش بر 

 رفت، ك گفتو شده:نفس خويش ميًتسيد پس اك را بر شًت يا اسىب سوار كرده ك ركانو ساخت ك معلـو نشد بكجا 

اآلف بُت مردـ طهراف معركؼ « كو از سلسلو جباؿ خراساف است»اك را بكوىى در خراساف برد ك در آ٧تا مرد، ك آف كوه 
است كو آف را زيارت ميكنند ك بآف تربٌؾ ميجويند، ك برال اين گفتار از اخبار شواىديست، خالصو مادر حقيقى آف 

ده است، ك آنچو ركايت شده كو آف حضرت عليو الٌسالـ چوف از شاـ برگشت حضرت پس از كاقعو كربال ديده نش
مادرش را ٔتوىل ك غالـ خود شوىر داد، مراد از مادر پركرش دىنده آف بزرگوار بود، نو مادر حقيقى اك چنانكو بسيارل از 

خواستند اك را شوىر دىند بكسى  اند، زيرا پذيرفتٌت نيست كو دخًت يزدجرد پادشاه عجم ىنگامى كو دانشمنداف گماف كرده
 جز حسُت عليو الٌسالـ تن نداد
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چگونو بعد از اك بيكى از مواىل ك غالماف تن ميدىد؟! ك نيز ٛتل موىل بر عبد ك غالـ غلط ك نادرست است، زيرا موىل 
عياف باشد، ك چوف اين مطلب را ٖتقيق ك تصديق ٪تودل بداف كو از پيغمرب در اينجا ٔتعٌت ٤تٌب ك دكست است كو از شي

صٌلى الٌلو عليو ك آلو رسيده: مردل بآ٨تضرت گفت: يا رسوؿ الٌلو كيست سزاكارترين مردـ ٓتوشرفتارل ك آميزش من با اك؟ 
 فرمود:

 مادرت، گفت: پس از اك كيست؟ فرمود: مادرت، گفت: پس از اك كيست؟

اند: گفتار پيغمرب  ت. مادر را دك بار بياف فرمود: ك در ركايت ديگر سو بار بياف كرده، ك بعضى علماء گفتوفرمود: پدر 
صٌلى الٌلو عليو ك آلو دليل است بر اينكو دك ثلث ماؿ فرزند برال مادر است بنا بركايت يكم يا سو چهار آف بنا بركايت 

، ك برال پدر سو يك است يا چهار يك، ك آيات  ك اخبار كو زيادل حٌق مادر را بر پدر بياف ميكند بسيار است، ك دـك
اين منافات با اختصاص پدر برال كاليت ك سر پرسىت فرزند ندارد، زيرا قياـ بآف از ٚتلو چيزىائى است كو مناسب مرداف 

ل )پاداشى( كو بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ ك فرزنداف اك دركد فرست، ك پدر ك مادر مرا ببهًتين چيز  10[ ]-است(
 [-ترين ٓتشندگاف ال بآف پدراف ك مادراف بندگاف با اٯتانت را امتياز ده، ال ٓتشنده اختصاص داده
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 04[ ]-بار خدايا، ياد ايشاف را در پى ٪تازىا ك در كقىت از اكقات شب ك در ىر ساعىت از ساعات ركـز از ياد مرب 03]
بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك مرا بوسيلو دعال برال ايشاف ك ايشاف را بسبب مهربانيشاف ٔتن بيامرز آمرزش 
پا برجا، ك بشفاعت ك ميا٧تيگرل من برال ايشاف از آّٗا راضى ك خوشنود شو )آّٗا را مشموؿ رٛتتت گرداف( خوشنودل 

 [-ك صفت ك كقت( ك آّٗا را با گرامى داشنت ّتاىال آسايش )در ّٔشت( برساف يكسره )نو آمرزش ك خوشنودل با شرط
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بار خدايا اگر آمرزشت بآناف پيشى گرفتو پس آّٗا را شفيع من گرداف، ك اگر آمرزشت ٔتن پيشى گرفتو پس مرا شفيع  05]
سرال گرامى ك جال آمرزش ك رٛتتت گرد آئيم، زيرا تو دارال فضل بزرگ ك نعمت ديريٌت، ك آّٗا ساز تا ٔتهرباٌل تو در 

 [-مهربانًتين مهرباناٌل.
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  دعال بيست ك پنجم از دعاىال اماـ عليو الٌسالـ است برال فرزندانش عليهم الٌسالـ

ليو ك آلو فرموده: خدا رٛتت كند پدر ك مادرل را كو با خوشرفتارل ٪تودف خود فرزندشاف را كمك )رسوؿ خدا صٌلى الٌلو ع
 ٪تايند. مردل از انصار بآ٨تضرت گفت:

اند، فرمود: بفرزندت نيكى كن. حضرت صادؽ  بچو كسى نيكى ٪تامي؟ حضرت فرمود: بپدر ك مادرت، گفت: آّٗا مرده
 -صٌلى الٌلو عليو ك آلو -ده رحم ميكند برال بسيار فرزند را دكست داشنت. رسوؿ خداعليو الٌسالـ فرموده: خداكند بو بن

 فرموده:

 دعال چهار كس رٌد ٪تيشود تا اينكو درىال آٝتاف بركل آّٗا گشوده شده بعرش مَتسد:

است در ال  افعاؿ ٥تصوصو»دعال پدر برال فرزندش، ك دعال ستمديده برال ستمگر باك، ك دعال ّتا آكرنده عمره 
 -عليو الٌسالـ -حضرت صادؽ«. ٓتورد ك بياشامد»تا اينكو باز گردد، ك دعال ركزه دار تا اينكو افطار ٪تايد « مٌكو

 فرموده: پدـر ميفرمود:



دعال اماـ عادؿ ك دعال مظلـو كو خدال «: ركا ميشود»پنهاف ٪تيماند  -تبارؾ ك تعاىل -پنج دعاء است كو از پركردگار
اگر چو ديرل بگذرد، ك دعال فرزند شايستو « ستمگرت را بكيفر مَتساًل»ميفرمايد: من برال تو انتقاـ ميكشم عٌز ك جٌل 

برال پدر ك مادرش، ك دعال پدر نكوكار برال فرزندش، ك دعال مؤمن در پشت سر برادرش كو خدال تعاىل ميفرمايد: 
 [-برال تو است دك برابر آف(:
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بار خدايا ٔتن نعمت عطا فرما ٔتاندف فرزنداًل، ك بشايستو گردانيدف ايشاف برال )اطاعت ك پَتكل از( من، ك ببهره  0]
بار خدايا عمرشاف را برال من دراز گرداف، ك مٌدت زندگانيشاف را بسيار ٪تا، ك خردشاف را برال  2[ ]-بردف من از ايشاف

ىا ك كيشها ك خوىاشاف را برال من سامل بدار، ك در جاّٗا ك اندامشاف  ك ناتوانشاف را نَتكمند ساز، ك تن من پركرش ده،
ك در ىر چو از كار ايشاف بآف ميكوشم تندرسىت ده )از دردىا ك پيشامدىال ناركا نگاىداريشاف فرما( ك ركزيهاشاف را 

وكاراف ك پرىيزكاراف )از گناه( ك بيناياف )راه حٌق( ك شنوندگاف ك ايشاف را نيك 3[ ]-برال من ك بدست من فراكاف گرداف
)سخن راست( ك فرمانرباف خودت ك دكستداراف پند دىندگاف برال دكستانت ك دمشناف ك كينو داراف برال ٫تو دمشنانت 

ايشاف استوار گرداف، ك  بار خدايا بازكل مرا بوسيلو  4[ ]-اند( قرار ده آمُت )خدايا دعامي را ركا ساز( )كو بتو نگركيده
  كجى مرا بآناف
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راست ٪تا )در سخىت ك گرفتارل ك پريشاف آّٗا را كمك من گرداف( ك عدد ك مشاره )اىل ك خويش( مرا بآناف افزكف كن، ك 
قرار ده( ك ياد مرا بآّٗا زنده بدار، ك در نبودًل مرا بسبب ٣تلس مرا بايشاف بيارا )آناف را اىل علم ك دانش ك فضل ك كماؿ 

اـ يارل فرما، ك ايشاف را برال من  ايشاف ىب نياز كن )آّٗا را جانشُت من گرداف( ك بوسيلو ايناف مرا بر حاجت ك خواستو
( فرمانرب قرار ده، نو گناىكار ك بد   دكستدار ك مهرباف ك ركل آكر، ك )در كمك ك يارل( پا برجا، ك )در ا٧تاـ دستوـر

ك مرا در پركرش ك تأديب )راه پسنديده ٪تودف( ك نيكى كردف ايشاف يارل فرما،  5[ ]-كننده ك ٥تالفت كننده ك خطا كار
ك مرا از جانب خود افزكف بر ايشاف فرزنداف نرينو ببخش، ك آف را برال من نيك قرار ده، ك آّٗا را در آنچو )در اين راز ك 

ك مرا ك فرزنداًل را از شيطاف رانده شده )از رٛتتت( پناه ده، زيرا تو ما را  6[ ]-اـ ياكـر گرداف و خواستونياز كو( از ت
  آفريدل ك )بنيكيها( امر كردل ك )از زشتيها( ّٗى فرمودل ك در پاداش آنچو ما را امر ٪تودل خواىاف
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)٥تالفت( آف )يا كيفر آنچو ما را ّٗى كردل( ترسانيدل، ك برال ما دمشٌت قرار دادل كو با ما مكر ميكند، اك را ك از كيفر 
درباره ما تسٌلط ك توانائى دادل بر آنچو )ٚتيع اعضاء( كو ما را بر آف درباره اك تسٌلط ندادل )برال آنكو( اك را در 

« دؿ»جايگاه قلب « سينو»اند: مراد از صدر  ما ركاف گردانيدل )گفتوىال ما جا دادل، ك در رىگذرىال خوّٗال  سينو
است كو در ٝتت « مانند ميوه درخت كاج»است، ك جائز است كو مراد بآف قلب باشد كو پاره گوشت صنوبرٌل الٌشكل 

رين در قوؿ خدال اند: شيطاف را بر آف راىى نيست ك نيز مفسٌ  چپ سينو قرار گرفتو، ك مراد از قلىب كو ٤تٌققُت فرموده
ىال مردـ  آف شيطاف كو كسوسو ك انديشو بد ك بيجا در سينو»  صيديٍكًر النَّاسً   يػيوىٍسًوسي يف  الَّذل «:5ل  004س »تعاىل 
 اند: فرموده« افكند

اٍصبىعىٍُتً ًمٍن اصاًٍبًع  ىيوى بػىٍُتى   برال آنست كو شيطاف را بر دؿ مؤمن الَّذم« در د٢تال مردـ»قػيليوًب النَّاًس   اينكو نفرموده: يف
تسٌلط ك توانائى نيست، آف قلب لطيفو ربٌانٌيو « ىال رٛتت خداكند است دىل كو بُت دك انگشت از انگشت»الرٍَّٛتًن 

نورانٌيو عا١تو است كو جال فركد انوار ا٢تٌيو است ك بآف انساف، انساف ميباشد ك ٫تاف حقيقت انساف است كو بسبب آف 
ـ آماده ميگردد ك از آف گاىى بنفس ناطقو ك گاىى بركح ك گاىى بعقل تعبَت ميشود، ك بر گفتار ٤تٌققُت برال پَتكل احكا

باينكو خدال تعاىل مؤمن را گرفتار ميسازد ّٔر گرفتارل ك ميمَتاند ّٔر  -عليو الٌسالـ -داللت دارد فرمايش حضرت صادؽ
بيٌت ايٌوب را كو چگونو شيطاف را بر ماؿ ك فرزند ك اىل ك ىر  آيا ٪تى مردٌل ك اك را بو از بُت رفنت عقلش گرفتار ٪تيگرداند،

 اند: چيز اك چَته گردانيد ك بر عقل اك مسٌلط ننمود تا بوسيلو آف تنها ٓتدا اٯتاف داشتو باشد، ك گفتو

ك جدا ٪تيگردد، معٌت جرياف شيطاف در ٣تارل خوف آنست كو اك از فرزند آدـ تا زنده است جدا ٪تيشود چنانكو خوف از ا
 اند: كىل بزرگاف ك ٤تٌققُت معٌت ظاىرل آف را گرفتو ك فرموده

 شيطاف را چناف توانائى داده شده است كو بر اثر لطافت ىيئت خود در عركؽ ك رگها

 120الصحيفة السجادية / ترٚتو ك شرح فيض اإلسالـ، ص: 

ك سسىت اٯتاف بنده ك كمى ياد آكرل ك بسيارل كو ٣تارل خوف است ركاف ميگردد تا بقلب شخص مَتسد ك طبق ضعف 
غفلت اك كسوسو مينمايد ك ٔتقدار قٌوت ك بيدارل ك بسيارل ذكر ك اخالص توحيد بنده تسٌلط اك كم گشتو ك از اك دكر 

كو بُت بل« علمال اثٌت عشرل»در ٣تٌلد چهاردىم ْتار االنوار ميفرمايد: بُت امامٌيو « رٛتو الٌلو»ميگردد، ك عالٌمو ٣تلسى 
ال ىستند كو در بعض اكقات ديده  خالؼ نيست در اينكو جٌن ك شياطُت اجساـ لطيفو« علمال اسالـ»مسلمُت 

ميشوند ك در برخى ديده ٪تيشوند ك آّٗا را جنبشهال تند ك توانائى بر كارىال دشوار است ك در رىگذر خوف اجساد بٌت 



ا را باشكاؿ ٥تتلفو ك صورّٖال گوناگوف در آكرد چنانكو سٌيد آدـ ركاف ميگردند، ك گاىى خداكند ّتهة مصاٟتى آّٗ
بر آف رفتو، يا آنكو خداكند آّٗا را توانائى داده كو باشكاؿ ٥تتلفو در آيند چنانكو اين مطلب از  -عليو الٌرٛتة -مرتضى

د اگر ما )از اك( فراموش كنيم، خرب نيست )از ما( اگر ما )از اك( غافل شومي، ك )ما را( از ياد ٪تَت  اخبار آشكارتر است( ىب
ما را از كيفر تو اٯتن ميسازد )كسوسو ميكند ك در دؿ شخص ميافكند كو فالف گناه را ّتا آكر كو خداكند آمرزنده ك 

مهرباف است( ك از غَت تو ميًتساند )مثال كسوسو مينمايد كو اگر فالف كار ناركا را برال فالف شخص ّتا نياكرل چنُت ك 
ال آىنگ ٪تائيم ما را از آف  اگر گناه بزرگى قصد كنيم ما را بر آف دلَت مينمايد، ك اگر كار شايستو 7[ ]-(چناف ميشود

ىا مياندازد تا گمرا٫تاف  ىا برال ما بر پا ميكند )در بُت ما شبهو باز ميدارد، ما را ٓتواىشها ك گناىاف ميطلبد، ك شبهو
نيكى ٓتواند( دركغ ميگويد، ك اگر ما را بآرزك سرگـر ٪تايد خالؼ آف  سازد( اگر ٔتا كعده ك نويد دىد )بكار خَت ك

  ميكند، ك اگر مكرش را از ما بر نگرداٌل
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د اك را از بار خدايا پس بتوانائى خو  8[ ]-گمرا٫تاف ميسازد، ك اگر از فساد ك تباىكاريش نگا٫تاف ندارل ما را ميلغزاند
تسٌلط بر ما مغلوب ٪تا تا بوسيلو دعا خواندف بسيار برال تو اك را از ما باز دارل پس بكمك تو از مكر اك در ٚتلو 

بار خدايا ٫تو درخواستهامي را عطا كن، ك حاجتهامي را برآكر، ك مرا از  9[ ]-نگاىداشتو شدگاف )از شٌر اك( در آئيم
ال( ك دعامي را از )درگاه(  ال )بر خويشنت الـز گردانيده كو خود آف را برامي ضامن شده  برآكردف )درخواستهامي( باز مدار

كى  «:61ل  41س »خود منع مفرما كو تو خود مرا بآف امر فرمودل )اين دك ٚتلو از دعا اشاره است بقوؿ خدايتعاىل 
يعٌت ك پركردگار مشا فرمود ٓتوانيد   سىيىٍدخيليوفى جىهىنَّمى داًخرينى   فى عىٍن ًعبادىتىاٍستىًجٍب لىكيٍم افَّ الَّذينى يىٍستىٍكربيك   قاؿى رىبُّكيمي اٍدعيوٌل

، آنانكو از عبادت ك پرستش من  سركشى كنند بزكدل با ذٌلت ك خوارل در دكزخ « مرا خواندف»مرا تا خواستو مشا را برآكـر
سىيىٍدخيليوفى   افَّ الَّذينى يىٍستىٍكربيكفى عىٍن ًعبادىتى تعاىل:فرموده: عبادت در قوؿ خدال  -عليو الٌسالـ -در آيند. حضرت صادؽ

دعاء است، ك افضل ك برترين عبادت دعاء است( ك آنچو در دنيا ك آخرت من باعث اصالح حامل شود   جىهىنَّمى داًخرينى 
اـ )برال مردـ( آشكار   پنهاف داشتؤتن انعاـ فرما، از آف ياد آكرده يا فراموش كرده باشم )بزباف( اظهار ٪توده يا )در دؿ( 

  ك مرا در ٫تو احواؿ بوسيلو درخواستم از تو از ٚتلو اصالح 01[ ]-كرده يا )برال ديگرل( در پنهاف گفتو باشم
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ىا( كو با توٌكل ك اعتماد بر تو منع  ده شدهكنندگاف )انديشو ك كردارشاف( ك بطلب از تو از فَتكزل يافتگاف )حاجت برآكر 
ك مرا در ٚتلو كساٌل در آكر كو بپناه بردف بر تو خو گرفتو، ك در سودال با تو  00[ ]-اند، قرار ده ك باز داشتو نشده

لو تو سود برده، ك بعٌزت ك توانائى تو پناه برده، كو از فضل ك ٓتشش بسيار تو ركزل حالؿ بر ايشاف فراخ گشتو، ك بوسي
از ذٌلت ك خوارل بعٌزت ك بزرگوارل رسيده، ك از ظلم ك ستم بعدؿ ك داد تو پناه جستو، ك برٛتت ك مهربانيت از بال ك  
گرفتارل ّٔبودل يافتو، ك بو ىب نيازيت از فقر ك ىب چيزل توانگر گشتو، ك بًتس از تو از گناىاف ك لغزشها ك نادرستيها 

نيكى ك راه راست ك درست توفيق يافتو، ك بقدرت تو مياف ايشاف ك گناىاف حائل ك نگاىداشتو شده، ك بپَتكل از تو ب
-اند( اند )از ىر آفت ك بالئى رىائى يافتو مانعى در آمده، ك ىر نافرماٌل تو را رىا كرده، ك در جوار ك ٫تسايگى تو آرميده

] 
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ىا را بتوفيق ك جور شدف اسباب كار ك رٛتت ك مهربانيت ٔتا عطا فرما، ك ما را از آزار  ٫تو آف خواستوبار خدايا  02]
آتش پناه ده، ك مانند آنچو از تو برال خود ك فرزنداًل در دنيال كنوٌل ك آخرت آينده خواستم ّٔمو مرداف ك زناف مسلماف 

ال  ت كننده، شنوا، دانا، عفو كننده، آمرزنده، مهرباف ك ٓتشندهك مرداف ك زناف با اٯتاف ببخش، زيرا تو نزديك، اجاب
فرموده: ىر مؤمٌت كو برال مؤمنُت ك مؤمنات دعا كند خدال عٌز ك جٌل از ىر مؤمن  -صٌلى الٌلو عليو ك آلو -)رسوؿ خدا

رال ايشاف دعا كرده باك باز ال كو از اٌكؿ ركزگار گذشتو يا آنكو تا ركز قيامت آينده است مانند آنچو را كو اك ب ك مؤمنو
ك ما را در دنيا حسنو ك نيكوئى )توفيق عبادت ك بندگى( ك در آخرت حسنو )ّٔشت جاكيد( عطا  03[ ]-ميگرداند(

 [-فرما، ك از عذاب ك شكنجو آتش )دكزخ( نگا٫تاف دار.
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 اـ عليو الٌسالـ است در باره ٫تسايگاف ك دكستانش ىنگاميكو از ايشاف ياد مينموددعال بيست ك ششم از دعاىال ام

 فرموده: -صٌلى الٌلو عليو ك آلو -)رسوؿ خدا

ىر كو ٫تسايو خود را بيازارد خداكند بول ّٔشت را بر اك حراـ گرداند ك جال اك در دكزخ است، ك دكزخ بد جائى است، 
ازد از ما نيست، ك ٫تيشو جربئيل مرا در باره ٫تسايو كصٌيت ك سفارش مينمود تا اينكو  اش را تباه س ك كسيكو حٌق ٫تسايو

فرموده: حرمي مسجد چهل ذراع است ك حرمي ٫تسايو  -عليو الٌسالـ -گماف كردـ ٫تسايو ارث خواىد برد، ك امَت ا١تؤمنُت



گفتو شد:   -صٌلى الٌلو عليو ك آلو -ربفرموده: پيغم -عليو الٌسالـ -چهل خانو از چهار ٝتت ميباشد، ك حضرت صادؽ
 ال پيغمرب خدا آيا در ماؿ ك دارائى جز زكوة حٌق ك ّٔره ديگرل ىست؟ فرمود:

ال ك مهرباٌل ّٔمسايو مسلماف، اٯتاف ٔتن نياكرده كسيكو شب سَت بوده ك  آرل نيكى كردف ٓتويشاف ىر گاه دكرل گزيده
بإسحاؽ بن عٌمار فرمود: با منافق ك دك رك بزباف مكر   -عليو الٌسالـ -٫تسايو مسلمانش گرسنو باشد، ك نيز آف حضرت

كن، ك دكستيت را برال مؤمن خالص گرداف، ك اگر يهودل با تو نشست با اك نيكو بنشُت، ركايت شده: مردل نزد 
با باش ك تو اك را آمد ك گفت: فالف ٫تسايو مرا ميآزارد، حضرت فرمود: بر آزار اك شكي -صٌلى الٌلو عليو ك آلو -پيغمرب

  اـ مرد، حضرت فرمود: كىفى ميازار، پس از اندؾ زماٌل آمد ك گفت: ال پيغمرب خدا ٫تسايو
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 -بالٌدىر كاعظا ك كفى با١توت مفرٌقا يعٌت كاّ است كو ركزگار پند دىنده ك مرگ جدا كننده باشد، ك ىم آف حضرت
ال است كو بيازاردش. ك احاديث  فرموده: نبوده ك نيست مؤمٌت تا ركز قيامت جز آنكو اك را ٫تسايو -صٌلى الٌلو عليو ك آلو

يكى با ٫تسايو بس نيازردف اك نيست بلكو ٖتٌمل ك پذيرفنت آزار اك نيز از ٚتلو در اين باره بسيار است ك بايد دانست كو ن
بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك مرا ببهًتين يارل ٪تودف در باره ٫تسايگاف ك  0[ ]-نيكى با ٫تسايو ميباشد(:

مينمايند( ك با دمشناف ما ٥تالفت ميكنند  دكستاًل كو ْتٌق ما شناسا ىستند )امامت ما را باكر داشتو حقوؽ ما را رعايت
ك آناف را توفيق ده برال بر پا داشنت طريقو ك ركش )نگاىدارل احكاـ( ك فرا گرفنت اخالؽ نيك خود  2[ ]-٫تراىى فرما

رشاف، ال( در سود رساندف بناتوانانشاف، ك جلوگَتل از فقر ك نيازمنديشاف، ك رفنت نزد بيما )كو بندگاف را بآف امر فرموده
شاف، ك پنهاف كردف رازىاشاف، ك  شاف، ك ديدار از سفر آمده ك راىنمائى ٪تودف راه جويشاف، ك اندرز دادف مشورت كننده

شاف، ك خوب كمك كردنشاف در ابزار خانو )ديگ، ترب، نردباف ك مانند آّٗا(  پوشاندف عيبهاشاف، ك يارل كردف ستمديده
دف آنچو ايشاف را كاجب ك الـز است پيش از درخواست )ابو اٝتعيل گفتو: ك سود رساندنشاف ببخشش فراكاف، ك دا

نزد ما بسيار است، فرمود: آيا دارا بو ندار « پَتكاف مشا آؿ ٤تٌمد عليهم الٌسالـ»ْتضرت باقر عليو الٌسالـ گفتم: شيعو 
؟ گفتم: نو، فرمود: آناف شيعو ك نيكوكار از بدكار ميگذرد ك با يكديگر كمك مينمايند« چيزل ميدىد»مهرباٌل ميكند 

 [-نيستند، شيعو كسى است كو اين كارىا را ّتا آكرد(
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، ك درباره  3] ك بار خدايا مرا بر آف دار كو بد كردارشاف را بنيكى پاداش دىم، ك از ستمكارشاف بعفو ك ٓتشش در گذـر
٫تو ايشاف خوش گماف باشم )زيرا ٫تچنانكو بر مؤمن گفتار بد درباره برادر اٯتانيش حراـ است گماف بردف بدىم درباره اك 

ك انديشو ك آنچو در دلش درباره اك ميگذرد ٓتشيده شده است چوف شيطاف باك حراـ ميباشد، ك اٌما با خود سخن گفنت 
القاء مينمايد تا در باره برادرش كار زشت ٓتواىد پس كاجب است كو شيطاف را تكذيب ٪تايد، زيرا اك بدكارترين بدكاراف 

بگويد كو ظاىر آف ارتداد ك  است، ك پذيرفنت گفتار اك ركا نيست، ك از اين رك است كو در شرع رسيده ىر كس سخٌت 
كفر است ك معٌت صحيحى دارد حكم بكفر اك ٪تيشود( ك با نيكوئى ٫تو آّٗا را سرپرسىت ٪تامي ك با پاكدامٌت چشمم را از 

)زشتيها ك لغزشهال( آناف بپوشاًل، ك با فركتٌت با آّٗا نـر باشم )سختگَت نباشم( ك با مهرباٌل بر گرفتارانشاف رٌقت داشتو ك 
وئى كنم، ك در پنهاٌل ك پشت سر دكسىت )خود( را برال آناف آشكار ساـز )نو مانند دك ركياف در ظاىر دكسىت نشاف دٞت

داده در پشت سر خالؼ آف را ىويدا ٪تامي( ك با پاكدامٌت )نو با آلودگى بفساد ك تباىكارل( نعمت ٫تيشگى )ركزل ك 
، ك آنچو برال خويش اف خود كاجب ك الـز ميداًل درباره ايشاف الـز داًل، ك آنچو برال خوشى( را نزد ايشاف دكست بداـر

 [-خواٌص ك نزديكاف رعايت داشتو در نظر داـر برال ايشاف رعايت كنم
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ايشاف ركزل فرما )با من چناف  بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك مرا مانند آنچو درخواست ٪تودـ از جانب  4]
ىا )چيزىال شايستو ك خوىال نيك( را كو نزد ايشاف است برال من قرار  كنند كو من با آّٗا مينمامي( ك برخوردارترين ّٔره

ده، ك بايشاف بينائى در حٌق من ك شناسائى بفضل ك برترل مرا بيافزا تا بوسيلو من نيكبخت شوند ك من بوسيلو آناف 
ـ )چوف رفتار ٪تودف آف حضرت با ايشاف با چنُت اخالؽ سزاكار پاداش بسيارل از جانب خدال تعاىل است نيكبخت گرد

 [-اـ را ركا ساز. ٫تاف سبب نيكبخىت آف بزرگوار است بوسيلو ايشاف( ال پركردگار جهانياف دعاء ك خواستو

 132الصحيفة السجادية / ترٚتو ك شرح فيض اإلسالـ، ص: 

  م از دعاىال اماـ عليو الٌسالـ است برال مرزدارافدعال بيست ك ىفت

)كسانيكو مرزىال اسالـ را از دمشن حفظ ك نگهدارل مينمايند، ك اينكو آف بزرگوار آناف را دعا كرده ك توانائى ك 
عليهم الٌسالـ پيشركيشاف را بر دمشناف از خدال تعاىل خواستو در صورتيكو بيشًت آّٗا از ٥تالفُت بوده ك شيعو ك پَتك ائٌمو 

اسالـ ركا است، ك اماـ عليو « ٚتاعت ك گركه»اند برال آنست كو دعاء درباره ٥تالفُت برال حفظ ك نگهدارل بيضو  نبوده
الٌسالـ در اينجا اين نكتو را رعايت ٪توده ك برال ايشاف تقويت ك توانائى ك ىدايت ك رستگارل درخواست ٪توده است(: 



ؿ اك دركد فرست، ك مرزىال مسلماناف را بغلبو ك تسٌلط خود استوار ساز، ك نگهدارندگاف آف بار خدايا بر ٤تٌمد ك آ 1]
بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك  0[ ]-مرزىا را بنَتكل خويش توانائى ده، ك ٓتششهال ايشاف را از توانگريت فراكاف گرداف

 دركد فرست، ك عٌده ك مشارش )ٚتاعت ك گركه(
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ايشاف را بسيار فرما، ك سالحها )ابزار جنگ مانند مششَت ك نيزه ك تَت( آناف را تيز ك برٌا ٪تا، ك حدكد ك اطراؼ ايشاف را 
نگهدارل كن، ك دكر ك برشاف را ٤تكم گرداف، ك گركىشاف را پيوند ك آشنائى ده، ك كارشاف را شايستو فرما، ك 

را پى در پى برساف، ك سختيهايشاف را بتنهائى كارگزارل كن، ك ايشاف را بيارل كردف ك كمك ك بشكيبائى ىاشاف  آذكقو
٫تراىى ك در مكر ك فريب )ايشاف بدمشنانشاف( دٌقت نظر عطاء فرما )كو دمشن مكر ك فريبشاف را در نيابد، يا آّٗا را از 

بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك آنچو )از رموز  3[ ]-(مكر ك فريب دمشنانشاف اٯتن بدار كو زياٌل بآناف نرسد
ك اسرار جنگ( بآف نادانند بايشاف بشناساف، ك آنچو )چگونگى رفتار ك دمشناف را كو( ٪تيدانند بآّٗا بياموز، ك بآنچو 

ت، ك ىنگاـ رك برك شدنشاف بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرس 4[ ]-بينند بيناشاف فرما )مكر ك فريب دمشناف كو( ٪تى
ىال ماؿ ك دارائى گمراه كننده را از د٢تاشاف  با دمشن ياد دنيال فريب دىنده گوؿ زننده را فراموششاف گرداف، ك انديشو

ال از جاىال ٫تيشگى ك سراىال ارٚتند ك  بزدا، ك ّٔشت را برابر چشمشاف قرار ده، ك از آف ّٔشت آنچو آماده ساختو
  ىائيكو بآشاميدنيهال گوناگوف ركاف شده ك درختهائيكوزّٗال زيبا ك جو 
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ىا خم گشتو جلو چشمشاف ٪تاياف كن تا كسى از ايشاف آىنگ ركل برگرداندف )از دمشن( نكند ك گرٮتنت از  با انواع ميوه
بار خدايا آنچو خواستو شد دمشنانشاف را درىم شكن، ك ناخنهال  5[ ]-)برابر( مانند خود را با خويش گفتگو ننمايد

دمشناف را از ايشاف جدا ساز )بآّٗا شكست رك آكرد( ك مياف دمشناف ك سالحهاشاف جدائى افكن )تا از پيشركل باز 
)تا بر اثر انديشو ىاشاف دكرل انداز  مانند( ك بندىال د٢تاشاف را بكن )از لشگر اسالـ بًتسانشاف( ك مياف آناف ك آذكقو

ىال جنگى( سرگردانشاف گرداف )تا بانديشو درست دست  درباره توشو از دالكريشاف كاستو شود( ك در راىها )انديشو
اند )قصد جنگ با مسلمُت( گمراىشاف ساز، ك كمك را از آّٗا برب، ك از مشارشاف  نيابند( ك از چيزل كو بآف رك آكرده

٪تا، ك دستهاشاف را از گشودف باز دار، ك زباّٗاشاف را از گفتار ببند )تا مانند الؿ نتوانند  بكاه، ك د٢تاشاف را از ترس پر



سخٌت گويند( ك با )سخىت ك گرفتارل( ايشاف پشت سريهاشاف را پراكنده گرداف، ك ايشاف را برال آّٗا كو در پس ايشانند 
 [-گرىائى( را كو پس از ايشانند قطع فرماعربت قرار ده، ك ٓتوار ساخنت آّٗا طمعها ك آرزكىال كساٌل )لش
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داّٗال زنانشاف را از زائيدف باز دار، ك پشتهال مردانشاف را خشك گرداف، ك نسل چهارپاياف ك شًت ك   بار خدايا بچو 6]
نشاف را در ركئيدف اذف ك فرماف مده )تا سرگرداف ك نگراف گاك ك گوسفندشاف را قطع كن، ك آٝتانشاف را در باريدف ك زمي

بار خدايا بوسيلو آنچو درباره دمشناف درخواست شد تدبَت ك دكرانديشى مسلماناف را )يا جايگاه مسلماناف  7[ ]-باشند(
رىاشاف را را در صورتيكو ٤تاؿ اىل االسالـ كو در نسخو ابن ادريس ديده شده خوانده شود( نَتكمند ك بسبب آف شه

استوار ك دارائيهاشاف را بسيار ٪تا، ك ايشاف را از جنگيدف با دمشن برال عبادت ك بندگيت ك از زد ك خورد با آّٗا برال 
خلوت ٪تودف ك تنهائى گزيدف با تو آسوده گرداف تا ٫تو جال زمُت جز تو پرستش نشود، ك جز تو برال كسى از ايشاف 

بار خدايا اىل ىر ستمى از مسلماناف را ّتنگ با مشركُت كو در برابر ايشانند بفرست  8[ ]-پيشاٌل ٓتاؾ گذارده نگردد
)با آّٗا كمك باش ك برال جنگجوئى توفيقشاف ده، ك در نسخو ابن ادريس است الٌلهم اعٌز يعٌت بار خدايا مسلماناف را 

ينده كمك فرما تا دمشناف را بپاياف خاؾ بر مشركُت غالب ك چَته گرداف( ك آناف را از جانب خود بفرشتگاف پى در پى آ
 در زمُت تو
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)جائيكو عمارت ك آبادل نيست( كشتو ك اسَت شده رانده ك شكست دىنده، يا آنكو )تسليم شده ك سر فركد آكرده( 
بار  9[ ]-يگانو ك )در صفات كماؿ( ىب شريكى اعًتاؼ ٪تايند كو توئى خدائى كو جز تو خدائى نيست )در ذات(

خدايا درخواست مرا درباره مشركُت )از كشتو شدف ك اسَت گشنت( بر دمشنانت )كو از ركل دمشٌت اطاعت ك پَتكيت 
، تركستاف، « عليهم الٌسالـ»٪تينمايند ك گفتار ك پيغمرباف ك اكصيائشاف  را ٥تالفت ميكنند( در اطراؼ شهرىا از ىند، رـك

زر، حبشو، ثوبو، زنگبار، سقالبو )صقالبو(، ديا١تو ك باقى اصناؼ مردـ كو مشرؾ )كافر( ىستند ك ناـ ك نشانشاف )از خ
[ -برال ديگراف( پنهاف است ك تو خود بعلم ك دانائيت آّٗا را ميشناسى ك بقدرت ك توانائيت بر آناف آگاىى شامل گرداف

ىال مسلماناف )يا بطوائف مسلماناف( ٓتودشاف كادار ك بكاستنشاف از كاسنت بار خدايا كٌفار را از دست درازل ٔترز  01]
 [-مسلماناف جلوگَت )ىالؾ ك تباىشاف گرداف( ك بپراكندگيشاف از اجتماع ك گرد آمدف بر مسلماناف باز دار
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جوئى فراموشى  ىاشاف را از توانائى ّٖى گرداف، ك قلبهاشاف را از حيلو ك چاره ىاشاف را از آرامش ك تن بار خدايا دؿ 00]
ده، ك اندامشاف را از جنگيدف با پيادگاف )مسلماناف( سست ٪تا، ك آّٗا را از زد ك خورد با دلَتاف )اسالـ( بًتساف، ك 

كاريكو در ركز )جنگ( بدر ٪تودل كو لشگرل از فرشتگانت با عذاب ك آزار سخت از عذأّايت برايشاف بر انگيز مانند  
بوسيلو آف ريشو آناف را قطع كرده بربل ك شوكت ك بزرگيشاف را بدركل )از بُت بربل( ك گركىشاف را پراكنده فرمائى )ركز 

در بدر كو ناـ موضعى است در  -صٌلى الٌلو عليو ك آلو -بدر ٚتعو ىفدىم ماه رمضاف ساؿ دٌكـ ىجرت بود كو پيغمرب
شت فرسخى مدينو براه مٌكو با سيصد ك سيزده مرد كو در بُت ايشاف دك اسب يا يك اسب بيش نبود با كٌفار بيست ك ى

ىا ك سالحهال بسيار بودند ك رئيس آّٗا أبو جهل پيشوال مشركُت بود، جنگيد ك خدال  قريش كو ىزار كس با اسب
گركه بسيارل از بزرگاف كٌفار مانند أبو جهل ك عتبو   تعاىل ىزار يا سو ىزار يا بيشًت فرشتو بكمك حضرت رسوؿ فرستاد ك

ك شيبو كشتو شدند، ك آف از بزرگًتين جنگهال اسالـ است، ك درباره فرستادف خدايتعاىل فرشتگاف را در آف جنگ 
 ىال ايشاف را بوباء بار خدايا آب 02[ ]-بكمك مسلماناف قرآف كرمي ك اخبار بسيار گويا است(
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ال از آف  )بيماريهال ٫تگاٌل( ك خوردنيهاشاف را بو بيماريها آميختو ك درىم كن، ك شهرىاشاف را بزمُت فرك بر )كو نشانو
٪تاند( ك پى در پى بر آف شهرىا بال ك گرفتاريها برساف، ك آّٗا را بقحطى ك خشكساىل بكوب )گرفتار كن بطوريكو راه 

ترين زمُت خود )زمُت كم آب ك گياه( ك دكرترين زمُت خويش از ايشاف  ىاشاف را در ّٖى از آف را نيابند( ك آذكقو رىائى
ىال زمُت را از آّٗا باز دار )تا بآّٗا پناه نربند(  )شهرىال دكر دست( قرار ده )تا بآف دست رسى نداشتو باشند( ك قلعو

بار خدايا ك ىر جنگجول از اىل دين تو )مسلماناف( كو  03[ ]-دچار فرماآّٗا را بگرسنگى ٫تيشگى ك بيمارل دردناؾ 
ال از پَتكاف طريقو ك راه تو )مؤمنُت( كو با آّٗا )خواه در  با ايشاف )در شهرىاشاف( ّتنگند يا ىر ٣تاىد ك جنگ كننده

بر آف مبعوث گرديده بر  -آلو صٌلى الٌلو عليو ك -شهرىا ك خواه در غَت شهرىاشاف( جنگ ٪تايد تا دين تو )كو پيغمرب
سائر دينها( بلندتر ك حزب ك گركه تو )بر ٫تو حزّٔا( تواناتر ك نصيب ك ّٔره )ثواب ك پاداش دكستاف( تو كاملًت گردد، پس 

دار شو، ك  )در ىر گرفتارل( اك را آساٌل پيش آكرد كار را برايش رك براه ساز، ك پَتكزل )ركاشدف حاجات( را برايش عهده
اش سرشار   ين( ياراف را برال اك برگزين )مقٌدر فرما( ك پشتش را قول ك توانا كن )بآنچو نيازمند است ياريش ٪تا( ك جَته)ًّٔت 

 مند ساز گرداف، ك اك را بنشاط ك خٌرمى ّٔره
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سيكو دكست دارد شكيبائى عطا فرما( ك اك را از اندكه تنهائى برىاف، ك گرمى آرزك را از اك فرك نشاف )اك را بر جدائى از ك
ك اك را )ىنگاـ جنگ ك در ىر امرل( ْتسن نٌيت ك آىنگ نيك راىنمائى كن  04[ ]-ك ياد زف ك فرزند را فراموشش ساز

يست ك درست آنست كو ما اند: ك حسن نٌيت را برايش برگزين. كو درست ن )ٚتلو ك اثر لو حسن النٌية را چنُت ترٚتو ٪توده
نوشتيم چنانكو از مراجعو بشرح صحيفو عالٌمو عظيم الشأف مرحـو سٌيد عليخاف ىويدا ميگردد( ك عافيت ك تندرسىت )خَت 

دار شو، ك سالمىت ك رىائى از بالىا را ٫تراىش گرداف، ك اك را از ترس ك سست  ك نيكى دنيا ك آخرت( را برايش عهده
دلَتل در دلش بيافكن ك نَتكمندل ركزيش ٪تا )تا در كارزار با كٌفار سخت ّتنگد( ك بكمك ك دىل دكر دار، ك جرأت 

صٌلى الٌلو عليو ك  -يارل )خود( اك را يارل فرما، ك راىها )احكاـ جهاد با كٌفار ك دمشناف( ك ركشها )ل حضرت رسوؿ
رست ك سزاكار را باك بنما، ك رئاء ك خود ٪تائى ( را باك بياموز )توفيق آموخنت باك عطا كن( ك در حكم كردف راه د-آلو

)در كردار( را از اك بر كنار كن، ك اك را از ا٧تاـ كارل برال اينكو مردـ بشنوند برىاف، ك انديشو ك ياد ك سفر كردف ك 
 [-مانندش را در راه )پسنديده( خود ك برال )بدست آكردف رضا ك خوشنودل( خويش قرار ده
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پس ىر گاه با دمشن تو ك دمشن خود )كٌفار كو قصد جنگيدف ك تباه ساخنت اك را دارند( رك برك شود آناف را در  05]
پيش چشمش اندؾ ٪تا، ك مقامشاف را در دلش كوچك ساز، ك اك را بر ايشاف غلبو ده ك آّٗا را بر اك چَته مگرداف، پس 

را بو نيكبخىت پاياف داده شهادت )كشتو شدف در راه حق( را برايش مقٌدر ٪تودل، شهادتش پس از آف اگر زندگانيش 
باشد كو دمشنت را بكشنت ىالؾ ك تباه كند، ك پس از آف باشد كو اسَتل ك دستگَتل آّٗا را برنج افكند، ك پس از آف 

بر قرار شود، ك پس از آف باشد كو دمشنانت )ٔتيداف  باشد كو در مرزىال مسلماناف )يا در طوائف ايشاف( اٯتٌت ك آرامش
اش  بار خدايا ك ىر مسلمانيكو جنگجو يا مرزدارل را در كار خانو 06[ ]-جنگ( پشت كرده شكست خورده برگردند

 جانشُت شود، يا در نبودنش خانواده اك را نگهدارل كند، يا اك را بربخى از دارائى خود كمك ٪تايد،
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يا اك را باسباب جنگ )مششَت، تَت نيزه، اسب ك مانند آف( يارل كند، يا اك را بر جهاد )جنگ كردف در راه خدا( كادارد، 
( يا )اگر نتوانست اين كارىا را ا٧تاـ دىد( اك را در راىيكو پيش گرفتو بدعاء )درخواست فتح ك فَتكزل اك از خدال تعاىل



٫تراىى ٪تايد، يا در پشت سر اك آبركيش را حفظ كند پس اك را سنگ بسنگ ك مانند ٔتانند برابر پاداش آف مسلماف 
جنگجو ك مرزدار پاداش ده، ك عوض كارش را در دنيا عطا فرما كو سود آنچو پيش از اين ا٧تاـ داده ك شادل كارل كو 

اياف رسيده )عمرش ٘تاـ گردد( ك بآنچو برال اك )در آخرت( از فضل ك ّتا آكرده بزكدل در يابد تا آنگاه كو زماف اك بپ
بار خدايا ك ىر مسلمانيكو كار اسالـ  07[ ]-ال برسد ال ك از كـر ك ٓتششت آماده ٪توده احسانت ركاف ساختو

جنگ )با آّٗا( يا )گرفتارل مسلماناف در برابر كفر( اك را نگراف كند ك گرد آمدف مشركُت اك را اندكىگُت سازد، پس قصد 
چيزل اك را بدرنگ كردف  آىنگ جهاد )طرفدارل از دين( ٪تايد ك ضعف ك سسىت اك را از رفنت ّتنگ بنشاند، يا فقر ك ىب

 )نرفنت ّتنگ( كادارد، يا پيشامدل اك را از قصد ك آىنگش بتاخَت اندازد،
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اش پيش آيد، پس ناـ اك را در عبادت كنندگاف بنويس ك پاداش جهاد كنندگاف را باك  برابر اراده ك خواستو يا جلوگَتل در
 -عليو الٌسالـ -عطا فرما، ك اك را در رشتو كشتو شدگاف در راه حٌق ك شايستگاف قرار ده )حضرت اماـ جعفر صادؽ

كزل فرما تا در راىهال خَت ك نيكى چنُت ك چناف كنم، پس چوف چيز ميگويد: پركردگارا مرا ر  فرموده: بنده مؤمن فقَت ك ىب
خدال عٌز ك جل دانست كو قصد اك از ركل راسىت ك درسىت است برال اك پاداش مينويسد مانند پاداشى كو اگر كارل كو 

م آف قصد كرده ّتا ميآكرد برال اك مينوشت، زيرا خداكند ّٔر چيز احاطو دارد ك دارال جود ك ٓتشش است، ك ى
 -ٚتع طٌف جائى است كو حضرت سٌيد الشهداء»فرموده: من خود را از كشتو شدگاف طفوؼ  -عليو الٌسالـ -حضرت

در آ٧تا كشتو شده، ك اينكو كربالء را طٌف مينامند برال آنست كو طرؼ بياباف نزديك فرات كاقع شده  -عليو الٌسالـ
، زيرا اگر آف ركز حاضر بودـ قصد من نصرت ك يارل  بَتكف ٪تينمامي، ك پاداش خويش را از آناف كمًت« است  ٪تيشماـر

بار خدايا بر  08[ ]-كردف آّٗا بود، ك ٫تچنُت شيعياف ما شهداء ك كشتو شدگانند ىر چند بركل رختخوابشاف ٔتَتند(
، دركدل كو ٤تٌمد بنده ك فرستاده خود ك بر آؿ ٤تٌمد دركد فرست، دركدل كو بر دركدىا بلند ك باالل ستودّٗا باشد

  اش بريده نشود مانند كاملًتين دركدىائى كو بر يكى مٌدتش پاياف نپذيرد ك مشاره

 141الصحيفة السجادية / ترٚتو ك شرح فيض اإلسالـ، ص: 

ال( زيرا توئى بسيار ٓتشنده، ستوده شده، آغاز كننده )آفريننده اشياء( باز گرداننده )زنده   از دكستانت گذشتو )فرستاده
 [-مردـ در قيامت( ّتا آكرنده ىر چو خواىى.كننده 
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 دعال بيست ك ىشتم از دعاىال اماـ عليو الٌسالـ است ىنگاـ پناه بردف )از گرفتاريها( ٓتدال توانا ك بزرگ:

ه ٪تودـ )از ىر چو جز تو چشم پوشيده بس بتو بار خدايا من بربيدف از ديگرل ك پيوستنم بتو خود را پاؾ ك پاكيز  1]
)  1[ ]-اـ ك از كسيكو ببخشش تو نيازمند است رك گردانيده 9[ ]-اـ ك ّٔمو )انداـ ك حواٌس( اـ بتو ركآكرده 0[ ]-مينگـر

از سبكى ك دانستم كو خواسنت نيازمند از نيازمند  5[ ]-اـ نياز نيست برگردانيده ك خواىشم را از كسيكو از احساف تو ىب
 [-انديشو )بينائى( ك گمراىى خرد اك است
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كو بوسيلو جز تو عٌزت ك بزرگى طلبيدند ك خوار شدند، ك از غَت تو دارائى   -ال خدال من -زيرا بسا از مردـ را ديدـ 6]
ديدند )زيرا ىويدا است كو خدال تعاىل افاضو كننده ىر خَت ك چيز شدند، ك قصد بلندل كردند ك پست گر  خواستند ك ىب

نيكى ك ٓتشنده ىر نعمىت است ّٔر كس باندازه استعداد اك ىب كسيلو يا با كسيلو، پس ىر كو گماف كند كو برال غَت 
خَت را از  خدال تعاىل قدرت كاملو است ك ديگرل را افاضو كننده خَت ك نيكى بداند سبب گردد كو خدال متعاؿ افاضو

اك باز دارد ك كسيكو خداكند خَت خود را از اك منع ٪تايد خوارتر از ىر خوار ك فقَتتر از ىر فقَت ك پسًت از ىر پسىت 
ركايت شده: خدال جٌل جاللو فرموده: ىر ٥تلوقى كو ٔتخلوؽ پناه برد نو  -صٌلى الٌلو عليو ك آلو -خواىد بود، از پيغمرب

 نزد اك قطع شود پس اگر مرا ٓتواند اجابتش ننمامي، ك اگر از من ٓتواىد باك ندىم، ك ىر ىا ك زمُت ٔتن كسائل آٝتاف
ىا ك زمُت ركزل اك را ضمانت كنند، پس اگر از من ٓتواىد باك بدىم، ك اگر مرا  ٥تلوقى كو ٔتن پناه برد نو ٓتلق من آٝتاف

) پس بر اثر ديدف مانندىال ايشاف )كسانيكو از غَت  7[ ]-ٓتواند اجابتش ٪تامي، ك اگر آمرزش طلب كند اك را ميآمرـز
چيز ك پست گرديدند( دكر انديشى دكرانديش درست ك ّتا  خدال تعاىل بزرگى ك دارائى ك بلندل طلبيدند ك خوار ك ىب

گزيدنش است كو پند گرفتنش اك را )از ديدف احواؿ آف مردـ بتوٌجو ك رك آكردف ٓتدال متعاؿ( موٌفق ساختو، ك اختيار ك بر 
)خدال تعاىل را بر غَت اك، يا آزمايشش اگر ك ارشده إىل طريق صوابو اختياره بباء موٌحده ٓتوانيم كو آف ىم ركايت شده( 

 اك را براه راست ك شايستو )كو آف درخواست ىر چيز است از خدال متعاؿ ك بس(
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پس از اين رك ال موىل ك آقال من توئى درخواستگاه من نو ىر كو از اك درخواست ميشود، ك  8[ ]-رىربل ٪توده است
ال  تو اختصاص داده شده ك يگانو 9[ ]-توئى ركاكننده حاجت ك خواىشم نو ىر كو از اك طلب ك خواىش ميشود

شود ك در خواندًل با تو برابر ٪تيگردد، ال، كسى در اميد من با تو شريك ٪تي بدعاء ك خواندف من پيش از ىر خوانده شده
ك دعامي كسى را با تو بيك رشتو در ٪تيآكرد )اميد ك درخواستم متوجو بتو است ك بس ك ىيچگاه ديگرل در نظر 

دٌكمى، مراد از ٚتلو لك يا ا٢تى كحدانٌية  شريكى ك ىب بار خدايا ٥تصوص تو است يكتائى عدد ك مشار )ىب 01[ ]-نيست(
نيست، چوف خداكند متعاؿ كاحد حقيقى ك منزٌه از كاحد عددل است، بلكو مراد « يكى در برابر دك»عدديٌو العدد كحدة 

اند: بنال عدد  چوف گفتو»آنست كو كحدتى كو اعداد بآف نسبت داده ك از آف تركيب ميشود ك آف ٖتت عددل ٪تيباشد 
بغَت تو گفتو « ود بلكو بر اثنُت ك دك كاقع ميگردداز كاحد است ك كاحد از عدد نيست، زيرا عدد بر كاحد كاقع ٪تيش

٪تيشود( ك برال تو است صفت قدرت كاملو )كو ضعف ك سسىت در آف راه ندارد( ك كماؿ توانائى ك نَتكمندل ك پايو 
 [-بلندل ك برترل
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ٛتت ك مهرباٌل نيازمند است، ك بر كار ك حاؿ خود مغلوب ك زير دست ك ىر كو جز تو در حيات ك زندگانيش بر  00]
است )زيرا اك را قٌوه ك توانائى نيست جز بوسيلو تو( در حاالت ٥تتلف ك گوناگوف ك در صفات منتقل شونده است )از 

پس تو از  02[ ]-د(چيزل بتوانگرل، از تندرسىت بو بيمارل ك بالعكس مَتس بٌچگى بو پَتل، از ناداٌل بدانائى، از ىب
داشنت مانندىا ك ٫تتاىا برتر ك از داشنت مانندىا ك ٫تتاىا بزرگًتل ك )از صفات آفريده شدگاف( منزٌه ك پاكى جز تو 

 [-خدائى نيست )كو شايستو پرستش باشد(.

 141الصحيفة السجادية / ترٚتو ك شرح فيض اإلسالـ، ص: 

 ـ است ىنگاميكو ركزل بر آف حضرت تنگ ميشددعال بيست ك ّٗم از دعاىال اماـ عليو الٌسال

خداكند سبحاف پيغمرباف ك دكستاف ك بندگاف شايستو خود را بتنگ ركزل گرفتار مينمايد برال حكم ك مصاٟتى كو از ٚتلو 
آّٗا آنست كو پاداش ايشاف بر صرب ك شكيبائى ك قناعت ك خوشنودل بقسمت ك ّٔره خود بزرگ ك بسيار گردد، زيرا ىر 

٤تنت ك گرفتارل سختًت باشد پاداش آف بيشًت است، ك از ٚتلو آّٗا آزمايش گردنكشاف ك دكستداراف دنيا است، زيرا چند 
اگر خداكند تعاىل در ركزل انبياء ك اكليال خود توسعو ك گشايش ميداد گردنكشاف ك دكستداراف دنيا زكدتر از آّٗا اطاعت 

لو آّٗا آزمايش انبياء ك اكلياء است بگردنكشاف ك آناف كو ايشاف را تكذيب ك پَتكل مينمودند ك آزمايش ٪تيشدند، ك از ٚت



مينمودند، زيرا اگر در ركزل ايشاف توسعو داده ميشد آزمايششاف بصرب بر آزار تكذيب كنندگاف بر اثر فقر ك ىب چيزل 
ع ك زارل ْتضور در درگاه ساقط ميگشت، ك از ٚتلو آّٗا برگزيدف خداكند سبحاف است ايشاف را بر اثر دعاء ك تضرٌ 

فرموده: خداكند بنده را گرفتار مينمايد ك دكست دارد كو تضرٌع ك زاريش  -عليو الٌسالـ -مقٌدس خود، چنانكو امَت ا١تؤمنُت
  ركايت -صٌلى الٌلو عليو ك آلو -را بشنود، ك از پيغمرب
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: پركردگاـر ٔتن ٪تاياند كو مسيل كسيع مٌكو را برامي طال كند، گفتم: پركردگارا ٪تيخواىم بلكو ميخواىم ركزل شده كو فرموده
سَت باشم ك ركزل گرسنو، زيرا چوف گرسنو باشم بسول تو زارل ٪توده ك تو را ياد مينمامي، ك چوف سَت باشم سپاس تو را 

[ :) ماف ببدگماٌل )باكر نداشنت باينكو ركزيها از جانب خداكند سبحاف است كو بار خدايا تو ما را در ركزيها 0ّتا ميآكـر
اند چنانكو اميد برٛتت اك را از بزرگًتين اعماؿ  نتيجو آف يأس ك نوميدل از رٛتت اك است كو آف را از گناىاف بزرگ مشرده

ال  خَت افتادف پاياف آف( آزمايش ٪تودهاند( ك در مٌدت عمرىاماف بآرزكل دراز )توٌقع ك چشمداشت بطوؿ عمر يا بتأ دانستو
)آزمايش خداكند متعاؿ رفتار اك است با بندگاف مانند كسيكو ديگرل را آزمايش مينمايد تا حقيقت كار را بدست آكرد، 
و زيرا اك جٌل شأنو بآشكار ك ّٗاف دانا است( تا اينكو ركزيهال تو را از ركزل خواراف )كو تو ايشاف را ركزل ميدىى ك از ت

كو    -عليو الٌسالـ -ميخواىند( طلب كردمي، ك بسبب آرزكىاماف در عمرىال آنانكو عمر دراز ٪تودند )مانند حضرت لقماف
كو ىزار ك پنجاه يا ىزار ك چهار صد ساؿ در   -عليو الٌسالـ -اند: سو ىزار ك پانصد ساؿ عمر ٪توده ك حضرت نوح گفتو

و سيصد ك پنجاه ساؿ يا بيشًت زندگاٌل كرده( طمع ك آز ٪تودمي )بآرزكىال دراز ك  -عليو الٌسالـ -اين دنيا زيستو، ك سلماف
 2[ ]-طمع كردمي كو ٫تچوف عمرىال آّٗا عمر ٪تائيم ك اين باعث شد كو در طلب ركزل ك گرد آكردف آف كوشش ٪تائيم(

ر در دؿ است( ببخش كو بوسيلو پس بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك ما را يقُت ك باكر راسىت )يقيٌت كو راسخ ك استوا
آف از دشوارل درخواست )از غَت تو( برىانيماف، ك اطميناف خالص ك پاؾ )از ركآكردف بغَت تو( در دؿ ما افكن كو بآف از 

 سخىت رنج )در طلب ركزل( نگاىدارٯتاف )ىر گاه انساف ٓتدا ك يگانگى ك علم ك قدرت ك حكمت اك يقُت داشتو باشد
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ميداند كو كسيكو چنُت است برساندف ركزل اك تواناست پس باسباب ك كسائط دؿ نبستو از رنج ركزل آسوده است، ك 
٫تچنُت كسيكو در ٫تو كارىا ٓتدا اطميناف خالص داشتو باشد ْتوؿ ك قٌوه ك توفيق ك اعانت ك يارل اك اعتماد دارد نو 

خود ك نو باسباب ك كسائط، ك معٌت توكل ك اعتماد ٓتدا ٫تُت است، ك ٘تٌسك باسباب منافات با توٌكل بقدرت ك علم 



ٓتدا ندارد، زيرا معٌت توكل چشم پوشيدف از اسباب نيست بلكو اعتماد نداشنت بآف است پس اگر كسى ركزل بطلبد 
اعتماد تاجر ك زارع بعمل خودشاف نيست بلكو  خداكند اك را از اسباب مشركعو مانند ٕتارت ك زراعت ركزل ميدىد كىل

اعتمادشاف ٓتدا است ك باينكو رزؽ ك ركزل با خداست اگر ٓتواىد ركزل تاجر ك زارع را از ٕتارت ك زراعت ميدىد ك 
اگر ٓتواىد از غَت اين دك راه مَتساند پس ٘تٌسك بتجارت ك زراعت از حٌد ك مرز توكل ك اعتماد ٓتدا بَتكف ٪تيباشد، 

صو قلب مؤمن با توٌكل متوٌجو ٓتدال تعاىل است ك توٌجو اك باسباب ك كسائط از ركل آنست كو جهاف عامل اسباب خال
ك كعده ك نويدل را كو در كحى خود )آنچو بو  3[ ]-است ك خداكند متعاؿ ٩تواستو كو كارىال ىب اسباب ا٧تاـ گَتد(

ال كسيلو  خويش )قرآف كرمي( بدنبالش قسم ك سوگند خود را آكرده ال ك در كتاب ال( تصريح ك بياف كرده پيغمربت فرستاده
ال ك گفتار  پس گفتو 4[ ]-ال قرار ده جدا ساخنت كوشش ما ك مشغوؿ شدف بركزل كو تو آف را تكٌفل ك ضمانت ٪توده

از ىر قسمى( ال ك قسم تو ) ىا( است )كو دركغ در آف راه ندارد( ك قسم ياد كرده تو حٌق ك درست ك راستًتين )گفتو
 يعٌت )اسباب(  كى يف السَّماًء رًزقيكيٍم كى ما تيوعىديكفى  (:22ل  50تر است )س  راستًت كفاء كننده
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 (23)ل ال  آنگاه فرموده 5[ ]-ركزل مشا ك آنچو بآف كعده داده ميشويد )ّٔشت، دكزخ، پاداش ك كيفر( در آٝتاف است
يعٌت پس بپركردگار آٝتاف ك زمُت سوگند كو ىر آينو آف حٌق ك   فػىوى رىبّْ السَّماًء كى ااٍلٍرًض انَّوي ٟتىىقّّ ًمٍثلى ما انَّكيٍم تػىٍنًطقيوفى 

درست است مانند آنكو مشا سخن ميگوئيد )چنانكو شك نداريد در اينكو سخن ميگوئيد بايد شٌك نداشتو باشيد در 
ا در آٝتاف است، ك اين مانند آنست كو مردـ بيكديگر ميگويند: اين مطلب حٌق ك درست است چنانكو اينكو ركزل مش

 [-بيٌت ك ميشنول(. مى
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  دعال سى اـ از دعاىال اماـ عليو الٌسالـ است در كمك خواسنت )از خدال تعاىل( بر پرداخنت كاـ

فرموده: دردل جز درد چشم ك اندكىى جز اندكه قرض ك كاـ نيست، ك ىم آف  -صٌلى الٌلو عليو ك آلو -خدا )رسوؿ
ال را خوار گرداند آف را در   فرموده: دين حلقو خدا است در زمُت، چوف ٓتواىد بنده -صٌلى الٌلو عليو ك آلو -حضرت

سٌلط ك چَتگى دين ك از غلبو ستمگراف ك از زناف گردف اك مياندازد، ك حضرت صادؽ عليو الٌسالـ فرموده: از ت
 فرموده: -عليو الٌسالـ -پناه بريد، ك حضرت باقر« ٓتدال تعاىل»شوىريكو كسى باك رغبت ننمايد  ىب



ال جز اداء ك پرداخنت آف نيست، يا آنكو  كشتو شدف در راه خدا ىر گناىى را ميپوشاند جز دين كو آف را پوشاننده
فرموده:  -عليو الٌسالـ -امَت ا١تؤمنُت -اك آف را اداء ٪تايد يا بستانكار بوامدار ببخشد، ك حضرت« كىلٌ كارث ك »صاحب 

بر حذر باشيد ك بپرىيزيد از كاـ گرفنت، زيرا كاـ در ركز شرمندگى ك خوارل است ك در شب غم ك اندكه ك در دنيا ك 
 اند: فرموده« رٛتهم الٌلو»علماء ك ٣تتهدين  ك از اين رك است كو«. بايد آف را پرداخت»آخرت اداء است 

اند: ىر گاه كسى را  اند: حراـ ميباشد، ك گفتو كاـ گرفنت در ىنگاـ نيازمند نبودف مكركه ك ناپسند است، ك برخى فرموده
 كاـ نگرفنت ك داشتو باشد كو آف را اداء ٪تايد، يا ماؿ ك دارائى كو از آف ماؿ آف را اداء ٪تايند جائز ك ركاست اگر چو ًّٔت

درخواست از خدال تعاىل است، بلو ىر گاه حاجت بآف داشتو باشد كراىت ٗتفيف مييابد ك اگر بسيار نيازمند باشد  
 كراىت از بُت مَتكد ك اگر خوؼ تلف داشتو باشد ك راىى جز كاـ گرفنت ندارد كاجب است كو كاـ بستاند
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فرموده: ىر   -عليو الٌسالـ -ك بر اك كاجب است كو نٌيت ك قصد اداء ك پرداخنت آف را داشتو باشد، چوف حضرت صادؽ
كو كاـ بستاند ك اداء آف را قصد نكند ٔتنزلو دزد است، ك ىم آف حضرت فرموده: ىر كو بر اك ديٌت باشد ك ادال آف را 

٫تراىند كو اك را بر اداء امانت ك سپرده اك يارل مينمايد، پس ىر گاه در نٌيت نٌيت ٪تايد از جانب خدا دك نگهباف با اك 
اند كاجب  ادال اك كوتاىى ركل دىد آف دك نگهباف از يارل كردف باندازه كوتاىى نٌيت اك كوتاىى خواىند ٪تود. ك گفتو

البو بستانكار تأخَت انداخنت جائز است كو كامدار بادال دين بشتابد ك با رسيدف مٌدت ك توانائى داشنت پرداخت ك مط
نيست، پس اگر در اين ىنگاـ تأخَت انداخت بر حاكم شرع كاجب است كو اك را حبس ٪توده بزنداف برد، زيرا حضرت 

فرموده: كو علٌى عليو الٌسالـ كامدارل را كو ماؿ بستانكارىا را تباه مينمود حبس ميكرد ك مالش را  -عليو الٌسالـ -صادؽ
 اش قسمت مينمود، ك پدـر مالش را ميفركخت ك بُت ايشاف قسمت ميكرد. ىر كس را نسبت ْتٌصو ك ّٔرهبُت آّٗا 

بنابر اين اگر كامدارل اصرار بر تباه كردف ماؿ بستانكار داشتو باشد فاسق ك گناىكار است ك شهادت اك پذيرفتو نيست 
جىب از كاجبات موٌسعو در اٌكؿ كقت كو با ادال ك ٪تازش در اٌكؿ كقت بلكو در ضيق كقت صحيح ك درست نيست، ك كا

دين منافات داشتو باشد صحيح ٪تيباشد، ك ٫تچنُت سائر حقوؽ كاجبو مانند زكوة ك ٜتس ىر چند حاكم شرع آف را 
ا ٪تانده اند: ىر گاه كامدار ٔتَتد ك توانائى نداشتو باشد كو دين خود را اداء ٪تايد ك چيزل ىم از اك ّت مطالبو ننمايد، ك گفتو

تا از آف آف را اداء ٪تايند گناىكار ٪تيباشد اگر آف دين را در راه معصيت ك گناه خرج نكرده باشد، كىل اگر در راه 
معصيت بكار برده يا قصد ادال آف را نداشتو گناىكار است، ك ىر گاه كامدار معسر يعٌت پريشاف ك تنگدست بوده ك 

فرموده: ىر گاه كاـ را بر اك حالؿ كند  -عليو الٌسالـ -رد كو حضرت صادؽمرده مستحب است كو بستانكار از اك بگذ



بار خدايا بر ٤تٌمد ك  1ّتال ىر در٫تى ده درىم ميدىند ك ىر گاه حالؿ ننمايد ّتال ىر در٫تى يك درىم خواىند داد(: ]
  آؿ اك دركد فرست، ك مرا برىاف از كامى كو بسبب آف آبركمي را بربل، ك ىوشم در آف
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از  -ال پركردگاـر -ك بتو پناه ميرـب 2[ ]-اـ بآف پراكنده گردد، ك كاـر در چاره آف طوؿ كشد پريشاف شود، ك انديشو
، ك از تو اندكه قرض ك انديشو آف، ك از كار كاـ ك بيخوابيش، پس بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك مرا از آف پناه ده

از ذٌلت ك خوارل كاـ در زندگى ك از كباؿ ك سخىت ك گرفتارل آف پس از مرگ، پس  -ال پركردگاـر -زّٗار ك پناه ميجومي
بر ٤تمد ك آؿ اك دركد فرست، ك مرا بتوانگرل بسيار يا ركزل باندازه حاجت ك نيازمندل ىب كم ك زياد كو ٫تيشو باشد از 

ٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك مرا از اسراؼ ك زياده ركل )در صرؼ ماؿ( باز دار، ك بار خدايا بر ٤ت 3[ ]-آف برىاف
ببخشيدف ك ميانو ركل )در زندگى( مستقيم ساز )كو اعوجاج ك كجى در آف راه نداشتو از حٌد ٕتاكز ننمامي( ك ركش 

طوريكو شايستو است رفتار ٪تامي، نيكو در معيشت ك زندگى )صرؼ ماؿ باندازه توانائى( را ٔتن بياموز )در دؿ من انداز 
حضرت باقر عليو الٌسالـ فرموده: عالمت ك نشانو مؤمن سو چيز است: حسن تقدير ك نيك اندازه گرفنت در معيشت، ك 

اند:  )گفتو -شكيبائى بر مصيبت ك سخىت، ك آموخنت احكاـ دين( ك مرا بلطف )پركرش( خود از بيجا خرج كردف باز دار
ر صرؼ ماؿ است در آنچو شايستو است، ك تبذير زياده ركل در صرؼ ماؿ است در آنچو پسنديده اسراؼ زياده ركل د

 نيست( ك ركزيهال مرا از كسائل حالؿ ركاف گرداف، ك انفاؽ ك خرج كردًل را
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فرموده: خَت ك نيكى نيست در كسى كو ٩تواىد گرد  -عليو الٌسالـ -در راىهال خَت ك نيكى بگرداف )حضرت صادؽ
آكردف دارائى از حالؿ را كو بآف آبركل خود را از گدائى كردف نگاه دارد ك كامش را بپردازد ك ٓتويشانش ببخشد( ك آف 

گردـ از دارائى را كو برال من گردنكشى ك خود بيٌت آكرد، يا بظلم ك ستم بكشاند، يا در پى آف گرفتار طغياف ك سركشى  
بار خدايا ٫تنشيٌت فقراء ك دركيشاف را برامي ٤تبوب گرداف، ك مرا بصرب ك شكيبائى نيكو )صربل كو نفس  4[ ]-من بگَت

ك آنچو از كاالل  5[ ]-بآف اطميناف ك آرامش داشتو اضطراب ك نگراٌل در آف راه نيابد( بر ٫تنشيٌت ايشاف يارل فرما
ىال خود )در آخرت( كو  ىب ّٔره ٪تودل( پس )عوض ك ّتال( آف را در گنجينو دنيال نابود شدٌل از من گرفىت )مرا

ال، ك آنچو از كاالل آف كو برال  ك آنچو از ماؿ ك دارائى دنيا كو ٔتن ارزاٌل داشتو 6[ ]-٫تيشگى است برامي اندكختو ٪تا



( خويش ك ال( كسيلو رسيدف ّتوار )رٛتت( خود ك پ ال )در دنيا عطا فرموده من پيش اندكختو يوسنت بقرب )فضل ك كـر
 [-كسيلو بسول ّٔشت گرداف، زيرا تو دارال احساف بزرگ ك بسيار ٓتشنده بزرگوارل.
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  دعال سى ك يكم از دعاىال اماـ عليو الٌسالـ است در بياف توبو ك بازگشت

)توفيق از خدال تعاىل برال( آف )توبو از گناه كاجب ك فورل است يعٌت نبايد )از معصيت بسول طاعت( ك درخواست 
در آف درنگ ٪تود، زيرا گناه مانند زىرل است كو ببدف زياف مَتساند ك چنانكو بر نوشنده زىر كاجب است برال رىيدف از 

ك توبو از آف بشتابد تا از تباىى ىب  آف بشتابد تا خود را از تباه شدف برىاند، ٫تچنُت بر گناىكار كاجب است بًتؾ گناه
بار  1ديٌت ٧تات يابد، ك پس از توبو غسل برال آف مستحٌب است خواه توبو از كفر باشد ك خواه از فسق ك گناه(: ]

خدايا ال كسيكو كصف كصف كنندگاف اك را ٪تيستايد )زيرا ٪تيشود كسى احاطو بكنو ك حقيقت صفات خدال تعاىل 
احاطو بكنو ذات اك ندارد، پس كصف عقالء اك را باندازه فهم ك توانائيشاف است ك اك را ميستايند  داشتو باشد، چنانكو

ك ال كسيكو اميد اميدكاراف از اك ٪تيگذرد )پاياف ىر اميدل است ك برتر  0[ ]-بصفاتيكو در خود ديده ك كماؿ ميدانند
ش نيكوكاراف نزد اك تباه ٪تيگردد )زيرا تباه كردف پاداش ك ال كسيكو پادا 9[ ]-از اك كسى نيست كو باك اميدكارل باشد(

 [-يا از ركل ناتواٌل است يا از ركل ناداٌل، يا از ركل ٓتل ك رفىت ك خداكند متعاؿ از اين صفات منزٌه ك مربٌل است(
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ك ال كسيكو منتهى بيم پرىيزكاراف اك است )زيرا بنده با  5[ ]-ستك ال كسيكو پاياف ترس عبادت كنندگاف اك ا 4]
اين جال كسى  6[ ]-اٯتاف ك پرىيزكار كو بكماؿ معرفت ٓتدال تعاىل برسد ترس ك بيم اك از ىر چو ىست پاياف مييابد(

اك غلبو ك چَتگى  اند، ك شيطاف بر اند، ك مهارىال خطاىا اك را كشيده است كو دستهال گناىاف اك را دست بدست داده
ال از ركل غركر ك فريفنت  ال از ركل ٕتاكز از حٌد كوتاىى كرده، ك آنچو ّٗى كرده ٪توده، پس از آنچو تو بآف امر ٪توده

مانند كسيكو بقدرت ك توانائى تو بر خود ناداف، يا بسيارل احساف تو را ٓتود انكار كرده باشد )چوف  7[ ]-ا٧تاـ داده
ر اك كوتاىى كرده ك نواىيش را ا٧تاـ ميدىد كىل عامل ك دانال ْتق اك اگر چنُت كند كار ناداف ك جاىل ك منكر در اكام

منكر كرده است( تا چوف ديده ىدايت ك رستگارل برال اك گشوده ك ابرىال كورل )گمراىى( از پيش اك باز شد، آنچو 
رده انديشيده، پس گناه بزرگش را بزرگ ك ٥تالفت بآف خود را ستم ٪توده مشرده، ك در آنچو بآف پركردگارش را ٥تالفت ك

 [-عظيمش را عظيم ديده
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پس در حاليكو بتو اميد دارد ك از تو شرمنده است بسول تو رك آكرده، ك با اعتماد بتو خواىشش را بتو متوٌجو   8]
قصد تو كرده، ك از ركل پاكى با ترسش آىنگ تو ٪توده، در حاليكو ّٔر كس  گردانيده، پس از ركل يقُت با طمع خود

پس با زارل در برابر تو ايستاده، ك  9[ ]-باك طمع دارند جز تو طمع نداشتو ك از ىر چو از اك ميًتسند جز تو ٪تيًتسد
ك با خضوع از راز خود آنچو تو بآف با فركتٌت ديده بزمُت انداختو، ك برال عٌزت ك بزرگواريت با خوارل سر بزير افكنده، 

از اك داناترل برايت آشكار ٪توده، ك با فركتٌت از گناىانش آنچو تو حساب آف را ًّٔت ميداٌل مشرده، ك از بزرگى گناىاٌل كو 
در علم تو اك را تباه ساختو )ك خود آگاه نيست( ك زشىت گناىانيكو در حكم ك فرماف تو اك را رسوا گردانيده از تو 

 [-ستغاثو ك فريادرسى خواستو، ٫تاف گناىاٌل كو خوشيهال آف سپرل گشتو گرفتاريهايش ّتا مانده استا
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ال خدال من اگر اك را كيفر ٪تائى عدؿ ك داد تو را انكار ٪تينمايد )زيرا از ركل ظلم ك ستم نيست( ك اگر اك را  01]
ك مهرباٌل كٌت عفو تو را )نسبت بو سعو رٛتتت( بزرگ نشمارد، زيرا تو پركردگار كرمي ك بزرگوارل ىسىت كو آمرزش  ببخشى 

اـ در حاليكو فرمانرـب فرماف تو را در  بار خدايا پس اينك منم كو بدرگاه تو آمده 00[ ]-گناه بزرگ نزد اك بزرگ نيست
ل  41ال، آ٧تا كو ميفرمائى )س  ات را در اجابىت كو بآف كعده داده بوعده ال، ك خواىاًل كفال دعائى كو بآف امر فرموده

بار خدايا پس بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك  02[ ]-يعٌت( مرا ٓتوانيد برال مشا ركا ميساـز  اٍدعيوٌل اٍستىًجٍب لىكيمٍ  :61
اعًتاؼ خويش بو )در گاه( تو رك آكردـ، ك  با آمرزش خود ٔتن رك آكر )مرا مشموؿ رٛتتت گرداف ك بيامرز( چنانكو من با

اـ )با فركتٌت بو پيشگاىت  ىا )جاىا( ل گناىاف بردار )حفظ فرما( چنانكو خود را برال تو پست ساختو مرا از افتادنگاه
 03] [-اـ( ك مرا در پرده )رٛتت( خود بپوشاف )بيامرز( چنانكو در انتقاـ ك بكيفر رساندف من درنگ ٪تودل بتو پناه برده

بار خدايا قصد مرا در فرمانربيت پا بر جا گرداف )كو ٫تيشو در طاعت تو بكار رفتو بغَت آف رك نياكرد( ك بينائيم را در 
  بندگيت استوار ساز، ك مرا توفيق ده بكارىائى )عبادت از ركل
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( گناىاف را از من بشوئى )آّٗا را نابود كرده مرا بيامرزل( ك ىنگاـ مرگ مرا بر دين اخالص( كو بوسيلو آف چركى )آثار
بار خدايا من در اينجا بسول تو، توبو ك بازگشت مينمامي از   04[ ]-ٔتَتاف -عليو الٌسالـ -خود ك آئُت پيغمربت ٤تٌمد



اـ، توبو ك بازگشت كسيكو   شتو ك تازهگناىاف بزرگ ك كوچك خويش ك از گناىاف پوشيده ك آشكاـر ك از لغزشهال گذ
ك تو ال خدال  05[ ]-گناىى )از گناىاف( را با خود نگويد ك در دؿ نگذراند كو بگناىى باز گردد )دك باره ّتا آكرد(

ال كو تو، توبو ك بازگشت را از  من در كتاب ٤تكم ك استوار خود )قرآف ٣تيد كو باطل ك نادرسىت در آف راه ندارد( فرموده
كى ىيوى الَّذل يػىٍقبىلي التٍَّوبىةى عىٍن ًعباًده كى يػىٍعفيوا عىًن  :25ل  42دگانت ميپذيرل ك از گناىاف در ميگذرل )اشاره بو س بن

يعٌت ك اك است خدائى كو توبو را از بندگانش ميپذيرد ك از گناىاف در ميگذرد ك ميداند آنچو   السَّيّْئاًت كى يػىٍعلىمي ما تٍفعىلوفى 
را كو ّتا ميآكريد( ك آناف را كو پيوستو توبو ميكنند )از نظر كمٌيت ك اندازه يا كساٌل را كو پس از توبو گناىى ّتا ٪تيآكرند 

بُّ اٍلميتىطىهّْرينى  :222ل  2از نظر كيفٌيت ك چگونگى( دكست ميدارل )اشاره بو س  بُّ التَّوَّابُتى كى ٭تًي يعٌت ٫تانا   افَّ اللَّوى ٭تًي
  خداكند آناف را كو پيوستو
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ال از   ودهال توبو مرا بپذير، ك چنانكو ضمانت ٪ت توبو ميكنند ك پاكيزگاف را دكست ميدارد( پس چنانكو كعده فرموده
 -عليو الٌسالـ -ال ٤تٌبت ك دكسىت خود را برال من الـز گرداف )حضرت صادؽ گناىاًل در گذر، ك چنانكو شرط كرده

راكل »فرموده: ىر گاه بنده از ركل راسىت توبو ٪تايد خداكند اك را دكست ك در دنيا ك آخرت گناىانش را پنهاف مينمايد 
 مينمايد؟گفتم: چگونو بر اك پنهاف « ميگويد:

فرمود: گناىاٌل را كو دك فرشتو بر اك مينويسند از يادشاف ميربد ك باندامش كحى ميفرمايد كو گناىاف اك را بپوشانيد، ك 
ّتاىائيكو گناه كرده كحى مينمايد گناىاٌل را كو بركل مشا ّتا آكرده پنهاف كنيد، پس در پيشگاه خدا ميآيد ىنگاميكو 

آنست كو بناپسند  -ال پركردگاـر -ك شرط ك قرار من با تو 11[ ]-ىاف اك گواىى دىد(چيزل نيست كو بگناىى از گنا
( ك پيماًل آنست كو از ٫تو   تو باز نگردـ، ك ضمانتم آنست كو در نكوىيده تو رجوع ننمامي )دكباره گناىى ّتا نياكـر

برال من آنچو را كو ميداٌل، ك بقدرت ك اـ داناترل پس بيامرز  بار خدايا تو بآنچو كرده 12[ ]-گناىاف تو دكرل ٪تامي
بار خدايا مرا گرفتاريهائى است كو آّٗا را  13[ ]-توانائى خود مرا باز گرداف بآنچو )اطاعت ك فرمانربل كو( دكست دارل

، ك گرفتاريهائى كو فراموش كرده   موشاـ، ك ٫تو آّٗا جلو چشم تو است كو ٓتواب ٪تَتكد، ك در علم تو است كو فرا ياد داـر
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٪تينمايد )تو ّٔمو آّٗا آگاىى ك چيزل از آّٗا نزد تو پوشيده نيست( پس در برابر آف گرفتاريها بصاحبانش )كسانيكو در 
، يا بدل درباره آّٗا را فراموش كرده عوض ده، ك گراٌل آّٗا را از  اـ( باره آّٗا بدل كرده ك ٪تيتواًل رضايتشاف را بدست آكـر



) [ -من بيافكن، ك سنگينيش را از من سبك گرداف، ك مرا نگاىدار از اينكو نزديك مانند آّٗا رـك )مانند آّٗا را ّتا آكـر
بار خدايا برال من كفال بتوبو ك بسر رساندف آف نيست جز بنگهدارل تو، ك خود دارل از گناىاف نيست جز  09]

نياز كننده توانا گرداف، ك بنگهدارل باز دارنده )از   را )برال كفال بتوبو ك خوددارل از گناىاف( بتوانائى ىببتوانائى تو، پس م
ال كو بدرگاه تو، توبو ٪توده باز گردد ك اك در علم غيب نزد تو )علم  بار خدايا ىر بنده 21[ ]-گناىاف( ٫تراىى فرما

از مغيبات ك پنهانيها بوحى ك ا٢تاـ از جانب تو  -عليهم الٌسالـ -ائٌموپنهانيها كو ٥تتٌص بتو است، ك اخبار انبياء ك 
است( توبو شكننده ك بگناه ك خطال خويش باز گردنده باشد، پس من بتو پناه ميرـب از اينكو چنُت )مانند اك( باشم، 

نيازمند نباشم )از اين ٚتلو استفاده  ال ال قرار ده كو پس از آف )ىنگاـ تذٌكر ك ياد آكردف گناه( بتوبو پس اين توبو مرا توبو
ال كو باعث نابودف شدف )گذشت( آنچو )گناىاف( گذشتو ك  ميشود كو ىنگاـ تذٌكر گناه ٕتديد توبو كاجب نيست( توبو

بار خدايا من از جهل ك ناداٌل خود )بپاياف   20[ ]-سالمىت )از معاصى( در آنچو )از زندگى( باقى ك مانده است باشد
 ر درباره گناىاف( بدرگاه تو عذر ميخواىم، ك ٓتشش بدل كرداـر را درخواست مينمامي، پس از ركل احساف مراكار از كيف
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در بپناه رٛتت ك مهربانيت در آكر، ك بفضل ك ٓتشش بپرده عافيتت )بو از بُت بردف ناپسنديها( مرا بپوشاف )گناىاًل را 
ىال دؿ ك نگاىهال زير چشمى )مانند نگاه ْتراـ ك اشاره  بار خدايا از انديشو 22[ ]-دنيا ك آخرت آشكار مفرما(

بكسى تا باك ٓتندند يا ستم ركا دارند( ك گفتگوىال )بيجال( زباًل كو ٥تالف خواستو )رضا ك خوشنودل( تو يا بَتكف از 
ال كو با آف ىر اندامى جداگانو از كيفرىال تو سامل ماند، ك  ميكنم، توبودكسىت )پاداش دادف( تو باشد بسول تو، توبو 

بار خدايا بتنهائيم در برابر تو ك طپيدف دمل  23[ ]-از قهرىا ك سختگَتيهال دردناكت كو بيدادگراف ميًتسند آسوده باشد
گناىاًل در درگاه تو مرا در جال   -ال پركردگار من -از ترس تو ك لرزه اندامم از ىيبت ك بزرگوارل تو رحم فرما، زيرا

اـ سخن ٪تيگويد، ك اگر شفيع ك ميا٧تى بطلبم )كو مرا شفاعت   رسوائى بر پا داشتو پس اگر خاموش گردـ كسى در باره
 [-كند بر اثر معصيت ك نافرماٌل( سزاكار شفاعت نيستم
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٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك كـر خود را در گناىاًل شفيع ك ميا٧تى گرداف، ك بعفو ك گذشت خود  بار خدايا بر  24]
گناىاًل را ببخش، ك مرا )در برابر آّٗا( ّتز اينكو )از ركل عدؿ( سزاكاـر ك آف عذاب تو است جزا مده )بلكو بفضل ك  

ده )عفو ك گذشت( خويش بپوشاف، ك با من رفتار كن كرمت با من رفتار فرما( ك احساف خود را بر من بگسًت، ك مرا بپر 



رفتار نَتكمندل كو بنده خوارل پيش اك زارل كرده ك آف نَتكمند باك مهرباٌل ٪تود، يا رفتار توانگرل كو بنده ىب چيز نزد اك 
ال  من پناه دىندهبار خدايا )بر اثر بسيارل گناه ك شرمندگى( از تو برال  25[ ]-رفتو ك آف توانگر اك را ىب نياز كرده

نيست پس بايد قدرت ك توانائيت مرا پناه دىد، ك شفيعى )كو درخواست گذشت از گناه كند( برال من بسول تو نيست 
پس بايد احساف تو مرا شفاعت ٪تايد، ك گناىاًل مرا ترسانيده )٪تيداًل در برابر عذاب ك كيفر آّٗا چكنم( پس بايد  

اـ چنُت است( آنچو گفتم از ركل ناداٌل ببدل كردار ك از ركل  )ىر گاه چگونگىپس  26[ ]-گذشتت مرا اٯتن گرداند
  اـ فراموشى كار ناپسنديده
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كو گذشتو نيست، بلكو برال آنست كو آٝتاف تو ك ىر كو در آف است ك زمُت تو ك ىر كو بر ركل آنست پشيماٌل را كو 
تا شايد برخى از آناف برٛتت ك مهربانيت بر بدل  27[ ]-ال را كو در آف بتو پناه بردـ بشنوند آشكار ساختم ك توبو بتو

جايگاىم ٔتن رحم ٪تايد، يا برال بدل حامل بر من رٌقت ك مهرباٌل كند، پس از جانب اك دعا ك درخواسىت ٔتن رسد )برال 
تر باشد )زكدتر از دعال من ركا گردد( يا از اك شفاعىت ٔتن رسد كو نزد  يدٌلمن آمرزش ٓتواىد( كو از دعال من نزد تو شن

بار خدايا اگر  28[ ]-تو از شفاعت من استوارتر باشد كو رىائى از خشم تو ك رستگارمي ٓتوشنوديت بوسيلو آف باشد
توبو ك بازگشت )بسول تو( است پشيماٌل بسول تو توبو است پس من پشيمانًتين پشيماّٗامي، ك اگر ّتا نياكردف گناه تو 

پس من ٩تستُت توبو كنندگاًل، ك اگر درخواست آمرزش سبب رٮتنت گناىاف است پس من بدرگاه تو از درخواست كنندگاف 
 [-آمرزشم
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دل ك بر دعا ترغيب ٪تودل ك كعده ركا ساخنت بار خدايا چنانكو بتوبو فرماف دادل ك پذيرفنت )آف( را ضمانت كر  29]
اـ را بپذير، ك مرا بنوميدل از رٛتتت باز مگرداف، زيرا تو بر گنهكاراف  دادل، پس بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك توبو

 [-ال، ك بر خطاكاراف توبو كنندگاف مهرباٌل آمرزنده
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بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، چنانكو ما را بسبب اك )براه حق( راه ٪تودل، ك بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد  31]
فرست، چنانكو ما را بوسيلو آف حضرت )از جهل ك ناداٌل( رىانيدل، ك بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، دركدل كو ما را 



ر جاكيد( شفاعت ٪تايد، زيرا تو بر ىر چيز توانائى )قدير ىر چو را ركز رستاخيز ك ركز نيازمندل بتو )از عذاب ك كيف
 [-ٓتواىد ا٧تاـ ميدىد از اين رك جز خدال تعاىل باين صفت كصف ٪تيشود( ك آف )درخواست من( بر تو آساف است.
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  است برال خود پس از ّتا آكردف ٪تاز شب درباره اقرار بگناهدعال سى ك دـك از دعاىال اماـ عليو الٌسالـ 

 -توجيو اعًتاؼ معصومُت عليهم الٌسالـ بگناىاف در شرح دعال دكازدىم بياف شده، ك ٪تاز شب در اخبار ائٌمو طاىرين
آف ىشت ركعت »اطالؽ ميشود ك گاىى بر يازده ركعت « چهار دك ركعت»گاىى بر ىشت ركعت   -عليهم الٌسالـ

بنا بر اين احتماؿ مَتكد « آف يازده ركعت بعالكه دك ركعت فجر»ك گاىى بر سيزده ركعت « بعالكه دك ركعت ك يكركعت
خواندف اين دعاء پس از ىشت ركعت ك پس از يازده ركعت ك پس از سيزده ركعت باشد، پس اگر كسى نذر كند اين 

وده كو پس از ىشت يا يازده يا سيزده ركعت باشد، بعد از ىر دعاء يا دعال ديگر را بعد از ٪تاز شب ٓتواند ك تعيُت ٪ت
يك آف را قرائت ٪تايد ادال تكليف ٪توده است، ك مرحـو عالٌمو بزرگوار سٌيد عليخاف در شرح صحيفو بياف كرده كو شيخ 

آنچو را كو  در مصباح فرموده: شايستو است پس از ا٧تاـ ٪تاز شب ك آف سيزده ركعت است ٓتواٌل« رٛتو الٌلو»طوسى 
اين دعاء را نقل كرده « عليو الٌرٛتة»ميخوانده ك آف از دعاىال صحيفو ميباشد، ك كفعمى  -عليو الٌسالـ -سٌيد العابدين

اند: اٌكؿ كقت ٪تاز شب از نيمو شب است ك ىر چو بو فجر دٌكـ  ك پس از يازده ركعت بياف فرموده، ك ٫تو علماء فرموده
يك باشد ًّٔت است، ك اگر فجر طالع ك آشكار شد ك ٪تازگزار چهار ركعت آف را ّتا نزد« ركشنائى ك سفيدل صبح»

  آكرده نو ركعت ديگر را بطور اختصار يعٌت تنها سوره ٛتد را ٓتواند ك آف را بقصد ادا ا٧تاـ
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ال داشتو باشد آف را پيش از نيمو شب ّتا آكرد ك ليكن  انودىد، ك مشهور آنست كو جائز است كسيكو عذر ك ّٔ
ال   بار خدايا ال دارال پادشاىى 0از خواندف پيش از نيمو شب ًّٔت است(: ]« ّتا آكردف بعد از ٪تاز صبح»قضال آف 

تش بر كو )پادشاىى تو( ٫تيشو جاكداف است )زيرا پادشاىى تو( ٫تيشو جاكداف است )زيرا پادشاىى اك بعلم ك قدر 
ك ال دارال سلطنت ك توانائى كو ىب لشگرىا ك پشتيبانيها  2[ ]-٦تكنات آّٗا را آفريده يا نيافريده باشد كو يكساف است(

خود بتنهائى قوٌل ك توانا است )زيرا نيازمند بودف با لشگر ك پشتيباف از لواـز عجز ك ناتواٌل است ك آف از صفات آفريده 
ال عٌزت ك چَتگى ك رفعت ك بزرگوارل كو با گردش ركزگارىا ك سپرل شدف سا٢تا ك  ك ال دار  3[ ]-گاف است( شده

گذشنت زماّٗا ك ركزىا باقى ك پاينده است )نابود ٪تيشود، زيرا غايت ك پاياٌل از زماف برال اك ٪تيباشد تا بآف منتهى گردد 
ك مرزل برال آف باٌكؿ بودف ك منتهى ك  سلطنت تو چناف غالب است كو حدٌ  4[ ]-چوف آفريننده زماف ك زمانٌيات است(



ك  5[ ]-پاياٌل برال آف بآخر بودف ٪تيباشد )اٌكىل برال آف نيست كو آف آغاز باشد ك نو آخرل كو بآف پاياف پذيرد(
پادشاىى تو چناف بلند پايو است كو ٫تو چيز پيش از رسيدف بپاياف آف )كو پاياٌل برال آف نيست( فرك مانده )نتوانستو 

ال از رفعت ك بزرگوارل كو ٓتود اختصاص  ترين مرتبو ك منتهال كصف كصف كنندگاف بپائُت 6[ ]-ا درؾ ٪تايد(آف ر 
تر ك باالتر مرتبو از رفعت ك  اند اك را بوصفى كو الئق ك سزاكار اك است كصف ٪تايند، ك پائُت ال ٪تَتسد )نتوانستو داده

  يشاف است ك گر نو بزرگوارل اك عبارتبزرگوارل حٌقتعاىل نسبت بنظر ٥تلوقُت ك تعٌقل ا
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اكصاؼ در باره تو گمراه شده، ك صفتها نزد تو از ىم گسيختو،  7[ ]-از كماؿ قدرت اك است ك در آف تفاكت نيست(
اند )صفات بآنچو الئق ك سزاكار مراتب كماؿ اك است راه نيافتو، زيرا راه  ىال باريك در بزرگواريت سرگرداف گشتو ك انديشو

٫تچنُت )با آف اكصاؼ( توئى خدائيكو در اٌكلٌيت  8[ ]-آف ٦تكن نيست( يافنت بآف كابستو بتعٌقل ك درؾ آّٗا است ك
ك من  9[ ]-ال كو جاكداٌل )ازىل ك ٫تيشو بودف( خود اٌكىل )بر ٫تو سابق ك مسبوؽ بديگرل نيسىت( ك ٫تچنُت تو ٫تيشو

پيوندىا )طاعات ك گيش( اندؾ ك آرزكيش بزرگ است، كسائل  ال ىستم كو كردارش )كار نيك يا خلوص ك پاكيزه بنده
فرمانربيها كو كسائل رسيدف بسعادت ك نيكبخىت ىر دك سرا است بر اثر معصيت ك نا فرماٌل( از دست من بَتكف رفتو جز 

ىال آرزكىا از من بريده  آنچو رٛتت تو آف را پيوستو )زيرا رٛتت تو از كسى فوت ٪تيشود اگر چو گناىكار باشد( ك رشتو
طاعت ك فرمانربل از تو كو آف را بشمار آكـر كم ك  01[ ]-اـ من بآف دست آكٮتتو شده جز عفو ك گذشت تو كو

، ك عفو از بنده ات بر تو ىرگز دشوار نيست اگر چو بد كرده باشد،  معصيت ك نافرماٌل از تو كو بآف اقرار كنم بسيار داـر
 [-پس مرا ببخش
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ال پيش آگاىيت آشكار است، ك كارىال اندؾ از نظر  بار خدايا دانائى تو بر كارىال ّٗاٌل آگاه، ك ىر پوشيده 00]
-تو پنهاف نيست، ك رازىال ّٗاٌل از تو پوشيده ٪تيباشد )اشاره باحاطو علم اك ّتزئٌيات ك ّٔمو اشياء پيش از آفرينش آّٗا(

تو )شيطاف( كو برال گمراه شدًل از تو مهلت خواستو ك تو اك را مهلت ك بر من غلبو ٪توده ك دست يافتو دمشن  02[ ]
 7س »دادل، ك برال گمراه كردًل از تو تا ركز جزاء )قيامت( مهلت طلبيده ك تو مهلتش دادل )اشاره بقوؿ خدال تعاىل 

 يعٌت شيطاف گفت:  قاؿى انَّكى ًمنى اٍلميٍنظىرينى « 05ل »يػىٍوـً يػيٍبعىثيوفى   اىل  قاؿى اٍنًظٍرٌل «:04ل 



پس در حاليكو  19[ ]-مرا تا ركزل كو مردگاف را برانگيختو شوند مهلت ده، خداكند فرمود: تو از مهلت داده شدگاٌل(
از گناىاف خرد ىالؾ كننده ك از كارىال )گناىاف( بزرگ تباه سازنده بسول تو ميگرٮتتم )رك ميآكردـ ك از گناىاف دكرل 

كار(  ز رك آكردف بتو ك دكرل گزيدف از گناىاف جلوگَتل ٪تود( تا چوف بنا فرماٌل تو نزديك )گنوميگزيدـ( مرا بزمُت زد )ا
  شدـ، ك ببدل كرداـر
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اك گمراه خشم )دكرل از رٛتت( تو را سزاكار گشتم عناف حيلو ك فريب خود را از من برتافت )بكار نربد، چوف مقصود 
ساخنت من بود( ك با سخن كفر با من ركبرك شد ك از من بيزارل جست ك پشت ٔتن كرده برفت )اشاره بفرمايش 

يعٌت آنگاه كو شيطاف بانساف گفت كافر   ءه ًمٍنكى  بىرل  اٍذ قاؿى ًلالٍنساًف اٍكفيٍر فػىلىمَّا كىفىرى قاؿى اٌلٌ  «:06ل  59س »خدايتعاىل 
 كافر گشت گويد:« ٓتدال تعاىل»شو پس چوف 

( پس مرا در بياباف گمراىى برال خشم تو تنها گذاشت ك بدرگاه انتقاـ ك كيفر تو رانده شده )از رٛتتت(  من از تو بيزاـر
ال كو مرا در برابر تو اٯتن   در حاليكو نو شفيعى است كو نزد تو از من شفاعت ٪تايد، ك نو زينهار دىنده 11[ ]-در آكرد

 15[ ]-٤تكم ك استوارل است مرا كو از تو جلوگَتل كند، ك نو پناىگاىى است كو از تو بآف پناه بـر گرداند، ك نو جال
پس اين )جال من( جال پناه آكرنده بتو ك جال اقرار كننده )بگناه خويش( برال تو است، پس بايد احساف تو از من 

اف توبو كنندگاف تو ك نوميدترين گركىى كو نزد تو آيند ترين بندگ تنگى نكند، ك عفوت از من كوتاىى ننمايد، ك من ىب ّٔره
ك اميدكارند نباشم، ك مرا بيامرز، زيرا تو ًّٔتين آمرزندگاٌل )چوف آمرزش اك برال سود بدست آكردف يا جلوگَتل از زياف 

ل )فرمانت را( بار خدايا تو مرا )بكار نيك( فرماف داد 11[ ]-نيست، بلكو تنها از ركل فضل ك كـر ك بزرگوارل است(
ّتا نياكردـ، ك مرا )از كار زشت( ّٗى كرده باز داشىت من )آف را( ّتا آكردـ، ك انديشو بد خطاء ك نادرسىت را برال من 

  آراست پس
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ه ٪تيگَـت )ركزل را ركزه را ركزه پسنديده ك ركزل را بركزه داشتنم گوا 07[ ]-)در ا٧تاـ فرمانت( تقصَت ك كوتاىى كردـ
اـ تا آف را گواه خود گرداًل( ك از شىب بسبب شب زنده داشتنم پناه ٪تيطلبم )شىب برال عبادتى كو پذيرفتو شده باشد  نگرفتو

( ك مستحىٌب )آنچو در شرع ّتا آكردف آف رجحاف ك برترل داشتو ك گناىى در ّتا ن ياكردف آف بيدار نبوده تا بآف پناه بـر
نيست( بر اثر ّتا آكردف آف مرا ثناء نگفتو ٪تيستايد جز كاجبات تو كو ىر كو آف را ضائع كرده ك ّتا نياكرده ىالؾ گشتو 

ك من بسبب شرافت ك برترل مستحىٌب بسول تو توٌسل ٪تيجومي با اينكو از بسيارل از شرائط  08[ ]-بكيفر خواىد رسيد



ىال نواىى تو را دريده )آّٗا را مرتكب  اـ، ك از مواضع احكاـ تو ٕتاكز كرده پرده ا نياكردهكاجبات تو غافل بوده آّٗا را ّت
اـ كو سالمت داشنت )عفو ك گذشت( تو از رسوائيهال آّٗا برال من پرده ك پوششى  شده( اـ، ك گناىاف بزرگى را ّتا آكرده

بر اثر نافرماٌل( از تو شرمنده گشتو، ك بر ك اين )جال من( جال كسى است كو در باره نفس خويش ) 09[ ]-است
نفس خود خشم ٪توده، ك از تو )بر اثر رٛتت ك مهربانيت( خوشنود گرديده، پس با تٌت فركتن ك گردٌل افتاده ك پشىت از  

 [-گناىاف گرانبار پيش تو آمده در حاليكو مياف اميد بو )عفو( تو ك ترس از )عذاب( تو بپا ايستاده
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تر كسى كو از اك بًتسد ك بپرىيزد، پس ال پركردگاـر آنچو را  ك توئى سزاكارتر كسيكو باك اميد داشتو، ك شايستو 21]
ترين   هاميدكاـر بر من ببخش، ك از آنچو ميًتسم اٯتنم گرداف، ك سود رٛتت خود را ٔتن احساف فرما، زيرا تو كرمي ك ٓتشند

بار خدايا چوف )گناىاف( مرا بعفو ك گذشت ك احساف ك نيكى  20[ ]-كساٌل ىسىت كو از آّٗا درخواست مينمايند
خود در سرال نيسىت )دنيا( در حضور نظائر ك مانندىا )ل من( پوشاندل )رسوامي نكردل( پس از رسوائيهال سرال 

اند ك  ك پيغمرباف گرامى ك آنانكو در راه خدا كشتو شدهىسىت )آخرت( در جايگاىهال حاضرين از فرشتگاف ارٚتند 
ال كو بديهامي را از اك پنهاف مينمودـ، ك از خويشاكندل كو در كارىال پنهاٌل خود از اك  نيكوكاراف پناىم ده از ٫تسايو

بتو ال پركردگاـر  پركردگارا من بايشاف )٫تسايو ك خويشاكند( در راز پوشى بر من اعتماد ننمودـ، ك 22[ ]-شـر ميداشتم
تر كسيكو باك رك آكرده شود، ك  در آمرزش برال خود اعتماد ٪تودـ، ك توئى سزاكارتر كسيكو باك اعتماد گردد، ك ٓتشنده

 [-مهربانًت كسيكو از اك مهرباٌل خواستو شود، پس ٔتن رحم فرما
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ىايش درىم رفتو راىهايش تنگ است برحم  مرا آىب پست ك خوار از صلىب )پشت پدر( كو استخوافبار خدايا ك تو  23]
ال پائُت آكردل )اشاره بقوؿ خدال تعاىل  ىا )آنچو در دركف تن اك است( پوشانده داف مادر( كو آف را بپرده تنگ )بچو

ُثيَّ جىعىلى نىٍسلىوي ًمٍن سياللىةو ًمٍن ماءو « 8ل »ٍاالٍنساًف ًمٍن طُتو  اٍحسىنى كيلَّ شىئو خىلىقىوي، كى بىدىا خىٍلقى   الَّذل «:7ل  32س »
را از گل « حضرت آدـ عليو الٌسالـ»يعٌت آف خدائيكو ىر چو را آفريد بياراستو ك نيكو گردانيد، ك آفرينش انساف   مىهُتو 

در حاىل كو مرا از حاىل ْتاىل ديگر بيافريد( « نطفو»آغاز ٪تود، آنگاه فرزنداف اك را از خالصو آب پست ك خوار 
ميگرداندل تا اينكو بشكل كامل رساندل، ك انداـ را در )تن( من ثابت ك پا بر جا گردانيدل، چنانكو در كتاب خود 

)قرآف ٣تيد( كصف فرمودل: )٩تست( مٌٌت پس از آف خوف بستو شده ك آنگاه پاره گوشىت سپس استخواف آفريدل بعد از 



س »ا بگوشت پوشاندل سپس مرا چنانكو خواسىت آفريده ديگرل بيافريدل )اشاره بفرمايش خدال تعاىل ىا ر  آف استخواف
ُثيَّ خىلىٍقنىا « 04ل »قىرارو مىكُتو   ُثيَّ جىعىٍلناهي نيٍطفىةن يف« 03ل »كى لىقىٍد خىلىٍقنىا ٍاالٍنسافى ًمٍن سياللىةو ًمٍن طُتو  «:02ل  23

، فػىتى النٍُّطفىةى عىلىقىةن فىخىلىقٍ  مان، ُثيَّ اٍنشىاٍناهي خىٍلقنا اخىرى ـى ٟتٍى بارىؾى اللَّوي اٍحسىني نىا اٍلعىلىقىةى ميٍضغىةن فىخىلىٍقنىا اٍلميٍضغىةى ًعظامان فىكىسىٍونىا اٍلًعظا
استوار قرار را از گل پاكيزه آفريدمي آنگاه فرزنداف اك را مٌٌت ك در جال « عليو الٌسالـ»حضرت آدـ »يعٌت انساف   ا٠ٍتالًقُتى 

دادمي سپس مٌٌت را پاره خوف بستو شده پس از آف خوف بستو شده را پاره گوشىت آفريدمي بعد از آف پاره گوشت را استخواف 
  آفريدمي پس از آف استخواف را بگوشت پوشاندمي
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است خدائيكو نيكوترين نگارندگاف « از نقائص»پس منزٌه ك پاؾ « نش دادميجا»ك آنگاه اك را آفرينش ديگرل آفريدمي 
تا چوف بركزل تو نيازمند شدـ، ك از فريادرسى احساف تو ىب نياز نبودـ، از زيادل خوردٌل ك آشاميدٌل   24[ ]-است(

( كو مرا در اندركف اك جال دادل، ك در تو بٌچو  -ك اگر مرا 25[ ]-دادل دانش سپردل خوراؾ برامي قرار كنيزت )مادـر
در آف احواؿ بتوانائى خود كاميگذاشىت، ك بنَتكمي ناچار ميگرداندل ىر آينو قدرت از من بر كنار ك توانائى  -ال پركردگاـر

پس مرا باحساف خود مانند مهرباف درستكار دانائى غذاء ك خوراؾ دادل، آف مهربانيها را از ركل  26[ ]-از من دكر بود
اـ كندل ٪تينمايد، ك  ن پايو كو ىستم در باره من ّتا ميآكرل، مهربانيت را گم ٪تيكنم، ك نيكى احسانت در بارهاحساف تا اي

با اين مهربانيها )در باره ركزل دادف تو مرا( اعتمادـ )بركزل دادف تو( استوار نيست تا برال آنچو )طاعت ك بندگى( كو 
)ك استوار نبودف اعتمادـ بتو برال آنست كو( شيطاف مهار مرا در  27[ ]-تر است كوشش ٪تامي برال من نزد تو ّٔره دىنده

  بدگماٌل
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ك سسىت يقُت ك باكر بدست گرفتو است، از اين رك من از بد ٫تسايگى اك برال خود ك پَتكل نفسم از اك گلو ميكنم، ك 
)بر من( بتو پناه برده حفظ ك نگهدارل ميطلبم، ك در برگرداندف مكر ك فريب اك از خويشنت بسول از تسٌلط ك توانائى اك 

ك از تو درخواست ميكنم كو برال )بدست آكردف( ركزمي راىى آساف فراىم ٪تائى، پس تو را است  28[ ]-تو زارل مينمامي
نعمت دادنت را ا٢تاـ كرده در دؿ انداخىت، پس بر  سپاس بر آنكو نعمتهال بزرگ را آغاز ٪تودل ك سپاس بر نيكى كردف ك

ال قانع ك خشنود  ال كو برامي تعيُت فرموده ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك ركزمي را بر من آساف گرداف، ك اينكو مرا باندازه
ار رفتو در راه طاعت ال خوشنودـ فرمائى، ك آنچو از تن ك عمـر بك اـ در آنچو )ركزل( كو ّٔره من گردانيده ٪تائى، ك ببهره



ك فرمانربداريت قرار دىى )ْتساب آكرل، ك اين از راه تبديل سٌيئات ك بديها ْتسنات ك نيكيها است، چنانكو در قرآف 
، كى كافى االَّ مىٍن تابى كى امىنى كى عىًملى عىمىالن صاٟتًنا، فىاكلًئكى يػيبىدّْؿي اللَّوي سىيّْئاًًٍّٖم حىسىناتو  ميفرمايد:« 71ل  25س »شريف 

يعٌت جز كسانيكو توبو كنند ك اٯتاف آكرند ك كار شايستو ّتا آكرند، پس خداكند بديهال آّٗا را بو نيكيها  اللَّوي غىفيوران رىحيمنا
تبديل گرداند كو خدا آمرزنده مهرباف است( زيرا تو ًّٔتين ركزل دىندگاٌل )برال آنكو آفريننده ركزيها توئى، ك آّٗا را ىب 

 بار خدايا من بتو پناه ميرـب از آتشى كو بآف بر ىر كو تو را نافرماٌل كرد 29[ ]-خشى(عوض ميب
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ال، ك از آتشى كو ركشٌت آف )بر اثر  ال، ك بآف ىر كو را از رضا ك خشنودل تو دكرل گزيد كعده عذاب داده سخت گرفتو
ت( تاريكى است، ك آساف )اندؾ( آف دردناؾ، ك دكرش نزديكست )از دكر ىم ميسوزاند( ك از آتشى  بسيارل درجو حرار 

ك از آتشى   31[ ]-ال از آف پاره ديگر را ميخورد، ك برخى از آف بر برخى ٛتلو ك يورش ميآكرد )ركيهم ميغلطد( كو پاره
امند، ك از آتشى كو ّٔر كو بسول آف زارل كند ىا را ميپوساند، ك بساكنُت خود آب جوش ميدىد كو بياش كو استخواف

مهرباٌل ٪تينمايد، ك بكسيكو از آف مهرباٌل طلبد رحم ٪تيكند، ك بر سبك كردف از كسيكو برايش فركتٌت ٪تايد ك آف را 
ك  30[ ]-فرمانربدار شود توانا نيست، ساكنُت خود را با گرمًتين عذاب ك كيفر دردناؾ ك گرفتارل سخت ديدار ميكند

اند، ك از مارىال آف كو با نيشهاشاف ميزنند، ك از آشاميدف آف كو  بتو پناه ميرـب از كژدمهال آف كو دىنهاشاف گشوده
ىاشاف را ميكند، ك از تو راه ميجومي )توفيق ميخواىم( برال آنچو )طاعت  ىا ك د٢تال ساكنينش را پاره مينمايد، ك دؿ ركده

 بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، 32[ ]-ك پس گرداند ك بندگى كو مرا( از آف آتش دكر سازد
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ك مرا ببسيارل رٛتت ك مهرباٌل خود از آتش پناه ده، ك بنيكوئى گذشت خويش از لغزشهامي در گذر، ك مرا خوار 
و )ما را( از مصيبت ك سخىت نگاه ميدارل، ك نيكى ميبخشى، ك بار خدايا ت 33[ ]-مگرداف، ال ًّٔتين پناه دىندگاف

بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ىنگاميكو نيكاف  34[ ]-آنچو ٓتواىى ا٧تاـ ميدىى، ك تو بر ىر چيز توانائى
ش بريده نشود ا ياد شوند، ك بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، مٌدتى كو شب ك ركز در پى ىم در آيند، دركدل كو دنبالو

[ -اش بشمار در نيايد، دركدل كو ىواء )مياف آٝتاف ك زمُت( را فرا گَتد، ك آٝتاف ك زمُت را پر كند، )٫تيشو باشد( ك مشاره
خدا بر اك دركد فرستد تا آ٧تا كو خوشنود گردد، ك خدا بر اك ك آؿ اك پس از خوشنود شدف دركد فرستد، دركدل   35]

 [-ترين ٓتشندگاف. نيست، ال ٓتشندهكو آخر ك پاياٌل برال آف 
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  دعال سى ك سـو از دعاىال اماـ عليو الٌسالـ است در استخاره ك درخواست خَت ك نيكى

از آف ٚتلو )در كارىا از خدال تعاىل، استخاره نزد سٌٌت ك شيعو مستحٌب ك اخبار بسيار در باره آف رسيده است، 
فرموده: دك ركعت ٪تاز ّتا آكر ك از خدا طلب خَت كن، سوگند ٓتدا مسلمانيكو از خدا  -عليو الٌسالـ -حضرت صادؽ

رسيده: خدال عٌز ك  -عليو الٌسالـ -طلب خَت كند قطعا خدا برال اك خَت ك نيكى قرار ميدىد، ك ىم از آف حضرت
ت كو كارىا را ا٧تاـ دىد ك از من درخواست خَت ننمايد، ك ىم آف جٌل فرموده: از شقاكت ك بد ٓتىت بنده من اس

چوف »ّٔر يك از دك طرؼ كاقع شود « كار من»فرموده: ىر گاه استخاره ٪تودـ باكى نداـر كو  -عليو الٌسالـ -حضرت
ال از  انكو سورهك پدـر استخاره را ٔتن ميآموخت، چن« اگر بطرؼ خَت ىم كاقع نگردد قطعا در پاياف كار خَت خواىد بود

 فرموده: -عليو الٌسالـ -قرآف را ميآموخت، ك ىم آف حضرت

عليو  -ىر كو در كارل ىب استخاره كارد شود ك سپس گرفتار گردد اجر ك پاداشى ٩تواىد برد، ك حضرت امَت ا١تؤمنُت
د، در حاليكو ٔتن كصٌيت ك مرا كاىل ك حاكم ٯتن گرداني -صٌلى الٌلو عليو ك آلو -فرموده: ىنگاميكو پيغمرب -الٌسالـ

 -سفارش مينمود فرمود: يا على كسيكو استخاره كند سرگرداف ٪تيشود، ك كسيكو مشورت ٪تايد پشيماف نگردد. شيخ مفيد
 فرموده: -عليو الٌرٛتة

ىب شايستو نيست كسيكو از خدال تعاىل استخاره مينمايد در چيزل باشد كو اك را از آف ّٗى كرده يا در ّتا آكردف كاج
  باشد، استخاره در امر مباح ك چيزل است كو ركا باشد مانند رفنت بيكى از دك ٣تلس
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كو ٚتع بُت ىر دك ٦تكن نباشد. از ٚتلو آداب كسيكو استخاره ميكند آنست كو ظاىر ك باطن يعٌت آشكار ك ّٗاف اك 
 -عليو الٌسالـ -ر اك از بوؿ ك غايط ك جنابت، ك باطن اك از شٌك ك دك دىل حضرت صادؽپاؾ ك پاكيزه باشد: ظاى

ال با آف  فرموده: پدـر ىر گاه در كارل ميخواست استخاره كند كضو ميگرفت ك دك ركعت ٪تاز ميخواند، ك اگر خادمو
فراغت ميافت. استخاره چهار جور  حضرت سخن ميگفت آف بزرگوار ميفرمود: سبحاف اللَّو ك تكٌلم ٪تيفرمود تا اينكو

استخاره را ٔتا ميآموخت  -صٌلى الٌلو عليو ك آلو -است: ٩تست استخاره بدعاء، جابر ابن عبد الٌلو گفتو: رسوؿ خدا
ال از قرآف را ميآموخت، ك ميفرمود: ىرگاه يكى از مشا قصد كارل كند دك ركعت ٪تاز غَت از ٪تاز كاجب ّتا  چنانكو سوره

استخَتؾ بعلمك، ك استقدرؾ بقدرؾ، ك اسالك من فضلك العظيم، فاٌنك تقدر ك ال اقدر،   س بگويد: الٌلهٌم اٌلٌ آكرد ك سپ



ك تعلم ك ال اعلم، ك أنت عالٌـ الغيوب، الٌلهٌم اف كنت تعلم ىذا االمر ك تسمٌيو خَتا يل يف ديٌت ك معاشى ك عاقبة امرل 
ف كنت تعلم انٌو شٌر يل يف ديٌت ك معاشى ك عاقبة امرل فاصرفو عٌٌت، ك اصرفٌت فاقدره يل، ك يٌسره يل، ك بارؾ يل فيو، ك ا

عنو، ك اقدر يل ا٠تَت حيث ما كاف، ك رٌضٌت بو يعٌت بار خدايا من از تو بدانائيت خَت ك نيكى درخواست ميكنم، ك 
و توانائى ك من توانا نيستم، ك تو ميداٌل بتوانائيت ميخواىم كو خَت را ّٔره من گرداٌل، ك احساف بزرگ تو را ميطلبم، زيرا ت

ال اين كار را در دين ك زندگى ك پاياف كاـر برال من  ك من ٪تيداًل، ك تو بنهانيها دانائى، بار خدايا اگر ميداٌل ك ناميده
ياف كاـر خَت ك نيكى است پس آف را برامي مقٌدر ك آساف ك مبارؾ ك نيكو گرداف، ك اگر ميداٌل آف در كيش ك زندگى ك پا

برال من شٌر ك بدل است پس آف را از من ك مرا از آف دكر فرما، ك آنچو كو خَت من است برامي مقٌدر كن ك مرا بآف 
فرموده: ىر گاه خواسىت از كتاب عزيز  -عليو الٌسالـ -حضرت صادؽ« قرآف كرمي»خوشنود ٪تا. دٌكـ استخاره ٔتصحف 

  لًَّو الرٍَّٛتًن الرَّحيًم بگو: الٌلهم إف كاف يف قضاًئكى ك قىدىرًؾى استخاره كٌت پس از ًبٍسًم ال« قرآف ٣تيد»
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اف ٘تٌن على شيعة اؿ ٤تٌمد صٌلى الٌلو عليو ك آلو بفرج كلٌيك ك حٌجتك على خلقك فاخرج إلينا آية من كتابك نستدٌؿ ّٔا 
گر در قضاء ك قدر تو است كو بر پَتكاف آؿ ٤تٌمد صٌلى الٌلو عليو ك آلو بفرج ك گشايش كىٌل على ذلك يعٌت بار خدايا ا 

ال از كتاب خود برال ما بَتكف آكر كو  ك حٌجت تو بر خلقت، مٌنت گزارده خَت ك نيكى ٓتشى پس آيو« اماـ زماف»خود 
كرؽ ميشمارل ك از كرؽ ىفتم شش سطر ك آنچو  آف را بر مٌنت ّٗادف تو دليل آكرمي. پس از آف قرآف را ميگشائى ك شش

 -در كاّ است: از يكى از ائٌمو« تٌكو كاغذىائيكو ركل آّٗا مينويسند»را در آف است ميانديشى. سٌوـ استخاره بو رقاع 
و رسيده كو آف حضرت بيكى از اصحاب خود كو پرسيد از كاريكو ميخواىد ا٧تاـ دىد ك كسى را ٪تييابد ك -عليهم الٌسالـ

مشورت ٪تايد چو كند فرمود: از پركردگارت مشورت كن، گفت چگونو مشورت كنم؟ فرمود: حاجت ك خواستو خود را 
بنويس ك آّٗا را در دك گلولو از گل ّٗاده سپس دك ركعت « آرل»ك در يكى نعم « نو»قصد كن پس دك رقعو در يكى ال 

اشاكرؾ يف امرل ىذا ك أنت خَت مستشار ك مشَت، فاشر علٌى ٔتا فيو ٪تاز ّتا آكر ك زير دامنت بگذار ك بگو: يا الٌلو اٌٌل 
صالح ك حسن عاقبة يعٌت خدايا من در اين كار خود از تو مشورت ميكنم ك تو ًّٔت كسى ىسىت كو از اك مشورت ك  

تت را زير كنكاش ميشود ك ًّٔت راىنمائى پس مرا بآنچو كو در آف شايستگى ك پاياف نيكو است راىنمائى ٪تا. پس دس
اگر در آف نعم بود ّتا آكر، ك اگر ال بود ّتا نياكر، اينچنُت با پركردگارت مشورت ميكٌت. « ك يكى را بردار»دامنت برب 

 فرموده: -عليو الٌسالـ -حضرت صادؽ« ىائى كو بيك رشتو پيوستو ك بآّٗا تسبيح مشارند مهره»چهاـر استخاره بو سبحو 



سو بار ميخواٌل ك بر ٤تٌمد ك آؿ اك پانزده بار دركد ميفرسىت « قيٍل ىيوى اللَّوي احىده » سوره ٛتد يكبار ك سوره اخالص
 سپس ميگوئى:« ميگوئى: الٌلهم صٌل على ٤تٌمد ك آلو»

 الٌلهٌم اٌٌل اسالك ْتٌق اٟتسُت ك جٌده ك أبيو ك اٌمو ك اخيو ك االئٌمة
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ذرٌيٌتو اف تصٌلى على ٤تٌمد ك آؿ ٤تمد ك اف ٕتعل يل ا٠تَتة يف ىذه الٌسبحة ك اف تراٌل ما ىو االصلح يل يف الٌدين ك  من
الٌدنيا، الٌلهٌم اف كاف االصلح يل يف ديٌت ك دنيال ك عاجل امرل ك اجلو فعل ما انا عاـز عليو فامرٌل ك االٌ فاٌّٗت اٌنك على  

دايا ْتٌق ك سزاكارل حسُت ك پدر مادرل ك پدر ك مادر ك برادر ك پيشواياف از فرزنداف اك من از ء قدير يعٌت بار خ كٌل شي
تو ميخواىم كو بر ٤تٌمد ك آؿ ٤تٌمد دركد فرسىت ك برال من در اين سبحو خَت ك نيكى قرار دىى ك آنچو را كو در دين ك 

ا اگر كارل را كو تصميم داـر در دين ك دنيامي ك ىم اكنوف بار خداي« مقٌدر فرمائى»تر است بو بيٌت  دنيا برال من شايستو
تر است مرا بآف امر كن ك اگر نو پس ّٗى فرما، زيرا تو بر ىر چيز توانائى. سپس يك قبضو  پس از اين برال من شايستو

اللَّوي، تا آخر قبضو پس اگر دانو  از سبحو ميگَتل ك ميشمارل ك ميگوئى: سيبحافى اللًَّو كى اٟتٍيٍمدي لًلًَّو، كى ال الوى االَّ « مشت»
ك اگر ال الوى « ّتا آكر»آخر سيبحافى اللًَّو بود در ّتا آكردف ك ّتا نياكردف اختيار دارل، ك اگر اٟتٍيٍمدي لًلًَّو، بود آف امر است 

( از تو خَت 0«(: ]ّتا نياكر»االَّ اللَّوي، بود آف ّٗى است  ك نيكى درخواست مينمامي،  بار خدايا من بدانائيت )ٓتَت ك شرـٌ
 ك شناسائى اختيار ك برگزيدف را ٔتا ا٢تاـ ٪تا 2[ ]-پس بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك خَت ك نيكى را برامي مقٌدر فرما
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را كسيلو خوشنودل بآنچو برال ما مقٌدر  ال آشنا ساز( ك آف  )ما را ْتكمت ك مصلحت آنچو در باره ما اختيار كرده
ال قرار ده، ك نگراٌل شٌك ك دك دىل را از ما دكر كن، ك ما را بيقُت ك  ال ك كسيلو سر فركد آكردف بآنچو حكم ٪توده كرده

باكر اخالص دارندگاف )آنانكو از ركل حقيقت عبادت ك بندگى كرده ك ىيچگاه بتو شريك نياكرده ك برضال تو تن 
ال گرفتار مفرما )ما را ٓتود كا مگذار كو از  ك ما را بناتواٌل شناسائى آنچو اختيار كرده 3[ ]-ند( تأييد ك كمك فرماا داده

ال، يا عظمت ك بزرگيت را( سبك مشارمي، ك جال رضا ك  ال باز مانيم( تا تقدير تو را )آنچو مقٌدر كرده آنچو اختيار ٪توده
راىى كو از نيكى ا٧تاـ ك پاياف كار دكرتر ك ٓتالؼ عافيت ك رىائى يافنت )از بدل( خوشنوديت را ناپسنديده دانيم، ك ب

پسندمي پيش ما ٤تبوب گرداف، ك آنچو را از قضال تو كو دشوار  آنچو را از تقدير تو كو ٪تى 4[ ]-نزديكًت است برگردمي
ال ٔتا ا٢تاـ گرداف تا پس  ر ما كارد ٪تودهات را كو ب ك فرمانربل برال مشٌيت ك خواستو 5[ ]-ميدارمي بر ما آساف فرما



ال دكست نداشتو باشيم، ك آنچو را دكست دارل  ال ك جلو انداخنت آنچو را پس انداختو انداخنت آنچو را جلو انداختو
 [-ال( ناپسند نشمارمي، ك آنچو را ناپسند دارل برنگزينيم )خواستو
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تر ك مرجع ك بازگشتش گراميًت است بپاياف رساف، زيرا تو چيز نيكو عطا ميكٌت،  ك كار ما را براىى كو پايانش پسنديده 6]
 [-ك نعمت بزرگ ميبخشى، ك آنچو ميخواىى ّتا ميآكرل، ك تو ّٔر چيز توانائى.
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 دعاىال اماـ عليو الٌسالـ است ىنگاميكو گرفتار ميشد يا گرفتار شده برسوائى گناىى را ميديد: دعال سى ك چهاـر از

بار خدايا تو راست سپاس )نو جز تو را( بر پوشاندنت )گناىاف را( پس از دانائيت، ك بر عافيت ٓتشيدنت )از   1]
ال، ك كار بسيار  را )بآف كار( معركؼ نكردهگرفتاريها( پس از آگاىيت، پس ىر كو ىست از ما كار زشت كرده ك تو اك 

ال، ك خود را بزشتيها پوشانده ك تو كسى را بر )زشتيهال( اك راىنمائى  بدل ّتا آكرده ك تو اك را )نزد ديگراف( رسوا ننموده
 [-نكردل
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ر ك فرماٌل را كو ما را بر آف آگاه ساخىت از آف ٕتاكز كردمي، ك بسا بدل كو بسا ّٗى تو را كو ّتا آكردمي، ك بسا ام 2]
بدست آكردمي، ك گناىى كو مرتكب شدمي، در حاليكو تو بر آف آگاه بودل نو نگاه كنندگاف، ك بر ىويدا كردف آف توانا 

[ -برابر گوشهاشاف سٌد ك مانع بود بودل بيشًت از تواناياف، عافيت ك رىائى دادف تو برال ما پيش چشم ايشاف پرده ك در
پس آنچو از آف شـر آيد را كو پوشاندل ك زشىت را كو پنهاف ٪تودل برال ما پند دىنده ك باز دارنده از بدخوئى ك ّتا  3]

ك كقت در سعى ك   4[ ]-آكردف گناه ك كوشش بتوبو نابود كننده )گناه( ك راه ستوده )بكردار ك گفتار نيك( قرار ده
ل توبو را نزديك گرداف، ك ما را از جانب خود بغفلت ك ناداٌل گرفتار مكن )ٓتود كامگذار( چوف ما بسول تو كوشش برا

 [-امي خواىاف )اميدكار بعفو ك گذشت تو( ك از گناىاف توبو كننده
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خود: ٤تٌمد )صٌلى الٌلو عليو ك آلو( ك اىل بيت اك )فرزندانش ك امَت  ات از خلق ك بار خدايا دركد فرست بر برگزيده 5]
ال  ا١تؤمنُت ك فرزنداف آف حضرت عليهم الٌسالـ( كو از آفريدگانت برگزيده ك پاكانند، ك چنانكو )در قرآف ٣تيد( امر فرموده

ل  4س »)اشاره بقوؿ خدال تعاىل ما را در برابر آناف شنوندگاف )سخنانشاف( ك فرماف برداراف )دستورىاشاف( گرداف 
يعٌت ال كسانيكو اٯتاف آكرديد خدا ك رسوؿ ك   يا ايػُّهىا الَّذينى امىنيوا اطيعيوا اللَّوى كى اطيعيوا الرَّسيوؿى كى اكىًل اأٍلىٍمًر ًمٍنكيمٍ  «:59

را اطاعت كنيد. حضرت باقر « از جانب خدا ك رسوؿ: امَت ا١تؤمنُت ك يازده فرزند آف حضرت عليهم الٌسالـ»فرمانداراف 
اعت ك تنها ما را قصد ٪توده ك خواستو، ٫تو مؤمنُت را تا ركز قيامت بط« خدال تعاىل در اين آيو»عليو الٌسالـ فرموده: 

اربل ناـ شهرل است »فرمانربل از ما امر فرموده است. شيخ ّٔاء الٌدين أبو اٟتسن علٌى ابن عيسى ابن اىب الفتح اربلى 
ك مورد اعتماد ٫تو است در كتاب خود:  -قٌدس الٌلو اركاحهم -كو از بزرگاف علمال امامٌيو« نزديك موصل از ٝتت شرؽ

ر ابن يزيد جعفى نقل ميكند كو اك گفتو از جابر ابن عبد الٌلو شنيدـ كو ميگفت: كشف الغٌمة يف معرفة االئٌمة از جاب
را بر پيغمرب صٌلى الٌلو عليو ك آلو   يا ايػُّهىا الَّذينى امىنيوا اطيعيوا اللَّوى كى اطيعيوا الرَّسيوؿى كى اكىًل ااٍلٍمًر ًمٍنكيمٍ   چوف خدال تعاىل

ؿ اك را شناختيم، اكىل األمر ك فرمانداراف را كو خدا طاعت ايشاف را بطاعت تو فرستاد گفتم: يا رسوؿ الٌلو خدا ك رسو 
پيوستو كدامند؟ حضرت فرمود: ايشاف جانشيناف ك پيشواياف ىدايت ك رستگارل پس از من ىستند، اٌكؿ آناف علٌى ابن اىب 

٤تٌمد ابن علٌى كو در تورية طالب است، پس از اك حسن، پس از اك حسُت، پس از اك علٌى ابن اٟتسُت، پس از اك 
است، ك بزكدل ال جابر تو اك را خواىى دريافت، چوف اك را ديدار ٪تودل از جانب من « شكافنده علم»مشهور بباقر 

  باك سالـ برساف، پس از اك صادؽ جعفر ابن ٤تٌمد، پس
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ز اك علٌى ابن موسى، پس از اك ٤تٌمد ابن علٌى، پس از اك علٌى ابن ٤تٌمد، پس از اك حسن از اك موسى ابن جعفر، پس ا
ابن علٌى، پس از اك ىم ناـ ك ىم كنيو من حٌجت ك دليل خدا در زمُت ك بازمانده اك در بُت بندگانش: ٤تٌمد ابن حسن 

ىر كجا كو خورشيد طلوع ك غركب ٪تايد » ابن علٌى، اك است كو خدال عٌز ك جٌل بر دستهال اك مشارؽ ك مغارب زمُت
را ميگشايد، ك اك است كو از پَتكاف ك دكستاف خود غيبت ٪توده پنهاف ميگردد ك چناف پنهاٌل كو در آف « يعٌت ٫تو جهاف

« اٯتانش ٤تكم ك استوار»بر قوؿ بامامت اك ثابت ك پابرجا ٪تيماند جز كسيكو خدا دؿ اك را برال اٯتاف آزمايش ٪توده 
ت، جابر گفت گفتم: يا رسوؿ الٌلو آيا شيعو آف بزرگوار از اك در زماف غيبتش سود ميربد؟ فرمود: آرل قسم بآف كسيكو اس

اك ركشنائى ميطلبد ك از كاليت ك دكسىت اك در غيبتش « كجود مقٌدس»مرا ْتٌق ك درسىت بر انگيخت از نور ك ركشنائى 



از راز ك علم « گفتار»ورشيد ىر چند ابر در جلو آف بر آيد، ال جابر اين مند ميگردند مانند ّٔره بردف مردـ از خ ّٔره
 [-پنهاف ميباشد، پس تو آف را پنهاف كن جز از كسيكو شايستو آف است(.« از ديگراف»خدا است كو 
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رضا ك خوشنودل )بآنچو داشت( ىنگاميكو بدنيا داراف  دعال سى ك پنجم از دعاىال اماـ عليو الٌسالـ است در
 )ثرك٘تنداف( نگاه ميكرد:

سپاس خدا را است برال رضا ك خوشنودل بقضا ك قدر خدا )در آنچو خواستو( گواىى ميدىم كو خدا معيشتها ك  1]
وده )ىر كو را بفراخور اك چيزىائى كو زندگى بندگانش بآّٗا كابستو است را بعدؿ ك درسىت )ىب افراط ك تفريط( قسمت ٪ت

يعٌت ما معيشت  ٨تىٍني قىسىٍمنا بػىٍينىهيٍم مىعيشىتىهيٍم ًّ اٟتٍىيوًة الدُّنٍيا «:90ل  19س »ركزل داده، اشاره بفرمايش خدال تعاىل 
 امي. در حديث قدسى است: ك برخى از بندگاف من كسى است كو جز فقر ايشاف را در زندگاٌل دنيا ميانشاف تقسيم كرده

چيزل صالح اك نيست، اگر اك را غٌت ك توانگر كنم توانگرل تباىش ميسازد، ك برخى از بندگاًل كسى است كو جز  ك ىب
چيزل صالح  توانگرل صالح اك ٪تيباشد، اگر اك را فقَت ٪تامي فقر تباىش گرداند. بنا بر اين توانگر كردف كسى را كو جز ىب

توانگرل صالح ٪تيباشد تفريط خواىد بود، ك عدؿ آنست كو اصالح ىر يك از  چيز ٪تودف آف را كو جز نيست افراط ك ىب
بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد  0[ ]-آّٗا بآف باشد( ك با ٫تو آفريدگانش با فضل ك احساف )بر ايشاف( رفتار ٪توده

بر آفريدگانت رشگ برده ك قضا ك  ال پريشاف مگرداف كو فرست، ك مرا بر اثر آنچو )دارائى كو( بايشاف )ثرك٘تنداف( داده
 قدر تو را
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، ك آناف را بر اثر آنچو )كاالل دنيا كو( از من باز داشتو ال گرفتار مكن )باينكو كرب ك سرفرازل ٪توده مرا پست  خوار مشاـر
بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك مرا بقضا ك قدر خود د٠توش گرداف، بار خدايا  3[ ]-بينند ك از اين راه گناىكار شوند(

گاىى ٔتن ببخش تا با  ال فراخ كن )مرا از آّٗا شاد ك خوشنود فرما( ك اعتماد ك تكيو اـ را در چيزىائيكو مقٌدر ٪توده ك سينو
ال از  بر آنچو از من باز داشتوآف اقرار كنم كو قضاء ك قدر تو جز بنيكى ركاف نگشتو، ك شكر ك سپاس مرا برال خود 

ال كاملًت قرار ده )زيرا آنچو كو از اك باز داشتو صالحش در آف بوده ك اگر باز ٪تيداشت  شكـر تو را بر آنچو ٔتن ٓتشيده
باك زياف رسيده ك تباه ميگشت، چنانكو در حديث قدسى بياف شد، ك دفع ضرر ك زياف مهٌمًت از جلب نفع ك سود 

ك مرا نگهدار از اينكو بفقَتل، پسىت ك بصاحب  4[ ]-الـز است كو شكر بر مهٌمًت كاملًت باشد( است، بنابر اين
، زيرا شريف ك بزرگوار كسى است كو طاعت ك پَتكل تو اك را شريف گردانيده، ك عزيز ك گرامى   ثركتى، برترل گماف بـر



د ك آؿ اك دركد فرست، ك ٔتا ببخش ثركت ك پس بر ٤تمٌ  5[ ]-كسى است كو عبادت ك بندگيت اك را عزيز ٪توده است
دارائى )احساف ك نيكيت( را كو فاٌل ك نيست ٪تيگردد، ك ما را بعٌزت ك بزرگى كو از دست ٪تَتكد )توفيق عبادت ك بندگى( 

د  ال كو فرزند ندارل ك فرزن تاييد ك كمك فرما، ك در پادشاىى جاكداف )ّٔشت( ركانو ساز، زيرا تو يگانو يكتال ٫تيشو
 [-كسى ٪تيباشى ك ىيچكس مانند ك ٫تتال تو نبوده است.
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دعال سى ك ششم از دعاىال اماـ عليو الٌسالـ است ىنگامى كو بابر ك برؽ )درخشيدف ابر( نگاه ميكرد، ك بانگ رعد 
 )غٌرش ابر( را ميشنيد:

ىال تو ك دك خدمتگزار از  )يا اين ابر ك برؽ يا اين ابر ك رعد( دك نشانو از نشانوبار خدايا اين برؽ ك رعد  1]
خدمتگزاراف تواند كو در فرمانربل از تو برساندف رٛتت سود دىنده يا عذاب زياف رساف ميشتابند، پس بسبب آّٗا باراف 

ك رخت بالء ك گرفتارل بر ما مپوشاف )ما را بتنگى ضرر ك زياف )بارانيكو ساختماّٗا ك كشتزارىا را كيراف ٪تايد( بر ما مبار، 
 [-گى گرفتار مكن( آذكقو در زندگى ك ىب
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بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك سود اين ابرىا ك بركت ك فزكٌل نيكى آّٗا را بر ما فرك فرست، ك آزار ك  2]
بار  3[ ]-از ما بگرداف، ك در آّٗا ٔتا بيمارل مرساف، ك بر آنچو زندگاٌل ما بآّٗا كابستو است آفىت مفرستزيانشاف را 

ال پس ما از  ال ك از ركل خشم )دكر ساخنت رٛتتت از ما( فرستاده خدايا اگر آف ابرىا را برال عذاب ك كيفر بر انگيختو
تت بدرگاه تو زارل ميكنيم، پس خشم را بكٌفار بگرداف، ك آسيال خشمت بتو پناه ميربمي، ك برال درخواست عفو ك گذش
بار خدايا خشكى )زمينهال( شهرىال ما را بآب دادف  4[ ]-عذابت را بر آنانكو جز تو را ميپرستند بگردش در آكر

ل دادف خويش بَتكف )باراف فرستادف( خود زايل گرداف، ك كسوسو ك انديشو بد )يا كينو يا دمشٌت يا خشم( د٢تاماف را با ركز 
  ٪تا، ك ما را از خود بديگرل مشغوؿ ك سرگـر مكن، ك فزكٌل
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ال، ك سامل ك  نياز كرده نياز كسى است كو تو اك را ىب پيوستو احسانت را از ٫تو ما )خدا پرستاف( جدا مساز، زيرا غٌٌت ك ىب
چوف نزد كسى جز تو )از ىر پيشامدل( دفاع ك باز   5[ ]-ال ىا( نگاه داشتو كو تو اك را )از آسيبگزند كسى است   ىب



گردانيدٌل نيست، ك نو در كسى از غلبو تو امتناع ك باز داشتٌت است، زيرا ّٔر چو خواستو بر ىر كو خواىى فرماف 
آنكو چيزل تو را بر آف باعث شود، يا تو را از آف  ميدىى، ك بآنچو اراده كرده در باره ىر كو اراده كٌت حكم ميكٌت )ىب

پس تو را است سپاس بر آنكو ما را از بالء ك آسيب نگاه داشىت، ك تو را است سپاس بر نعمتهائى كو  6[ ]-مانع گردد(
شد( ال، سپاسى كو سپاس سپاسگزاراف را پشت سر گزارد )بر سائر سپاسها برترل داشتو ك از ركل اخالص با ٔتا ٓتشيده

زيرا توئى بسيار نعمت دىنده ك بسيار ٓتشاينده  7[ ]-اندازه باشد( سپاسى كو زمُت ك آٝتاف خدا را پر سازد )بسيار ك ىب
  نعمتهال بزرگ، پذيرنده
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احساف، جز تو خدائى نيست )شايستو اين سپاس اندؾ، پاداش دىنده سپاس كم، نيكوكار خوشرفتار، دارال فضل ك 
صفات ٪تيباشد( مرجع ك بازگشت بسول تو است )مرجع كارىا ّتائى است كو كسى جز تو قادر بر بسود، زياف، امر، ك 

 [-ّٗى نيست(
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 بناتواٌل از ّتا آكردف شكر ك سپاس اقرار مينمود دعال سى ك ىفتم از دعاىال اماـ عليو الٌسالـ است ىنگاميكو

)معٌت شكر در لغت عملى است كو از تعظيم ك بزرگ داشت نعمت دىنده بسبب نعمت دادف اك خرب ميدىد خواه 
يادآكرل بزباف باشد يا اعتقاد ك دكسىت بدؿ، يا خدمت ك كردار باعضاء، ك در اصطالح بكار بردف بنده است نعمتهال 

اند در  را در آنچو آف نعمت برال آف آفريده شده، ك حقيقت آف را جز كسانيكو دنيا را پشت سرانداختو خدال تعاىل
 «:19ل  91س »اند، چنانكو خدال عٌز ك جٌل فرموده  ٪تييابند ك آناف اندؾ

 اند: اند، ك گفتو يعٌت ك سپاسگزاراف از بندگاف من اندؾ كى قىليله ًمٍن ًعباًدلى الشَّكيوري 

بار خدايا كسى بپاياف شكر ك  1كسى است كو دؿ ك زباف ك اعضال اك مشغوؿ ك سرگـر سپاسگزارل باشد(: ]شكور  
سپاس تو ٪تَتسد مگر اينكو از احساف ك نيكى تو چيزل )نعمىت كو آف توانائى بر شكر گزارل است( بر اك فراىم ميآيد كو 

 ٦تكن است جز نعمت خدال تعاىل، زيرا شكر نعمت اك اند: شكر ىر نعمىت اك را بشكرل ديگر كادار ميگرداند )گفتو
نعمت ديگرل است از اك كو شكر آف بر بنده كاجب است، پس منتهى شكر نعمت خدا اقرار بعجز ك ناتواٌل از ادال 

كحى ٪تود: ال موسى  -عليو الٌسالـ -فرموده: خدال عٌز ك جٌل ٔتوسى -عليو الٌسالـ -شكر اك است، حضرت صادؽ
  نانكو شايستو است ّتا آكر، موسى گفت: پركردگارا چگونو شكر تو را چنانكو شايستو استشكر مرا چ



 015الصحيفة السجادية / ترٚتو ك شرح فيض اإلسالـ، ص: 

ال؟ خدال تعاىل فرمود: اكنوف شكر مرا ّتا آكردل   ّتا آكـر در حاىل كو شكرگزاردف من تو را نعمىت است كو ٔتن ٓتشيده
ك ىر چند كوشش ٪تايد ْتٌدل از طاعت ك فرمانربداريت ٩تواىد رسيد  2[ ]-مت از جانب من است(كو دانسىت آف نع

 3[ ]-جز آنكو در برابر استحقاؽ ك سزاكار بودف تو بر اثر فضل ك احسانت )يا كماؿ ك برتريت( عاجز ك ناتواف است
كسى شايستگى ندارد    4[ ]-نربداريت ناتواف استترين آناف از فرما ترين بندگانت از سپاس تو، ك پرستنده پس سپاسگزارنده

كو بسبب شايستگيش اك را بيامرزل، ك نو بسبب سزاكاريش از اك راضى ك خوشنود گردل )اك را مشموؿ رٛتت خود 
جزال بسيار  6[ ]-پس ىر كو را بيامرزل از انعاـ تو است، ك از ىر كو راضى شول از احساف تو است 5[ ]-٪تائى(

ال، ك طاعت ك فرمانربل كمى را پاداش ميدىى تا اينكو گوئيا شكر بندگانت كو  ى را كو پذيرفتوميدىى عمل اندك
ال كارل است كو ىب )قدرت ك توانائى دادف( تو بر  ال ك جزال آناف را از آف بزرگ ٪توده پاداششاف را بر آف الـز گردانيده

ال، يا سبب آف سپاسگزارل بدست تو نبوده پس  را پاداش دادهامتناع ك باز ايستادف از آف قدرت دارند پس از اين رك آّٗا 
 [-ال از اين رك ايناف را مزد داده
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ال پيش از آنكو بر بندگى تو توانا شوند، ك  تو كار ايشاف را مالك ك قادر بوده -ال خدال من -چنُت نيست بلكو 7]
ال پيش از آنكو بفرمانربيت در آيند، ك اين برال آنست كو طريقو تو انعاـ، ك ركش تو احساف ك  آماده ٪تودهپاداششاف را 

از اين رك ٫تو آفريدگاف اعًتاؼ دارند كو تو ىر كو را كيفر ٪تائى ستمكار  8[ ]-نيكى، ك راه تو عفو ك گذشت است
ال )نو آنكو شايستگى داشتو(  ال در باره اك احساف ٪توده داده نيسىت، ك گواىند ىر كو را )از ناپسنديها( عافيت ك رىائى

پس اگر شيطاف آّٗا را از طاعت ك  9[ ]-ك ٫تو در باره خود بنا تواٌل از آنچو )شكر ك سپاس كو( سزاكارل اقرار دارند
حٌق ك درسىت در ٪تيآكرد   پَتكيت نفريبد گناىكارل تو را نافرماٌل ٪تيكرد، ك اگر اك باطل ك نادرسىت را برال ايشاف بصورت

پس منزٌه ك پاكى تو )شگفتا( چو ركشن ك ىويدا است كـر ك بزرگواريت در  01[ ]-گمراىى از راه تو گمراه ٪تيگشت
معاملو ك رفتار با كسيكو تو را اطاعت ك فرمانربل كرده يا معصيت ك نافرماٌل ٪توده است: فرمانرب را برال آنچو خود برال 

 )شكرل كو توانائى بر آف را تو باك ال اك آماده ٪توده
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 00[ ]-ال( پاداش ميدىى، ك گنهكار را در آنچو )گناىى كو كرده( بشتاب در كيفر اك توانائى مهلت ميدىى عطا كرده
كار آف نيست، ك بر ىر يك از آّٗا چيزل ال كو سزا ّٔر يك از فرمانرب ك گنهكار چيزل )پاداش ك مهلت( عطا فرموده

ك  02[ ]-ال ارزشى ندارد( ال كو عمل ك كردارش از آف كوتاه است )عملش در برابر آنچو باك عطا كرده احساف ٪توده
ال( پاداش ميدادل نزديك بود   ال )قدرت بر آف را باك داده اگر فرمانرب را بر آنچو )عملش كو( تو اك را بر آف كادار ٪توده

و پاداش تو را نيابد، ك نعمت ك ٓتششت از دست اك بركد )چوف كسى بعمل ك كردار ديگرل سزاكار پاداش ٪تيگردد( ك
كىل تو بكـر ك بزرگواريت اك را بر عمل در مٌدت كوتاه نيست شدٌل )دنيا( بپاداش در مٌدت دراز ٫تيشگى )آخرت( ك بر  

ال )حضرت  و پايانش طوالٌل ك جاكداٌل است پاداش دادهكردارل كو پايانش نزديك ك زايل شدٌل است بپاداشى ك
اند برال آنست كو نٌيت ك قصدشاف در دنيا اين  ٫تيشو در آتش« دكزخ»فرموده: اينكو اىل آتش  -عليو الٌسالـ -صادؽ

نست  اند برال آ بوده كو اگر در آف جاكيد ميبودند ٫تيشو خدا را معصيت ميكردند، ك اينكو اىل ّٔشت ٫تيشو در ّٔشت
كو قصدشاف در دنيا چنُت بوده كو اگر در آف جاكيد ميبودند ٫تيشو خدا را اطاعت مينمودند، پس اىل آتش ك ّٔشت 

  سپس از اك در آنچو از ركزل تو خورده كو 03[ ]-بسبب قصدشاف جاكيد ميباشند
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ال، ك اك را در آالت ك ابزار )قوال ظاىرل ك باطٌت ك آنچو  ت توانائى يافتو عوض ٩تواستوبوسيلو آف بر طاعت ك فرمانربي
ال، ك اگر با اك  متعٌلق بو پيكر انساف است( كو بكار بردف آّٗا را كسيلو رسيدف بآمرزش تو قرار داده سختگَتل ننموده

آنچو در آف كوشش ٪توده در برابر كوچكًتين چنُت رفتار مينمودل آنچو )عبادت ك بندگى كو( برال آف رنج كشيده ك 
ىا ك نعمتهايت از دست رفتو بود، ك در نزد تو برال باقى نعمتهايت در گرك ميبود )ك چيزل نداشت كو در برابر  احساف

  آّٗا بدىد تا از گرك رىائى يابد( پس )چوف چنُت است( كى چيزل از پاداش تو را سزاكار ميباشد؟! نو )سزاكار ٪تيباشد(!
حاؿ ك چگونگى كسى است كو فرماف تو را برده، ك ركش كسى  -ال خدال من -اين 04[ ]-كى )سزاكار ميباشد(؟!

است كو در بندگيت كوشش داشتو، اٌما كسيكو امر تو را ّتا نياكرده ك ّٗيت را مرتكب گشتو پس در كيفرش شتاب 
 دىد، ك حٌقا در ٩تست چيزل كو بنا فرماٌل تو نكردل تا حاؿ خود را در معصيت ْتاؿ توبو ك بازگشت بطاعتت تغيَت

پس ىر كيفرل را كو از اك بتأخَت  05[ ]-ال سزاكار ميشد قصد ٪تود ٫تو كيفرىايت را كو برال ٫تو آفريدگانت آماده ساختو
 پوشى از حٌق خود ك رضا ك خوشنودل ال را كو از اك باز پس داشىت، چشم انداخىت ك ىر عذاب ك شكنجو خوار كننده

  بكمًت از استحقاؽ
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تر از كسيكو بر  ك كيست بد ٓتت -ال خدال من -از اين رك كيست كرمي ك بزرگوارتر از تو 06[ ]-خويش ميباشد
 خالؼ رضال تو تباه گردد؟ نو )كسى بدٓتتًت نيست(! كيست )كو بدٓتتًت باشد(؟

يا خَت ك نيكيت بيشًت است( از اينكو جز باحساف ك نيكى كصف شول، ك )از نقائص( منزٌه ك پاكى كو زيرا تو بزرگًتل )
است: الٌلهم اٛتلٌت على عفوؾ، ك ال  -عليو الٌسالـ -جز از عدؿ )تو( از تو بًتسند )در دعال حضرت امَت ا١تؤمنُت

بر عدلت كا مگزار( ترس از آف نيست كو بر كسيكو ٖتملٌت على عدلك يعٌت بار خدايا مرا بعفو ك گذشتت كاگزار ك مرا 
تو را معصيت كرده ستم كٌت، ك پاداش آنكو را كو تو را خوشنود گردانيده )امرت را ّتا آكرده ك از ّٗيت دكرل گزيده( فرك  

گذشت(   گزارل )بلكو ترس از عدؿ تو است( پس بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك آرزكمي )رفتار تو با من از ركل عفو ك
را ٔتن ببخش، ك ىدايت ك راىنمائى خود را بر من بيافزا كو بوسيلو آف بتوفيق در كرداـر )بآنچو موافق رضال تو است( 

 [-برسم، زيرا تو بسيار نعمت دىنده بزرگوارل.
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  در عذرخواىى از دادخواىيهال مردـدعال سى ك ىشتم از دعاىال اماـ عليو الٌسالـ است 

بر اثر ظلم ك ستمى كو بآّٗا رسيده، ك از كوتاىى در حقوؽ ك ّٔره ايشاف، ك در آزادل از آتش )بوسيلو توبو، عذر ك 
( ميگويد: بر اثر فالف ّتا 0( كسى بديگرل ميگويد: من فالف كار را ّتا نياكردـ )1پوزش خواسنت سو قسم است: )

بار خدايا من بدرگاه تو عذر  1د: ّتا آكردـ ك ديگر ّتا ٩تواىم آكرد، ك معٌت توبو قسم سٌوـ است(: ]( ميگوي9آكردـ )
اـ )زيرا يارل كردف مؤمن حٌق كاجىب  ال كو در برابر من باك ستم رسيده ك من اك را يارل نكرده ميخواىم از ستمكشيده

فرموده: مؤمٌت كو  -عليو الٌسالـ -س ميشود، حضرت صادؽاست بر مؤمن ديگر كو اگر اك را يارل نكند مؤاخذه ك بازپر 
از  »خود را يارل كند ك بر يارل اك توانائى داشتو باشد خداكند اك را در آخرت يارل خواىد كرد « ىم كيش»برادر 

  ىال گرفتاريها ك شكنجو
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كو برادرش را خوار گرداند ك بر يارل اك توانا باشد خدا اك را در دنيا ك آخرت خوار ٪تايد   ك مؤمٌت« آف سرا رىائيش ميدىد
اـ  ك از احساف ك نيكى كو ٔتن شده ك سپاس آف را ّتا نياكرده«( در دنيا بدٓتت ك در آخرت از رٛتتش دكر سازد»

جزال آف را بدىد، اگر نتوانست بايد آف را فرموده: ىر كو باك احساف شود بايد  -صٌلى الٌلو عليو ك آلو -)حضرت رسوؿ



از رٛتتش دكر  »فرموده: خدا لعنت كند  -عليو الٌسالـ -بستايد، ك اگر چنُت نكرد كفراف آف نعمت ٪توده، حضرت صادؽ
كساٌل را كو راه احساف ك نيكى را بريده ك جلوگَتل مينمايند، گفتند: چو كساٌل از راه احساف جلوگَتل « گرداند

 ميكنند؟

اـ  فرمود: مردل كو باك احساف شود ك آف را كفراف ٪تايد( ك از بدكردارل كو از من عذر خواستو ك من عذرش را نپذيرفتو
فرموده: كسيكو بيزارل جسنت بد كردارل را از بدل كو كرده راست گويد يا دركغ نپذيرد ك  -صٌلى الٌلو عليو ك آلو -)پيغمرب

نزد من ٩تواىد آمد( ك از نيازمندل كو از من درخواست « شت ٔتن عطا كردهّٗرل كو خدال تعاىل در ّٔ»بر سر حوض 
بو اباف بن تغلب فرمود: ىر گاه  -عليو الٌسالـ -اـ )حضرت صادؽ ٪توده ك من اك را نبخشيده ك بر خود برترل نداده

اك يكساف ىستيد، اك را بر خود  ال ك تو ك نصف دارائيت را ٔتؤمٌت تقسيم ٪تودل اك را بر خود مقٌدـ نداشتو ك برترل نداده
اـ )معٌلى  برترل ميدىى اگر از نصف ديگر باك ببخشى( ك از حٌق صاحب حٌق مؤمٌت كو بر من الـز است ك آف را نداده

گفتم: حٌق مسلماف بر مسلماف چيست؟ فرمود: ىفت حٌق كاجب   -عليو الٌسالـ -ابن خنيس گفتو: ْتضرت صادؽ
نكو بر اك كاجب ميباشد، اگر حٌقى از آّٗا را ضايع سازد از دكسىت خدا ك طاعت اك است، حٌقى از آّٗا نيست جز آ

بآ٨تضرت گفتم: فدايت شـو آف ىفت حٌق « خدا را بندگى نكرده»ال نيست  بَتكف رفتو، ك خدا را در اك نصيب ك ّٔره
 چيست؟ فرمود:

نكٌت ك بداٌل ك عمل ننمائى، گفتم: قٌوت ك توانائى ال معٌلى من بر تو مهرباًل ميًتسم آّٗا را ضايع ك تباه سازل ك حفظ 
فرمود: كمًت حٌق از آّٗا « اميد است خدال تعاىل توانائى ك توفيق عمل بآّٗا را عطاء فرمايد»جز از جانب خدا نيست 

  آنست كو برال اك دكست دارل آنچو را كو برال خود دكست ميدارل، ك نپسندل
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كارل نكٌت كو اك را خشمناؾ »پسندل، ك حٌق دٌكـ آنست كو از خشم اك دكرل گزيٌت  برال اك آنچو را كو برال خود ٪تى
ك رضا ك خوشنودل اك را پَتكل ٪تائى، ك فرماف اك را ا٧تاـ دىى، ك حٌق سٌوـ آنست كو اك را ّتاف ك ماؿ ك زباف « سازل

حٌق چهاـر آنست كو تو ديدباف ك راىنما ك آيينو اك باشى، ك حٌق پنجم آنست كو تو سَت  دكست ك پا يارل كٌت، ك
نباشى ك اك گرسنو ك تو سَت آب ك اك تشنو، ك تو جامو نپوشى ك اك برىنو باشد، ك حٌق ششم آنست كو برال تو 

را بفرسىت تا جامو اك را بشويد  تو خدمتگزارل نباشد الـز است كو خدمتگزارت« ىم كيش»خدمتگزار باشد ك برال برادر 
ك خوراكش را پختو سازد ك بسًتش را بگسًتاند، ك حٌق ىفتم آنست كو سوگندش را تصديق ٪توده راست بداٌل، ك دعوت 

ال است  اش حاضر شول، ك چوف دانسىت اك را حاجت ك خواستو اك را اجابت كٌت، ك بيمارش را ديدف ٪تائى، ك ّتنازه



ل اك بشتاىب ك اك را ناچار نسازل كو خواستو اشرار از تو درخواست ٪تايد آنگاه بسول اك بشتاىب، برال برآكردف آف بسو 
ال( ك از عيب ك نقص  پس ىر گاه آّٗا را ّتا آكردل دكسىت خود را بدكسىت اك ك دكسىت اك را بدكسىت خود پيوند ٪توده

 فرموده: -عليو الٌسالـ -اـ )حضرت علىٌ  مؤمٌت كو برال من آشكار گشتو ك آف را نپوشانده

كسيكو درباره مؤمٌت بگويد چيزل را كو بدك چشمش ديده ك بدك گوشش شنيده ك آف از چيزىائى است كو آف مؤمن را 
افَّ الَّذينى  «:14ل  01س »عيب ميكند ك جوا٪ترديش را كيراف ميسازد اك از كساٌل است كو خدال عٌز ك جٌل فرموده 

بُّوفى اٍف تىشيعى اٍلف يعٌت آنانكو دكست دارند در بُت كساٌل كو اٯتاف  اًحشىةي ًّ الَّذينى امىنيوا ٢تىيٍم عىذابه اليمه ًّ الدُّنٍيا كى اآلًخرىةً ٭تًي
اند زشىت فاش گردد، در دنيا ك آخرت برال آّٗا عذاب دردناؾ است( ك از ىر گناىى كو برال من پيش آمده ك از آف  آكرده

يا از آّٗا )گناىاف نامربده( ك مانند آّٗا از تو عذر ميخواىم عذر خواسنت از ركل پشيماٌل  بار خدا 0[ ]-اـ دكرل نكرده
 [-كو برال مانند آّٗا كو مرا پيش آيد كاعظ ك پند دىنده )مانع ك جلوگَت( باشد
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را از لغزشهائى كو بآف گرفتار شدـ ك قصدـ را بر ّتا نياكردف  پس بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك پشيمانيم  3]
ال قرار ده كو برال من موجب دكسىت تو شود، ال دكستدار توبو كنندگاف )اشاره بقوؿ  گناىانيكو ٔتن رك ميآكرد توبو

بُّ اٍلميتىطىهّْرينى  «:222ل  2س »خدال تعاىل  بُّ التَّوَّابُتى كى ٭تًي پيوستو « از گناىاف»٫تانا خدا آناف را كو  يعٌت  افَّ اللَّوى ٭تًي
 [-اند دكست ميدارد(. پاؾ ك پاكيزه« از ٧تاست ك پليدل»توبو ميكنند ك آناف را كو 
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 ز خدال تعاىل(:دعال سى ك ّٗم از دعاىال اماـ عليو الٌسالـ است در درخواست عفو ك گذشت ك رٛتت ك مهرباٌل )ا

ال )از جانب خود( بشكن  بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك شهوت ك خواىش مرا از ىر حراـ ك منع شده 1]
)جدا ساز( ك حرص ك آـز را از ىر گناىى دكر گرداف، ك مرا از آزار رساندف ّٔر مرد ك زف با اٯتاف ك ّٔر مرد ك زف 

ال ّتا آكرده، ك پرده آنچو را بر اك  ال كو در باره من آنچو را بر اك حراـ كرده بنده بار خدايا ىر 0[ ]-مسلماف باز دار
ال دريده، ك حٌق مرا برده ك مرده، يا زنده است ك حٌق من نزد اك ّتا مانده باشد پس اك را در ستمى كو ٔتن كرده  منع ٪توده

ّتا آكرده آگاه مساز )يا سرزنش مكن( ك بر اثر آنچو  بيامرز، ك در حٌقى كو از من برده در گذر، ك از آنچو درباره من
  )آزارل كو( ٔتن خواستو ركا داشتو
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ترين  رسوايش مكن، ك عفو ك گذشت از ايشاف را كو بكار بردـ ك صدقو ك ٓتششى را كو بر ايشاف ٓتشيدـ پاكيزه
ك مرا از عفو ك گذشتم از ايشاف  3[ ]-ترين عطاىال تقٌرب جوياف )بدرگاه خود( قرار دهٓتششهال ٓتشندگاف ك باال

بعفوت، ك از دعا ك درخواستم )درباره آمرزش( برال آناف برٛتتت عوض )پاداش( عطا فرما تا ىر يك از ما بوسيلو احساف 
-ن ك آمرزش آناف، از بدٓتىت( رىائى يابدتو )در دنيا ك آخرت( نيكبخت شود، ك ىر كداـ از ما بسبب نعمتت )پاداش ٔت

ال يافتو، يا از جانب من آزارل باك رسيده، يا از من  ال از بندگانت كو از من عقوبت ك شكنجو بار خدايا ىر بنده 4[ ]
 يا بوسيلو من ستمى باك رخ داده ك حٌق اك را از دست داده ك دادخواىى از حٌقش را از مياف برده باشم، پس بر ٤تٌمد ك

كم ك كاست عطا  آؿ اك دركد فرست، ك اك را از توانگرل خود از من خوشنود ساز، ك از جانب خويش حٌق اك را ىب
 [-فرما
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ده،  سپس مرا از چيزل )كيفرل( كو فرماف تو موجب آف ميشود نگهدار، ك از آنچو عدؿ تو بآف حكم ميكند رىائى 5]
زيرا توانائى من از ٖتٌمل انتقاـ ك كيفر تو بر ٪تيآيد، ك نَتكل من با خشم تو برابرل نتواند كرد، پس اگر تو مرا ْتٌق جزا 

دىى )بكيفر رساٌل( ىالكم مينمائى، ك اگر برٛتتت نپوشاٌل تباىم ميسازل )در حديث است: كسى بوسيلو عمل خود 
بار خدايا از تو  6[ ]-ك نو تو؟ فرمود: ك نو من جز آنكو خدا مرا برٛتتش بپوشاند(ببهشت ٪تَتكد، گفتند: يا رسوؿ الٌلو 

چيزل را كو ٓتشيدف آف از تو چيزل ٪تيكاىد، ك برداشنت بارل )عفو  -ال خدال من -درخواست ميكنم كو ٔتن ببخشى
از تو درخواست ميكنم كو  7[ ]-است(از گناىاف( را از تو ميخواىم كو برداشنت آف تو را گرانبار ٪تيگرداند )بر تو آساف 

نفس مرا كو آف را نيافريدل تا از بدل ك زياٌل بوسيلو آف خود را بازدارل، يا بسبب آف  -ال خدال من -ٔتن ببخشى
جوئى، كىل آف را آفريدل برال ثابت كردف )بندگاف( قدرت ك توانائيت )را( بر آفريدف مانند آف، ك برال حٌجت  بسودل راه
ردف بر آفريدف شبيو آف )غرض از آفرينش آنست كو بندگاف بقدرت ك عظمت اك پى برده اك را بپرستند تا رضا ك ك دليل آك 

خوشنودل ك رٛتت ك مهربانيش را بدست آكرده رستگار شوند، نو آنكو آفريننده خواستو سودل برد كو آف نقص است ك 
 [-اك از نقائص منزٌه ك پاؾ ميباشد(
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ك از تو ميخواىم كو گناىم را از من برگَتل )بيامرزل( كو زير بار رفنت آف مرا سنگُت بار كرده، ك از تو يارل ميطلبم  8]
پس بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك  9[ ]-بر آنچو )گناىانيكو( سنگيٌت )كيفر( آف مرا گرانبار )كامانده ك بيچاره( ٪توده



فس مرا با اينكو ٓتود ستم كرده ببخش، ك رٛتتت را بربداشنت بار گراًل بگمار )برال آمرزش گناىاًل مرا مشموؿ رٛتت ن
پس بر ٤تٌمد ك آؿ اك  01[ ]-خودگرداف( زيرا چو بسا رٛتت تو ببدكاراف رسيده ك چو بسا عفو تو ستمكاراف را فرا گرفتو

گذشت خود آّٗا را از افتادنگاىهال خطا كاراف بپا داشتو )نگهدارل كرده( دركد فرست، ك مرا پيشوال كساٌل گرداف كو ب
ىا ك گرفتاريها )كيفرىا( ل گنهكاراف رىائى داده )آمرزيده( ال، پس از گَت خشمت  ال، ك بتوفيق خويش آناف را از مهلكو

 [-اند رىا شده عفوت گرديده ك از بند عدلت آزاد شده احسانت گشتو
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آف را درباره كسى ّتا ميآكرل كو شايستگى كيفر تو را  -ال خدال من -تو اگر چنُت كٌت )مرا پيشوال آّٗا گرداٌل( 00]
آف رفتار را بكسى  02[ ]-)برال خود( انكار ٪تيكند، ك نفس خود را از سزاكار بودف عقاب تو منزٌه ك پاؾ ٪تيداند

كو ترسش از تو از طمع ك آزش در )رٛتت( تو بيشًت است، ك بكسى كو نوميديش از ٧تات   -خدال منال  -ميكٌت
)عذاب( از اميدكاريش برال رىائى )از آف( استوارتر ميباشد )ك اين گفتار( نو ّتهت آنست كو نوميديش نوميدل از 

نيكيهايش مياف بديهايش اندؾ )كو  رٛتت، يا طمعش از ركل فريب خوردف )از رٛتت تو( باشد بلكو برال آنست كو
ال  شايستو -ال خدال من -ك اٌما تو 03[ ]-ْتساب ٪تيآيد( ك دليلهايش در ٫تو دادخواىيها ك گناىاف اك سست است

« 99ل  7س »كو صٌديقُت ك بسيار راستگوياف )پيغمرباف( بو )رٛتت( تو مغركر نشده فريب ٪تيخورند )در قرآف كرمي 
اند( ك   يعٌت از مكر ك عذاب خدا اٯتن نيستند مگر گركىيكو زيانكاراف  مىني مىٍكرى اللًَّو االَّ اٍلقىٍوـي ا٠ٍتاًسريكفى فىال يىاٍ  ميفرمايد:

 «87ل  02س »گناىكاراف از )عفو ك گذشت( تو نوميد نگردند )در قرآف شريف 
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يعٌت جز كسانيكو كافراند از رٛتت خدا نوميد ٪تيشوند( زيرا تو   اسي ًمٍن رىٍكًح اللًَّو االَّ اٍلقىٍوـي اٍلكاًفريكفى انَّوي ال يػىيٍ  ميفرمايد:
ذكر  04[ ]-پركردگار بزرگى ميباشى كو كسى را از فضل ك احساف خود باز ٪تيدارد، ك ٫تو حٌق خويش را از كسى ٪تيگَتد

: اٟتمد لٌلو، ّٖليل: ال الو االٌ الٌلو ك مانند آّٗا( برتر است از يادشدگاف )ٔتحاسن ك ك ياد تو )تسبيح: سبحاف الٌلو، ٖتميد
نيكوئيها( ك نامهايت )اٝتاء اٟتسٌت( پاؾ ك پاكيزه است از اينكو حسب ك نسب داراف بآف ناميده شوند، ك نعمت در ٫تو 

 [-دگار جهانياف.آفريدگاف پراكنده است، پس تو را است سپاس بر آف عطا ك ٓتشش ال پركر 
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 دعال چهلم از دعاىال اماـ عليو الٌسالـ است ىنگاميكو خرب مرگ كسى باك مَتسيد، يا ياد مردف مينمود:

از ياد ميربد ك بر  بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك ما را از آرزكل دراز باز دار )چوف آرزكل دراز آخرت را 1]
 فرموده: -عليو الٌسالـ -اثر آف انساف بدٓتت ميگردد، در ّٗج البالغو است حضرت امَت ا١تؤمنُت

ايٌها الٌناس اٌف اخوؼ ما اخاؼ عليكم اثناف: اتٌباع ا٢تول ك طوؿ االمل، فاٌما اتٌباع ا٢تول فيصٌد عن اٟتٌق، ك اٌما طوؿ االمل 
سناكًتين چيزيكو از ابتالل مشا بآف ميًتسم دك چيز است: اٌكؿ پَتكل از ىوال نفس، دٌكـ فينسى االخرة يعٌت ال مردـ تر 

آرزكل بيشمار، اٌما پَتكل از ىوال نفس شخص را از راه حٌق باز ميدارد، ك آرزكل بيحساب آخرت را از ياد ميربد( ك با 
ينكو ٘تاـ كردف ساعىت را پس از ساعىت دكر كردار راست ك درست )بطوريكو كاجب است( آرزك را از ما دكر گرداف تا ا

ك ما را از  0[ ]-يافنت ركزل را پس از ركزل ك پيوستگى نفسى را بنفسى ك در پى آمدف گامى را در پى گامى آرزك نكنيم
اد  گزند ك از بديهايش اٯتن فرما، ك مرگ را در جلو ما بر پا دار )آٌل آف را از ياد ما مرب( ك ي فريب آرزك سالمت ك ىب

كردف ما آف را ركزل پس از ركزل )يا ركزل پس از ركزىائى( قرار مده )ما را توفيق ده تا ٫تيشو بياد آف باشيم، ك ركزل آف 
را از ياد مربمي كو مستلـز كوتاىى آرزك ك كوشش در عبادت ك بندگى ك چشم پوشى از دنيا ك كاالل آف درد آكردف 

 [-بآخرت است(
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ال ٔتا عطا فرما( كو با آف بازگشت بسول  ك از اعماؿ شايستو عملى برال ما قرار ده )توفيق ّتا آكردف عمل شايستو 3]
)پاداش( تو را دير مشارمي )در ا٧تاـ آف عمل بكوشيم( ك بر زكد رسيدف بو )رٛتت( تو حرص داشتو باشيم تا مرگ برال ما 

آرامش باشد كو بآف انس گَتمي، ك جال الفت ك دكسىت باشد كو بسول آف شوؽ داشتو باشيم، ك خويشاكند جال انس ك 
پس ىرگاه آف را بر ما حاضر ٪تودل ك ٔتا  4[ ]-نزديكى )مانند زف ك فرزند( باشد كو نزديك شدف باك را دكست بدارمي

كننده )آمدنش از ركل مهرباٌل( باشد، ك ما را بآف انس كاقع ساخىت ما را بآف نيكبخت گرداف در حاليكو زيارت ك ديدار  
ده در حاليكو از راه رسد، ك ما را ٔتهماٌل آف بدٓتت مكن، ك از ديدارش خوار ك رسوا ك سر بزير مفرما، ك آف را درل از 

دايت شدگاف ما را ٔتَتاف ى 5[ ]-ىا( ل رٛتت خويش گرداف ال از كسيلو درىال آمرزش خود ك كليدل از كليدىا )كسيلو
)براه حٌق( كو گمراىاف نباشيم، فرمانرباف )احكاـ ك دستورىا( كو كراىت نداشتو باشيم، توبو كنندگاف كو گناه نكنيم ك 

افَّ اللَّوى ال  «:021ل  9س »اصرار ك ايستادگى )بر آف( نورزمي، ال ضامن پاداش نيكوكاراف )اشاره بقوؿ خدال تعاىل 
يعٌت خدا پاداش نيكوكاراف را تباه ٪تيگرداند( ك ال اصالح كننده كردار تباىكاراف )ال خواىاف   ييضيعي اٍجرى اٍلميٍحًسنُتى 

 01س »صالح كردار تباىكاراف باينكو فساد ك تباىكارل را بصالح ك درسىت تبديل كنند، اين ٚتلو با قوؿ خدال تعاىل 



منافات ندارد، زيرا مراد از آيو « ردار تباىكاراف را اصالح ٪تيكندخدا ك»  افَّ اللَّوى ال ييٍصًلحي عىمىلى اٍلميٍفًسدينى  «:80ل 
 [-اينست كو خدا كردار كسى را كو ميخواىد در دين فساد ٪تايد تباه ميگرداند تا حٌق از باطل ك نادرسىت آشكار گردد(.
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  عليو الٌسالـ است در درخواست پرده پوشىدعال چهل ك يكم از دعاىال اماـ 

)از اعماؿ زشت تا در دنيا مردـ ك در آخرت فرشتگاف ك پيغمرباف ك ٫تو خلق بر آّٗا آگاه نشوند( ك حفظ ك نگهدارل 
بار خدا يا بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك بسًتىال گرامى داشنت خود را برال من  1)از گناىاف ك كيفر آّٗا(: ]

ك مرا در آبشخورىال رٛتت ك مهربانيت در آكر، ك در مياف ّٔشتت فركد آكر، ك بربگرداندف از )درگاه( خود  بگسًتاف،
اـ در گرك مگَت )در برابر  ك مرا بآنچو )گناىانيكو( ّتا آكرده 0[ ]-مر٧تاًل، ك بنوميدل از )رٛتت( خويش نوميدـ مگرداف

گَتل مكن، ك راـز را آشكار ك پنهانيم را  ا( ـ مناقشو ك خرده ناپسنديدهآّٗا پاداش خود را از من باز مدار( ك بر رفتار )
)كو جز تو كسى بآف آگاه نيست( ىويدا مفرما، ك كرداـر را )نيك يا بد( در ميزاف عدؿ مگذار )مسنج، زيرا بر اثر كمى 

 حسنات ك بسيارل سٌيئات ىالؾ خواىم شد.

 سنجش ك ميزاف ك ترازك برال اعماؿ خالئق در ركز ناگفتو ٪تاند: در آيات ك ركايات سخن از كزف ك
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قيامت بسيار است، ك بُت علمال اسالـ اختالؼ است كو آيا آف كزف ك سنجيدف كنايو از تعديل ك برابر ٪تودف بُت 
رموده، يا سنجيدف نفس اعماؿ است در ترازكئى كو ف -عليو الٌرٛتة -اعماؿ ك جزال بر آّٗا است چنانكو شيخ مفيد

فرموده( ك حاؿ ك چگونگى مرا در پيش چشم اشراؼ ك بزرگاف  -رٛتو الٌلو -مناسب آف عامل ميباشد چنانكو شيخ ّٔائى
از ايشاف )اشراؼ ك بزرگاف در ركز رستاخيز( پنهاف دار آنچو )گفتار ك   3[ ]-ك رؤساء ك پيشواياف مردـ فاش مگرداف

برضا ك  4[ ]-داـ را در دنيا( كو انتشار آف بر من ننگ است، ك آنچو كو نزد تو مرا رسوا مينمايد از آناف بپوشافكر 
خوشنودل خود درجو ك پايو )مقاـ ك منزلت( مرا بلند كن، ك بآمرزش خود گرامى داشتنم را كامل ٪تا، ك مرا در رشتو 

ارٚتند ىستند( در آكر، ك در راىهال اٯتن شدگاف )از آفات دنيا ك  اصحاب ٯتُت ك ياراف دست راست )آنانكو دارال مقاـ
عقوبات آخرت( برب، ك در گركه رستگاراف قرار ده، ك ٣تلسهال شايستگاف )پرىيزكاراف( را بوسيلو )رفت ك آمد ك معاشرت 

 [-ك آميزش( من آباد گرداف، دعامي را ركا فرما ال پركردگار جهانياف.
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  دعال چهل ك دـك از دعاىال اماـ عليو الٌسالـ است ىنگاـ ختم )پس از خواندف ٫تو( قرآف

در اين باره ركاياتى نقل شده  -عليهم الٌسالـ -)دعاء ىنگاـ خواندف قرآف ك ختم آف مستحٌب است ك از ائٌمو معصومُت
بار خدايا تو مرا بر ختم )خواندف از آغاز تا ا٧تاـ( كتاب  1دعاء است(: ] ك مشهورترين دعاىا ىنگاـ ختم قرآف ٫تُت

خود يارل ٪تودل )توفيق دادل( ٫تاف كتاىب كو آف را نور ك ركشنائى فرستادل )كو بوسيلو آف گمراىى ك رستگارل ك حالؿ 
يعٌت ك بسول مشا نورل  ٍم نيوران ميبينناكى انٍػزىٍلنا الىٍيكي  «:121ل  1س »ك حراـ آشكار گرديده، اشاره بفرمايش خدال تعاىل 

فرستادمي( ك بر ىر كتابيكو )بپيغمرباف گذشتو( نازؿ كردل گواه گردانيدل )تا بدرسىت آف گواىى « قرآف»آشكار ك تا باف 
قنا ًلما بػىٍُتى يى  «:13ل  5س »دىد، اشاره بقوؿ خدال تعاىل  ٍيًمننا كى انٍػزىٍلنا الىٍيكى اٍلًكتابى بًاٟتٍىقّْ ميصىدّْ ٍيًو ًمنى اٍلًكتاًب كى ميهى دى

را ْتٌق ك راسىت فرستادمي كو كتأّائى را كو در برابر آنست تصديق ٪توده ك بر « قرآف شريف»يعٌت ما بر تو كتاب   عىلىٍيوً 
ال )چوف در آف اخبار اٌمتهال   ال برترل داده آّٗا گواه است( ك بر ىر حديث ك سخٌت كو فرموده« راسىت ك درسىت»
  ذشتو ك اخبار آيندهگ
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ترين لفظ در نيكوترين نظم ك ترتيب بياف شده است، اشاره بقوؿ  ك آنچو را كو بندگاف تا ركز قيامت بآف نيازمندند بپاكيزه
يعٌت خدا نيكوترين حديث ك سخن را فرستاد كو  ًّٔنااللَّوي نػىزَّؿى اٍحسىنى اٟتٍىديًث ًكتابان ميتىشا «:23ل  39س »خدال تعاىل 

ك آف را فرقاف ك جدا كننده  2[ ]-شبيو ك مانند يكديگر است(« آياتش در كماؿ فصاحت ك اعجاز»آف كتاىب است كو 
بآف ال كو  ال، ك قرآف ك خوانده شده ال كو بوسيلو آف حالؿ ك حراـ خود را از ىم جدا كرده )بُت حٌق ك باطل( گردانيده

ال ): بعضى  ال كو آف را برال بندگانت تفصيل ك شرح داده ال، ك كتاب ك نوشتو شده راىهال احكامت را ىويدا ساختو
ال در  در كاجبات، ٤تٌرمات، مستحٌبات، مكركىات ك مباحات، ك برخى در عقوبات، اخالؽ، آداب ك مواعظ، ك پاره

 -دكزخ ك دكزخياف ك مانند آف( ك كحِت كو آف را بر پيغمربت ٤تٌمداخبار گذشتو ك آينده ك در باره ّٔشت ك ّٔشتياف ك 
ك آف را نور ركشنائى گردانيدل كو ما بپَتكل از آف از  3[ ]-ال فرك فرستاده -رٛتتها ك دركدىال تو بر اك ك بر آؿ اك باد

اء ك ّٔبودل )بيماريها مانند تاريكيهال گمراىى )شرؾ، كفر، شٌك ك نفاؽ( ك ناداٌل )معاصى ك شبهات( راه مييابيم، ك شف
ناداٌل ْتٌق ك نگركيدف ٓتدا ك رسوؿ ك دكركئى( برال كسيكو فهميدف آف را از ركل تصديق ك باكر ٪تودف )نو از ركل 

اش )آنچو مياف شاىُت ترازك است( از  تكذيب ك انكار( خواستو، ك برال شنيدنش خاموش گشتو، ك ترازكل عدؿ كو زبانو
 گردد،حٌق ك درسىت بر ٪تي
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ك نور ىدايت ك راىنمائى كو حٌجت ك دليل آف از گواىاف )برال خدا بتوحيد ك يگانگى اك ك برال انبياء بتصديق آّٗا( 
تيها( كو ىر كس خاموش ٪تيشود )زيرا قرآف بزرگًتين برىاف ك دليل ايشاف است بر آف( ك نشانو ٧تات ك رىائى )از بدٓت

قصد طريقو ك ركش آف كند گمراه ٪تيگردد، ك ّٔر كو خود را بدستاكيز عصمت ك نگهدارل آف بياكيزد مهالك ك تباىيها 
بار خدايا چوف ما را بر خواندف قرآف كمك عطا كردل، ك  4[ ]-)بدٓتتيها ك گرفتاريهال دنيا ك آخرت( دست نيابد

يكوئى عبارت ك بياف آف آساف گردانيدل، پس ما را از كساٌل قرار ده كو آف را سخىت )فصيح نبودف( زباّٗال ما را بن
چنانكو شايستو حفظ ك نگهدارل آنست نگاه ميدارند )بدستورىال آف عمل ميكنند( ك تو را اطاعت مينمايند باعتقاد ك 

آشكار است( ك باعًتاؼ ٔتتشابو  باكر داشنت تسليم ك گردف ّٗادف در برابر آيات ٤تكمو آف )آياتيكو معٌت آف ىب احتماؿ
بار خدايا تو قرآف را بر پيغمربت  5[ ]-)آياتيكو معٌت آف آشكار نيست( ك دليلهال ركشن آف پناه ميربند )اٯتاف ميآكرند(

تفصيل ك شرح( فرستادل، ك دانش بشگفتيها )رازىا( ل آف را  بطور اٚتاؿ )ىب -خدا بر اك ك آؿ اك دركد فرست -٤تٌمد
بآ٨تضرت ا٢تاـ ٪تودل، ك علم ك دانش بو آف را با تفسَت ك توضيح ٔتا )آؿ ٤تٌمد عليهم الٌسالـ( مَتاث دادل  بطور كامل

)انتقاؿ ٪تودل( ك ما را بر كسى )٫تو اٌمت( كو بعلم آف ناداف است برترل ٓتشيدل، ك بر )فهم ظاىر ك باطن ك اٌطالع 
ى دادل تا بر كسيكو طاقت زير بار رفنت آف را نداشت باسرار ك عجائب ك اصطالح ك عمل ٔتقتضال( آف توانائ

 -رٛتو الٌلو -)٪تيتوانست معٌت آف را دريابد( شرافت ك بزرگى دىى )سٌيد جليل علٌى ابن طاككس
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ك مانند آف بالفاظى كو مناسب حاؿ خواننده  فرموده: شايستو است فرمايش اماـ عليو الٌسالـ: ك كرٌثتنا علمو ك فٌضلتنا
تر عوض كردف ضمَت  دعاء است عوض شود، مرحـو سٌيد عليخاف در شرح صحيفو پس از نقل كالـ سٌيد فرموده: شايستو

است ك بس، پس گفتو ميشود: ك كرٌثت اكصياءه علمو مفٌسرا، ك فٌضلتهم على من جهل علمو، ك قٌويتهم عليو لًتفعهم 
بار خدايا ٫تچنانكو د٢تال ما را نگاىدارندگاف قرآف قرار دادل، ك برٛتت خود بزرگى ك برترل آف را ٔتا  6[ ]-فوؽ(

داراف )نگهداراف( آف دركد فرست،  شناساندل، پس بر ٤تٌمد كو بآف خطبو خواند ك )مردـ را( پند داد، ك بر آؿ اك گنجينو
ب تو است تا در تصديق ك باكر ٪تودف آف شٌك ك دك دىل ٔتا ركل ك ما را از كساٌل قرار ده كو اعًتاؼ دارند آف از جان

بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك ما را از   7[ ]-نياكرد، ك لغزشى ما را از راه راستش باز نداشتو ك جدا نسازد
ند ك ّٔم اشتباه ميشوند كساٌل قرار ده كو بريسماف )يا عهد ك پيماف( قرآف چنگ ميزنند، ك از چيزىائيكو مانند يكديگر 



)كو حٌق در آّٗا از باطل شناختو نگردد( بپناىگاه ٤تكم ك استوارش پناه ميربند، ك در سايو باؿ )ٛتايت ك نگهدارل( آف 
آراـ گَتند، ك بركشٌت بامدادش راه مييابند، چنانكو بركشٌت صبح چيزىال پوشيده بتاريكى شب آشكار ميشود ٫تچنُت از 

  قائق پنهاف شدهراىنمائى قرآف ْت
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در تاريكى جهل ك ناداٌل دست مييابند( ك بدرخشيدف ركشنائى آف اقتدا ميكنند )از احكاـ ك دستورىال آف پَتكل 
ارل را در غَت آف )بگماف مينمايند( ك از چراغ آف چراغ ميافركزند )بوسيلو آف ْتقائق ك علـو پى ميربند( ك ىدايت ك رستگ

صٌلى الٌلو عليو ك  -اينكو حٌق ك درست آنست( ٪تيطلبند )زيرا طلب ىدايت در غَت قرآف كفر ك گمراىى است، رسوؿ خدا
بار خدايا ك ٫تچنانكو بوسيلو قرآف  8[ ]-فرموده: كسيكو ىدايت را در غَت قرآف بطلبد خداكند اك را گمراه گرداند( -آلو

٫تتائى( خويش  جزات است( ٤تٌمد )صٌلى الٌلو عليو ك آلو( را برال داللت ك راىنمائى بر )شناسائى ك ىب)كو بزرگًتين مع
نشانو برپا داشىت، ك بآؿ اك )اكصياء آف حضرت( راىهال رضا ك خوشنودل بسول خود را آشكار ساخىت، پس بر ٤تٌمد ك 

ين منز٢تال ارٚتند قرار ده، ك نردبانيكو برال رسيدف ّتايگاه آؿ اك دركد فرست، ك قرآف را برال ما دستاكيز رسيدف بگراميًت 
گزند )ّٔشت( بر آف باال ركمي، ك سبىب كو بآف رىائى )از عذاب ك كيفر( در عرصو ك فراخى قيامت را پاداش  سالمت ك ىب

ر ٤تٌمد ك آؿ اك بار خدايا ب 9[ ]-ال كو بآف بر نعمت فراكاف سرال اقامت ك ماندف )ّٔشت( در آئيم يابيم، ك كسيلو
 دركد فرست،
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ىا )راىها(  ك بوسيلو قرآف بار سنگُت گناىاف را از ما بيانداز، ك خوىال نيكول نيكوكاراف را ٔتا ببخش، ك ما را پَتك نشانو
ل كساٌل بگرداف كو در ساعات شب ك بامداد ك شاـ قرآف را برال تو بپا داشتند )در خواندف ك عمل بآف كوشش 

ر ك نواىى ك سائر دستورىال( آف ما را از ىر چركى )گناىاف( پاؾ ٪تائى مينمودند( تا بسبب پاؾ كردف )رفتار طبق اكام
ىال كساٌل گرداٌل كو بركشنائى )راىنمائى( قرآف ركشٌت )راه رستگارل( جستند، ك آرزك )ل طوؿ  )بيامرزل( ك پَتك نشانو

ورىا( ل فريبش آناف را فرا گرفتو تباه عمر ك ٚتع ماؿ ك مانند آف( آّٗا را از كار )بندگى( باز نداشتو كو بفريبها )جورك كا ج
بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك قرآف را برال ما در تاريكيهال شب )كو در آف  01[ ]-)بدٓتت( گرداند

كحشت ك ترس پيش آيد( مونس ك آشنا، ك از تباىكاريهال شيطاف )برانگيخنت اك انساف را بر آنچو سزاكار نيست( ك از 
ىال بد حافظ ك نگاىدارنده، ك برال گامهال ما از بردنشاف ما را بسول گناىاف، باز دارنده، ك  دف انديشودر دؿ گذران



برال زباّٗاماف از فرك رفنت در باطل ك نادرسىت )دركغ، بيهوده ك بيجا سخن گفنت( ىب آنكو از مرض ك بيمارل باشد گنگ  
ده، ك برال تأٌمل ك انديشو در عربت ك پند گرفنت )از گرفتاراف باعماؿ كننده، ك برال اندا٦تاف از ّتا آكردف گناىاف منع كنن

ك كردار خويش( كو غفلت ك فراموشى ما آف را درىم پيچيده گشاينده گرداف تا فهم ك دانسنت شگفتيها )علـو ك مواعظ ك 
 از زير بار حكم( ك مثلها ك داستاّٗال منع كننده )از گناىاف( آف را، كو كوىهال استوار با سخىت آّٗا

 022الصحيفة السجادية / ترٚتو ك شرح فيض اإلسالـ، ص: 

ا اٍلقيٍرافى عىلى «:20ل  59س »رفنت آف ناتوانند، بد٢تال ما برساٌل )اشاره بفرمايش خدال تعاىل  جىبىلو لىرىايٍػتىوي   لىٍو انٍػزىٍلنا ىذى
ا لًلنَّاًس لىعىلَّهيٍم يػىتىفىكَّريكفى خاًشعان ميتىصىدّْعنا ًمٍن خىٍشيىًة اللًَّو كى تًٍلكى األٍمثاؿي  يعٌت اگر اين قرآف را بر كوىى ميفرستادمي   نىٍضرّٔي

از ترس خدا فركتن ك شكافتو ك از ىم رٮتتو ميگشت، ك اين مثلها را برال مردـ « با بزرگى ك سخىت»ميديدل كو كوه 
توبيخ ك سرزنش است بر سختدىل انساف ك فركتٌت نكردف در اين بياف »ميزنيم اميدكار باش كو ايشاف تفٌكر ك انديشو ٪تايند 

بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك  00[ ]-«(اك ىنگاـ خواندف قرآف ك انديشو نكردنش برال آنچو در آنست
مىت ىال بد را از سال بوسيلو قرآف خَت ك نيكى ك آراستگى بركف ما را ثابت ك پا برجا گرداف، ك در دؿ گذراندف انديشو

ىا ك كابستگى گناىا٪تاف را بشول )از  دركّٗال ما باز دار، ك چركى د٢تاماف )غفلت، ناداٌل، سخىت ك مانند آّٗا( ك عالقو
مياف برب( ك كارىال پراكنده شده ما را فراىم آكر، ك در جال صف بسنت ك بيك رشتو در آمدف در پيشگاىت )ركز 

سَتاب ٪تا، ك در ركز ترس بزرگ )ركز قيامت( ىنگاـ زنده شد٪تاف ما را  رستاخيز( تشنگى ما را در جاىال بسيار گـر
 بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك 02[ ]-ىال اماف ك زّٗار )از آتش دكزخ( بپوشاف ّتامو
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نيازمندل اصالح فرما، ك گشايش زندگاٌل ك بسيارل چيزل ما را بنداشنت احتياج ك  دركد فرست، ك بوسيلو قرآف فقر ك ىب
فراخى ركزيها را بسول ما ركاف گرداف، ك ما را از خوىال نكوىيده ك اخالؽ پست دكر ٪تا، ك از درٌه گود كفر ك چيزىائى  

ك در كو نفاؽ ك دك ركئى را پيش آكرد نگاىدار، تا در ركز رستاخيز قرآف ما را بسول خوشنودل ك ّٔشت تو كشاننده، 
دنيا از خشم )دكرل رٛتت( تو ك ٕتاكز ك گذشنت از احكاـ تو باز دارنده، ك برال آنچو در حكم تو است ْتالؿ دانسنت 

بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك بوسيلو قرآف  03[ ]-حالؿ آف ك حراـ مشردف حراـ آف گواىى دىنده باشد
ىال كقت جاف كندف )يا پى در پى بودف  الو كردف ك پى در پى بودف نالوىنگاـ )رسيدف( مرگ اندكه جاف كندف ك سخىت ن

ىا ك بشمار افتادف نفسهال در كقت جاف سپردف( را بر ما آساف فرما آنگاه كو جاّٗا بچنربىال گردف رسد  غرغره



ىال پا  ده از انگشتاند: از لطف ك توفيق خداكند متعاؿ است ببندگاف كو فرشتو مرگ را در گرفنت جاّٗا امر فرمو  )گفتو
شركع ٪تايد آنگاه تدر٬تا ك كم كم بباال آيد يا بسينو ك گلو رسد برال اينكو بنده در اين مٌدت بتواند از ركل دؿ ٓتدا رك 

آكرد ك كصٌيت ك توبو ٪تايد پيش از آنكو عامل ديگر را بچشم ببيند ك ركحش از بدف بَتكف شود كو از اين راه اميد بو 
ر اك ميباشد( ك گفتو شود كيست افسونگر؟ )ياراف ك خويشاف ٤تتضر ك مرگ رسيده گويند: كيست دعا نيكوئى پاياف كا

  خواند كو اين بيمار ّٔبودل يابد؟ يا كيست
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اند! يا برخى از فرشتگاف گويند:  كو بتواند اين انساف را كو نزديك مردف است بافسوف ّٔبودل دىد؟ كسى نيست ك ٪تيتو 
كداـ يك از مشا فرشتگاف ركح اين ٤تتضر را باال ميربيد، فرشتگاف رٛتت يا فرشتگاف عذاب؟ اين ٚتلو از دعا اقتباس از 

اًقىى   «:26ل  75س »قوؿ خدايتعاىل است  كو دنيا »يعٌت چنُت نيست   كى قيلى مىٍن راؽو « 27ل »كىالَّ اذا بػىلىغىًت الًتَّ
چوف جانشاف بچنرب گردف رسد ك گفتو شود: كيست افسونگر « ىاف دؿ بر دنيا توانند ّٗاد ك از آخرت غفلت ٪تايندخوا

ىال پنهانيها )ل از عقل ك علم  ك فرشتو مرگ برال گرفنت آف جاّٗا از پرده«( بدعاء يا طبيب ك ّٔبودل دىنده بدكاء»
ائى )از دنيا( از كماف مرگها بزند، ك برال آف جاّٗا جامى را كو زىر بشر( آشكار گردد، ك آّٗا را بتَتىال ترس فراؽ ك جد

آلوده است چشيدف از آف از زىر مرگ آميختو سازد، ك كوچ كردف ك ركاف شدف ما )از دنيا( بسول آخرت نزديك شود، 
كيلَّ اٍنسافو اٍلزىٍمناهي   كى  «:03ل  07س »ك اعماؿ ك كردارىا )مانند( گردف بندىال در گردّٗا گردد )اشاره بقوؿ خدايتعاىل 

عملش با اك است ك مانند  »در گردف اك كاجب ك الـز گردانيدمي « ىر كو باشد»يعٌت ك عمل ىر انساٌل را   عينيًقو  طائًرىهي يف
گاه ركز ّٔمرسيدف )ركز قيامت كو جاّٗا با بدّٗا، يا اىل آٝتاف با اىل  ك تا كعده«( گردف بند ىرگز از اك جدا ٪تيشود

بار خدايا بر ٤تٌمد ك  04[ ]-ُت، يا ستمگر با ستمكشيده يا غَت آّٗا كو خدا ميداند ّٔم رسند( گورىا آرامگاه باشدزم
ىال خاؾ را برال ما مبارؾ ك  آؿ اك دركد فرست، ك فركد آمدف ٓتانو كهنو )از ىم رٮتتو: قرب( ك بسيار ماندف در مياف طبقو

 -جدائى از دنيا برال ما )تا رسيدف ببهشت( ًّٔتين منز٢تا قرار ده )رسوؿ خدانيكو ساز، ك قربىا را پس از مفارقت ك 
فرموده: قرب ٩تست منزؿ از منز٢تال آخرت است اگر كسى از آف ٧تات ك رىائى يافت پس از آف  -صٌلى الٌلو عليو ك آلو

تگيهال قرب( را بوسيلو رٛتت آسانًت از آنست، ك اگر ٧تات نيافت پس از آف سختًت از آنست( ك تنگى ٟتدىاماف )شكاف
ماف رسوا  ك مهربانيت گشاده گرداف، ك ما را در مياف گركه بسيارل كو در قيامت حاضر ميشوند بگناىهال تباه سازنده

 [-مكن
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خوارل مقاـ ك مرتبو ما رحم فرما، ك ىنگاـ  ك بوسيلو قرآف در جال صف بسنت ك بيك رشتو در آمدف در برابر تو بر 05]
عليهم  -لرزيدف پل دكزخ در ركز گذشنت از آف لغزش گامهال ما را ثابت ك پا برجا بدار )اخبار بسيار از ائٌمو معصومُت

رسيده: ركز قيامت پلى بر ركل دكزخ كشيده ميشود كو اٌكؿ آف موقف ك جال ايستادف برال حساب ك كارسى  -الٌسالـ
ك آخر آف بر در ّٔشت است، ىر كو خدا را اطاعت كرده از آف ميگذرد ك ببهشت مَتكد ك ىر كو اك را معصيت است 

 ٪توده از دك ٝتت آف بآتش ميافتد، ك در كصف آف رسيده:

 تر است، ك مؤمن مانند برؽ تندرك از آف ميگذرد، ك در بعض اخبار رسيده: كو از مو باريكًت ك از مششَت برنده

ل دكزخ ميلرزد ك اىلش را ميلرزاند بطوريكو مفاصل ك پيوندىال انداـ ايشاف ّٔم زده ميشود، ك مردـ مانند صراط ك پ
ىال ريز در آتش ميافتند، ك جز كسى را كو خدا رحم ميكند از آف رىائى ٪تييابند( ك پيش از بر انگيخنت )زنده  مورچو

ا ركز رستاخيز از ىر اندكىى ك از ترسهال سخت ركز قيامت شدف در قيامت( تاريكى قربىال ما را ركشن فرما، ك ما ر 
ك ركىال ما را سفيد )شادما٪تاف( گرداف  11[ ]-)كو مصيبت ك سخىت آف باالترين مصائب ك سختيها است( ٧تات ده

 ركزيكو ركىال ستمگراف سياه ميشود )افسرده ميگردند( در ركز افسوس ك پشيماٌل )گمراىاف، اشاره بقوؿ خدال تعاىل
بًتساف( ك برال ما در د٢تال اىل « ركز قيامت»يعٌت ايشاف را از ركز پشيماٌل  كى اٍنًذٍرىيٍم يػىٍوـى اٟتٍىٍسرىةً  «:94ل  14س »

افَّ الَّذينى امىنيوا كى عىًمليوا الصَّاًٟتاًت سىيىٍجعىلي ٢تىيمي  «:41ل  14س »اٯتاف ٤تٌبت ك دكسىت قرار ده )اشاره بقوؿ خدال تعاىل 
  يعٌت ٫تانا آنانكو اٯتاف آكردند ك كارىال ني كيٌدان الرَّٛتٍ 
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چنانكو در »٤تٌبت ك دكسىت قرار ميدىد « در د٢تال مؤمنُت»شايستو ا٧تاـ دادند بزكدل خداكند ٓتشاينده برال ايشاف 
بار خدايا بر ٤تٌمد )صٌلى  07[ ]-بر ما سخت ك دشوار مگردافك زندگى را «( د٢تال دمشنانشاف رعب ك ترس ميافكند

الٌلو عليو ك آلو( بنده ك فرستاده خود دركد فرست، ٫تچنانكو پياـ تو را رسانيد، ك فرمانت را بصدال بلند ك آشكارا بياف  
يعٌت پس بصدال بلند ك   رًكُتى فىاٍصدىٍع ٔتا تػيٍؤمىري كى اٍعًرٍض عىًن اٍلميشٍ  «:94ل  05س »كرد )اشاره بقوؿ خدال تعاىل 

بار  08[ ]-آشكارا آنچو را كو بآف مأمورل برساف ك از كٌفار رك بگرداف( ك بندگانت را پند داد )كو براه حٌق در آيند(
ركز رستاخيز از جهت مرتبو ك مقاـ نزديكًتين پيغمرباف ٓتود، ك از  -دركدىال تو بر اك ك بر آؿ اك باد -خدايا پيغمرب ما را

ت شفاعت ك ميا٧تيگرل )از گناىكاراف اٌمت( برترين ايشاف، ك از جهت قدر ك منزلت بزرگًتين آّٗا، ك از جهت جاه جه



بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ ٤تٌمد دركد فرست، ك بناء ك ساختماف اك را  09[ ]-ك جالؿ آبركمندترين آناف نزد خود قرار ده
ه( ك دليل اك )قرآف كرمي( را بزرگ گرداف )بر ٫تو آشكار ساز( ك ترازكل بلند كن )دين مقٌدسش را بر ٫تو ادياف برترل د

)حسنات( اك را سنگُت ٪تا، ك شفاعتش را )در باره گنهكاراف( بپذير، ك منزلتش را )نزد خود( نزديك، ك رك سفيدش 
ك  21[ ]-ش را باال برا )شادمانش( فرما، ك نورش را كامل )ك دينش را در ٫تو جال جهاف منتشر( ساز، ك درجو ك مرتبو

 ما را بر طريقو ك ركش اك زنده بدار، ك بر دين اك ٔتَتاف، ك در
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اش برب، ك از فرمانرباف اك قرار ده، ك در گركه اك گرد آكر، ك ْتوض اك )ّٗرل كو  راه آشكارش سَت ده، ك براه ك طريقو
ّٔشت بآ٨تضرت عطا فرموده ك بر گزيدگاف اٌمت ركز قيامت در آف كارد ميشوند( كارد ساز، ك از جاـ آف خدال تعاىل در 

بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركدل كو بوسيلو آف اك را ببهًتين نيكى ك  -بار خدايا -ك دركد فرست 20[ ]-حوض سَتاب گرداف
شاده ك ٓتشش بزرگى )كو فنا ك نيسىت ك كم شدف در ٓتشش ك بزرگواريت كو اميدكار است برساٌل، زيرا تو دارال رٛتت گ

ىال پركردگارل  بار خدايا اك را در برابر اينكو پيغامهال تو را رسانيد، ك آيات )قرآف ٣تيد، يا نشانو 22[ ]-آف راه ندارد(
)بدست ك زباف(   ك يگانگى( تو را اداء ٪تود )مردـ را بآف راىنمائى كرد( ك بندگانت را پند ك اندرز داد، ك در راه تو

كوشش ك كار زار كرد پاداش ده، ببهًتين پاداشى كو بيكى از فرشتگانيكو از خواٌص ك نزديكاف درگاه تو ىستند، ك 
ال، ك دركد ك مهرباٌل ك نيكيهال بسيار خدا بر اك ك بر آؿ اك كو )از چركى جهل  پيغمرباف فرستاده شده برگزيده خود داده

 [-اند. اٯتاف آراستو ك از پليدل ميالد ك آلودگى معاصى ك فساد( پاؾ ك ناداٌل( پاكيزه ك )بعلم ك
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 دعال چهل ك سـو از دعاىال اماـ عليو الٌسالـ است ىنگامى كو ّٔالؿ ك ماه نو نگاه ميكرد

اند: ىالؿ غرٌه ك اٌكؿ قمر يا تا دك يا سو يا ىفت شب ك شب بيست ك ششم ك بيست ك ىفتم را گويند ك در سائر  )گفتو
شبها قمر ناميده ميشود، ك كقت خواندف دعا ىنگامى است كو آف را ىالؿ مينامند، ك سزاكارتر آنست كو خواندف دعاء 

بر آف اتٌفاؽ دارند، ك اگر خوانده نشد از شب دٌكـ نگذرد، زيرا از شب اٌكؿ بتأخَت نيفتد چوف اىل لغت ك اصطالح 
بيشًت اىل لغت تا شب دٌكـ را ىالؿ ميدانند، ك اگر در شب دٌكـ ىم خوانده نشد از شب سٌوـ تأخَت نشود، چوف 

طالؽ آف اند، ك اطالؽ ىالؿ بر ماه تا شب ىفتم از قبيل ا بسيارل از اىل لغت شب سٌوـ را آخر شبهال ىالؿ دانستو
اند برال آنست كو  بشب بيست ك ششم ك بيست ك ىفتم است كو اطالؽ حقيقى نيست، ك اينكو آف را ىالؿ ناميده



ىنگاـ ديدف آف مردـ صداىا بلند مينمايند ك ىالؿ از اىالؿ گرفتو شده ك آف ٔتعٌت بلند ٪تودف صدا است، ك اينكو پس از 
مر ٔتعٌت ابيض ك سفيد است، ك اينكو در شب چهاردىم آف را بدر ىالؿ را قمر مينامند برال سفيدل آنست، ك اق

ميگويند از جهت آنست كو گوئيا برال پنهاف شدف خورشيد ك طلوع ك ظاىر شدف خود مبادرت ك شتاب مينمايد، ك در 
ك  «بر ٫تو مستحبٌ »اـ ماه رمضاف مستحٌب عيٌت  اـ ماه شعباف ك شب سى صدد بر آمدف برال ديدف ىالؿ در شب سى

ك خواندف دعا ىنگاـ ديدف ىالؿ باٚتاع علماء « چند نفر كو ديدند از ديگراف كفايت ميكند»كاجب كفائى است 
  مستحٌب است، ك دعاىائيكو ىنگاـ ديدف ىالؿ

 022الصحيفة السجادية / ترٚتو ك شرح فيض اإلسالـ، ص: 

ست، ك برخى اختصاص بديدف ىالؿ ماه خوانده ميشود بسيار است، ك بعضى از آّٗا برال ديدف ىالؿ ىر ماىى ا
عليو  -رمضاف دارد، ك از ٚتلو دعاىائيكو ىنگاـ ديدف ىالؿ ىر ماىى خوانده ميشود دعائى است كو امَت ا١تؤمنُت

فرموده: ىر گاه ىالؿ را ديدل ّتال خود باش ك بگو: الٌلهٌم اٌٌل اسالك خَت ىذا الٌشهر ك فتحو ك نوره ك نصرتو  -الٌسالـ
ك طهوره ك رزقو، ك اسالك خَت ما فيو ك خَت ما بعده، ك اعوذ بك من شٌر ما فيو ك شٌر ما بعده، الٌلهم ادخلو علينا ك بركتو 

باالمن ك االٯتاف ك الٌسالمة ك االسالـ ك الربكة ك الٌتوفيق ١تا ٖتٌب ك ترضى يعٌت بار خدايا من از تو نيكوئى اين ماه ك 
فزكٌل ك پاكى ك ركزل آف را درخواست مينمامي، ك از تو نيكوئى آنچو در آنست ك فَتكزل ك ركشنائى ك يارل ك بركت ك 

، بار خدايا آف را  آنچو پس از آنست را ميطلبم، ك از بدل آنچو در آف است ك بدل آنچو پس از آف است بتو پناه ميرـب
و دكست ميدارل ك خوشنود ميشول باٯتٌت ك اٯتاف ك تندرسىت ك اسالـ ك بركت ك فزكٌل ك جورل اسباب كار برال آنچو ت

عليو  -بر ما كارد ساز. ك از ٚتلو دعاءىائيكو ىنگاـ ديدف ماه رمضاف خوانده ميشود دعائى است كو اماـ جعفر صادؽ
فرموده: ىر گاه ىالؿ ماه رمضاف را ديدل بآف اشاره مكن ك رك بقبلو دك دستت بسول خدال عٌز ك جٌل بلند ٪تا  -الٌسالـ

كرده بگو: رىٌب ك رٌبك الٌلو رٌب العا١تُت، الٌلهٌم اٌىلو علينا باالمن ك االٯتاف ك الٌسالمة ك االسالـ ك ا١تسارعة ك ّٔالؿ خطاب  
إىل ما ٖتٌب ك ترضى، الٌلهٌم بارؾ لنا يف شهرنا ىذا، ك ارزقنا عونو ك خَته، ك اصرؼ عٌنا ضرٌه ك شرٌه ك بالءه ك فتنتو يعٌت 

دا است كو پركردگار جهانياف است، بار خدايا آف را باٯتٌت ك اٯتاف ك تندرسىت ك اسالـ ك پركردگار من ك پركردگار تو خ
  شتاب ٪تودف بسول آنچو دكست ميدارل ك راضى
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ل ك نيكوئى آف را ركزل ما فرما، ميشول بر ما آشكار ساز، بار خدايا در اين ماه ما برال ما بركت ك نيكى قرار ده، ك يار 
ك زياف ك بدل ك گرفتارل ك عذاب ك سخىت در آف را از ما دكر ٪تا. ك بُت خطاب ك رك بقبلو بودف در شهرىائيكو قبلو 



آّٗا ٝتت مشرؽ است منافات ندارد، زيرا خطاب ٫تاف سخن گفنت با ديگرل است اگر چو ركبرك نباشند، چوف گاىى 
ند ك سخن ميگويد با كسيكو در پشت سر اك است، ك ٦تكن است بگوئيم در چنُت شهرىا ميشود انساف خطاب ميك

ىال ديگر را رك بقبلو، ك مقصود از خطاب ك سخن   ىائى كو خطاب ّٔالؿ را در بر دارد ك ّٔالؿ ٓتوانند ك ٚتلو ٚتلو
باال ك مانند بيشًت الفاظ ٫تُت دعا كو گفنت ّٔالؿ خطاب بالفاظى است كو بآف ربط دارد مانند رىٌب ك رٌبك الٌلو در دعال 

ال آفريده شده فرمانربدار، ال ٫تيشو در رفتار شتاب   0[ ]-اكنوف بيارل خدال تعاىل بًتٚتو ك شرح آف شركع مينمائيم(:
كننده )چوف ماه در بيست ك ىشت شبانو ركز بدكر فلك ميگردد ك سائر كواكب كو تندركترين آّٗا زىره ك عطارد ك 

ت نزديك بيك ساؿ ميگردند( ال آمد ك شد كننده در منز٢تا ك جاىائى كو )برال آف ٔتقدار ٥تصوص ك راه خورشيد اس
ٍرناهي مىنازًؿى  «:39ل  36س »٥تصوص كو حكمت اقتضاء ميكند( قرار داده شده )اشاره بقوؿ خدال تعاىل  كى اٍلقىمىرى قىدَّ

اه را در منز٢تائى قرار دادمي تا اينكو مانند شاخو خرمال خشك شده كج گشتو يعٌت ك گردش م  حىىتَّ عادى كىاٍلعيٍرجيوًف اٍلقىدميً 
 [-باز گردد( ال تصٌرؼ كننده در فلك ك چرخى كو جال تدبَت ك نظم )امور( است« زرد ك الغر، ٔتنزؿ اٌكؿ»ديرينو 
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بوسيلو تو تاريكيها را ركشن كرد، ك بسبب تو مشكالت امور را آشكار ساخت، ك تو اٯتاف آكردـ بكسى )خدائى( كو  2]
ىال قدرت ك توانائيش )بر ٫تو چيز( قرار  ال از نشانو ىال پادشاىى )استيالء ك غلبو( خود ك نشانو ال از نشانو را نشانو

ب چهاردىم ماه( ك بكاسنت )آف مانند شب داد، ك تو را خدمتگزار ك فرمانربدار كرد با فزكٌل )نور ك ركشنائى مانند ش
يكم ماه( ك بطلوع ك ىويدا شدف )در باالل افق( ك بغركب ك پنهاف گشنت )در زير كرانو آٝتاف( ك بركشن گرديدف )از 

خورشيد، يا ركشن ٪تودف( ك تَتگى )بر اثر حائل شدف زمُت مياف ماه ك خورشيد، يا تَته ساخنت كو آف بر اثر حائل شدف 
ه است مياف ما ك جـر خورشيد، كىل درستًت آنست كو گفتو شود: ك بركشن شدف ك تَتگى( در ٫تو آف حاالت ك جـر ما

منزٌه ك پاؾ )از نقائص( است اك  3[ ]-ال اش شتاب كننده چگونگيها تو اك را فرمانربدار ك بسول اراده ك خواستو
قٌدر ٪توده! ك چو دقيق ك باريك است آنچو در باره اش( در آفرينش تو م )شگفتا( چو شگفت است آنچو )بر حسب اراده

 [-تو ا٧تاـ داده! ترا كليد ماىى نو برال كارل نو )كو چگونگى آف برال ما ىويدا نيست( قرار داده
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و ك تقدير كننده من ك تقدير كننده تو ك صورت از خدائى كو پركردگار من ك پركردگار تو ك آفريننده من ك آفريننده ت 4]
ٓتشنده من ك صورت ٓتشنده تو است درخواست مينمامي كو بر ٤تٌمد ك آؿ اك رٛتت ك دركد فرستد، ك تو را ماه بركت ك 



 نيكى گرداند كو ركزىا آف بركت را از مياف نربد )بلكو ىر ركزل بر اثر ّتا آكردف كارىال شايستو از ركز ديگر نيكوتر
باشد( ك ماه با طهارت ك پاكى كو گناىاف، آف را چركُت نسازد )چناف ماىى كو از اعضاء ك انداـ كارىال ناشايستو سر 

گزندل از بديها )كرب، حسد، حرص، غركر، حٌب ماؿ ك مانند  ىا ك تباىيها ك سالمىت ك ىب ماه اٯتٌت از آفت 5[ ]-نزند(
اخًتل در آف راه نيابد، ك ماه بركت كو سخىت در زندگى با آف نباشد، ك  آّٗا(: ماه سعادت ك نيكبخىت كو ٨توست ك بد

ماه آساٌل كو دشوارل با آف ٦تزكج ك درىم نشود، ك ماه خَت ك نيكى كو بدل با آف آميختو نگردد، ماه اٯتٌت )از شيطاف ك 
ك احساف ك سالمىت ك  ( ك نعمت-عليهم الٌسالـ -ىوال نفس( ك اٯتاف )گركيدف ٓتدا ك رسوؿ ك اكصياء آف حضرت

 [-اند( اسالـ )فرمانربل از آنچو دستور داده
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بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك ما را از خوشنودترين كسانيكو ىالؿ بر آّٗا طلوع ٪توده قرار ده، ك از  6]
اند، ك از نيكبختًتين كسانيكو تو را در آف ماه پرستش  ه( كو بسول آف نگاه كردهترين كساٌل )از اكصاؼ نكوىيد پاكيزه

ميكنند، ك ما را در آف برال توبو ك بازگشت )از گفتار ك كردار ناشايستو( توفيق ده، ك از گناه حفظ فرما، ك از ّتا آكردف 
ىال  آف در دؿ ما انداز، ك پوشش ك سپاسگزارل از نعمت ك ٓتشش خود را در 7[ ]-معصيت ك نافرمانيت نگاىدار

عافيت )آنچو كو مانع ك جلوگَت از زياف ك بدل است( را ٔتا بپوشاف، ك بوسيلو كامل كردف طاعت ك فرمانربيت در آف، 
ال ك خدا دركد فرستد بر  نعمت )خود( را بر ما كامل ساز )بيش از پيش گرداف( زيرا تو بسيار نعمت دىنده ك ستوده شده

 [-اك كو )از ىر گناىى( پاكيزه ك )از اكصاؼ ناپسنديده( پاؾ ىستند.٤تٌمد ك آؿ 
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 دعال چهل ك چهاـر از دعاىال اماـ عليو الٌسالـ است ىنگامى كو )شب اٌكؿ يا ركز اٌكؿ( ماه رمضاف مَتسيد

گناىاف را ميسوزاند « يرمض الٌذنوب»ضاف ناميده شده برال آنكو رسيده: رم -صٌلى الٌلو عليو ك آلو -)از پيغمرب
بودمي ك از رمضاف سخن ميگفتيم، حضرت فرمود:  -عليو الٌسالـ -سعيد ابن سامل گفتو: نزد حضرت باقر« ميآمرزد»

د ك ٪تَتكد، نگوئيد اين رمضاف، ك نگوئيد رمضاف رفت ك رمضاف آمد، زيرا رمضاف نامى از نامهال خدال تعاىل است ٪تيآي
ّٗى در  -رٛتهم الٌلو -ك علماء« ماه رمضاف»آنكو ميآيد ك مَتكد زايل ك نيست شونده است، بلكو بگوئيد شهر رمضاف 

اند، ك بياف شدف لفظ رمضاف در بعض احاديث بدكف شهر زياٌل باين گفتار ٪تَتساند، زيرا  اينجا را ٛتل بر كراىت ٪توده
سپاس خداىي را سزا است  1ك جائز بودف آف بوده ك اين با كراىت منافات ندارد(: ] ٦تكن است مقصود از آف بياف مباح



اند( قرار  كو ما را برال سپاسگزارل خود راىنمائى ٪تود )توفيق داد( ك از اىل سپاس )كسانيكو بسپاسگزارل شناختو شده
اراف باشيم، ك ما را بر آف سپاسگزارل داد )يا ك از اىل ك دكستاف خويش گردانيد( تا برال احساف ك نيكيش از سپاسگز 

 [-پاداش نيكوكاراف دىد
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ك سپاس خدائى را سزا است كو )راىنمائى بو( دين خود )آنچو كو بآف عبادت ك پرستش ميشود( را ٔتا عطا ٪تود، ك  2]
الـ( اختصاص داد، ك در راىهال احساف ك نيكيش در آكرد تا بوسيلو ما را )نو اٌمتهال گذشتو را( ٔتٌلت خويش )اس

نعمتش در آف راىها رفتو بسول رضا ك خوشنوديش دست يابيم، سپاسى كو آف را از ما بپذيرد، ك بوسيلو آف از ما 
فاد از اين ك سپاس خدائى را سزا است كو ماه خود ماه رمضاف )مست 3[ ]-خوشنود گردد )رٛتتش را بر ما ارزاٌل دىد(

ٚتلو آنست كو رمضاف يكى از نامهال خدال تعاىل است( ماه صياـ ك ركزه )امساؾ ك خوددارل از خوردف ك آشاميدف 
در اكقات معلومو( ك ماه اسالـ )ماه طاعت ك فرمانربل از جهت بسيارل طاعت ك بندگى، يا ماه دين اسالـ برال اينكو 

 ست، چنانكو حفص ابن غياث ٩تعى گفتو:كاجب شدف ركزه آف از ٥تتٌصات اين اٌمت ا

ميفرمود: خداكند ركزه ماه رمضاف را بر ىيچيك از اٌمتهال پيش از ما كاجب نكرده  -عليو الٌسالـ -شنيدـ حضرت صادؽ
ـي كىما   «:139ل  0س »است، پس بآف حضرت گفتم: معٌت قوؿ خدال تعاىل  يا ايػُّهىا الَّذينى امىنيوا كيًتبى عىلىٍيكيمي الصّْيا

« ال اىل اٯتاف ركزه بر مشا كاجب شد چنانكو بر آنانكو پيش از مشا بودند كاجب گرديد»  كيًتبى عىلىى الَّذينى ًمٍن قػىٍبًلكيمٍ 
بر اٌمتهال  »، پس اين اٌمًتا ٔتاه رمضاف چيست؟ فرمود: خداكند ركزه ماه رمضاف را بر پيغمرباف كاجب گردانيد نو بر اٌمتها

برترل داد، ك كجوب ركزه آف را بر رسوؿ خدا ك بر اٌمت آف حضرت قرار داد( ك ماه پاكيزگى، ك ماه تصفيو ك « گذشتو
  پاؾ كردف
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ـ ك ايستادف )برال ٪تاز در شبها( را يكى از آف راىهال احساف قرار )از گناىاف، يا ماه ٗتليص ك رىائى از آّٗا( ك ماه قيا
داد )ك اينكو ماه رمضاف را ماه قياـ گفتند برال آنست كو ٪تاز مستحىٌب در شبهال آف بسيار خوانده ميشود، ك مشهور در 

اند: خواندف ىزار ركعت ٪تاز  هركايات عالكه از ٪تازىال مستحىٌب كو در ىر شب بايد خواند چنانكو بسيارل از علماء فرمود
در شبهال آف مستحب است، ك كيفٌيت آف آنست كو ىر شىب تا بيست شب بيست ركعت: ىشت ركعت پس از ٪تاز 

مغرب ك دكازده ركعت پس از ٪تاز عشاء ك در شب نوزدىم بغَت از بيست ركعت صد ركعت ديگر خوانده شود، ك در ده 



شت ركعت پس از ٪تاز مغرب ك بيست ك دك ركعت پس از ٪تاز عشاء ك شب پس از بيست شب ىر شىب سى ركعت: ى
در ىر شب از بيست ك يكم ك بيست ك سـو بغَت از سى ركعت صد ركعت ديگر كو ٣تموع آّٗا ىزار ركعت است، ك 

اـ ساقط است ك ّتال آف خواندف درست نيست( آنچناف ماىى كو  اگر ماه رمضاف از سى ركز كمًت باشد ٪تاز شب سى
رآف در آف فرك فرستاده شد )خدال تعاىل آف را در شب قدر بآٝتاف دنيا فرستاد ك از آ٧تا در مٌدت بيست ك سو ساؿ ق

ىال آشكار  نازؿ گردانيد( در حاليكو برال مردـ راىنما )ل از گمراىى( ك نشانو -صٌلى الٌلو عليو ك آلو -بتدريج بر پيغمرب
كى   اٍنزًؿى فيًو اٍلقيٍرآفي ىيدلن لًلنَّاًس كى بػىيّْناتو ًمنى ا٢ٍتيدل  الَّذل  ٌق ك باطل است )ٚتلورىربل )حالؿ ك حراـ( ك جدا كننده مياف ح

پس برترل آف را بر ماىهال ديگر بسبب حرمتها ك گرامى  4[ ]-اقتباس شده(« 085ل  2س »از قرآف شريف   اٍلفيٍرقافً 
رار داده ىويدا گردانيد، ك در آف ماه از جهت بزرگ داشنت، داشتنهال بسيار ك فضائل ك برتريهال آشكار كو برال آف ق

ىا را در )ركزىال(  آنچو را كو در ماىهال ديگر حالؿ كرده حراـ ٪تود، ك از جهت گرامى داشنت، خوردنيها ك آشاميدٌل
پيش انداختو شود ك آف منع كرد، ك برال آف كقت آشكارل )معٌيٌت( قرار داد كو خدال بزرگ ك توانا جائز ك ركا ٪تيداند كو 

 [-پذيرد كو از آف كقت بتأخَت افتد ٪تى
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پس از آف )عبادت ك بندگى در( شىب )شب نوزدىم يا بيست ك يكم يا بيست ك سٌوـ( از شبهال آف را بر )عبادت  5]
در( شبهال ىزار ماه برترل داد )چوف خَتات ك بركات ك نيكيها ك سودىال ديٌت ك دنيول در آف است( ك آف را شب 

كو حادث ميشود را مقٌدر ميفرمايد( در آف شب )بسيارل از( قدر ناميد )شىب كو خدال تعاىل اجلها ك ركزيها ك ىر امرل  
فرشتگاف ك ركح )القدس: جربئيل يا كحى يا ٥تلوقى است بزرگًت از فرشتگاف( بفرماف پركردگارشاف بر ىر كو از بندگانش 

ٌدر فرموده( فركد ٓتواىد با قضا ك قدرل كو ٤تكم ك استوار كرده )تغيَت ك تبديلى در آف نيست( برال ىر كارل )كو خدا مق
ميآيند، آف شب سالـ ك دركد )فرشتگاف( است )بر آنانكو برال ٪تاز بپا ايستاده يا در حاؿ ركوع ك سجودند، يا آنكو 
شب سالمىت ك رىائى از ضرر ك زياف شياطُت است( كو بركت ك خَت آف تا آشكار شدف ركشٌت صبح ك دائم ك ٫تيشو 

ك دركد فرست، ك شناسائى برترل آف را )بر ماىهال ديگر( ك بزرگ داشنت حرمت بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ ا 6[ ]-است
ال ٔتا ا٢تاـ ٪تا، ك ما  ك حٌقش را )كو قياـ ك ايستادگى بر آف كاجب است( ك دكرل گزيدف از آنچو را كو منع ك حراـ كرده

ر آف ماه بآنچو تو را خوشنود ميگرداند را بر ركزه داشنت آف بوسيلو بازداشنت انداـ از گناىاف ك بكار بردف آف انداـ د
)خواستو تو در آف است( يارل فرما، تا با گوشهاماف سخن بيهوده گوش ندىيم، ك با چشمهاماف بسول بازل )كارىائى  

 [-كو انساف را از مقصود باز دارد( نشتابيم
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)طلب يا فرا گرفنت( حراـ دراز ننمائيم، ك با پاىاماف بسول آنچو منع ك حراـ گشتو نركمي، ك تا ىاماف را بو  ك تا دست 7]
ال، ك زباّٗاماف گويا نشود  شكمهاماف نگاه ندارد ك گرد نياكرد جز آنچو )خوردٌل ك آشاميدٌل( كو تو حالؿ ك ركا گردانيده

ال )اين چند  كو( تو خرب داده ك بياف فرموده  -عليهم الٌسالـ -جز بآنچو )قرآف ٣تيد ك گفتار پيغمرب اكـر ك أئٌمو معصومُت
دار بكنيز خود  دار است كو در اين باره اخبار بسيار رسيده، ركايت شده: زف ركزه ٚتلو اشاره بآداب ك نيكو رفتارل ركزه

امر كرد كو ٓتور، گفت: من شنيد، فرمود: طعاـ ك خوراؾ آكردند ك بآنزف  -صٌلى الٌلو عليو ك آلو -دشناـ داد، رسوؿ خدا
ركزه ىستم! حضرت فرمود: چگونو ركزه ىسىت ك بكنيز خود دشناـ دادل؟! تنها ركزه از خوردف ك آشاميدف نيست. طعاـ 

دار ك امر ٓتوردف اك شاىد از جهت اين بوده كو ميدانستو ركزه اك ركزه مستحىٌب بوده، ك  خواسنت حضرت برال آف زف ركزه
كزه كاجب بوده ك امر حضرت ٓتوردف از ركل تأديب است يعٌت مانند اين ركزه را پاداشى نيست ك  احتماؿ مَتكد كو ر 

گرفنت ك نگرفنت آف يكساف است اگر چو گرفنت آف كاجب باشد( ك رنج نكشيم جز در آنچو )عبادت خالق ك خدمت 
دارد، سپس ٫تو آف كردارىا را از رئاء ك  ٓتلق كو( بپاداش تو نزديك گرداند، ك ّتا نياكرمي جز آنچو كو از كيفر تو نگاه

خود٪تائى خود ٪تاياف ك از ٝتعو ك شنواندف شنوانندگاف خالص ك پاكيزه گرداف كو در آف كسى را با تو شريك نگردانيم، ك 
 [-ال نطلبيم جز تو در آف مقصود ك خواستو

 032الصحيفة السجادية / ترٚتو ك شرح فيض اإلسالـ، ص: 

ٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك ما را در آف بر اكقات ٪تازىال پنجگانو با حدكد ك احكامش كو مقٌرر بار خدايا بر ٤ت 8]
عليو  -ال آگاه فرما )حضرت صادؽ ال ك شركط ك اكقاتش كو شرط ك تعيُت گردانيده ال ك كاجباتش كو كاجب كرده ٪توده

ك ما را در ٪تاز ٫تچوف كساٌل قرار ده كو مراتب  9[ ]-است(« حكم شرعى»فرموده: برال ٪تاز چهار ىزار حٌد  -الٌسالـ
شايستو آف را دريافتو اركاف ك جوانب آف را نگاىدارندگانند )اركاف ٪تاز نٌيت، تكبَت، قياـ، ركوع ك دك سجده است كو بًتؾ 

 -فرستاده توك افزكٌل ك كاسنت آّٗا از ركل عمد ك سهو ٪تاز باطل ميشود( آف را در اكقات خود ّٔماف طريقى كو بنده ك 
اش قرار داده با كاملًتين طهارت ك  در ركوع ك سجود ك ٫تو فضيلتها ك درجات رفيعو -دركدىايت بر اك ك بر آؿ اك باد

فرموده آنست كو  -عليو الٌسالـ -اند )خشوع در ٪تاز چنانكو امَت ا١تؤمنُت پاكى ك رساترين خشوع ك فركتٌت ّتا آكرنده
ات نداشتو ك كسى را كو در ٝتت راست ك چپ اك است نشناسد، ركايت شده: ٪تازگزار بسمت راست ك چپ التف



مردل را در ٪تاز ديد با ريشش بازل ميكند فرمود: اگر دلش خاشع ك فركتن بود جوارح ك  -صٌلى الٌلو عليو ك آلو -پيغمرب
 [-اندامش ىم فركتن ميبود(

 033الصحيفة السجادية / ترٚتو ك شرح فيض اإلسالـ، ص: 

ما را در آف ماه توفيق ده كو با نيكى فراكاف ك ٓتشش، ٓتويشاف خود نيكى كنيم، ك با احساف ك عطا از  ك 01]
٫تسايگا٪تاف جويا شومي، ك دارائيهاماف را از مظامل ك آنچو از راه ظلم ك ستم بدست آمده خالص ك آراستو ٪تائيم )امواليكو 

يا اگر نيستند ك يا معلـو نيست كيستند يا كجايند ْتاكم شرع باز  از راه ظلم گرفتو شده از آّٗا جدا كرده بصاحبانش 
گردانيم( ك آّٗا را با بَتكف كردف زكوّٖا )زكوة شًت، گاك، گوسفند، طال، نقره، گندـ، جو، خرما ك مويز، از چركى ك عذاب 

 فرموده: -صٌلى الٌلو عليو ك آلو -ك كيفر بر منع آف( پاؾ كنيم )رسوؿ خدا

 ك ناگفتو ٪تاند:« از خَت ك نيكى دكر است ىر ماؿ ك دارائى كو زكوة آف داده نشود»ال يزٌكى  ملعوف كٌل ماؿ

درخواست پاؾ كردف امواؿ بو بَتكف كردف زكوة در ماه رمضاف در صورتيست كو بَتكف كردف آف در آف ماه كاجب شده يا 
دف آف نرسيده يا پيش از آف كاجب گرديده ك پيش از آف كاجب گشتو ك بَتكف نشده باشد، كىل اگر كقت كجوب بَتكف كر 

بتأخَت افتد، پس پيش انداخنت آف در ماه رمضاف يا بتأخَت انداخنت آف ٔتاه رمضاف مستحٌب نيست، زيرا ىر كاجىب را بايد 
در كقت خود ّتا آكرد ك كجوب آف فورل است، ك تقدمي ك تأخَت آف بنابر قوؿ ّتواز آف از جهت رخصت ك آساٌل است 

از جهت مستحٌب بودف( ك بكسى كو از ما دكرل گزيده باز گردمي )باك بپيوندمي( ك بكسى كو ٔتا ظلم ك ستم ٪توده از نو 
ركل )آنچو مقتضى( انصاؼ ك عدؿ )است( رفتار كنيم )نو آنكو از جهت فرك نشاندف خشم از عدؿ ٕتاكز ٪تائيم( ك با  

در صدد دمشٌت با اك برآئيم( جز كسيكو در راه تو ك برال تو با اك كسيكو ٔتا دمشٌت كرده آشىت ٪تائيم )نو آنكو ما ىم 
دمشٌت شده باشد، زيرا اك دمشٌت است كو اك را دكست ٪تيگَتمي، ك حزب ك گركىى است كو با اك از ركل دؿ دكسىت 

 [-٪تيكنيم

 034الصحيفة السجادية / ترٚتو ك شرح فيض اإلسالـ، ص: 

ول تو تقٌرب جستو نزديك شومي )طلب كنيم آنچو را كو موجب بدست آكردف رٛتت ك ما را توفيق ده كو در آف بس 00]
تو است( بوسيلو كردارىال پاكيزه ك آراستو كو ما را بآف از گناىاف پاؾ كٌت )بيامرزل( ك در آف ما را حفظ كرده نگاىدارل 

يك از فرشتگانت )كو نويسندگاف اعماؿ از اينكو ٓتواىيم عيوب ك زشتيها )كردارىال ناشايستو( را از سر گَتمي، تا ىيچ
ىستند گناىاف ما را( بر تو پيشنهاد ننمايند جز آنكو كمًت باشد از اقساـ طاعت ك بندگى برال تو، ك انواع تقٌرب بسول 



بار خدايا از تو درخواست مينمامي ْتٌق )بفضيلت ك برترل( اين ماه ك ْتٌق كسيكو در آف از  02[ ]-تو كو ما ّتا آكردمي
ال، يا  ال، يا پيغمربل كو فرستاده ال كو اك را مقٌرب ساختو غاز تا ا٧تامش در عبادت ك بندگى برال تو كوشيده: از فرشتوآ

ال، كو بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرسىت ك ما را در آف برال كرامت ك ارٚتندل كو بدكستانت كعده  ال كو برگزيده بنده شايستو
ال برال ما الـز ٪تا، ك  و برال كوشش كنندگاف در طاعت ك فرمانربيت كاجب ك الـز كردهال سزاكار گرداف، ك آنچو ك داده

برٛتت ك مهربانيت ما را در صٌف كساٌل )انبياء ك اكصياء ايشاف عليهم الٌسالـ( كو سزاكار باالترين مرتبو )ّٔشت( ىستند 
 [-قرار ده

 042الصحيفة السجادية / ترٚتو ك شرح فيض اإلسالـ، ص: 

بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك ما را در توحيد ك يگانگيت از عدكؿ ك بازگشنت )شرؾ آكردف آشكار ك  03]
ّٗاف( ك در بزرگ داشتنت از تقصَت ك كوتاىى، ك در دينت )اسالـ( از شٌك ك دك دىل، ك از راىت )بدست آكردف رضا ك 

اـ بآف كاجب است( از سهل انگارل، ك از دمشنت: شيطاف خوشنوديت( از كورل )گمراىى( ك برال حرمتت )آنچو قي
بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك ىر گاه  04[ ]-رانده شده )از خَتات ك نيكيها( از فريب خوردف، دكر گرداف

ايشاف را در ىر شب از شبهال اين ماه ما برال تو بندگاٌل باشد كو عفو ك ٓتشيدنت آّٗا را آزاد مينمايد، يا گذشتت 
ميبخشد پس ما بندگاف را از آف بندگاف بگرداف، ك ما را برال ماه ما از ًّٔتين شايستگاف ك ياراف )برگزيدگاف( قرار ده 

 فرموده: -عليو الٌسالـ -)حضرت صادؽ

در ىر شب از ماه رمضاف برال خدا آزاد شده ك رىا شدگاٌل از آتش است جز كسيكو ٔتسكر )آنچو مسىت آكرد( افطار  
 بار خدايا 15[ ]-ك در شب آخر مانند آنچو كو در ٫تو آف ماه آزاد كرده آزاد مينمايد(« ٓتورد ك بياشامد»كند 

 041الصحيفة السجادية / ترٚتو ك شرح فيض اإلسالـ، ص: 

بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك با كاستو شدف ماه آف گناىاف ما را بكاه، ك با بپاياف رسيدف ركزىايش بديها ك  
گرفتاريهال ما را از ما بكن تا اينكو اين ماه از ما بگذرد در حاليكو ما را از خطاىا )گناىاف كوچك( پاكيزه گردانيده، ك 

بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك اگر در آف از  06[ ]-از بديها )گناىاف بزرگ( خالص ك آراستو ساختو باشى
، ك اگر در آف عدكؿ ٪توده براه كج رفتيم ما را براه راست آكر، ك اگر دمشن تو شيطاف حٌق برگردمي ما را )بر آف( باز گرداف

بار خدايا ماه رمضاف را از عبادت ك پرستش ما تو را ٦تلٌو ك پر   07[ ]-ما را احاطو كرده فراگَتد از اك رىائيماف ده
ا در ركزش بر ركزه داشنت ك در شبش بنماز ك گرداف، ك اكقات آف را بطاعت ك فرمانربل ما برال تو آراستو ٪تا، ك ما ر 



زارل بسول )درگاه( تو ك فركتٌت برال تو ك خوارل در برابر تو، يارل فرما تا ركزش بر ما بغفلت ك بيخربل ك شبش بتقصَت 
ك كوتاىى )در عمل( گواىى ندىد )گواىى دادف شب ك ركز بزباف حاؿ است ك گفتار ك كردار انساف در آف در علم 

دارل  بار خدايا ك ما را در باقى ماىها ك ركزىا تا زمانيكو زنده 08[ ]-تعاىل ٔتنزلو گواىى دادف نزد اك است(خدال 
  الَّذينى يىرًثيوفى اٍلًفٍردىٍكسى ات بگرداف كو ) ٫تچنُت )بطوريكو برال ماه رمضاف درخواست شد( قرار ده، ك ما را از بندگاف شايستو

 040رح فيض اإلسالـ، ص: الصحيفة السجادية / ترٚتو ك ش

اند: ّٔشت  يعٌت( آناف ّٔشت را ٔتَتاث ميربند در حاليكو در آف جاكيد ىستند )گفتو« 00ل  23س »  ىيٍم فيها خاًلديكفى 
بوده پس ىر گاه بفرزنداف اك داده شود مانند  -على نبٌينا ك الو ك عليو الٌسالـ -مسكن ك جايگاه پدر ما حضرت آدـ

ا ارث رسيده( ك آنانكو آنچو )صدقات( را ميدىند در حاىل ميدىند كو د٢تاشاف از )انديشو( بازگشت آنست كو از اك بآّٗ
اند  بسول پركردگارشاف ترساف است، ك از آنانكو در نيكيها ميشتابند ك ايشاف برال آف نيكيها )بر ديگراف( پيشى گَتنده

صٌلى  -ىستند كو بعد از پيغمرب -عليهم الٌسالـ -نُت ك ائٌمو طاىرينفرموده: ايشاف امَت ا١تؤم -رٛتو الٌلو -)علٌى ابن إبراىيم
كى الَّذينى يػيٍؤتيوفى ما اتػىٍوا كى قػيليوبػيهيٍم كىًجلىةه انػَّهيٍم   كسى از ايشاف در علم ك عمل پيشى نگرفتو است، ك ٚتلو  -الٌلو عليو ك آلو

ٍم راًجعيوفى   اىل  23س »كو در باال ترٚتو ك شرح شد از قرآف كرمي     ا٠تٍىٍَتاًت كى ىيٍم ٢تىا ساًبقيوفى ييسارًعيوفى ًّ   ، كى ًمنى الَّذينى  رىًّّْٔ
كى ًمنى الَّذينى ييسارًعيوفى ًّ ا٠تٍىٍَتاًت اقتباس از قوؿ خدال  -عليو الٌسالـ -اقتباس شده، ك فرمايش اماـ« 60ك  61ل 

ح ٚتلو دكازدىم از دعال يكم گفتيم: اقتباس از قرآف ٣تيد در حقيقت است، ك در شر   اكلًئكى ييسارًعيوفى ًّ ا٠تٍىٍَتاتً  تعاىل:
 [-قرآف نيست بلكو كالمى است مانند آف، چوف اگر قرآف بود تغيَت در آف جائز نبود(

 049الصحيفة السجادية / ترٚتو ك شرح فيض اإلسالـ، ص: 

ال، بر  بر ىر حاؿ بشماره دركدل كو فرستاده بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، در ىر ىنگاـ ك ىر زماف ك 09]
ال، ك چنداف برابر ٫تو آّٗا بچنداف برابرل كو جز تو آّٗا را نتواند مشرد، زيرا تو ىر چو را ٓتواىى ّتا  ىر كو دركد فرستاده

 [-ال )ا٧تاـ كار تو را ناتواف ٪تيگرداند، ك مانع ك جلوگَتل تو را از آف باز ٪تيدارد(. آكرنده

 041ة السجادية / ترٚتو ك شرح فيض اإلسالـ، ص: الصحيف

  دعال چهل ك پنجم از دعاىال اماـ عليو الٌسالـ است در باره كداع ك بدركد ماه رمضاف



)بزباف حاؿ يعٌت اگر ماه رمضاف كو ماه خَت ك بركت است شخصى ميبود ىنگاـ فراؽ ك جدائى با اك چنُت گفتو ميشد، 
 -ك اكقات ركش عقالء ك خردمنداف بوده ك ىست، ك در قرآف شريف ك سخناف ائٌمو ك سخن گفنت با شهرىا ك منازؿ

بسيار است، ك خواندف دعال كداع مستحب ميباشد، ك شايستو است در ركز ٚتعو آخر ك ىم در شب  -عليهم الٌسالـ
گماف برد در دك آخر خوانده شود، ك خواندف آف ىنگاـ سحر ك نزديك سپيده صبح ًّٔت است، ك اگر كسى بكمى ماه  

 1اـ آف را ٓتواند، ك اگر در شب آخر خوانده نشد در اكاخر ركز آخر ٓتواند(: ] شب يعٌت شب بيست ك ّٗم ك شب سى
بار خدايا ال آنكو )برال نعمتهائيكو ٓتلقش داده( پاداش ٪تيخواىد )زيرا اك غٌٌت بالٌذات است ك بديگرل نيازمند نيست، 

ك ال  0[ ]-يف كردف بعبادت ك بندگى ك سپاسگزارل برال آنست كو ايشاف سود بربند(پس آفريدف اك ايشاف را ك تكل
آنكو بر عطا ك ٓتشش )ببندگانش( پيشماف ٪تيشود )زيرا پشيماٌل بر اثر جهل ك ناداٌل بعواقب امور ك پاياف كارىا است ك 

اف ك برابر ٪تيدىد )بلكو اگر نيك ك ال آنكو جزال )كردار( بنده خود را يكس 9[ ]-جهل بر خدال تعاىل ٤تاؿ است(
  باشد چنداف برابر ميدىد، ك اگر بد باشد ميآمرزد، چنانكو در قرآف كرمي

 045الصحيفة السجادية / ترٚتو ك شرح فيض اإلسالـ، ص: 

برابر خواىد بود، ك  يعٌت ىر كو كار نيكو ّتا آكرد اك را ده مىٍن جاءى بًاٟتٍىسىنىًة فػىلىوي عىٍشري اٍمثا٢ًتا فرموده:« 061ل  6س »
يعٌت پركردگار تو برال مردـ بر ظلم ك ستمى كو ميكنند   ظيٍلًمًهمٍ   كى افَّ رىبَّكى لىذيك مىٍغًفرىةو لًلنَّاًس عىلى فرموده:« 6ل  03س »

نعمت ك ٓتشش تو در آغاز است )در برابر كردار نيست كو شخص بآف مستحٌق  4[ ]-دارال مغفرت ك آمرزش است(
گردد، بلكو ىب سابقو استحقاؽ است( ك عفو ك گذشتت )از گناىاف( احساف ك نيكى كردف بدكف عٌلت ك سبب ك سزاكار  

است )نو آنكو كاجب باشد( ك عقوبت ك كيفرت )گناىكاراف را( عدؿ ك داد است )چوف ظلم از خدال تعاىل ٤تاؿ 
ا كى ال يىٍظًلمي رىبُّكى  فرموده:« 49ل  08س »است، چنانكو در قرآف ٣تيد  يعٌت ك پركردگار تو كسى را ستم ٩تواىد   احىدن

ال  اگر عطاء ك ٓتشش ٪توده 5[ ]-كرد( ك حكم ك فرمانت خَت ك نيكو است )اگر چو مصلحت آف بر ما پنهاف باشد(
عطايت را ٔتٌنت )بياف كردف نيكى بطوريكو دؿ را ميشكند مانند گفنت چنُت بتو عطا كردـ يا چنُت برال تو ّتا آكردـ( 

ال منعت از ركل ستم نبوده )زيرا عطاء ك منع خداكند سبحاف از ركل حكمت ك  ال، ك اگر منع كرده باز داشتو اميختوني
پاداش ميدىى ىر كو تو را سپاس گزارد ك حاؿ آنكو تو سپاسگزارل را باك  6[ ]-عدؿ است پس منع اك ستم نيست(

ال )توفيق سپاس ك ستودف باك  حاؿ آنكو تو ستودف را باك آموختوك جزا ميدىى ىر كو تو را بستايد ك  7[ ]-ال ا٢تاـ كرده
 ميپوشاٌل )گناه را( 8[ ]-ال( داده
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كارل( كو اگر ميخواسىت اك را رسوا ميكردل، ك ٓتشش ميكٌت بر كسيكو اگر ميخواسىت اك را )از ٓتششت(  بر كسى )گنو
ال،  ودل در حاليكو ىر دك سزاكار رسوائى ك منع ىستند، ليكن تو كارىايت را بر پايو تفٌضل ك احساف قرار دادهمنع مينم

ك كسيكو  9[ ]-ال )ك اين از جهت سعو ك گشايش رٛتت تو است( ك قدرت ك توانائيت را بر گذشت ركاف ٪توده
ال، ك كسى را كو )بر اثر گناىاٌل   ر كيفر اك( رفتار ٪تودهمعصيت ك نافرماٌل تو كرده با اك ْتلم ك بردبارل )شتاب نكردف د

ال، تو ايشاف را ٔتدارال خود مهلت ميدىى تا ىنگاـ رجوع ك  كو مرتكب شده( ٓتود قصد ستم ٪توده مهلت داده
 بازگشنت، ك در مؤاخذه ك كيفر ايشاف شتاب ٪تيكٌت تا ىنگاـ توبو برال اينكو ىالؾ شونده ايشاف بر خالؼ رضال تو

ىالؾ نشود، ك بدٓتتشاف بوسيلو نعمت تو بدٓتت نگردد )مستوجب عذاب نشود( مگر پس از بسيارل عذر داشنت ك 
 فرموده:« 065ل  4س »پس از پى در پى حٌجت ك برىاف بر اك )چنانكو در قرآف كرمي 

يعٌت پيغمرباف را فرستادمي كو  ٍعدى الرُّسيًل كى كافى اللَّوي عىزيزنا حىكيمناريسيالن ميبىشّْرينى كى ميٍنًذرينى لًئىالَّ يىكيوفى لًلنَّاًس عىلى اللًَّو حيجَّةه بػى 
بًتسانند تا پس از فرستادف پيغمرباف مردـ را بر خدا حٌجت ك برىاٌل نباشد « بدكاراف را»مژده دىند ك « نيكاف را»
تكار است.( ك اين ا٘تاـ حٌجت از ركل  ك خدا توانال درس« باينكو كسى ما را براه حٌق دعوت نكرد ك ما ىم ٪تيدانستيم»

كـر ك ٓتششى است از عفو ك گذشت تو ال ٓتشنده بزرگوار، ك سودل است از مهرباٌل تو ال بردبار )كسيكو در كيفر 
 [-شتاب ٪تيكٌت(
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ال، ك بر آف در از كحى ك  آف را توبو ك بازگشت ناميدهال، ك  توئى آنكو برال بندگانت درل بسول عفوت گشوده 01]
ال تا از آف گمراه نشوند، پس تو خود كو نامت جاكيد )يا دارال بركت ك احساف( است  پيغاـ خود راىنمائى قرار داده

عىٍنكيٍم سىيّْئاًتكيٍم كى ييٍدًخلىكيٍم جىنَّاتو  رىبُّكيٍم اٍف ييكىفّْرى   تيوبيوا اىلى اللًَّو تػىٍوبىةن نىصيوحنا عىسى «8ل  66س »ال )قرآف كرمي  فرموده
، يػىٍوـى ال ٮتيٍزًل اللَّوي النَّىبَّ كى الَّذينى امىنيوا مىعىوي نيوريىيٍم يىٍسعى  ٕتىٍرل بػىٍُتى اٍيديًهٍم كى بًاٯٍتاًًٍّٗم يػىقيوليوفى: رىبَّنا ا٘تًٍٍم لىنا   ًمٍن ٖتىًٍتهىا اأٍلىٍّٗاري

(: بسول خدا توبو كنيد توبو خالص ك پاكيزه )بس برال خدا، از گناىاف ءو قىديره  كيلّْ شىىٍ    نا، انَّكى عىلىنيورىنا، كى اٍغًفٍر لى 
پشيماف شويد از جهت اينكو بر خالؼ رضال خدال تعاىل بوده، نو از جهت ترس از آتش كو آف توبو نيست، چنانكو 

اميدكار باشيد كو پركردگارتاف گناىانتاف را از مشا بپوشاند )بيامرزد( در ٕتريد فرموده( « رٛتو الٌلو»خواجو نصَت الٌدين طوسى 
)ك آف( ركزل )ىنگامى است( كو  00[ ]-ك مشا را ببهشتها ك باغهائى كو جويها از زير )درختاف( آف ركاف است در آكرد

  اند خوار ٪تيگرداند )شفاعت خدا پيغمرب ك آناف را كو باك اٯتاف آكرده
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آف حضرت را در باره اٌمت ك درخواست مؤمنُت را در باره يارانشاف ميپذيرد( نور ايشاف پيش ركل آّٗا ك از ٝتت راستشاف 
مَتكد )بر اثر طاعت ك بندگيشاف در دنيا در جلو ك ٝتت راست ركشنائى برال آناف ميتابد كو در آف ركشنائى بسول 

پيشواياف مؤمنُت ركز قيامت در جلو ك ٝتت « ركايت شده: -عليو الٌسالـ -چنانكو از حضرت صادؽ»كند، يا ّٔشت مَت 
راست آّٗا مَتكند تا ايشاف را ببهشت در آكرند( ميگويند: پركردگار ما نور ما را كامل گرداف )اين در خواست نسبت 

بيامرز )از آنچو باعث كامل نشدف نور ما است در گذر(  بتفاكت نورىال آّٗا است بر حسب اعمالشاف در دنيا( ك ما را
زيرا تو بر ىر چيز توانائى. پس بعد از گشودف در ك بپا داشنت راىنما عذر ك ّٔانو كسيكو از آمدف بآف منزؿ ك جايگاه 

ف ك ك توئى آنكو در داد ك ستد با بندگا 02[ ]-)ّٔشت جاكيد، با جور بودف كسائل( غافل ك بيخرب باشد چيست؟!
ال )بيش از آنچو كو سزاكارند ميدىى( ميخواىى در ٕتارت كردنشاف با تو سود  پيشنهاد كاال در ّٔال آف بر خود افزكده

تو خود كو نامت با بركت  -برند، ك در كوچ كردف بسول تو ك افزكٌل يافنت از جانب تو رستگار شوند، پس )از اين رك(
مىٍن  «061ل  6س »ال )در قرآف كرمي  فرموده -دگاف( برتر ك منزٌه ك پاكىك احساف است ك )از مانند بودف بآفريده ش

: ىر كو كار نيكو ّتا آكرد مزد اك ده برابر خواىد بود، االَّ ًمٍثلىها(  جاءى بًاٟتٍىسىنىًة فػىلىوي عىٍشري اٍمثا٢ًتا، كى مىٍن جاءى بًالسَّيّْئىًة فىال ٬تيٍزل
 ال )قرآف ٣تيد ك فرموده 03[ ]-كيفر داده ٪تيشود  ك ىر كو كار بد كند جز مانند كار بدش
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وي كيلّْ سيٍنبيلىةو ًمائىةي حىبَّةو، كى اللَّ    سىبيًل اللًَّو كىمىثىًل حىبَّةو انٍػبىتىٍت سىٍبعى سىناًبلى يف  مىثىلي الَّذينى يػيٍنًفقيوفى اٍموا٢تىيٍم يف «260ل  2س »
ايست كو ىفت خوشو  : داستاف كساٌل كو دارائيهاشاف را در راه خدا صرؼ مينمايند مانند داستاف دانوييضاًعفي ًلمىٍن يىشاءي(

ركيانيده كو در ىر خوشو صد دانو باشد )يكدانو ىفتصد دانو بشود( ك خدا برال ىر كو ٓتواىد چندين برابر )از اين 
يػيٍقًرضي اللَّوى قػىٍرضنا حىسىننا فػىييضاًعفىوي لىوي اٍضعافنا    مىٍن ذىا الَّذل «245ل  2س »رآف شريف ال )ق مقدار( ميگرداند، ك فرموده

 (:كىثَتىةن 

كيست آنكو بو )بندگاف درمانده( خدا كاـ نيكو دىد )كاميكو در گرفنت آف شتاب ننمايد، يا مٌنت ننهد، يا عوض ك ّتال 
ىال حسنات ك  برابر گرداند. ك نظائر ك مانندىال آّٗا )آياتيكو( از افزايشآف را ٩تواىد( كو خدا آف را برايش چندين 

با « ركز رستاخيز»يعٌت ىر كو  مىٍن جاءى بًاٟتٍىسىنىًة فػىلىوي خىٍَته ًمٍنها «:34ل  02س »ال )مانند  نيكوئيها كو در قرآف فرستاده
ى آنكو بسخن خود از )عامل( غيب ك ّٗاف ك توئ 11[ ]-حسنو ك نيكوئى آيد پس پاداش ًّٔت از آف برال اك است(



ىا ك خردىا بآف راه ندارد، ك بوسيلو كحى بپيغمرباف ك خرب دادف ايشاف دانستو ميشود( ك بًتغيب ك  خويش )كو ديده
خواىاف ٪تودف خود كو ّٔره آناف را در بر دارد ىدايت ك راىنمائيشاف ٪تودل بر چيزل )حقائقى( كو اگر آف را از آّٗا 

 ىاشاف بآف ٪تَتسيد، ندل چشمهاشاف آف را در ٪تييافت، ك گوشهاشاف آف را حفظ نكرده فرا ٪تيگرفت، ك انديشوميپوشا
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 (: كى ال تىٍكفيريكفً   اذٍكيرٍكيٍم، كى اٍشكيركيا يل  اذٍكيركيٌل «052ل  2س »پس فرمودل )قرآف كرمي 

ك درخواست، يا در دنيا( ياد كنيد تا مشا را )باجابت ك ركا شدف، يا در آخرت( ياد كنم، ك مرا سپاسگزاريد ك مرا )بدعا 
(: ىر آينو لىشىديده   لىًئٍن شىكىٍرمتيٍ ألىزيدىنَّكيٍم، كى لىًئٍن كىفىٍرمتيٍ افَّ عىذاىب «2ل  11س »ناسپاسى ننمائيد، ك فرمودل )قرآف ٣تيد 

اـ( سپاسگزاريد مشا را فزكٌل دىم، ك اگر ناسپاسى كنيد ٫تانا كيفر من سخت است )مشا را  بشما داده اگر )مرا بر نعمىت كو
اٍستىًجٍب لىكيٍم، افَّ الَّذينى   اٍدعيوٌل «12ل  12س »ك فرمودل )قرآف شريف  15[ ]-بكيفر سخت خواىم رسانيد(

، كسانيكو از  رينى سىيىٍدخيليوفى جىهىنَّمى داخً   يىٍستىٍكربيكفى عىٍن ًعبادىتى (: مرا ٓتوانيد تا )دعا ك درخواست را( برال مشا ركا ساـز
 عبادت ك بندگى )دعاء ك خواندف( من كرب ك سركشى مينمايند زكد است كو با ذٌلت ك خوارل بدكزخ در آيند.

ا نياكردف آف بآمدف پس دعاء )درخواست از( خود را عبادت ك بندگى ك ّتا نياكردف آف را سركشى ناميده، ك بر ترؾ ك ّت
پس )از اين رك بندگانت( تو را بنعمت ك ٓتششت ياد   11[ ]-ال در دكزخ با ذٌلت ك خوارل ّٖديد ٪توده ك ترسانده

كردند، ك بفضل ك احسانت تو را سپاس گزاردند، ك بسبب امر ك فرمانت تو را خواندند، ك از جهت درخواست افزكدف 
)نو از ركل رئاء ك خود٪تائى، بفقراء ك دركيشاف( صدقو ك ٓتشش دادند، ك در آف نعمتت برال )بدست آكردف رضال( تو 

يادآكرل ك سپاسگزارل ك خواندف آّٗا تو را ك صدقو دادف برال تو ٧تات ك رىائى ايشاف است از خشمت )دكرل از 
 [-رٛتتت( ك فَتكزل ك دست يافنت آناف است برضا ك خوشنوديت
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ال راىنمائى  ال را ٔتانند آنچو تو بآف بندگانت را از جانب خود راىنمائى كرده ال از پيش خود آفريده ك اگر آفريده 07]
مينمود باحساف ك نعمت دادف كصف گشتو ك ّٔر زباٌل ستايش شده ميبود، پس )تو كو آفريننده ك راىنمائى حقيقى ىسىت 

ميباشى، از اين رك( پس تو را است سپاس تا آ٧تا كو راىى در سپاس تو يافت شود، ك برال سپاس  تر بستودف شايستو
[ -سخٌت كو بآف ستوده شول ك معٌت ك مقصودل كو بسپاس باز گردد باقى باشد )تا آ٧تا كو بتوانيم تو را سپاس گزارمي(

مت ك ٓتشش فرا گرفتو، چو آشكار است در ما ال آنكو ببندگانش نيكى ك افزكٌل را نعمت داده، ك آّٗا را بنع 08]
ما را  09[ ]-نعمت تو، ك چو فراكاف است بر ما ٓتشش تو، ك چو بسيار است ٥تصوص بودف ما بو نيكى سرشار تو!



ات )پَتكل از ائٌمة معصومُت عليهم الٌسالـ( كو آف را پسنديدل، ك براىت  بآئينت )اسالـ( كو آف را برگزيدل، ك بطريقو
ال، ك بتقٌرب نزد )رٛتت( خود، ك رسيدف بكرامت ك سود رساندف  كو آف را آساف گردانيدل راىنمائى ٪توده  )احكاـ(

 [-ال خويش )ّٔشت( بينا ساختو
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٫تاف ماىى كو آف را از ٫تو ال  بار خدايا ك تو از كارىال بر گزيده ك كاجبات ٥تصوصو، ماه رمضاف را قرار داده 21]
ال بسبب قرآف ك نوريكو  ماىها اختصاص داده، ك از ٫تو زماّٗا ك ركزگارىا برترل داده، ك بر ٫تو كقتهال ساؿ بر گزيده

)قرآٌل كو نور ك ركشنائى از ضاللت ك گمراىى است( در آف فرك فرستادل، ك بسبب آنكو اٯتاف را در آف ماه چندين برابر 
يارل عبادت ك بندگى در آف آف را كامل گردانيدل( ك ركزه را در آف كاجب، ك برپا شدف )برال عبادت( را ٪تودل )از بس

سپس ما را بوسيلو آف ماه  20[ ]-در آف ترغيب ٪تودل، ك شب قدر را كو از ىزار ماه ًّٔت است در آف بزرگ گردانيدل
ٌلتها ك كيشها برترل دادل )اين بياف صريح ك آشكار است در بر ٫تو اٌمتها بر گزيدل، ك بفضل ك برترل آف ما را نو اىل م

  اينكو ماه رمضاف از خصائص پَتكاف دين اسالـ است، چنانكو در شرح ٚتلو سٌوـ از دعال چهل ك چهاـر
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شبش را )برال بندگى( برخاستيم در حاليكو بركزه داشنت  بآف اشاره شد( پس بفرماف تو ركزش را ركزه داشتيم، ك بيارل تو
ال در آكردمي، ك آف را كسيلو پاداش تو گردانيدمي، ك تو بآنچو از  ك برخاسنت آف خود را برال رٛتتت كو ما را بر آف خواستو

ب بو )رٛتت( ال، بكسى كو قصد تقرٌ  درگاىت خواستو شود توانائى، بآنچو از فضل ك احسانت درخواست گردد ٓتشنده
ك اين ماه در مياف ما پسنديده زيست ٪تود، ك با ما مصاحب ك يار نيكو بود )چوف در آف ثواب  22[ ]-تو كند نزديكى

ك پاداش ك بركات ك نيكيها ك كسائل رٛتت ك آمرزش بسيار بود( ك ببهًتين سودىال جهانياف ما را سودمند ٪تود، سپس 
از اين رك ما آف را  23[ ]-اش )ركزىايش( از ما جدا شد زمانش ك ٘تاـ شدف مشاره ىنگاـ پاياف يافنت كقتش ك بسر رسيدف

كداع ك بدركد مينمائيم مانند كداع كسيكو جدائيش بر ما بزرگ ك دشوار است، ك رفتنش از مياف ما، ما را اندكىگُت 
اشتٌت ك احًتاـ رعايت كردٌل ك ساختو ك بوحشت ك ترس افكنده، ك مانند كداع كسيكو اك را بر ما عهد ك پيماف نگاىد

حٌق اداء ك پرداخت شدٌل ثابت ك پابر جا است، پس ما ميگوئيم: دركد بر تو ال بزرگًتين ماه خدا، ك ال عيد )ركز 
دركد بر تو ال گراميًتين كقتهائى كو )با ما( مصاحب ك يار بودل، ك ال ًّٔتين  24[ ]-جشن ك شادل( دكستاف خدا

 [-ماه در ركزىا ك ساعتها
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ىا  دركد بر تو ماىى كو آرزكىا در آف نزديك است )حاجتها در آف ركا ميشود، زيرا برال اجابت ك ركا شدف خواستو 25]
دركد بر تو ٫تنشيٌت كو احًتاـ ك گرامى  26[ ]-بزرگًتين اكقات است( ك كردار )شايستو( در آف پراكنده )فراكاف( است

بدرد آكرد ىنگامى كو پنهاف گردد، ك مرجع اميدل كو جدائيش رنج  داشتنش بزرگست ىنگاميكو بوده باشد، ك نبودنش
دركد بر تو ٫تدمى كو انس ك خو گرفت ىنگامى كو رك آكرد ك شاد گردانيد، ك كحشت ك ترس افزكد  27[ ]-رساند

فركتن گرديد، ال كو د٢تا )بر اثر عبادت ك بندگى( در آف نـر ك  دركد بر تو ٫تسايو 28[ ]-ىنگامى كو رفت ك دردناؾ ٪تود
ال كو )ما را( بر مغلوب  دركد بر تو يارل دىنده 29[ ]-ك گناىاف )بر اثر آمرزش ك عفو خدال تعاىل( در آف كم شد

دركد بر تو چو بسيار است آزاد  31[ ]-ساخنت شيطاف يارل كرد، ك مصاحب ك يارل كو راىهال نيكى را آساف ٪تود
دركد بر تو  30[ ]-بسبب تو احًتاـ ك گرامى داشتنت را حفظ ٪تايد! شدگاف خدا در تو، ك چو نيكبخت است كسى كو

چو ٤تو كننده بودل گناىاف را )سبب آمرزش آّٗا بودل( ك چو پوشنده بودل اقساـ عيبها ك زشتيها را )سبب ّتا نياكردف 
  دركد بر تو چو طوالٌل بودل بر گنهكاراف )چوف گنهكاراف از آف 32[ ]-آّٗا بودل(!
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پندارند( ك چو با ىيبت ك ترس )يا چو با عظمت ك بزرگى( بودل در  ترين ركزىا مى در ر٧تند، از اين رك ركزىايش را طوالٌل
 دركد بر تو ماىى كو ركزىا )ل ماىها 33[ ]-د٢تال اىل اٯتاف! )ترس ايشاف از جهت تقصَت ك كوتاىى در حٌق آنست(

دركد بر تو  34[ ]-در فضل ك برترل( با آف فخر ك سرافرازل نكنند )چوف آف ماه سٌيد ك مهًت ك برترين ماىها است(
دركد بر تو كو  35[ ]-گزند است ماىى كو از ىر چيز )شياطُت، پيشامد بد، گرفتارل ك مانند آف( سالمت ك ىب

دركد بر تو برال آنكو با بركات ك نيكيها  36[ ]-تمصاحبت ك ٫تراىيش ناپسند ك معاشرت ك آميزشش نكوىيده نيس
دركد بر تو نو آنكو  37[ ]-)پاداشها( بر ما كارد شدل، ك چركى گناىاف را از ما شسىت )سبب آمرزش آّٗا گرديدل(

دركد بر تو   38[ ]-كداع ك بدركد با اك از ركل دلتنگى باشد، ك نو آنكو ركزه آف ترؾ شده از جهت بستوه آمدف است
پيش از آمدنش )از جهت دكست داشنت آف( خواستو شده بود، ك پيش از رفتنش )از جهت فراؽ ك جدائيش( بر آف  كو

دركد بر تو چو بسيار بدل كو بسبب تو از ما باز گرديده، ك چو بسيار خَت ك نيكى كو بوسيلو تو بر  39[ ]-اندكىناكيم
 [-ز ىزار ماه استدركد بر تو ك بر شب قدر كو ًّٔت ا 41[ ]-ما ركاف گشتو
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دركد بر تو ديركز )ركزىال گذشتو( چو بسيار بر تو حريص ك آزمند بودمي، ك فردا چو بسيار بسول تو شوؽ داشتو  40]
داشتو شدمي، ك بر بركات ك  دركد بر تو ك بر فضل ك برتريت كو )بگذشنت تو( از آف ٤ترـك ك باز 42[ ]-از دؿ آرزكمندمي
امي(   بار خدايا ما اىل اين ماه ىستيم )بآف اختصاص داده شده 43[ ]-ات كو )ناچار( از آف ربوده شدمي نيكيهال گذشتو

كو بوسيلو آف ما را مقاـ ك منزلت ارٚتند دادل، ك ما را برال )عبادت ك بندگى در( آف بوسيلو احساف ك نيكيت توفيق 
مى كو بدٓتتاف كقت )آمدف ك رفنت( آف را نشناختند )از آنچو در آف كاجب شده دكرل گزيدند ك آف عطا ٪تودل، ىنگا

توئى صاحب  44[ ]-ّٔره شدند موجب بدٓتتيشاف گرديد( ك بر اثر بدٓتتيشاف از فضل ك احساف )پاداش( آف ٤ترـك ك ىب
آف )آنچو در آف كاجب، حراـ، مستحٌب ك مكركه اختيار ك كارگزار كو ما را ٔتعرفت ك شناسائى آف برگزيدل، ك بطريقو 

است( راه ٪تودل، ك ما با تقصَت ك كوتاىى )نو از ركل كماؿ ك آنچو شايستو مقاـ ربوبٌيت تو است( بتوفيق ك جورل 
اسباب كار از جانب تو ركزه ك بپا خاسنت )برال عبادت در( آف را كارگزار شدمي، ك )چوف عبادتى را كو شايستو تو است 

 [-طاقت ك توانائى ما بَتكف است( اندكى از بسيار را در آف ّتا آكردمي از
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بار خدايا پس )بسبب عمل در آف( تو را است سپاس در حاليكو ببدكردارل اقرار كننده ك بتباه ساخنت )تقصَت در  45]
 حقيقى د٢تا ك عذر خواسنت زباّٗاماف كو از ركل راسىت است برال تو است، پس ما امي، ك پشيماٌل اعماؿ( اعًتاؼ كننده

را بر )اعًتاؼ بكوتاىى در اعماؿ ك پشيماٌل از( تقصَت كو در آف ماه ٔتا رسيده اجر ك پاداش ده )كسيكو تقصَت ك نقص 
التر از آف نيست، از اين رك خود را بشناسد، در صدد خضوع ك فركتٌت ك ذٌلت ك خوارل بر آيد ك چوف عبادتى با

بيكى از اصحاب خود فرمود: ال اٍخرىجىكى اللَّوي  -عليو الٌسالـ -درخواست پاداش برال آف مينمايد، حضرت اماـ ٤تٌمد باقر
از اينكو طاعتت را اندؾ ك خود را كوتاىى كننده در اعماؿ »ًمنى النٍَّقًص كى التٍَّقصًَت يعٌت خدا تو را از نقص ك تقصَت 

ىال گوناگوف را كو بر آف  خارج نسازد( پاداشى كو بوسيلو آف خَت ك نيكى خواستو شده را در يابيم، ك اندكختو« داٌلب
ك ما را در تقصَت از )ادال( حٌق خود مالمت ك سرزنش مكن، ك عمرىال ما را   46[ ]-حريص ك آزمندمي عوض بستانيم

را بآ٪تاه رساندل بر ا٧تاـ عبادت ك بندگى كو شايستو تو است كو در پيش است ٔتاه رمضاف آينده برساف، ك چوف ما 
ال را كو سبب بدست آكردف حٌق تو  يارٯتاف فرما، ك بر رعايت فرمانربل كو سزاكار آف ماه است برسا٪تاف، ك عمل شايستو

  است
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مضاف آينده( از ماىهال ركزگار برال ما ركاف ساز )ما را برال ّتا آكردف آف توفيق در دك ماه )ماه رمضاف كنوٌل ك ماه ر 
بار خدايا گناه كوچك يا گناه بزرگى كو در اين ماه بآف نزديك شدمي، يا گناىى كو در آف ّتا آكردمي، ك گناه  47[ ]-ده(

أ آف تقصَت ك ىب باكى است مانند كسيكو بزرگى كو زير بار آف رفتيم از ركل عمد ك قصد از ما، يا فراموشى )كو منش
بكارل مشغوؿ شود تا اينكو ٪تاز را فراموش ٪تايد كو اك معذكر نيست ٓتالؼ ركزه دارل كو از ركل فراموشى ٓتورد يا 

بياشامد( كو در آف ٓتود ستم كرده، يا بآف احًتاـ ديگرل را ىتك ك پرده درل ٪توده باشيم، پس بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد 
، ك ما را بپرده )آمرزش( خود )از كيفر ك رسوائى آف( بپوشاف، ك بگذشت خود از ما در گذر، ك ما را در آف گناه فرست

در جلو چشم مشاتت كنندگاف )آنانكو ٔتصيبت ك اندكه ديگرل شاد شوند( قرار مده، ك زباف طعنو زنندگاف )نكوىش  
يشود )٫تيشگى است( ك باحساف ك نيكيت كو كم ٪تيگردد بچيزل كنندگاف( را بر ما مگشا، ك ما را ٔتهربانيت كو بريده ٪ت

)عبادت ك ا٧تاـ كار نيكى( بگمار كو سبب فرك ّٗادف )از مياف بردف( ك پوشاندف )آمرزيدف( چيزل )گناىى( شود كو در 
فنت ماه ما )خَت ك بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك مصيبت ك اندك٫تاف را بر  48[ ]-ال آف ماه بر ما ّٗى ٪توده

 نيكى(

 924الصحيفة السجادية / ترٚتو ك شرح فيض اإلسالـ، ص: 

عوض ده، ك برال ما در ركز عيد ك ركز ركزه گشود٪تاف مبارؾ ك نيكو گرداف، ك آف را از ًّٔتين ركزىائيكو بر ما گذشتو 
ترين ركزىا برال گناه باشد، ك  ود كنندهترين ركزىا برال عفو ك گذشت، ك ناب ترين ك بدست آكرنده است قرار ده كو جالب

بار خدايا با گذشنت اين ماه از گناىاف ما  49[ ]-برال ما آنچو از گناىا٪تاف كو پنهاف ك آنچو كو آشكار است را بيامرز
ختًتين اىل بگذر، ك با بَتكف رفنت آف ما را از بديهاماف بَتكف بر )خطاىا ك گناىاف ما را بيامرز( ك بوسيلو آف ما را از نيكب

مندترين آناف از آف  آف ماه )كسانيكو در آف بعبادت ك بندگى اشتغاؿ داشتند( ك از با نصيبًتين ايشاف در آف ك از ّٔره
بار خدايا كسيكو اين ماه را بطوريكو سزاكار رعايت است رعايت كرده )آنچو باك كاجب بوده ّتا آكرده(  51[ ]-قرار ده

حفظ ك نگهدارل است حفظ ٪توده )آنچو از اك ّٗى شده مرتكب نگشتو( ك باحكامش  ك احًتامش را بطوريكو شايستو
  بطوريكو سزاكار كوشش در آّٗا است كوشش ك ايستادگى داشتو، ك از گناىاف خويش
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تقٌرب آكر است بسول تو تقٌرب جستو )مقاـ ك منزلىت بطوريكو شايستو پرىيزكارل است پرىيز ٪توده، يا بوسيلو عملى كو 
خواستو( كو رضا ك خوشنودل تو را برال اك الـز گردانيده، ك رٛتت ك مهربانيت بر اك متوٌجو ٪توده، پس از توانگرل خود 



ر نيست، ك  مانند )پاداش( اك ٔتا ببخش، ك از فضل ك احسانت چندين برابر آف را ٔتا عطا فرما، زيرا فضل تو نقصاف پذي
ىال تو كم ٪تيشود بلكو افزكف ميگردد، ك كاّٗال احساف ك نيكيت نابود ٪تيشود، ك عطاء ك ٓتشش تو ٓتشش   گنجينو

بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست، ك برال ما مانند  50[ ]-گوارائى است )مشٌقت ك ر٧تى در آف نيست(
ا ركز قيامت در آف ماه ركزه گرفتو، يا در عبادت برال تو كوشش پاداشهال كسى را بنويس )كاجب ك الـز گرداف( كو ت

داشتو است )در اين ٚتلو از دعا آگاه ساخنت بسعو ك گشايش فضل ك احساف خدال تعاىل است، زيرا اگر ركا نبود كو 
[ -خداكند سبحاف مانند پاداش كسى را كو عمل كرده بكسيكو عمل نكرده ببخشد دعا ك درخواست آف درست نبود(

بار خدايا ما در ركز فطر ك ركزه گشود٪تاف كو آف را برال اىل اٯتاف )ركز( عيد ك شادل ك برال اىل دين خود  52]
امي، يا  )اسالـ( ركز اجتماع ك گرد آمدف ك ركز تعاكف ك كمك كردف بيكديگر قرار دادل، از ىر گناىى كو آف را ّتا آكرده

امي، بسول تو، توبو ك بازگشت مينمائيم، توبو كسيكو  يشو بدل كو در دؿ داشتوامي، يا اند كار بدل كو پيش از اين كرده
 رجوع بگناىى را در دؿ ٪تيگذارند،
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ا، ك از ما ك پس از توبو در گناىى باز ٪تيگردد، توبو خالصى كو از شٌك ك دك دىل پاكيزه باشد، پس آف را از ما قبوؿ فرم
در شرح خود بر صحيفو مينويسد  -رٛتو الٌلو -راضى ك خوشنود شو، ك ما را بر آف ثابت ك پا بر جا گرداف )سٌيد جزائرل

 53[ ]-ٚتلو الٌلهٌم انٌا نتوب إليك يف يـو فطرنا قوؿ ٔتستحٌب بودف خواندف اين دعاء را در ركز عيد فطر تأييد مينمايد(
ه شده )دكزخ( ك شوؽ ك دكسىت پاداش كعده داده شده )ّٔشت( را ركزل ما گرداف تا اينكو بار خدايا ترس كيفر ترسيد

[ -لٌذت ك خوشى آنچو )آمرزشى كو( از تو ميخواىيم، ك اندكه آنچو )كيفر بر گناىاٌل كو( از آف بتو پناه ميربمي دريابيم
ال )اشاره بقوؿ  ا برال آّٗا كاجب ك الـز ٪تودهك ما را نزد خويش از توبو كنندگاٌل قرار ده كو ٤تٌبت ك دكستيت ر  54]

بُّ التَّوَّابُتى  «:222ل  2س »خدال تعاىل  آّٗا را از رٛتت خود »يعٌت خدا توبو كنندگاف را دكست دارد   افَّ اللَّوى ٭تًي
افَّ  «:014ل  9س »ال )اشاره بقوؿ خدال تعاىل  ك از ايشاف بازگشت بطاعت ك فرمانربيت را پذيرفتو«( مند گرداند ّٔره

( ال عادلًتين عدالت دارندگاف )٫تو اقواؿ ك يعٌت خدا است كو اك توبو بندگانش را ميپذيرد  اللَّوى ىيوى يػىٍقبىلي التٍَّوبىةى عىٍن ًعباًده
افعاؿ ك احكاـ خداكند متعاؿ بر كفق نظاـ كٌل ك حكمت ك مصلحت است ك افراط ك تفريط در آّٗا راه ندارد ك جز اك 
ىر چند در عدؿ ك دادگرل كوشش ٪تايد ٤تاؿ است كو ٫تو اقواؿ ك افعاؿ ك احكامش طبق نظاـ كٌل ك خارج از افراط ك 

باشد، از اين رك خداكند سبحاف عادلًتين عدالت دارندگاف است، ك مناسبت بياف اين ٚتلو در اينجا برال آنست  تفريط 



كو چوف خداكند ٤تٌبت ك دكستيش را برال توبو كنندگاف كاجب ك الـز ٪توده ك بازگشت كسى كو بطاعت ك فرمانربل اك 
 اند ك رك آكردف بسول اك يكسافباز گردد را پذيرفتو ك ٫تو بندگاف در عبودٌيت ك بندگى 
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ك درخواست كننده يكى از آناف است، پس خدال عٌز ك جٌل عادلًت از آنست كو گركىى را بآف اختصاص دىد ك برخى 
ىر كو از ايشاف در گذشتو ك ىر كو در بار خدايا از پدراف ك مادراف ك ٫تو ٫تكيشاف ما  55[ ]-ّٔره گرداند( را از آف ىب

بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك  56[ ]-نگذشتو )موجود باشد يا پس از اين بيايد( تا ركز رستاخيز در گذر )آناف را ببخش(
دركد فرست ٫تچنانكو بر فرشتگاٌل كو از خواٌص ك نزديكاف درگاىت ىستند دركد فرستادل )اين تشبيو از جهت اصل 

افضل ك برتر از  -صٌلى الٌلو عليو ك آلو -است نو از جهت كسيكو دركد بر اك فرستاده شده، زيرا پيغمرب ما صلوة ك دركد
 ٫تو ٥تلوقات است پس معٌت اين ٚتلو اينست:

بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ اك ٔتقدار فضل ك شرؼ ايشاف نزد تو دركد فرست، ٫تچنانكو بر فرشتگانت ٔتقدار فضل ك شرؼ 
دركد فرستادل، ك تشبيو چيزل بچيزل ٦تكن است از يك جهت باشد مانند اينكو گفتو شود فالنكس مانند  آناف نزد تو

ات دركد فرستادل، ك بر اك  شَت است يعٌت در دالكرل( ك بر اك ك بر آلش دركد فرست ٫تچنانكو بر پيغمرباف فرستاده شده
  دل، ك ًّٔت از آف ال پركردگار جهانياف، چنافات دركد فرستا ك آلش دركد فرست ٫تچنانكو بر بندگاف شايستو
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دركدل كو بركت ك نيكيش ٔتا برسد، ك سودش ما را دريابد، ك از جهت آف درخواست ما ركا شود، زيرا تو كرٯتًت كسى 
تر كسى ىسىت كو از فضل ك  بر اك اعتماد شده، ك ٓتشندهتر كسى ىسىت كو  نياز كننده ىسىت كو باك رك آكرده شده، ك ىب

 [-احسانش درخواست شده، ك تو بر ىر چيز توانائى )بكمكى نيازمند نيسىت، ك جلوگَتل تو را باز ٪تيدارد(.
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  )اٌكؿ ماه شٌواؿ( ك در ركز ٚتعو دعال چهل ك ششم از دعاىال اماـ عليو الٌسالـ است در ركز فطر

ال آنكو رحم ميكند كسى را كو بندگاف باك رحم ٪تيكنند  1ىنگاميكو ٪تاز آف را ّتا ميآكرد رك بقبلو ميايستاد ك ميگفت: ]
)زيرا رٛتت ك مهرباٌل خداكند متعاؿ از قبيل آفريدف، ركزل دادف، سود رساندف ك جلوگَتل از ضرر ك زياف ىب عٌلت ك 

٫تو موجودات را فرا خواىد گرفت، ك رٛتت بندگاف يكديگر را از ركل عٌلت ك غرضى است مانند پاداش خواسنت غرضى 



ك ستودف بر آف، پس ىر گاه عٌلت ك غرضى نباشد رٛتت ك مهرباٌل ٩تواىد بود، از اين رك خداكند رحم ميكند كسى را  
ت اك پوشاندف عيوب ك زشتيهال تو است، ك اك عيوىب از تو اند: از ٚتلو كماؿ رٛت كو بندگاف باك رحم ٪تيكنند، ك گفتو

ميداند كو اگر آف را پدرت ميدانست از تو جدائى مينمود، ك اگر ٫تبسًتت ميدانست با تو زندگى ٪تيكرد، ك اگر 
ات ميكوشيد، پس كداـ رٛتت ك  ات ميدانست در كيراف ساخنت خانو خدمتكارت ميدانست ميگرٮتت، ك اگر ٫تسايو

ك  9[ ]-ك ال آنكو ميپذيرد كسى را كو اىل شهرىا اك را ٪تيپذيرند 0[ ]-ٌل كاملًت از رٛتت خداكند سبحاف است(مهربا
 ك ال آنكو اصرار كنندگاف خود 1[ ]-ال آنكو نيازمندانش را خوار ٪تيگرداند
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ك ال آنكو دست رٌد ك منع بر پيشاٌل كسانيكو ٔتحٌبت  5[ ]-د( را نوميد ٪تيسازد)كسانيكو پيوستو از اك حاجت ميطلبن
ك ال آنكو چيز خردل را كو باك ارمغاف  6[ ]-ك دكسىت اك اعتماد دارند ك بر اك افراط ك ٕتاكز از حٌد مينمايند ٪تيزند

[ -برال اك ا٧تاـ دىند جزا ميدىد دىند )عمل كوچكى را كو باك اختصاص دىند( ميپذيرد، ك اندؾ چيزل )كارل( را كو
ك ال آنكو نزديك ميشود )احساف ك نيكى مينمايد(  8[ ]-ك ال آنكو عمل كم را ميپذيرد ك پاداش بزرگ ميدىد 7]

ك ال آنكو بسول خود ميخواند )بتوبو ك بازگشت امر ميفرمايد(   9[ ]-بكسيكو باك نزديك شود )عبادت ك بندگى كند(
ك ال آنكو نعمت ك ٓتشش را )بزرگ باشد يا كوچك(  01[ ]-گرداند )معصيت ك نافرماٌل كند(  كسى را كو از اك رك بر

افَّ  «:00ل  03س »تغيَت ٪تيدىد )نيست ك نابود ٪تيگرداند، ك بعذاب ك كيفر تبديل ٪تينمايد، اشاره بقوؿ خدال تعاىل 
خدا نعمت قـو ك گركىى را دگرگوف ٪تيسازد تا اينكو نيكيشاف را ببدل تبديل »  مٍ اللَّوى ال يػيغىَتّْي ما ًبقىٍوـو حىىتَّ يػيغىَتّْيكا ما بًانٍػفيًسهً 

ك در كاقع تغيَت نعمت ايشاف از جانب خداكند سبحاف نيست تا گفتو شود بُت عبارت دعاء: يا من ال يغٌَت الٌنعمة « ٪تايد
يشاف تغيَت دىنده نعمت ىستند( ك بكيفر ك آيو شريفو منافات دارد، بلكو تغيَت نعمت بسبب بدل آناف است پس گوئيا ا

[ -رساندف )گنهكاراف( شتاب ٪تيكند )بلكو از راه لطف ك احساف آّٗا را مهلت ميدىد تا از معصيت ك گناه توبو ٪تايند(
د كند ك ال آنكو نيكى را ببار ميآكرد تا آف را بيافزايد )دارال ٙتره ك سود گرداند( ك از بدل در ميگذرد تا آف را ناپدي 00]

  آرزكىا پيش از رسيدف 02[ ]-)ببخشد(
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ىا برگشتند )زيرا غايت ك منتهى برال كـر ك جود تو نيست( ك  ٔتنتهى ك پاياف جود ك ٓتشش تو با )ركا شدف( خواستو
ىا ّترياف ك ركاف شدف جود ك ٓتشش تو پر شد، ك اكصاؼ پيش از رسيدف بو )كنو ك  جامهال حاجات ك خواستو

بلندترين بلندل بر باالل ىر بلندل، ك بزرگًتين بزرگى بر  اند( زيرا حقيقت( كصف تو از ىم گسيختند )ناتواف گشتو مانده



ىر بزرگى در برابر تو خرد، ك ىر ارٚتندل در كنار ارٚتنديت خوار  03[ ]-باالل ىر بزرگى بس تو را است )نو غَت تو را(
خواست تو است )ىر چند نسبت بديگرل بزرگ ك ارٚتند باشد، زيرا ىر موجودل در ٖتت قدرت ك توانائى ك مشٌيت ك 

است( آنانكو بسول غَت تو آمدند نوميد گشتند، ك آنانكو جز تو را درخواست ٪تودند زياف كردند، ك آنانكو بدرگاه جز تو 
فركد آمدند تباه شدند، ك نعمت خواىاف جز كسيكو از فضل ك احساف تو نعمت خواست دچار خشكساىل )بدٓتىت ك  

آنانكو خواىانند باز است، ك ٓتشش تو برال درخواست كنندگاف مباح ك  در )رٛتت( تو بركل 04[ ]-گرفتارل( گرديدند
اميدكاراف از تو ٤ترـك ٪تيمانند،  05[ ]-ركا است )٦تنوع ك باز داشتو نشده( ك فريادرسيت بفريادرس خواىاف نزديك است

  ك درخواست كنندگاف عطاء ك ٓتششت نوميد ٪تيگردند، ك آمرزش خواىاف بعذاب ك كيفرت
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بػىهيٍم كى  «:33ل  8س »بدٓتت ٪تيشوند )اشاره بقوؿ خدال تعاىل  بػىهيٍم كى اٍنتى فيًهٍم، كى ما كافى اللَّوي ميعىذّْ كى ما كافى اللَّوي لًييعىذّْ
مياف ايشاف باشى، ك ىم آناف را بكيفر ٪تَتساند يعٌت ك خدا ايشاف را عذاب ٩تواىد كرد در حاليكو تو در   ىيٍم يىٍستىٍغًفريكفى 

ركزل تو برال كسيكو معصيت ك نافرمانيت كرده گسًتده )از جهت  06[ ]-در حاليكو استغفار ٪توده آمرزش ميطلبند(
اظهار كماؿ كـر ك ٓتششت اك را ىم فرا گرفتو( ك حلم ك بردباريت )شتاب نكردف در انتقاـ ك بكيفر رساندف( برال آنكو 

ا تو دمشٌت ٪توده )فرمانت نربده( رك آكرنده است )زيرا( عادت ك ركش تو ببدكاراف احساف ك نيكى است، ك طريقو ب
 «:091ل  2س »)حكمت( تو بر ٕتاكز كنندگاف از حٌد رٛتت ك مهرباٌل است )اين سخن با قوؿ خدال تعاىل 

بُّ اٍلميٍعتىدينى  رٛتت اك ايشاف را فرا ٩تواىد  »را دكست ندارد « ستمكاراف»از حٌد  يعٌت خدا ٕتاكز كنندگاف  افَّ اللَّوى ال ٭تًي
منافات ندارد، زيرا رٛتت اك بر ايشاف از جهت اقتضاء ذات اك است، ك دكست نداشتنش آّٗا را از جهت « گرفت

مغركر ساختو ك اقتضاء از حٌد ٕتاكز ٪تودف آناف است( تا اينكو مهلت دادف تو ايشاف را از بازگشت )از باطل بسول حٌق( 
ك )ايشاف غفلت  12[ ]-فريب داده، ك شتاب نكردف تو )در كيفر( آّٗا را از باز ايستادف )ّتا نياكردف گناه( باز داشتو

ال برال آنست كو بفرماف تو باز گردند، ك اينكو درباره )كيفر( آّٗا شتاب ننمودل از  دارند از( اينكو آناف را مهلت داده
  يشگى ملك ك پادشاىى خود ميباشد )چوف كسى عجلو ك شتاب مينمايد كو از گذشنتجهت اعتماد بدكاـ ك ٫ت
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كقت بًتسد، كىل كسيكو بر قدرت ك تسٌلط خويش بر ىر كو ٓتواىد ك ىر كقت كو ٓتواىد اعتماد داشتو باشد سبىب برال 
كو سزاكار نيكبخىت بوده خا٘تو ك پاياف كارش را نيكبخت گردانيدل، ك ىر كو شايستو عجلو ك شتاب اك نيست( پس ىر  



٫تو ايشاف )نيكبختاف ك  08[ ]-بدٓتىت بوده اك را از جهت بدٓتىت خوار ساخىت )كمك ك يارل نكرده ٓتود كا گذاشىت(
و بسول تو است، ك تو درباره ايشاف بدٓتتاف( ْتكم تو مَتسند، ك گفتار ك كردارشاف بفرماف تو باز ميگردد )بازگشت ٫ت

ُثيَّ الىٍيًو مىٍرًجعيكيٍم ُثيَّ  فرموده:« 61ل  6س »بپاداش ك كيفر ك گذشت حكم كرده فرماف خواىى داد، چنانكو در قرآف كرمي 
مشا را بآنچو ّتا « در ركز قيامت»بسول اك است، سپس « بعد از مرگ»يعٌت پس بازگشت مشا   يػينىبّْئيكيٍم ٔتا كيٍنتيٍم تػىٍعمىليوفى 

ميآكريد آگاه ميسازد( ك طوؿ مٌدت )مهلت دادف توبو( ايشاف حٌجت ك دليل تو را )در انتقاـ بر آّٗا( سست نساختو 
)چنانكو جز تو ىر كو را بر ديگرل حٌجىت باشد ك بوسيلو آف در گرفنت حق خود شتاب ننمايد تا آنكو بطوؿ ا٧تامد 

اتواف گردد( ك از جهت شتاب نكردف در )باره باز خواست از( ايناف دليل آشكار حٌجتش سست ك از گرفنت حٌق خود ن
تو )در باره عذاب آناف( باطل ك نادرست نشده )باينكو گفتو شود: اگر خدال تعاىل را بر آّٗا حٌجت ك دليلى بود 

يت ثابت ك ٫تيشگى حٌجت ك دليل تو پابر جا است كو باطل ٪تيشود، ك سلطنت ك پادشاى 09[ ]-مهلتشاف ٪تيداد(
است كو نيست ٪تيگردد، پس عذاب ٫تيشگى كسى را است كو از تو برگشتو، ك نوميدل خوار كننده كسى را است كو از 

تو نوميد گرديده، ك بدٓتتًتين بدٓتىت برال كسى است كو بو )كـر ك ٓتشش( تو مغركر ك فريفتو ك )بر معصيت ك 
  نافرمانيت( جرات
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عوض ك غرضى نعمت داد ك اك را بچيزل امر ٪تود ك اك معصيت ك نافرمانيش   ٪توده دلَت شود )زيرا كرمي ىر گاه بكسى ىب
چو بسيار است پى در پى  21[ ]-كرد ك شكر نعمتش را ّتا نياكرد الزمو كرمش چشم پوشى از گناه اك ٪تيباشد(

بكرمت( در شكنجو تو، ك چو طوالٌل است سرگردانيش در كيفر تو، ك چو دكر است پاياف غم ك  بازگشت اك )آف مغركر
اندكىش، ك چو نوميد است از رىائى يافنت بآساٌل!! )٫تو اين گرفتاريهال اك( از ركل عدؿ در حكم تو است كو در آف 

برال آنكو حٌجتها ك  20[ ]-نمائىظلم ٪تيكٌت، ك از ركل انصاؼ ك دادگرل در فرماف تو است كو بر اك ستم ٪تي
ال، ك ّٖديد ك ترساندف )از  ال، ك دليلها را بياف كرده آشكار ساختو دليلهايت را پى در پى ك بكمك يكديگر گردانيده

ال، ك )در قرآف كرمي(  ال، ك در ترغيب ك خواىاف ٪تودف )بپاداش( لطف ك نيكوئى ّتا آكرده عذاب خود( را اعالـ ٪توده
ال در حاليكو تو بر شتاب   ال، ك مهلت دادف را طوالٌل كرده، ك )كيفر را( بتأخَت انداختو ك داستاّٗا بياف فرموده مثلها زده

مكث ك درنگ ٪تودف تو نو از ركل ناتواٌل است، ك  22[ ]-كردف توانائى، ك شتاب نكردل ك تو بشتاب ٪تودف قادرل
ركل بيخربل است ك بتأخَت انداختنت نو از ركل مالطفت ك  مهلت دادنت نو از ركل سسىت است، ك خود داريت نو از

  ال باشد( بلكو برال آنست كو خوشرفتارل است )كو از ترس شٌر كسى كو اك را مهلت داده
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باشد، ك ٫تو آنچو گفتو شد )ٚتلو بيست  حٌجت تو رساتر ك كـر ك ٓتشش تو كاملًت ك نيكى تو فراكانًت ك نعمت تو ٘تامًت
حٌجت ك دليل تو بزرگًت از آنست كو ّٔمو  23[ ]-ك يكم تا اينجا( بوده ك ٫تيشو بوده ك ىست ك ٫تيشو خواىد بود

ال بر احاطو بوصف آف توانائى داشتو باشد( ك  )كصف( آف كصف شود )حٌجت تو منزٌه است از اينكو ٥تلوؽ ك آفريده
از آنست كو كنو ك حقيقت آف ْتٌدل در آيد )پاياٌل برال آف تعيُت گردد( ك نعمت تو افزكنًت از آنست كو  بزرگى تو باالتر

ك خاموشى مرا از سپاسگزاردف  24[ ]-٫تو آف مشرده شود، ك نيكى تو بيشًت از آنست كو بر كمًت آف سپاس گزارده شول
ه كرده )من از سپاسگزاردف ك بزرگ داشنت تو ناتواف ك تو ناتواف ساختو، ك خوددارل مرا از بزرگ داشنت تو درماند

اـ از اين رك خاموش گشتو ك خوددارل مينمامي، پس گوئيا خاموشى ك خوددارل مرا ناتواف ك درمانده ٪توده است(  درمانده
ال  -ك ّٗايت كوشش من )در سپاسگزارل( اعًتاؼ بدرماندگى است، نو از ركل ىب رغبىت ك دكرل گزيدف از سپاسگزارل

پس )چوف حاؿ چنُت است( اينك منم كو آمدف بدرگاه تو را  25[ ]-بلكو از ركل عجز ك ناتواٌل است -خدال من
 قصد ميكنم، ك عطا ك ٓتشش نيكو از تو ميخواىم، پس بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست،
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واستم را ركا ساز، ك ركـز را بنوميدل بپاياف مرساف، ك در خواىشم دست رٌد ك منع بر ك راـز را بشنو، ك دعاء ك درخ
پيشانيم مزف )مرا نوميد مگرداف( ك رفتنم را از نزد خود ك بازگشتنم را بسويت گرامى دار، زيرا تو بآنچو ٓتواىى گرفتار 

چيز توانائى، ك انتقاؿ )از معاصى( ك توانائى )بر سخىت ٪تيشول، ك از آنچو از تو خواستو شود ناتواف نيسىت، ك تو بر ىر 
 [-طاعت برال ما( نيست جز بيارل خدال بلند مرتبو بزرگ )كو خردىا از درؾ حقيقت ذات اك فرك ميمانند(.
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  دعال چهل ك ىفتم از دعاىال اماـ عليو الٌسالـ است در ركز عرفو

م ذل اٟتٌجة، ك عرفات ناـ موضعى است دكازده ميلى مٌكو كو حاٌج ركز عرفو در آ٧تا توٌقف مينمايند، از ابن عٌباس )ّٗ
پس صبح »در خواب ديد كو فرزندش را سر ميربد فاصبح يركل يومو اٚتع  -عليو الٌسالـ -نقل شده: حضرت إبراىيم

امرل است از جانب خدا، يا نو؟ از اين رك آف ركز تركيو ناميده  كو آيا خواب اك« بيدار شده ٫تو آف ركز را ميانديشيد
چوف صبح شد دانست كو آف از جانب خدا »شد، پس از آف در شب دٌكـ در خواب ديد فلٌما اصبح عرؼ انٌو من الٌلو 



يا سپاس بار خدا 0[ ]-سپاس مرا خدال را كو پركردگار جهانياف است 1از اين رك آف ركز عرفو ناميده شد(: ]« است
نيازل ك احساف كامل )يا ال سزاكار بزرگى ك منزٌه بودف  ىا ك زمُت، ال دارال ىب تنها برال تو است ال پديد آكرنده آٝتاف

از آنچو الئق بتو نيست( ال مالك ك دارنده دارندگاف )يا ال سٌيد ك مهًت مهًتاف( ك ال خدا ك پرستيده شده ىر 
 ال، ك ال مَتاث برنده ىر چيز )زيرا دهال، ك ال آفريننده ىر آفري پرستيده
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پس از نابود شدف خلق باقى است، ك بازگشت ىر چيز بسول اك است، ك كارث كسى است كو دارائى پس از فاٌل شدف 
ال نيازمند  ش ميبود، مانند آفريده خود بآفرينندهدارنده باك رسد( چيزل مانند اك نيست )زيرا اگر از آفريده اك مانندل براي

اقتباس شده است( ك علم چيزل )آنچو دانستو ك از آف  « 00ل  42س »از قرآف كرمي  ءه  شىىٍ   لىٍيسى كىًمٍثًلو  بود، ٚتلو
ًمٍثقاًؿ ذىرَّةو ًّ  كى ما يػىٍعزيبي عىٍن رىبّْكى ًمنٍ  «:60ل  01س »گفتگو شود( از اك پنهاف ٪تيباشد )اشاره بقوؿ خدال تعاىل 
در زمُت « غبار منتشر در ىوا»ال  يعٌت باندازه ذرٌه  ًكتابو ميبُتو    األىٍرًض كى ال ًّ السَّماًء كى ال اٍصغىرى ًمٍن ذًلكى كى ال اٍكربىى االَّ يف

ك علم خدال لوح ٤تفوظ »ك آٝتاف از پركردگار تو پنهاف نيست، ك كوچكًت از ذرٌه ك بزرگًت از آف در كتاب آشكار 
 40س »نوشتو شده( ك اك بو )اطراؼ( ىر چيز احاطو دارد )بظاىر ك باطن آف دانا است، اين ٚتلو از قرآف ٣تيد « تعاىل
يطه  اال انَّوي ًبكيلّْ شىىٍ  «:54ل  كى   «:52ل  33س »گرفتو شده است( ك اك بر ىر چيز نگهباف است )قرآف شريف   ءو ٤تي

[ -مانندل ل ىب ال جز تو نيست، يكتال تنهال يگانو توئى خدائى كو پرستش شده 3[ ]-ءو رىقيبنا( كيلّْ شىىٍ    كافى اللَّوي عىلى
ك توئى خدائى كو جز تو خدائى نيست، كرمي ك ٓتشنده در منتهال كـر ك ٓتشندگى، عظيم ك بزرگ كو در عظمت ك  4]

بيٌت )چوف بزرگى ٥تصوص تو است، ك  ت مىمانندل، بزرگوارل كو ٫تو را نسبت بذات مقٌدسو خود كوچك ك پس بزرگى ىب
ك توئى خدائى كو جز تو خدائى نيست، بلند مرتبو در  5[ ]-اش نادرست است( جز تو ىر كو آف را ٓتود ببندد انديشو

منتهال بلندل )يا بلند مرتبو منزٌه از صفات ٥تلوؽ ك از ىر چو بر تو ركا نيست( كو انتقاـ ك بكيفر رساندنت سخت 
 [-ال نيست، ٓتشنده مهرباف دانال )ّٔر چيز ك( درست كردارل توئى خدائى كو جز تو پرستش شده ك 6[ ]-است
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ك  8[ ]-ال( آگاىى ك توئى خدائى كو جز تو خدائى نيست، شنوا بينا قدمي ك ديرينو ك )از جنبش ك آرامش ىر ذرٌه 7]
ال كو در ٓتشندگى )از ٫تو( افزكٌل )زيرا چنداف نعمت مَتساٌل كو  ز تو خدائى نيست، كرمي ك ٓتشندهتوئى خدائيكو ج

ال در ّٗايت ٫تيشگى )دكاـ تو بر ىر چو ىست افزكٌل دارد، زيرا جاكداٌل  مانند آف را جز تو توانا ٪تيباشد( دائم ك ٫تيشو



يست، پيش از ىر يك اٌكؿ ك آغازل )مبدء ىسىت( ك پس از ك توئى خدائيكو جز تو خدائى ن 9[ ]-تو از ذات تو است(
ىر مشرده شده )آنچو جز تو است كو ٦تكن است ك ىر ٦تكٌت ال اقٌل مرٌكب از امكاف، كجود، جنس ك فصل يا ماٌده ك 

ال نيست، با بلندل خويش نزديك )ّٔر چيز  ك توئى خدائى كو جز تو پرستش شده 01[ ]-صورت است( آخر ك مرجعى
ود آف بآف نزديكًت است، زيرا آفريننده ك دانال بآف است( ك با نزديك بودف بلند است )ك ىم ك انديشو بكنو ك از خ

ك  00[ ]-حقيقت اك راه ندارد، نزديكى ك بلندل اك نزديكى ك بلندل عقلى است نو مكاٌل كو ٚتع بُت ضٌدين باشد(
[ -بزرگوارل ك ٛتد ك سپاس )سپاس ٥تصوص تو است(توئى خدائى كو جز تو خدائى نيست، دارال عظمت ك بزرگى ك 

ال،  ك توئى خدائى كو جز تو خدائى نيست، خدائيكو چيزىا را ىب اصل ك مايو )كو مبدء آفرينش آّٗا باشد( آفريده 02]
 [-ال ىا را بدكف پَتكل )از ديگرل( پديد آكرده ال، ك نو پيدا شده ٪تونو ك مانند نگاشتو ك صورّٖا ك پيكرىا را ىب
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ال، ك ىر چيز را برال آنچو از آف خواستو ميشود  توئى آنكو ىر چيز را ٔتقدار معلـو )بر كفق حكمت( ا٬تاد ٪توده 03]
ر آفريدنت توئى آنكو د 04[ ]-ال ال، ك آنچو را جز تو است )٫تو موجودات( نظم داده آراستو گردانيده آماده ساختو

شريك ك انبازل ياريت نكرده )چوف يگانگى ك توانائى اك بر ىر چيز ثابت شد پيدا است كو اك را شريكى نبوده تا در 
آفرينش اك را كمك ٪تايد( ك در كارت )آفريدف ىر چيز( كزير ك معاكٌل تو را يارل ننموده، ك بيننده ك مانندل برال تو نبوده 

ل  36س »درنگ( كاجب ك الـز گشتو )در قرآف كرمي  ات )ىب ال اراده كرده ك خواستوتوئى آنچو اراده   05[ ]-است
ٍيئنا اٍف يػىقيوؿى لىوي كيٍن فػىيىكيوفي  فرموده:« 82 ا اٍمريهي اذا ارادى شى چيزل را اراده كند  « آفريدف»يعٌت كار اك چنُت است كو چوف   ا٪تَّ

ال حكم تو )از ركل( عدؿ  نش ىر چيز( آنچو حكم كردهميباشد( ك )درباره آفري« درنگ ىب»كو بگويد باش پس 
ال فرمانت )از ركل( انصاؼ ك دادگرل بوده )ايشاف را در  )حكمت ك نظاـ( ك )در باره بندگانت( آنچو فرماف داده

ى ك ىر توئى آنكو جائى تو را فرا ٪تيگَتد )زيرا از جسمٌيت ك لواـز آف مربٌل ك منٌزى 06[ ]-ال( پذيرفنت آف ٣تبور نكرده
ال توانائى ندارد )٪تيتواند  چو از جسمٌيت مربٌل باشد از مكاف منزٌه است( ك در برابر تسٌلط ك غلبو تو تسٌلط ك غلبو

ايستادگى ٪تايد، زيرا جز تو ىر چو ىست مغلوب توانائى تو است( ك )اقامو( برىاف ك دليل )بر كسى( ك سخن فصيح ك 
 [-ترا عاجز ك ناتواف نساختو استنيكو )كو ٓتواىى آف را بياف فرمائى( 
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ال )ّٔر چو ىست ك خواىد بود كوچك يا بزرگ، كم يا بسيار احاطو دارل، ك  توئى آنكو ىر چيز را يكايك مشرده 07]
چوف بآف منتهى شود فاٌل ك نيست  ال )كو علم چيزل از تو فوت ٪تيشود( ك برال ىر چيز غايت ك پاياٌل قرار داده

كى يػىٍبقى كىٍجوي رىبّْكى ذيك اٞتٍىالًؿ كى « 27ل »كيلُّ مىٍن عىلىٍيها فافو   فرموده:« 26ل  55س »ميگردد، چنانكو در قرآف كرمي 
ـً  ى يعٌت ىر كو بر ركل زمُت است فاٌل ك نابود شود، ك ذات پركردگار تو كو دارال عظمت ك احساف است باق  اإلٍكرا

يعٌت ىر چيز تباه ك نيست گردد جز ذات اك. اين ٚتلو از   ءو ىاًلكه االَّ كىٍجهىوي  كيلُّ شىىٍ   فرموده:« 88ل  28س »ميماند. ك 
اند: برال اجساـ ك نفوس افالؾ ك عقوؿ كو مبادل  شايد اشاره است برٌد بر فالسفو كو گفتو -عليو الٌسالـ -دعال اماـ

ر ٪تيباشد، ك  آّٗا است ك جسم مشًتؾ بُت عناصر ك نفوس انسانٌيو، غايت ك پاياٌل نيست، ك فناء ك نيسىت بر آّٗا متصوٌ 
اند: اگر چو بر آحاد ك يكايك اشخاص ك ازمنو ك حركات دكريٌو فلكٌيو فناء ك نيسىت تصٌور شود ك برال ىر يك از  گفتو

آّٗا غايت ك پاياٌل باشد، بر ٚتلو ك ٫تگى آّٗا فناء ك نيسىت متصٌور نگردد يعٌت زماف ك حركىت نيست جز آنكو پس از آف 
گفتار خالؼ قرآف ٣تيد ك اتٌفاؽ اىل حٌق از مسلماناف ك غَت ايشاف است باينكو عامل ك اجزاء   زماف ك حركىت است، ك اين

يػىٍبدىؤي ا٠تٍىٍلقى ُثيَّ   كى ىيوى الَّذل فرموده:« 27ل  31س »ك جواىر ك اعراض آف فاٌل ك نيست خواىد شد، در قرآف كرمي 
در »و ٩تست خلق را بيافريد سپس اعاده داده باز گرداند ك آف اعاده بر اك يعٌت اك است خدائى ك  ييعيديهي كى ىيوى اٍىوىفي عىلىٍيوً 

چوف كسى كو كارل كند بار دٌكـ ا٧تاـ آف بر اك آسانًت خواىد بود، ك گر نو بر خدال تعاىل »آسانًت است « نظر مشا
ز غايت ك پاياٌل است كو ىا صريح ك آشكار است در اينكو برال ىر چي خالصو ٫تو اين« آفرينش ك اعاده يكساف ميباشد

 [-ال چوف بآف برسد خداكند سبحاف آف را فاٌل ك نيست گرداند( ك ىر چيز را ٔتقدار معلـو )بر كفق حكمت( ا٬تاد ٪توده
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اند )زيرا اگر كىم حقيقت ذات اك را دريابد  ىا از ادراؾ كنو ك حقيقت ذات تو مانده ك توئى آنكو ك٫تها ك انديشو 08]
بايد در جهت ك مكاٌل باشد، ك خداكند تعاىل منزٌه از آنست كو در جهت ك مكاٌل باشد( ك فهمها ك دانشها )يا عقلها( 

ىا جال   ات كو جز تو حقيقت آّٗا را ٪تيداند( ناتوانند، ك ديده وصواز كيفٌيت ك چگونگى تو )از ادراؾ صفات ٥تص
ىا ترا دريابند، زيرا بودف در جائى تابع جسمٌيت است، ك خداكند سبحاف  كجائى تو را در نيافتند )جائى ندارل كو ديده

ل تو نيست تا )بآ٧تا( توئى آنكو پاياٌل برا 09[ ]-از جسمٌيت منزٌه است، پس اينٌيت ك كجا بودف بر اك ٤تاؿ است(
ال تا موجود ك دريافتو شول )زيرا ٤تدكد ك مصٌور شدف مستلـز  ٤تدكد ك منتهى گردل، ك )در عقوؿ ك اكىاـ( مصٌور نشده

٤تٌل ك تركيب است، ك ٤تٌل ك تركيب از لواـز جسم است، ك خداكند سبحاف جسم نيست( ك كالد نبوده ك فرزندل 
شده باشى )معٌت اين ٚتلو اين نيست كو ىر كو كالد باشد مولود ىم خواىد بود تا گفتو شود ال تا مولود ك زائيده  نياكرده



كالد بود ك مولود نبود، بلكو معٌت آف اينست كو چوف كلد ك  -عليو الٌسالـ -اين سخن درست ٪تيباشد، زيرا حضرت آدـ
كو خدال تعاىل را مثل ك مانندل نيست فرزند آنست كو منفصل ك جدا شود از ديگرل كو مانند اك است، ك ثابت شده  

توئى آنكو ضٌد  21[ ]-پس كالد نبوده ك فرزندل نياكرده ك ّٔمُت معٌت مولود ىم ٩تواىد بود، ك اللَّو اعلم ٔتقاصد اكليائو(
كاجب ال كو در توانائى با تو يكساف باشد نيست تا با تو معانده ك ستيزگى ٪تايد )زيرا جز اك ٦تكن است ك  ك نزاع كننده

ال كو در توانائى يكساف باشد نيست( ك مانندل برال تو ٪تيباشد تا بر تو  از ٦تكن قويًت است، پس برال اك نزاع كننده
 [-غلبو ك سرفرازل كند، ك ٫تتائى برايت نيست تا با تو برابرل ٪تايد
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ال كو از ركل  ال نيافريده، ك پديد آكرد پديد آكرده ال كو پيش از آف مانندش را آفريننده ريدهتوئى آنكو آفريد چناف آف 20]
ال پيش از اك نبوده، ك بوجود آكرد ىب آنكو آلت ك ابزارل بكار برده يا در جائى باشد، ك  ٪تونو نبوده، ك آفريد ك آفريننده

منزٌه ك پاكى )از آنچو الئق ك سزاكار تو نيست: شگفتا( چو  22][ -آفرينش آنچو را آفريد نيكو ك ٤تكم ك استوار گردانيد
بزرگ است صفات ك افعاؿ تو، ك چو بلند است در ٫تو جا قدر ك منزلت تو، ك چو آشكار گردانيده جدا ساخنت تو حٌق 

دانال بامور منزٌه ك پاكى! ال نيكى كننده ببندگاف چو بسيار است نيكى تو )يا ال  23[ ]-را )از باطل ك نادرسىت(!
دقيقو ك چيزىال كوچك ك بصفات ك افعاؿ ك حركات آّٗا چو بسيار است دانائى تو( ك ال مهرباف )ّٔمگاف( چو بسيار 

منزٌه ك پاكى! ال  24[ ]-است مهرباٌل تو، ك ال حكيم ك شناسال باشياء ك ا٬تاد آّٗا چو بسيار است شناسائى تو!
نائى تو، ك ال ٓتشنده چو بسيار است توانگرل تو، ك ال بلند مرتبو چو بسيار پادشاه )قادر ك توانا( چو بسيار است توا

منزٌه  25[ ]-بلند است قدر ك منزلت تو! دارنده عظمت ك بزرگى ك بزرگوارل ك ٛتد ك سپاسى )سپاس ٥تصوص تو است(
ائى از جانب تو شناختو ال( ك ىدايت ك راىنم ال )نيكيها ٓتشيده ك پاكى! دست )عطا ك ٓتشش( خود را بنيكيها گشوده

 [-شده، پس ىر كو تو را برال )بدست آكردف( دين يا دنيا بطلبد تو را )احسانت را( دريابد!
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است(  منزٌه ك پاكى! ىر كو در علم تو گذشتو در برابر تو متواضع، ك آنچو زير عرش )علم( تو است )آنچو جز تو 26]
ال ٓتواىند  برال عظمت ك بزرگى تو فركتن است، ك ٫تو آفريدگانت برال اطاعت از تو )برال آنچو در باره ايشاف خواستو

منزٌه ك پاكى! با ىيچيك از حواٌس ): سامعو، باصره، شاٌمو، ذائقو ك المسو   27[ ]-يا ٩تواىند( ذليل ك خوار ك فرمانربند!
ك خياؿ، كىم، حٌس مشًتؾ، حافظو ك متصٌرفو كو آّٗا را حواٌس باطنو نامند( درؾ  كو آّٗا را حواٌس ظاىره گويند،



٪تيگردل، ك با دست ماليدف ك اٌتصاؿ جسم شناختو ٪تيشول )زيرا درؾ شدف بوسيلو دست ك ٘تاٌس جسم از لواـز 
بر خدال تعاىل پنهاف جسمٌيت است ك خداكند سبحاف منزٌه از آنست( ك كسى ٪تيتواند با تو مكر ٪تايد )زيرا چيزل 

نيست تا فريب خورد( ك تو را دكر سازد )تا چيزل را از تو پنهاف ٪توده بر آف آگاه نشول، زيرا خداكند متعاؿ با ىر كس 
ثىلثىةو ًإالَّ ىيوى راًبعيهيٍم كى ال   ما يىكيوفي ًمٍن ٧تىٍول فرموده:« 7ل  58س »ىست ك ّٔر چيز احاطو دارد، چنانكو قرآف كرمي 

يعٌت سو كس را رازل نباشد جز آنكو خدا  ًمٍن ذًلكى كى ال أىٍكثىرى ًإالَّ ىيوى مىعىهيٍم أىيٍػنىما كانيوا  سىةو ًإالَّ ىيوى ساًدسيهيٍم كى ال أىٍدٌلٜتىٍ 
چهاـر آّٗا است ك نو پنج كس را جز آنكو خدا ششم آّٗا است ك نو كمًت از آف ك نو بيشًت جز آنكو ىر كجا باشند 

ا است( ك با تو نزاع ك دمشٌت كند، ك بر تو غلبو ٪توده چَته گردد، ك با تو جداؿ ك زد ك خورد ٪تايد، ك با تو خدا با آّٗ
پذيرل( راست ك ٫توار است  منزٌه ك پاكى! راه تو )دينت كو جز آف را از بندگاف ٪تى 28[ ]-خدعو كرده فريب دىد!

ال( ىدايت ك  امر ك فرمانت )بآنچو بندگانت را بآف تكليف ٪توده )ركنده در آف ٪تيلغزد، ك پذيرنده آف گمراه ٪تيشود( ك
راىنمائى )بسول سعادت ك نيكبخىت( است، ك توئى زنده ك باقى )موت ك فناء برايت نيست( ك مقصود در حوائج ك 

 [-ىائى خواستو

 992الصحيفة السجادية / ترٚتو ك شرح فيض اإلسالـ، ص: 

دانائى، ك فرمانت )بآنچو ٓتواىى( كاجب ك الـز است )خالؼ آف ٪تيشود( ك منزٌه ك پاكى! گفتارت حكمت ك  29]
منزٌه ك پاكى! مشٌيت ك  31[ ]-درنگ ميآفريند(! اراده ك خواستنت ٫تاف قصد است )چوف ىر گاه چيزل را ٓتواىد ىب

ٌلف از آف ٤تاؿ ال نيست )مراد مشٌيت ك خواست حتمى قطعى نسبت بافعاؿ اك است كو ٗت خواست تو را باز گرداننده
است، نو مشٌيت ك خواست ٗتيَتل غَت قطعى كو آف نسبت بافعاؿ بندگاف است، ك ٗتٌلف از آف ٦تكن است، چنانكو 

خواست آدـ ك حٌوا از درخت ّٔشىت ٩تورند، ك شيطاف بآدـ سجده كند، ك كٌفار اٯتاف آكرند، ك گناىكاراف توبو ٪تايند، ك 
كى  «:005ل  6س »ال ٪تيباشد )اين ٚتلو از قرآف كرمي اقتباس شده است  تغيَت دىندهكاقع نشد( ك كلمات )قرآف( تو را 

يعٌت سخن پركردگار تو از ركل راسىت ك دادگرل ْتٌد كماؿ رسيد تغيَت   ٘تىٍَّت كىًلمىتي رىبّْكى ًصٍدقنا كى عىٍدالن ال ميبىدّْؿى ًلكىًلماتًو
منزٌه ك پاكى! ال خدائى  30[ ]-«(!را اك حافظ ك نگهدار آّٗا استزي»ال برال كلمات ك احكاـ اك ٩تواىد بود  دىنده

ال بر آنكو كافر بآّٗا است( غلبو دارد،  ىال تو )حٌجتها ك دليلهايت يعٌت كتأّال آٝتاٌل كو بپيغمربانت فرستاده كو نشانو
فريننده ىر انساٌل، يا ىر جنبنده جاف ال باشد، ال آفريننده جاّٗا )يا ال آ ىا ىب آنكو از ركل ٪تونو ال پديد آكرنده آٝتاف

ك تو را است  33[ ]-تو را است سپاس سپاسى كو ّٔميشگى تو )ثواب ك پاداش آف( ٫تيشو باشد 32[ ]-دارل(!



ك تو را است سپاس سپاسى كو برابر احساف ك  34[ ]-سپاس سپاسى كو ّتاكيد بودف نعمت ك ٓتشش تو جاكيد ٔتاند
 [-ست سپاس سپاسى كو بر رضا ك خوشنوديت )از عمل ك كردار ما( بيافزايدك تو را ا 35[ ]-نيكيت باشد
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ك تو را است سپاس سپاسيكو با سپاس ىر سپاسگزارل باشد، ك سپاسيكو سپاس ىر سپاسگزارل از آف باز ماند  36]
 38[ ]-زاكار نباشد، ك جز بسول تو كسيلو تقٌرب )مقاـ ك منزلت( نشودسپاسيكو جز تو را س 37[ ]-)بپايو آف نرسد(

سپاسيكو با   39[ ]-سپاسيكو بوسيلو آف دكاـ اٌكؿ )نعمت پيش از اين( ك ٫تيشگى آخر )نعمت تازه( درخواست گردد
يشهال پى در پى گردش زماّٗا )ركز ك شب سا٢تا( بسيار ك بيشمار گردد )ىر ركز ك ىر شىب بر آف افزكده شود( ك بافزا

ال از فرشتگاف( از مشردف آف درمانده شوند، ك بر آنچو نويسندگاف  سپاسيكو نگهباناف )دستو 41[ ]-بيافزايد
سپاسيكو عرش  40[ ]-اند فزكٌل گَتد )فرشتگانيكو اعماؿ بندگاف را مينويسند( در كتاب تو )لوح ٤تفوظ( ضبط ٪توده

ات را برابر باشد )مراد از عرش ك كرسى در اينجا دك جسم بزرگ  ند پايوبزرگ تو را )در سنجيدف( ٫تسنگ ك كرسى بل
 42[ ]-است كو خداكند سبحاف ىر دك را آفريده ك در باالل ىفت آٝتاف قرار داده ك عرش بزرگًت از كرسى است(

 43[ ]-شًت باشد(سپاسيكو مزدش نزد تو كامل باشد، ك پاداشش ٫تو پاداشها را فرا گَتد )پاداش آف از ٫تو پاداشها بي
سپاسيكو آشكار آف با ّٗانش مطابق )ىب رئاء ك خود ٪تائى( ك ّٗاف آف با آىنگ راسىت )توٌجو ّتز تو نداشنت( يكجور 

 [-باشد
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 45[ ]-ك برترل آف را نشناسد ال مانند آف تو را سپاس نگزارده باشد، ك كسى جز تو فضل سپاسى كو آفريده شده 44]
سپاسى كو ىر كو در بسيارل )يا در مواظبت( آف كوشش ٪تايد )از جانب تو( يارل گردد، ك ىر كو در كامل ّتا آكردف 

ال ٚتع ٪تايد، ك ىر  سپاسى كو ىر سپاسى را كو آفريده 46[ ]-)رعايت آداب( آف كوتاىى ننمود تأييد ك كمك شود
سپاسى كو سپاسى از آف بسخن تو )بسپاسى كو آف را بر  47[ ]-يافريٌت بيك رشتو در آكردسپاسى را كو پس از اين ب

سپاسى كو بر اثر بسياريش  48[ ]-ترل از كسانيكو تو را بآف سپاس ميگزارند نباشد ميگزيٌت( نزديكًت، ك سپاسگزارنده
ل ك احسانت با فزكٌل پى در پى پيوستو بوسيلو كـر ك ٓتشش تو موجب فراكاٌل )نعمتها( گردد، ك تو آف را از ركل فض

ال پركردگار بر  51[ ]-سپاسى كو حٌق ك شايستو بزرگى ذات تو ك غلبو عظمت تو را برابر )سزاكار( باشد 49[ ]-٪تائى
٤تٌمد ك آؿ ٤تٌمد كو برگزيده، پسنديده، گرامى ك مقٌرب )درگاه تو( است ًّٔتين دركدىال خود را بفرست، ك كاملًتين 



ت )نيكيهال پى در پى خود( را بر اك افزكٌل ده، ك سودمندترين مهربانيهايت )مهربانيهال پياپى خويش( را باك نيكيهاي
 [-ببخش
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رست دركد ال پركردگار بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست دركد بسيارل كو دركدل بيشًت از آف نباشد، ك بر اك دركد ف 50]
تر از آف نباشد، ك بر اك دركد فرست دركد خوشنودل كو دركدل باالتر از آف  ال كو دركدل افزكف كننده افزكف كننده

ال پركردگار بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست دركدل كو اك را خوشنود گرداند ك بر خوشنودل اك بيافزايد، ك  52[ ]-نباشد
نود ٪تايد ك بر خوشنودل تو برال آف حضرت بيافزايد، ك بر اك دركد فرست بر اك دركد فرست دركدل كو تو را خوش

ال پركردگار بر ٤تٌمد ك  53[ ]-دركدل كو جز آف را برال آف بزرگوار نپسندل ك جز اك را سزاكار آف دركد نبيٌت )نداٌل(
نست( ٕتاكز كرده در گذرد، آؿ اك دركد فرست دركدل كو از خوشنودل تو )از رٛتت ك احساٌل كو از جانب تو سزاكار آ

ك پيوستگى آف ببقاء ك ىسىت تو پيوستو شود )دركد ٫تيشگى كو پاياٌل برال آف نباشد( ك فاٌل ك نيست نگردد ٫تچنانكو  
 [-كلمات )علم ك حكمت( تو فاٌل ٪تيشود
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فرست دركديكو دركدىال فرشتگاف ك پيغمرباف ك فرستادگاف ك پَتكاف تو را ٚتع  ال پركردگار بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد 54]
٪تايد، ك بر دركدىال بندگاف )مؤمنُت( از جٌن ك انس تو ك پذيرندگاف دعوت )بسول( تو احاطو داشتو باشد، ك دركد ىر  

آؿ اك دركد فرست دركديكو ىر دركد  ال پركردگار بر اك ك  55[ ]-ال گرد آكرد كو را از انواع آفريدگانت كو پديد آكرده
ال را در بر داشتو باشد، ك بر اك ك بر آؿ اك دركد فرست دركديكو نزد تو ك نزد غَت تو پسنديده باشد،  گذشتو ك تازه

دركديكو با آنچو گفتو شد دركدىائى بيافريٌت كو ىنگاـ آفريدنشاف با آّٗا آف دركدىا )ل پيش از آف( را چندين برابر 
ال پركردگار  56[ ]-بر گردش ركزگار آّٗا را بيافزائى افزكدف با چندين برابرل كو جز تو نتواند آّٗا را بشماردسازل، ك 

تراف خويشاف آف بزرگوار )حضرت فاطمو ك ائٌمو اثٌت عشر عليهم الٌسالـ( كو آناف را برال امر ك  دركد فرست بر پاكيزه
 فرماف خود
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داراف علمت، ك نگهداراف دينت، ك جانشيناف خود در زمينت، ك  )راىنمائى مردـ براه نيكبخىت( بر گزيدل، ك خزانو
حٌجتهال خويش بر بندگانت قرار دادل )تا علمت را از نااىل حفظ ٪توده، ك دينت را از ٖتريف ك تغيَت نگهداشتو، ك 

حٌق ك باطل را ٔتردـ نشاف دىند( ك آّٗا را ٓتواست خود از پليدل ك ناپاكى )معاصى ك   اكامر ك نواىيت را بياف كرده، ك
ا ييريدي اللَّوي لًييٍذًىبى عىٍنكيمي الرٍّْجسى اٍىلى اٍلبىٍيًت كى  «:33ل  33س »گناىاف( پاؾ ساخىت )اشاره بقوؿ خدال تعاىل  ا٪تَّ

از ىر عيب ك »واىد رجس ك پليدل را از مشا خانواده نبٌوت بربد ك مشا را يعٌت جز اين نيست كو خدا ميخ ييطىهّْرىكيٍم تىٍطهَتنا
پاؾ ك پاكيزه گرداند. اين آيو طبق اخبارل كو از شيعو ك اىل سٌنت در دست است در باره پيغمرب اكـر ك علٌى ك « نقصى

چنانكو »بود  -و عليو ك آلوصٌلى اللٌ  -است، ك اگر در باره زناف پيغمرب -صلوات الٌلو عليهم -فاطمو ك حسن ك حسُت
بايسىت لًييٍذًىبى عىٍنكينَّ كى ييطىهّْرىكينَّ بياف شود( ك « اند بدليل اينكو صدر ك ذيل مطلب راجع بآّٗا است اىل سٌنت گفتو
ال پركردگار بر ٤تٌمد ك آؿ اك دركد فرست،  57[ ]-آكيز بسول خود ك راه ببهشت خويش گردانيدل ايشاف را دست
يلو آف ٓتشش ك گرامى داشتنت را برال ايشاف فراكاف گرداٌل، ك ٫تو چيز را از ٓتششهايت برال آناف كامل دركدل كو بوس

٪تائى، ك نصيب ك ّٔره از عطاىا ك سودىايت را بر آّٗا بسيار كٌت )دركدل كو سبب افاضو نعمتهال گوناگوف بر آناف  
دركدل كو اٌكلش را حٌدل ك مٌدت ك آخرش را پاياٌل  ال پركردگار بر آف حضرت ك بر آؿ اك دركد فرست 58[ ]-گردد(
 [-نباشد
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ىايت ك  ال پركردگار بر ايشاف دركد فرست ٫توزف عرش خود ك آنچو زير عرش است )٫تو عامل( ك مقدار آنچو آٝتاف 59]
مشاره زمينهايت ك آنچو در زير آّٗا ك مياف آّٗا است )مقصود بسيارل يا  آنچو در باالل آّٗا است را پر گرداند، ك مقدار

ىا ك آنچو در باالل آّٗا است ك زمينها ك آنچو  ال باشد كو آٝتاف بزرگى پاداش دركد است يعٌت اگر جسم بود ٫تانا باندازه
ارضيك تعٌدد ك بسيارل زمُت است،  : ك عدد-عليو الٌسالـ -در زير ك مياف آّٗا است را پر سازد، ك ظاىر فرمايش اماـ

واتو كى ًمنى اأٍلىٍرًض ًمٍثلىهينى   اللَّوي الَّذل است:« 02ل  65س »چنانكو در قرآف كرمي  يعٌت خدا كسى است كو   خىلىقى سىٍبعى ٝتى
ىا ىفت  فىفت آٝتاف را خلق ٪تود ك مانند آف ىفت زمُت را آفريد ك ظاىر اين آيو داللت دارد باينكو زمُت مانند آٝتا

ىا بيافريد، ك مانند بودف در عدد ك مشاره است نو در كيفٌيت ك چگونگى، زيرا   است چوف فرموده: ك زمُت را مانند آٝتاف
ىا ىفت است جز اين  ال كو داللت كند زمُت مانند آٝتاف كيفٌيت آٝتاف خالؼ كيفٌيت زمُت است، ك در قرآف ٣تيد آيو

ال باالل طبقو ديگر قرار گرفتو، ك الٌلو  ت زمُت ىفت طبقو زمُت است كو ىر طبقوآيو نيست، ك گفتو شده: مراد از ىف
اعلم( دركديكو ايشاف را بكماؿ قرب بتو رساند، ك برال تو ك ايشاف خوشنودل، ك ٫تيشو ٔتانندىال آف دركدىا پيوستو 



ك پيشوائى )يكى از ائٌمو معصومُت  بار خدايا تو دين خود )اسالـ( را در ىر زماف ك ركزگارل بوسيلو اماـ 61[ ]-باشد
ال، تأييد  عليهم الٌسالـ( كو اك را برال )گمراىاف( بندگانت عالمت )راىنما( ك در شهرىايت نشانو )راه حٌق( بر پا داشتو

 ال پس از آنكو پيماف )دكسىت( آف اماـ را بپيماف )بدكسىت( خود پيوستو، ك كمك كرده
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ال، ك طاعت ك فرمانربل از اك را كاجب ٪توده، ك از فرماف نربدف  ك اك را سبب خوشنودل )افاضو رٛتت( خويش گردانيده
ال، ك بفرمانربل فرماّٗايش، ك باز ايستادف از ّٗى ك باز داشتنش، ك باينكو كسى از اك پيشى نگَتد )جز  از اك ترسانيده

ال، پس اك  ز پيش خودكارل نكند( ك از اك كاپس ٪تاند )خالؼ فرمانش قدمى بر ندارد( فرماف دادهپَتكل از فرماف اك ا
است نگهدار پناىندگاف )ٓتود از كاقع شدف در يكى از دك طرؼ افراط ك تفريط( ك پناه اىل اٯتاف )در رىائى از 

نيكوئى جهانياف )زيرا براىنمائى ك ركش اك تاريكيهال ناداٌل ك شبهات( ك دستاكيز چنگ زدگاف )از كيفرىا( ك ٚتاؿ ك 
بار خدايا پس )چوف برال تو در ىر ركزگارل پيشوائى است باين  60[ ]-ترازكل عدؿ ك داد در بُت مردـ برابر ميگردد(

ال  صفات( بوىٌل )اكىل بتصٌرؼ در امور مؤمنُت( خود )كو اماـ اين زماف است( شكر ك سپاس آنچو را بر اك نعمت داده
در اينجا در زماف امامتش اشاره ٓتود بوده  -عليو الٌسالـ -ـ ٪تا )اين ٚتلو دعاء است برال اماـ ىر زماف، ك بياف اماـا٢تا

سپس اماـ ىر زماٌل، ك مقصود تعليم ك ياد دادف بشيعياف است( ك مانند آف شكر ك سپاس را )بر آنچو ٔتا نعمت 
ز جانب خود سلطنت ك توانائى )يا حٌجت ك برىاف آشكارل( كو )اك ك ال( بسبب آف حضرت ٔتا ا٢تاـ كن، ك اك را ا داده

ال را( بگشال گشودف آساٌل )كو رنج در  شيعيانش را( يارل دىنده است عطا فرما، ك برال اك )ىر مشكل ك بستو شده
 اف،گاه خود يارل ده، ك توانائيش )يا پشتش( را ٤تكم ك استوار گرد آف نباشد( ك اك را بتواناترين تكيو
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ك بازكيش را توانائى ٓتش )اك را كمك فرما( ك بديده )مراقبت( خود رعايت ك حفظش كن، ك بنگهداريت نگهدارش، ك 
كردند( را در جنگ بدر يارل   -صٌلى الٌلو عليو ك آلو -بفرشتگانت )در ىر زماف يا ىنگاـ جهاد چنانكو جٌدش رسو٠تدا

[ -ترين )لشگرىا( اند كمكش فرما ياريش ٪تا، ك بلشگر ك سپاىت )مؤمنُت ك جهاد كنندگاف در راىت( كو غلبو كننده
ك كتاب خود )٤تكم، متشابو، ٣تمل، مفصل، ناسخ ك منسوخ قرآف ك خواندف آف را چنانكو فركد آمده ك نگهداريش  62]

دركدىايت بار خدايا بر اك ك  -ت ك رستگار( يت ك ركشهال پيغمربت رارا از فساد ك تباىى( ك احكاـ ك راىها )ل ىداي
ىال دينت )احكاـ ك دستورىايت( را كو ستمكاراف  بوسيلو اك بپا دار )آشكار ساز( ك آنچو از نشانو -آؿ اك باد



اد ك تباىكارل( ستم اند )پشت سر انداختو طبق آّٗا رفتار ٪تيكنند( بسبب اك زنده گرداف )ىويدا ساز( ك زنگ )فس مَتانده
)ستمكاراف( را از طريقو ك راىت )ك نيت( باك بزدال، ك بوسيلو اك سخىت را از راىت )توانا نبودف ّٔدايت ك راىنمائى 

مردـ را بسول آف كو بواسطو تسٌلط ك غلبو ستمكاراف رخ داده( دكر ساز، ك بسبب اك عدكؿ كنندگاف از راه خود )اسالـ( 
اك آناف را كو برال راه راست تو اعوجاج ك كجى ميطلبند )در مياف مردـ شبهات ك تأكيالت باطلو را از مياف بردار، ك ب

  ك كىٌل خود )اماـ زماف( را برال 63[ ]-القاء مينمايند تا آّٗا را گمراه ٪تايند( نيست ك نابود گرداف
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دكستانت نـر )بردبار( گرداف، ك دستش را بر دمشنانت بگشا )اك را بر ايشاف مسٌلط فرما( ك رٛتت ك مهرباٌل ك عطوفت ك 
شفٌقت اك را ٔتا ببخش )اك را در باره ما مهرباف ساز( ك ما را برال اك شنوندگاف فرمانربندگاف ك در )بدست آكردف( رضا ك 

ودف ك دفاع ك پشتيباٌل از اك يارل كنندگاف ك بوسيلو آنچو درخواست شد خوشنوديش كوشش كنندگاف ك در يارل ٪ت
بار خدايا دركد فرست بر  64[ ]-تقٌرب جوياف ٪تا -دركدىايت ال خدا بر اك ك آؿ اك باد -بسول تو ك پيغمربت

ال( اقرار  و قرار دادهدكستاف ايشاف كو ٔتقاـ ك مرتبو آناف )خالفت ك رئاست عاٌمو ك فضيلت ك برتريشاف بر ٫تو مردـ كو ت
ىاشاف مَتكند، بدستاكيز  شاف رفتار ميكنند( دنباؿ آثار ك نشانو -دارند، راه ركشنشاف را پَتكل مينمايند )طبق دستور

)بدين ك راىنمائى( شاف چنگ ميزنند، بدكستيشاف ٘تٌسك ميجويند )بوجوب طاعتشاف اعتقاد دارند( بامامت ك 
ال امر ك فرمانشاف تسليم ك فرمانربانند، در طاعت ك پَتكيشاف ميكوشند، ايٌاـ ركزگار )دكلت پيشوائيشاف اقتدا مينمايند، بر 

كو دكلت اك دكلت   -صلوات الٌلو ك سالمو عليو -ك ظهور خالفت( ايشاف )ايٌاـ حضرت صاحب األمر، ا١تهدٌل ا١تنتظر
م براه ظهور دكلت ايشانند، حضرت امَت اند )٫تيشو چش ايشاف است( را انتظار دارند ك چشمهاشاف بسول آناف دكختو

را منتظر ك چشم براه باشد « -عٌجل الٌلو تعاىل لو الفرج -ظهور اماـ زماف»فرموده: كسيكو امر ما  -عليو الٌسالـ -ا١تؤمنُت
مانند كسى است كو در راه خدا كشتو ك ٓتوف خود طپيده باشد( دركدىال با بركت ك نيكى ك پاكيزه ك فزاينده ىنگاـ 

 [-امداداف ك شبانگاىافب
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ك بر ايشاف ك بر جاّٗاشاف دركد فرست، ك كارشاف )گفتار ك كردارشاف( را بر تقول ك پرىيزكارل فراىم ٪تا، ك  65]
ك ًّٔتين آمرزندگاٌل )چوف سٌيئو ك بدل را احوالشاف را اصالح فرما، ك توبو آناف را بپذير، زيرا تو بسيار توبو پذير ك مهرباف 

گزند )ّٔشت( با ايشاف قرار ده،  ْتسنو ك نيكى تبديل مينمائى( ك ما را بسبب رٛتت ك مهربانيت در سرال سالمت ك ىب



ال، ك رٛتتت  بار خدايا اين ركز عرفو ركزل است كو آف را شريف ك گرامى ك بزرگ داشتو 66[ ]-ال مهربانًتين مهرباناف
در آف گسًتده، ك عفوت را انعاـ ٪توده، ك عطايت را در آف بسيار كرده، ك بسبب آف بر بندگانت تفٌضل ك احساف  را

در حٌجة الوداع  -صٌلى الٌلو عليو ك آلو -فرموده: رسوؿ خدا -عليهما الٌسالـ -ال )حضرت علٌى ابن اٟتسُت فرموده
چوف بعرفو توٌقف ٪تود ك خورشيد ميخواست غركب ٪تايد « آخرين حٌجى كو آف حضرت در ساؿ دىم ىجرت ّتا آكرد»

فرمود: ال بالؿ ٔتردـ بگو: خاموش شده بشنوند، پس چوف مردـ خاموش گشتو گوش دادند، رسوؿ خدا فرمود: پركردگار 
، پس مشا در اين ركز بر مشا نعمت داده نيكو كارتاف را آمرزيد، ك نيكوكارتاف را در بدكارتاف شفيع ك ميا٧تى گردانيد

بار خدايا ك من آف بنده تو ىستم كو پيش از آفرينش ك پس از آفرينشت اك را  67[ ]-آمرزيده شده پراكنده شويد(
  نعمت دادل )نعمتهال پيش
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را از كساٌل قرار دادل كو بدين از آفرينش چيزىائى است كو ىسىت شخص متوقف بر آف است مانند پدر ك مادر( پس اك 
خود )اسالـ( راىنمائى ٪تودل، ك برال ا٧تاـ حٌق خويش )آنچو كاجب است از گفتار ك كردار ك اعتقاد( توفيق دادل، ك اك 

را بريسماف )يا زّٗار( خود )قرآف ك ائٌمو معصومُت عليهم الٌسالـ( نگاىداشىت، ك در حزب ك گركه )پَتكاف( خويشنت در 
بدكستدارل دكستانت )آنانكو از تو اطاعت مينمايند( ك دمشٌت دمشنانت )كسانيكو خالؼ امر ك ّٗيت رفتار  آكردل، ك

سپس اك را فرماف دادل پس فرماف نربد، ك منع ٪تودل پس باز نايستاد، ك از معصيت ك  68[ ]-ميكنند( رىربل فرمودل
گشتو، نو از ركل دمشٌت با تو ك نو از ركل گردنكشى بر   نافرماٌل ّٗى فرمودل پس خالؼ فرمانت ٪توده ك ّٗيت را مرتكب

ال خواند، ك دمشن تو ك دمشن اك  تو، بلكو ىوا ك خواىش اك را بآنچو جدا ساختو )ّٗى كرده( ال ك بآنچو ترسانده
مانيت )شيطاف( اك را بر آف يارل كرد، پس با شناسائى بًتسانيدف تو ك اميدكارل بعفو تو ك اعتماد بگذشت تو بر نافر 

ك اينك  69[ ]-ال سزاكارتر بندگاف تو بود كو بنافرمانيت اقداـ ننمايد اقداـ ٪تود در حاليكو با آف نعمتهائيكو باك ٓتشيده
اـ ك ٓتطاىا ك  كناف ك ترساف كو بگناىاف بزرگ كو زير بار آف رفتو منم در جلو تو پست، خوار، فركتن، زارل

  نادرستكاريهال
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ال مرا از  اـ، باكر داـر كو اماف دىنده اـ، بعفو ك گذشتت زّٗار جو ك برٛتتت پناىنده اـ اقرار كننده سًتگ كو آف را ّتا آكرده
ك پس )چوف با كماؿ تضرٌع ك زارل بدرگاىت رك آكرده  71[ ]-ال مرا از تو باز ٪تيدارد تو اماف ٪تيدىد، ك باز دارنده



بگناىاف معًتؼ ك از كردار پشيماًل( ٔتن عطا كن سًت ك پوششى را از جانب خود كو بگناىكار عطا ميكٌت، ك ٔتن 
ببخش عفوت را كو بكسيكو خود را تسليم تو مينمايد ميبخشى، ك ٔتن انعاـ فرما آمرزشت را كو در دستگاىت بزرگ 

ال قرار ده كو بسبب آف  ك در اين ركز برال من ّٔره 70[ ]-ئى٪تينمايد كو آف را بر كسيكو بتو اميدكار است انعاـ ٪تا
ال از خوشنودل )رٛتت( تو برسم، ك مرا از )درگاىت از( آنچو )ثواب ك پاداشهائيكو( كوشش كنندگاف در پرستش  ببهره

ف در ال را كو كوشش كنندگا ك من اگر چو كردارىال شايستو 72[ ]-تو با آف باز ميگردند، ّٖى دست بر مگرداف
اـ( ليكن يگانو دانسنت تو ك اينكو اضداد ك امثاؿ ك  اـ )ّتا نياكرده اند( نفرستاده اند )ّتا آكرده عبادتت پيش فرستاده

ال از آّٗا بسول )رٛتت( تو  اـ( ك از درىائى كو امر فرموده اـ )بآف اٯتاف آكرده مانندىائى برال تو نيست را پيش فرستاده
 :-صٌلى الٌلو عليو ك آلو -پيغمرب»فرموده: اكصياء  -عليو الٌسالـ -رت صادؽاـ )حض آيند بدرگاىت آمده

 ابواب ك درىال خدال عٌز ك جٌل ىستند كو از آف درىا بسول اك مَتكند،« ائٌمو معصومُت، عليهم الٌسالـ
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بايشاف بر مردـ احتجاج كرده « ركز قيامت»و ٪تيشد، ك خدال تبارؾ ك تعاىل ك اگر ايشاف نبودند خدال عٌز ك جٌل شناخت
برىاف ك دليل ميآكرد( ك بآنچو )كاليت ك دكسىت حضرت امَت ا١تؤمنُت عليو الٌسالـ كو( كسى جز با درخواست قرب ك 

ك بازگشت بسول تو ك سپس توبو  73[ ]-اـ نزديك شدف بآف بتو نزديك نشود طلب قرب ك نزديك شدف بدرگاه تو ٪توده
اـ، ك اميد بتو  خوارل ك زارل در درگاه تو ك گماف نيك بتو ك اعتماد بآنچو نزد تو است را در پى طلب قرب بتو قرار داده

ك از تو درخواست مينمامي ٫تچوف درخواست  74[ ]-اـ را كو ىيچگاه اميدكار بتو از آف نوميد ٪تيگردد ٫تراه آف ٪توده
چيز ترسنده زّٗار خواه، ك با اين احواؿ در خواستم از ركل ترس ك زارل ك پناه خواىى است، نو از  پست خوار نيازمند ىب

ركل بلند پركازل بگردنكشى گردنكشاف، ك نو از ركل علٌو ك بلندل خواه ّترات ك اعتماد اطاعت كنندگاف، ك نو از ركل 
ين اعًتاؼ كمًتين كمًتاف ك خوارترين خوارتراف ك ك من پس از ا 75[ ]-تكرٌب بشفاعت ك ميا٧تيگرل شفاعت كنندگاف

مانند ذرٌه )كوچكًتين مورچو، يا آنچو در آفتاب از ركزنو ديده ميشود( بلكو كمًت از آًل )مقصود از اين ٚتلو انشاء تواضع 
  ك فركتٌت
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كمًتين كمًتاف ك مانند ذرٌه ٪تيباشد( پس ال آنكو در    -عليو الٌسالـ -ت كو اماـاست نو اخبار از كاقع، زيرا آشكار اس
كيفر بدكاراف شتاب نكرده ك آناف را كو در ناز ك نعمت فرك رفتو ك آّٗا را بيجا بكار ميربند )از نعمتها( باز ٪تيدارد 

آف را ّتا آكرند( از ركل انعاـ عفو مينمايد  )مهلتشاف ميدىد( ك ال آنكو لغزندگاف را )آنانكو گناىى بر ايشاف پيش آيد ك
منم بدكار اقرار كننده )ببدكردارل( خطا كار  76[ ]-ك از آّٗا در ميگذرد، ك خطاكاراف را از ركل احساف مهلت ميدىد

منم آنكو از ركل قصد تو را معصيت ك  78[ ]-منم آنكو از ركل جرأت در برابر تو )بگناه( اقداـ ٪تود 77[ ]-لغزنده
 81[ ]-منم آنكو )كردارىال زشت خود را( از بندگانت پنهاف ٪توده ك در برابر تو آشكار ساختو 79[ ]-افرماٌل كردن

[ -منم آنكو از بندگانت ترسيده )كو مبادا بر اثر كارىال ناركال خويش نزد آناف رسوا شود( ك از تو اٯتن ك آسوده گشتو
 83[ ]-كار درباره خود منم گنو 82[ ]-ز عذاب ك سختگَتيت نًتسيدهمنم آنكو از قهر ك غلبو تو ّٗراسيده ك ا 80]

شـر )چوف رادع ك باز دارنده از كارىال زشت حياء ك شـر  منم بيحياء ك ىب 84[ ]-منم در گرك بال ك گرفتارل خويش
 -عليو الٌسالـ -اماـاست، پس كسيكو كار زشت ا٧تاـ دىد دارال حياء ك شـر ٪تيباشد، ناگفتو ٪تاند: ما اعتقاد دارمي كو 

معصـو است يعٌت دارال ملكو ك صفت راسخو در نفس است كو بر اثر آف ىيچگاه ك ىيچگونو معصيت ك گناىى 
مرتكب ٪تيشود، پس اين گونو عبارات از زباف شيعياف ك پَتكانشاف ك آموخنت بآناف است، چنانكو در شرح دعال دكازدىم 

در دنيا بسبب نگراٌل ك ترس از آنچو ّتا آكرده ك در آخرت بر اثر كيفر  منم گرفتار رنج دراز ) 85[ ]-بياف شد(
 [-اـ( گناىانيكو مرتكب شده
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تو را قسم ميدىم ْتٌق )ٔتقاـ ك منزلت( كسى )خامت األنبياء، صٌلى الٌلو عليو ك آلو( كو اك را از آفريدگانت بر   86]
ال، ك كسيكو اك را  ال اختيار كرده ال، ْتٌق كسيكو اك را از آنچو آفريده ال، ك ْتٌق كسيكو اك را برال خود پسنديده هگزيد

ال، ْتٌق كسى كو طاعت ك فرمانربل از اك را بطاعت از خود  برال كار خود )بياف احكاـ تا ركز قيامت( انتخاب ٪توده
ال، ْتٌق كسيكو دكسىت اك را بدكسىت خود مقركف  نند نافرماٌل از خود گردانيدهال، ك كسيكو نافرماٌل از اك را ما پيوستو
ال، مرا در اين ركـز بپوشاف بآنچو )رٛتت ك عفو خود كو(  ال، ك كسيكو دمشنيش را بدمشٌت خويش ٚتع كرده ٪توده

شت از نافرماٌل بدرخواست آمرزش ميپوشاٌل بآف كسى را كو با حاؿ بيزارل از گناه بسول تو زارل ٪تايد، ك با توبو ك بازگ
ك مرا سرپرسىت فرما بآنچو )بتوفيق ك جورل اسباب كار برال عبادت ك بندگى كو( بآف سرپرسىت  87[ ]-از تو پناه آكرد

ك تو خود بتنهائى ٔتن  88[ ]-ميفرمائى كساٌل را كو تو را طاعت ك فرمانربل ٪توده ك نزد تو دارال قرب ك منزلت ىستند
كى كن بآنچو )ىدايت ك راىنمائى كو( بآف احساف ٪تودل كسى را كو بعهد ك پيماف تو كفا كرده )بتو اٯتاف احساف ك ني



آكرده( ك خود را در باره )طاعت از( تو برنج انداختو، ك در بدست آكردف خوشنوديت خويشنت را بيشًت از توانائى كوشا  
 [-گردانيده
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ال ك ٕتاكز از احكاـ  ك مرا بتقصَت ك كوتاىى در حٌق تو )بندگيت( ك ٕتاكز از حٌد ك مرز خويش در آنچو حراـ ٪توده 89]
ك بوسيلو مهلت دادف خود ٔتن تدر٬تا ك كم كم سزاكار عقامب مفرما )باينكو ىر گناىى  91[ ]-ك فرماّٗايت بكيفر مرساف

من ىم فريب خورده آف گشتو استغفار ك درخواست آمرزش آف را از يادـ بربد( مانند مرتكب شـو نعمىت عطاء فرمائى 
ّٔره گردانيده ك  تدر٬تا سزاكار كيفر شدف كسى )ثرك٘تند ك دارائى( كو مرا از خَت ك نيكى آنچو نزد اك است باز داشتو ك ىب

ل  7س »تو، اشاره بقوؿ خدال تعاىل حاؿ آنكو در رسيدف نعمت اك ٔتن شريك تو نبوده )كو آف را از من باز داش
يعٌت آنانكو آيات   مىتُته   ٢تىيٍم افَّ كىٍيدل  كى اٍملى« 083ل »كى الَّذينى كىذَّبيوا بًاياتًنا سىنىٍستىٍدرًجيهيٍم ًمٍن حىٍيثي ال يػىٍعلىميوفى  «:082

ىر »عقاب ٪تائيم از آ٧تائيكو ندانند  ما را دركغ پندارند بزكدل آّٗا را تدر٬تا ك كم كم« توحيد ك يگانگى»ىال  ك نشانو
ك « چو گناه كنند ما نعمت بر ايشاف بيافزائيم ك آّٗا ىم بر معصيت ميافزايند پس از اين رك سزاكار عقاب سخت ميگردند

[ -ما سخت ك دشوار است(« كيفر»٫تانا مكر « تا آنچو خواىند ّتا آكرند»مهلت ميدىيم « چند ركزل»ايشاف را 
اند( ك از خواب آلودگى دكرل كنندگاف از حٌد اعتداؿ در   خواب بيخرباف )آنانكو از راه حٌق دكرل گزيدهك مرا از  90]

اند( بيدار ٪تا )چناف كن   كارىاشاف، ك از چرت زدف خوار شدگاف )آنانكو توفيق عبادت از آّٗا گرفتو شده ك بگمراىى رفتو
ك دمل را متوجو گرداف  92[ ]-يكبخىت دنيا ك آخرت را در يامب(كو ٫تيشو ىشيار باشم تا ىيچگاه از راه حق جدا نشده ن

  ال، ك كوشش كنندگاف بآنچو )راىى كو( اطاعت كنندگاف را بآف كا داشتو
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رمانربل( را )از عذاب( ٧تات ال، ك بوسيلو آف سهل انگاراف )طاعت ك ف در عبادت را بآف، بندگاف فرمانرباف قرار داده
ك مرا پناه ده )نگهدارل فرما( از آنچو )گناىانيكو( از )رٛتت ك پاداش( تو دكـر ميگرداند، ك مياف من ك  93[ ]-ال داده
ك راه نيكوىال  94[ ]-ىا كو( نزد تو قصد مينمامي باـز دارد اـ از جانب تو جلوگَت شود، ك از آنچو )ركا شدف خواستو ّٔره

ال برامي  ال، ك حرص ك آز در آّٗا را بآنچو تو خواستو )بندگيت( ك پيشى گرفنت بآّٗا را از آ٧تا كو تو امر كرده بسويت
ك مرا با كسانيكو ىالؾ مينمائى ك آناف سبك مشارند  95[ ]-آساف گرداف )چناف كن كو در نظـر سخت ك دشوار نيايد(

ك با كسانيكو تباه ميسازل ك ايشاف دمشٌت تو را  96[ ]-ال ىالؾ مساز ك اىتماـ ندارند آنچو )عذاىب( را كو ّٖديد ٪توده



ك با كسانيكو درىم ميشكٌت )بسختًتين كيفر گرفتارشاف  97[ ]-ميطلبند )خالؼ امر ك ّٗيت رفتار ميكنند( تباه مگرداف
[ -وش ندىند( درىم مشكنگ  -عليهم السالـ -ميكٌت( ك آّٗا از راىهال تو بَتكف ركند )بگفتار پيغمرب ك ائمو معصومُت

ك از گردأّا ك سختيهال بالء ك از كامها ك گلوگَتىال گرفتارل رىائى ك از مؤاخذه )بر اثر بدكردارل در زماف(  98]
 [-مهلت دادف پناىم ده )توفيق بندگى عطا فرما كو ىنگاـ مهلت داشنت مرتكب گناىى نشده كو بعذاب گرفتار گردـ(

 913ك شرح فيض اإلسالـ، ص: الصحيفة السجادية / ترٚتو 

ك مياف من ك دمشٌت كو گمراىم سازد، ك خواىش نفس كو ىالكم گرداند، ك خسراف ك زياٌل )گناىاٌل( كو مرا فرا   99]
ك از من رك مگرداف رك برگرداندف از كسيكو پس از خشم )دكرل رٛتت( خود از اك  011[ ]-گَتد مانع ك جلوگَت شو

ك ٔتن  012[ ]-اميد ٓتود نوميدـ مگرداف كو نوميدل از رٛتتت بر من غالب شود ك از 010[ ]-خوشنود ٪تيشول
مبخش آنچو طاقت ك توانائى آف را نداـر كو از جهت فزكٌل ٤تبت ك دكستيم تو را كو بر من تكليف مينمائى گرانباـر 

و را بو )طاعت( اك ك مرا از پيش خود رىا مكن رىا كردف كسى كو در اك خَت ك نيكى نيست، ك ت 013[ ]-سازل
اـ مگرداف(  ّٔره ك بدكر ميانداز )از لطف ك توفيق خود ىب 014[ ]-حاجت ك نيازل ك برال اك توبو )از گناىانش( نباشد

ّٔره شده( ك كسيكو از جانب تو خوارل ك رسوائى  دكر انداخنت كسيكو از چشم حفظ ك نگهداريت افتاده )از رٛتتت ىب
فتادف افتادگاف )در عذاب( ك ترس گمراىاف )ىنگاـ حساب ك بازپرسى( ك لغزش فريب داده اك را فرا گرفتو، بلكو از ا

 ك از آنچو )گرفتاريها 015[ ]-شدگاف )از شيطاف( ك تباه شدف تباه شدگاف )بر اثر گناىاف( دستم بگَت )نگهدارمي فرما(
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گزندل ده، ك ٔتنتهى درجات كسى  ال سالمىت ك ىب ك كنيزاف )مرد ك زف از بندگاف( خود را دچار كردهكو( اصناؼ غالماف 
ال، ك از اك  ال، ك بر اك انعاـ ك ٓتشش كرده برساًل كو باك عنايت داشتو )از گرفتاريهال دنيا ك آخرت( نگهداريش ٪توده

افعاؿ نزد خود( ستوده شده زنده داشتو، ك نيكبخت   ال، ك بسبب آف اك را )در دنيا از جهت اخالؽ ك خوشنود شده
ك خوددارل از آنچو )گناىى مانند كفر  016[ ]-ال گرديده )سزاكار ّٔشت كو بزرگًتين نيكبختيها است گشتو( مَتانده

 كو( حسنات ك افعاؿ پسنديده را باطل ميگرداند )يا خوددارل از ّتا آكردف حسنات را طورل كو موجب پاداش نگردد( ك
پاداش ٪تايد،  )گناىاٌل مانند دركغگوئى، ٪تاز ٩تواندف، ركزه نگرفنت ك غيبت كردف كو( خَتات ك نيكيها را از مياف ميربد )ىب

فرموده: خداكند نعمىت را   -عليو السالـ -مانند( طوؽ ك گردف بند گردًل ساز )ىيچگاه از من جدا مفرما، حضرت صادؽ
[ -ا اينكو گناىى را مرتكب شود كو بسبب آف سزاكار گردد كو نعمت از اك بگَتد(ال داده از اك ٪تيگَتد ت كو بو بنده



ك  018[ ]-ىا ك رسوائيهال گناىاف بپوشاف )٫تيشو متوجو آف گرداف( ك دمل را بباز ايستادف از زشتيهال ناپسنديده 017]
( كو آف را جز بو )كمك( تو در ٪تييامب مرا از آنچو )عبادتى كو( تو را از من جز آف خوشنود ٪تيگرداند بچيزل )طلب دنيا

ك دكسىت دنيال پست را كو از آنچو )سعادت ك نيكبخىت كو( نزد تو است منع مينمايد، ك از  019[ ]-مشغوؿ مساز
طلبيدف كسيلو ك دست آكيز بسول تو باز ميدارد، ك از تقرب ك نزديكشدف بو )طاعت( تو غافل ك بيخرب ميگرداند از دمل 

  ك تنها بسر بردف ٔتناجات ك راز ك نياز با تو را در شب ك ركز برال من آراستو گرداف 001[ ]-بر كن
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 )نيكوئى آف را برامي آشكار ساز. بيكى از بندگاف خدا كو تنها بسر بردف را از برال خود گزيده بود گفتند:

ىستم، ىر گاه ٓتواىم اك با  -عز ك جل -دانيد؟ گفت: من تنها نيستم! من ٫تنشُت پركردگاـرچو تو را بتنهائى شكيبا گر 
ك مرا  111[ ]-را ميخواًل، ك ىر گاه ٓتواىم من با اك سخن گومي ٪تاز ميخواًل(« قرآف ٣تيد»من سخن گويد كتاب اك 

و بًتس )از عذاب( تو نزديكم  عصمت ك نگهدارل )ملكو ك صفىت كو موجب دكرل گزيدف از گناىاف است( ببخش ك
ك از  110[ ]-ال باـز دارد، ك از گرفتار شدف بگناىاف بزرگ رىامي ٪تايد گرداند، ك از ّتا آكردف آنچو حراـ ك ناركا ساختو

اـ گرداف، ك آلودگى بگناىاف را از من برب، ك پَتاىن سالمىت از جانب خود را بر من بپوشاف ك عبال  چركى معصيت پاكيزه
ىا ميپوشند( صحت ك تندرسىت از نزد خويش را در بـر فرما )تندرسىت از دردىا را مانند پَتاىن  ى كو ركل ٫تو جامعو)پوشش

گزندل از آزار مردـ را مانند عبا ك پوشش من قرار ده( ك بنعمتهال ّٕناكر خود بپوشاًل، ك احساف ك ٓتششت را پى  ك ىب
كار ك راىنمائيت براه حق كمكم ٪تا، ك بر قصد ك آىنگ شايستو ك    ك ّتور شدف اسباب 119[ ]-در پى بر من برساف

قدرت ك توانائيت كا مگذاـر )زيرا جنبش ك توانائى جز  گفتار پسنديده ك كردار نيكو يارمي كن، ك بقدرت ك توانائيم ىب
 [-ٔتشيت ك خواست تو نيست(
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)قيامت( كو مرا برال ديدار خود )حساب ك بازپرسى( بر انگيزل )زنده كٌت( خوار ك شرمنده مكن، ك در  ك ركزل 004]
ك بندگاف شايستو ك پرىيزكار( رسوامي مگرداف، ك ياد خود را از يادـ مرب  -عليهم السالـ -جلو دكستانت )انبياء ك اكصياء

ال نفس موجب نسياف ك فراموشى از تو است از من دكر ساز( ك )چيزىائى كو بر اثر ا٧تاـ ندادف فرمانت ك پَتكل از ىو 
شكر ك سپاس خود )توفيق بندگيت( را از من زايل مكن، بلكو آف را در حاالت فراموشى ىنگاـ فراموشيهال ناداناف 

ال  يكوئى ٪تودهال ستايش ٪تامي، ك بآنچو ٔتن ن بنعمتهايت ٫تيشو با من قرار ده، ك ٔتن ا٢تاـ كن كو بر آنچو مرا عطا كرده
ك تضرع ك زارل ك توجو ك رك آكردًل را بسول خود باالتر )فزكنًت( از رك آكردف رك آكرندگاف، ك  005[ ]-اقرار كنم



ك ىنگاـ نيازمندمي بسول تو )مراد ىنگاـ نگراٌل ك   006[ ]-سپاسگزارمي را در باره تو باالتر از سپاس سپاسگزاراف گرداف
ّٔره مگرداف( ك بوسيلو  شو ٓتداكند سبحاف نيازمند است( خواـر مساز )مرا از رٛتتت ىبگرفتارل است چوف انساف ٫تي
 اـ بآّٗا اـ )اعماىل كو پنداشتو آنچو در درگاىت نيكوئى كرده
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شده چوف بطوريكو شايستو نيكوئى  اـ در حاليكو ٫تاف اعماؿ موجب ىالؾ ك تباىى من خوشنوديت را بدست آكرده
 2«:013ل  08س »است نبوده( ىالكم مكن )گوئيا اين ٚتلو اشاره است بفرمايش خدال تعاىل 

 

 253الصحيفة السجادية / ترجمه و شرح فيض اإلسالم ؛ ؛ ص

يعٌت  يوًة الدُّنٍيا كى ىيٍم ٭تىٍسىبيوفى انػَّهيٍم ٭تيًٍسنيوفى صيٍنعناالَّذينى ضىلَّ سىٍعييهيٍم ًّ اٟتٍى « 121ل »قيٍل ىىٍل نػينىبّْئيكيٍم بًاأٍلىٍخسىرينى اٍعماالن 
؟« ال پيغمرب ما ٔتردـ»  بگو: آيا مشا را بزيانكارترين آگاه ساـز

تباه گشتو ك ميپندارند كو كار نيكو « بر اثر كردارىال نيكو ٪تا»اند كو سعى ك كوشششاف در زندگاٌل دنيا  آناف كساٌل
: ىر كو كار خَت ك نيكى ّتا آكرد ك بنياد آف بر اخالص ك اٯتاف نباشد مندرج در اين آيو است( ك دست اند ميكنند. گفتو

رد بر پيشانيم مزف )مرا از درگاىت نوميد باز مگرداف( بآنچو )كردارل كو( بوسيلو آف دست رد بر پيشاٌل ستيزه كنندگاف با 
( كو حجت ك دليل )در ىر حكمى( تو را است، ك تو بفضل ك  ال، زيرا من فرمانربنده تواـ، ميداًل )باكر خود زده داـر

ال كو از )كيفر( تو بًتسند، ك سزاكارل )گناىاف را(  تر، ك شايستو ٓتشش سزاكارتر، ك باحساف ك نيكى كردف سود رسانده
پس )اكنوف   112] [-ترل كو عقاب ٪تائى، ك بپوشاندف )گناه( نزديكًتل كو آشكار سازل بيامرزل، ك بعفو ٪تودف شايستو

ال )زندگى با ركزل حالؿ( كو بآنچو ميخواىم پيوستو شود، ك بآنچو  كو اين گونو مهرباٌل( مرا زنده دار بزندگى پاكيزه
، ك آنچو را ّٗى كرده دكست داـر پاياف يابد، در صورتيكو آنچو را ٪تى ، ك ٔتَتاف مردف   پسندل ّتا نياكـر ال مرتكب نشـو

 -عليو السالـ -)راىنمايش ببهشت( در پيش ركيش ك از ٝتت راستش مَتكد )حضرت باقر كسيكو نور ك ركشنائيش
رىائى مييابد، ك برال « از عذاب ك سختيهال آف ركز»باشد « راىنمال ببهشت»فرموده: ركز رستاخيز برال ىر كو نور 

 ك مرا در درگاىت خوار )مطيع( ك در نزد 113[ ]-ىر مؤمٌت نورل است(
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 ) آفريدگانت عزيز ك ارٚتند گرداف، ك چوف با تو خلوت كرده تنها بسر بـر )از جز تو چشم پوشيده براز ك نياز بپرداـز
ياـز ن نياز است )در خواسىت نكرده ك ٪تيكند( ىب فركتن ك در مياف بندگانت بلند مرتبو ك سرفراـز ٪تا، ك از كسيكو از من ىب

ساز )چناف كن كو من ىم از اك چيزل ٩تواىم( ك بر فقر ك نيازمندمي بدرگاىت بيافزا )تا در خواستم از تو ك راز ك نياـز با 
ك از مشاتت ك شادل دمشناف ك پيشامد غم ك اندكه ك ذلت ك خوارل )نزد مردـ( ك رنج ك   009[ ]-تو فزكٌل يابد(

نچو )گناىانيكو( بر آف از من آگاىى )برٛتتت( بپوشاف )عفو فرما( بآنچو )گناىى  گرفتارل )در كارىا( پناىم ده، مرا در آ
كو( ميپوشاند )ميگذرد( توانال گرفنت از ركل عنف ك سخىت اگر بردباريش نبود، ك عقاب كننده بر گناه اگر مكث ك 

دكر كو آف گرفنت از ركل شتاب نكردنش نبود )حلم ك مكث در ا٧تاـ كارل مانع از قدرت اك نيست، بلكو مانع از مق
[ -عنف ك عقاب است ميباشد، چوف قدرت اك پيش از فعل است ك آنچو با آف منافات دارد عجز ك ناتواٌل است(

ك ىر گاه بگركىى )بر اثر نافرماٌل( فتنو ك تباىى يا بدل ك گرفتارل ٓتواىى )پيش آكرل( مرا در حاليكو پناىنده بتو  021]
وف مرا در دنيال خود )دنيائيكو مالك آف توئى( در جال رسوائى بپا نداشىت )رسوا نكردل( ىستم از آف رىائى ده، ك چ

ك اكائل  020[ ]-در آخرت خود )آخرتى كو بر آف استيالء دارل( مانند آف )در جال رسوائى( بپا مدار )رسوا مگرداف(
ات )آنچو پيش از اين تاكنوف عطا  رينونعمتهايت )نعمتهال دنيول( را با اكاخر آّٗا )نعمتهال اخركل( ك سودىال دي

ىال آّٗا )آنچو پس از اين ميبخشى( برال من تواـ ك جفت گرداف، ك چنداف مرا مهلت مده ك عمـر  ال( را با تازه فرموده
 را طوالٌل ك دراز
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قيٍل مىٍن كافى ًّ الضَّاللىًة فػىٍليىٍمديٍد لىوي الرٍَّٛتني مىدِّا  فرموده:« 75ل  09س »مكن كو با آف دمل سخت شود )در قرآف كرمي 
ال پيغمرب ما بآنانكو ٔتاؿ ك دارائى ك جاه ك جالؿ ميبالند ك خدا »يعٌت  حىىتَّ اذا رىاٍكا ما ييوعىديكفى امَّا اٍلعىذابى كى امَّا السَّاعىةى 

خدال مهرباف آناف « خالؼ دستور شرع رفتار مينمايند»اه ضاللت ك گمراىى اند بگو: كسانيكو در ر « را نافرماٌل ميكنند
يا فرا « در دنيا»را مهلت ك طوؿ عمر ميدىد تا ىنگاميكو آنچو را بيم داده ميشوند ببينند، ك آف يا عذاب ك گرفتارل 

يعٌت پس اىل كتاب   فػىقىسىٍت قػيليوبػيهيمٍ  فىطاؿى عىلىٍيًهمي اأٍلىمىدي  فرموده:« 06ل  57س »ركز قيامت است، ك « سخىت»رسيدف 
د٢تاشاف سخت  « بسبب آف»بطوؿ ا٧تاميد ك « در غفلت ك بيخربل ك آرزكل دراز»عمرىاشاف « مانند يهود ك نصارل»

ال كو بر اثر آف  گرديد( ك بر من مصيبت ك سخىت مفرست كو بر اثر آف نيكوئى ك خوشى ك بزرگيم بركد، ك مرا بپسىت
ال كو ّتهت آف مقاـ ك ارزش من دانستو  داشتنم )در نظر مردـ( كوچك ك خوار گردد، ك عيب ك زشىت منزلت ك گرامى

ك )از عذابت( چناف مًتساًل كو بوسيلو آف )از عفوت( نوميد گردـ، ك چناف بيمناكم  022[ ]-نشود گرفتار مساز



كز رستاخيز( ك بيمم را از مهلت دادنت )تا مگرداف كو در آف ىنگاـ ترس در دؿ افكنم، ترسم را در ّٖديدت )از عذاب ر 
آ٧تا كو برال عذر ك ّٔانو آكردًل حجت ك دليلى نباشد( ك انذار ك ترساندنت )بوسيلو پيغمرب ك اكصياء آف حضرت عليهم 

 ك شبم را آباد )شايستو( گرداف بو بيدار ٪تودنت 023[ ]-السالـ( ك ىراسم را ىنگاـ خواندف ٚتالت )قرآف( خود قرار ده
  مرا در آف
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برال بندگيت، ك تنها بودًل بشب برخاسنت برال )مناجات با( تو، ك چشم پوشيم از جز تو بانس ك خو گرفتنم با تو، ك 
آتشت ك زّٗار دادًل از  ىامي بدرگاه تو، ك پى در پى درخواست ٪تودًل از تو در آزاد ساختنم از  درخواست ٪تودف خواستو

ال از زماف )ىنگاـ مرگ( در طغياف ك  ك مرا تا مدت ك پاره 024[ ]-كيفرت )دكزخ( كو در آنست اىل ك سزاكار آف
 «:086ل  7س »سركشيم )در معاصى( سرگرداف ك در گرداب نادانيم غافل ك بيخرب كا مگذار )اشاره بقوؿ خدال تعاىل 

رٛتت خود را از آّٗا باز »يعٌت كساٌل را كو خدا گمراه سازد   لى لىوي كى يىذىريىيٍم ّ طيٍغياًًٍّٗم يػىٍعمىهيوفى مىٍن ييٍضًلًل اللَّوي فىال ىادً 
«: 54ل  23س »راىنمائى برال ايشاف نيست ك آناف را در طغياف ك سركشى كاگزارد تا حَتاف ك سرگرداف شوند. « دارد

ٍرىيٍم يف يا ركز »ايشاف را در گرداب نادانيشاف كاگزار تا ىنگاـ مرگ « ال رسوؿ ما» پس غىٍمرىًًٍّٖم حىىتَّ حُتو يعٌت  فىذى
ك مرا )بر اثر ناپسنديها( پند برال كسى كو نپذيرد، ك عربت برال كسيكو عربت گَتد، ك سبب گمراىى برال  «( قيامت

يفر منما( در مياف كسانيكو با آّٗا اـ ك كسيكو )ٔتن( نظر افكند قرار مده، ك با من مكر مكن )مرا بر اثر فريىب كو داده
مكر ميكٌت، ك ديگرل را ّتال من مگزين )كو از اك راضى ك خوشنود باشى ك مرا از درگاىت براٌل( ك نامم را تغيَت مده 
)دكزخى مگرداف( ك تنم را )در دنيا بآفت ك درد ك در آخرت بعذاب ك كيفر( تبديل مفرما، ك مرا مضحكو ك سبب خنده 

ك مسخره خود )خوار ك پست در درگاىت( ك جز پَتك خوشنوديت ك جز بكيفر رساندف )دمشنانت( برال تو آفريدگانت 
 ك از لذت ك خوشى گذشتت، ك شَتيٌت مهرباٌل ك آسودگى ك ركزيت، 025[ ]-خدمتگزار مگرداف
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، ك بوسيلو توانگرل از توانگريت مزه فراغت ك ا٧تاـ دادف برال آنچو )عبادت ك ك ّٔشت پر نعمتت فَتكز ك كامياب ساز
بندگى كو( تو دكست دارل، ك كوشش در آنچو )عمل از ركل اخالص ك پاكيزگى( را كو نزد )درگاه رٛتت عامو ك خاصو( 

( بسومي بفرست )ٔتن عطا فرما، در ات ىايت )نيكوئيهال برگزيده تو نزديك ميگرداند ٔتن بچشاف، ك ٖتفو ك ارمغاٌل از ٖتفو
است: ركز ك شىب نيست جز آنكو در آف از جانب خدال عز ك جل برال من ٖتفو  -صلى اهلل عليو ك آلو -حديث نبول



زياف  ك ٕتارت ك بازرگانيم را )برال بدست آكردف ثواب( سودمند، ك بازگشتنم را )در قيامت( ىب 026[ ]-ك ارمغاٌل است(
، ك مرا از مقامت )جال حساب ك بازپرسى( بًتساف )آسوده ك اٯتن مگذار( ك برال ديدارت )پاداشت( عذاب( گرداف )ىب

ال )از ركل دؿ( كو گناىاف كوچك ك بزرگ را با آف باقى نگذارل، ك   مشتاؽ ك دؿ كنده ساز، ك بتوبو خالص ك پاكيزه
اـ بر كن، ك دمل را  داشنت برال اىل اٯتاف را از سينوك كينو  027[ ]-گناىاف آشكار ك ّٗاف را با آف كا مگذارل توفيقم ده

با فركتناف مهرباف گرداف، ك با من چناف باش كو با شايستگاف ميباشى، ك بزيور پرىيزكاراف بيارامي )توفيق عطا فرما كو 
، ك مرا در مياف صفات آناف را ركش خود گرداًل( ك برال من ذكر نيكوئى در آيندگاف، ك آكازه بلندل در پسينياف قرار ده

ك پَتكاف اك از مهاجرين ك انصار( در  -عليو السالـ -سرال )جال اجتماع ك گرد آمدف( پيشينياف )حضرت امَت ا١تؤمنُت
 [-آكر
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دستم را از سودىال خود پر ساز  ك فراخى نعمتت را بر من ٘تاـ كن، ك گراميهال آف را نزد من پى در پى ساز، ك 028]
)نعمتهال بيشمارت را بيش از پيش ٔتن ببخش( ك ٓتششهال گراميت را بسومي ركاف گرداف، ك در باغهائى )در ّٔشت( كو 

اند(  ترين دكستانت )آنانكو از معاصى ك كارىال زشت دكرل گزيده گانت آراستو )آفريده( ال با پاكيزه آّٗا را برال برگزيده
[ -اـ ٪تا، ك در جاىائيكو برال دكستانت )آنانكو بايشاف انعاـ ميفرمائى( آماده شده مرا بعطاىال بزرگ بپوشاف ٫تسايو

، ك جايگاىيكو در آف جال گزينم، ك چشم را  029] ك برال من نزد )رٛتت( خود آرامشگاىيكو در آف آرامش گَـت
( قرار ده ك )كيفر( مرا با گناىاف بزرگ  اـ( مسنج، ك در ركزل )رستاخيز( كو پنهانيها  )كو ّتا آكردهركشن ساـز )شاد شـو

)اعماؿ نيك ك بد( آشكار ميشود عذامب مكن، ك ىر شك ك دك دىل ك آنچو ْتق ميماند را از من دكر كن، ك در حق ك 
ىال  ّٔره درسىت راىى ّٔر رٛتىت )كو برال تو است، يا بسبب ىر رٛتىت كو برال تو است راىى در حق( برامي قرار ده، ك

 [-ٓتششهال از عطايت را برال من بسيار، ك نصيبهال احساف ك نيكى از ٓتشيدنت را بر من فراكاف گرداف
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رال ك دمل را بآنچو )پاداشى كو( نزد تو است مطمئن ك آراـ، ك قصد ك آىنگم را يكسره برال آنچو )بندگى كو( ب 031]
تو است بگرداف، ك مرا بچيزل )عمل خَتل( كادار كو خواص ك نزديكانت را كاميدارل، ك ىنگاـ غفلت ك بيخربل عقلها 

طاعتت را در دمل ٥تلوط ك آميختو ساز )در كقت غفلت ك فراموشى مردـ از حق چناف كن كو دؿ من غافل نباشد( ك 
گزندل ك تندرسىت ك فراخى )در ركزل( ك آرامش ك  ش )در زندگى( ك ىبنيازل )از خلق( ك پاكدامٌت )از ناركاىا( ك آساي ىب



ك كارىال نيك مرا بسبب معصيت ك نافرماٌل كو با آّٗا  030[ ]-آسودگى ك نداشنت گرفتارل ك بدل را برامي فراىم كن
ش تو )شكيبائى ك آميختو ميشود، ك تنهائيهامي )برال مناجات ك راز ك نياز با تو( بتباىكاريهائى كو از راه آزماي

سپاسگزارمي را( برال من پيشايد تباه مساز، ك آبركمي را از درخواست بسول كسى از جهانياف )مردـ زماف خود( حفظ 
[ -فرما، ك از طلبيدف آنچو )كاالل دنيا كو( نزد كساٌل است كو باحكاـ شرع اقرار دارند ك آّٗا را ّتا ٪تيآكرند باـز دار

راف ك بر نابود كردف )ابطاؿ احكاـ( كتاب خود )قرآف ٣تيد( يار ك كمك ايشاف قرار مده، ك ك مرا پشتيباف ستمگ 032]
  از جائيكو ٪تيداًل
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بر من  نگهبانيم كن نگهباٌل كو بآف )از ىر گناىى( نگهدارمي ٪تائى، ك درىال توبو ك آمرزش ك مهرباٌل ك ركزل فراخت را
بگشال )مرا بتوبو موفق ك شايستو آمرزش ك مهرباٌل ك ركزل فراخ خود گرداف( زيرا من از رك آكرندگاف بدرگاه تواـ، ك 

ك بازمانده  033[ ]-نعمت دادنت را در باره من كامل ٪تا )مرا در ّٔشت داخل فرما( زيرا تو ًّٔتين نعمت دىندگاٌل
ال كو در مكو معظمو ّتا آكرده ميشود( برال درخواست  مره )افعاؿ ٥تصوصوزندگيم را در حج )زيارت بيت اهلل( ك ع

خوشنودل ك پاداشت قرار ده، ال پركردگار جهانياف، ك خدا بر ٤تمد ك آؿ اك كو )از آلودگى( پاؾ ك )از نقائص( 
 [-اند رٛتت فرستد، ك ٫تيشو بر اك ك بر ايشاف دركد باد. پاكيزه
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  دعال چهل ك ىشتم از دعاىال اماـ عليو السالـ است ركز اضحى ك ركز ٚتعو

)دىم ذل اٟتجة كو ركز عيد ك شادل است، ك اينكو آف ركز اضحى ناميده شده برال آنست كو حاجياف در آف ركز  
در بامداد آف ركز پس از برآمدگى گوسفنداف را ذبح مينمايند، ك اضحى ٚتع اضحاة است ك آف گوسفندل است كو 

آفتاب سرش را ميربند( ك ركز ٚتعو )آدينو، ك اينكو آف ركز را ٚتعو ناميدند برال اجتماع ك گرد آمدف مردـ است در آف(: 
ىا ركز( ل است با بركت ك نيكوئى ك با ٯتن ك  بار خدايا اين ركز )بر اثر بسيارل ثواب ك پاداش ك ركا شدف خواستو 1]

اند، درخواست كننده )آمرزش( ك  ك مسلماناف در اطراؼ زمُت تو در آف )برال عبادت ك بندگى( اجتماع ٪تودهشگوف، 
طلب كننده )نعمت( ك خواىنده )پاداش( ك ترسنده ايشاف )از عذاب، در مساجد ك معابد ك جايگاىهال پرستش تو( 

بب ٓتشش ك نيكيت ك آساف بودف بر تو آنچو را  ىال آناف توئى، پس بس حاضر ميشوند، ك بينال در حاجتها ك خواستو
 كو ميخواىم، از تو درخواست ميكنم كو بر
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ك بار خدايا پركردگار ما تو را است تسلط ك پادشاىى )حقيقى، چوف مبدء ك پديد  2[ ]-٤تمد ك آؿ اك دركد فرسىت
ادشاىى ديگرل از جانب تو است( ك مر تو را است ٛتد ك سپاس )زيرا ىر نعمىت را تو عطا آكرنده ىر چيز توئى، ك پ

ال، ك ٛتد ديگرل از جهت آنست كو نعمت تو بر دست اك ركاف گشتو( خدائى جز تو نيست، خدال بردبار )در   فرموده
ىا ك زمُت،  ساف، پديد آكرنده آٝتافكيفر گناىكاراف شتاب ٪تيكٌت( بزرگوار مهرباف بسيار نعمت دىنده دارال عظمت ك اح

از تو درخواست مينمامي كو ىر گاه مياف بندگاف خود كو با اٯتانند خَت ك نيكى يا تندرسىت يا بركت ك فراكاٌل يا ىدايت ك 
رستگارل يا عمل بطاعت ك فرمانربل از خويش، يا خَتل را كو بسبب آف بر ايشاف منت مينهى ك آناف را بسويت 

ال از نيكى دنيا ك آخرت  ال بلند ميگرداٌل، يا بوسيلو آف نيكى كٌت، يا برال آّٗا در درگاىت درجو ك پايوراىنمائى مي
بايناف عطاء مينمائى، قسمت كٌت نصيب ك ّٔره مرا از آف بسيار گرداف )ٚتلو آف توفر حظى ك نصيىب منو در بيشًت نسخ 

ياف داللت بر آف دارد دانستو ميشود كو مضموف اين ٚتلو يا مانند خطى ك چاپى نيست، بنا بر اين از قرينو كالـ ك آنچو ب
 [-آف در نظر گرفتو شده است(
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ال جز تو نيست، از تو درخواست ميكنم كو دركد فرسىت بر  بار خدايا مر تو را است پادشاىى ك سپاس، پرستش شده 3]
فرستاده ك دكست ك اختيار شده ك برگزيده خود از آفريدگانت، ك بر آؿ ٤تمد كو نيكوكاراف ك )از گناىاف( ٤تمد بنده ك 

پاكاف ك )بپَتكانشاف( سود رسانند، دركدل كو كسى جز تو بر مشردف آف توانائى نداشتو باشد، ك اينكو ما را در دعا ك 
كز تو را ميخواند شريك گرداٌل، ال پركردگار جهانياف، ك ما ك درخواست شايستو ىر كو از بندگاف با اٯتانت كو در اين ر 

ايشاف را بيامرزل، زيرا تو بر ىر چيز توانائى )قدير كسى است كو ىر چو را ٓتواىد ا٧تاـ ميدىد، از اين رك جز خدايتعاىل 
آف كسى را جز تو در اـ را بسول تو قصد ٪تودـ )برال ركا ساخنت  بار خدايا حاجت ك خواستو 4[ ]-بآف كصف ٪تيشود(

 نظر نگرفتم( ك دركيشى ك نيازمندل ك ىب چيزمي را بدرگاىت فركد آكردـ )چوف ميداًل جز تو مرا ىب نياز ٪تيگرداند(
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مرزش ك رٛتتت از گناىاًل فراخًت در حاليكو اطميناًل بآمرزش ك رٛتت ك مهربانيت از عمل ك كرداـر بيشًت است، ك ٫تانا آ
است، پس بر ٤تمد ك آؿ ٤تمد دركد فرست، ك ركا كردف ىر حاجت ك درخواسىت را كو داـر بسبب توانائيت بر آف، ك 



آساف بودنش بر تو، ك نيازمندل من بتو، ك ىب نيازل تو از من، تو خود متكفل شو ك بپذير، زيرا من ىرگز جز از جانب 
اـ ك ىرگز جز تو كسى بدل را از من بر نگردانده است، ك برال كار )رىائى از عذاب ك كيفر در(  سيدهتو ٓتَت ك نيكى نر 

بار خدايا ىر كس برال رفنت بسول ٥تلوؽ ك  5[ ]-آخرت ك )اصالح گرفتاريهال در( دنيامي جز تو را اميدكار نيستم
آماده شود، پس ال موىل ك آقال من مهيا ك آماده ال باميد صلو ك عطاىا ك درخواست احساف ك ٓتشش اك مهيا ك  آفريده

بار خدايا پس بر ٤تمد ك  6[ ]-شدف من امركز باميد عفو ك گذشت ك درخواست احساف ك ٓتششت بسول تو است
ال اك را برنج  آؿ ٤تمد دركد فرست، ك امركز آف اميد مرا نوميد مگرداف، ال كسيكو )درخواست( درخواست كننده

ال كو آف را پيش  ك ٓتششى )توانگرل( اك را كم ٪تيگرداند، زيرا من از ركل اعتماد داشتنم بكردار شايستو٪تياندازد، ك عطا 
 فرستاده )ّتا آكرده( ك
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خويشاف اك )حضرت ال كو باك اميد داشتو باشم جز شفاعت ٤تمد ك اىل بيت ك  بشفاعت ك ميا٧تيگرل ٥تلوؽ ك آفريده
اـ در  بدرگاه تو آمده 7[ ]-اـ زىراء ك ائمو معصومُت عليهم السالـ( كو بر اك ك ايشاف دركد تو باد، بسول تو نيامده

، بدرگاه تو آمده اـ در حاليكو آف عفو ك گذشت بزرگت را اميدكاـر كو بسبب  حاليكو بگناه ك بد كردف ٓتود اعًتاؼ داـر
سپس طوؿ ك بسيارل ايستادگيشاف بر گناه بزرگ تو را باز نداشتو از اينكو بر ايشاف رٛتت ك  آف از گناىكاراف گذشىت،

پس ال كسيكو رٛتت ك مهرباٌل اك فراخ )مؤمن ك كافر را فرا گَتد( ك عفو ك گذشتش بزرگ  8[ ]-آمرزش احساف ٪تائى
ل كرمي ك ٓتشنده، بر ٤تمد ك آؿ ٤تمد ات پى نربد( ا )بسيار( است، ال عظيم ك بزرگوار )كو عقوؿ بكنو ذات مقدسو

دركد فرست، ك برٛتت ك مهربانيت بر من احساف فرما، ك بفضل ك نيكيت بر من مهرباف باش، ك با آمرزشت بر من  
بار خدايا اين مقاـ ك جايگاه )٪تاز عيد ك ٚتعو ّتا آكردف، يا مقاـ امامت ك خالفت( برال خلفاء ك  9[ ]-گشايش ده

دگاف تو )ائمو معصومُت عليهم السالـ( است، ك )دمشناف دين مانند خلفال بٌت اميو( جاىال امناء ك جانشيناف ك برگزي
  درستكاراف تو را در درجو ك پايو بلندل كو ايشاف را بآف اختصاص ك برترل
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فرمود: ال عبد اهلل  -عليو السالـ -ال ربودند )غصب كرده بظلم ك ستم گرفتند، عبد اهلل بن دينار گفتو: حضرت باقر داده
در ىر عيد اضحى ك فطر كو ٥تصوص مسلماناف است حزف ك اندكه آؿ ٤تمد تازه ميگردد، گفتم چرا چنُت است؟ فرمود: 

در دست ديگراف است( ك )برال امتحاف ك آزمايش بندگانت( « امامت ك خالفت»بينند حق خودشاف  برال آنكو مى



ال كاقع  توئى تقدير كننده برال آف )غصب خالفت( در حاليكو امر ك فرماف تو مغلوب ٪تيشود )ىر طور مقدر كرده
ك توئى ميگردد( ك از تدبَت )قضاء ك قدر( قطعى تو ىر گونو خواستو باشى ك ىر زماف ك ركزگار كو ٓتواىى در ٪تيگذرد، 

تقدير كننده برال آنچو )حكمت اقتضاء ميكند ك( تو بآف )از ديگراف( داناترل، در آفرينش )يا در قضاء ك قدر( ك اراده ك 
ات متهم نيسىت )گماف ظلم ك ستم ك ناداٌل بتو برده ٪تيشود، نا گفتو ٪تاند: از ٚتلو ك أنت ا١تقدر لذلك معٌت جرب  خواستو

اينكو خدال تعاىل آف را تقدير ٪توده آنست كو صفات ك حدكد ك كيفيات ك زماف ك مكاف ك توىم نشود، زيرا مقصود از 
سائر خصوصيات آف را بطوريكو كم ك زياد ٪تيشود تعيُت فرموده، نو آنكو آف را ا٬تاد ٪توده تا غصب خالفت بر اثر تقدير 

ايد گفتار اماـ عليو السالـ ك پس از آف: غَت اك بوده ك غصب كنندگاف ناچار گشتو نتوانند خالؼ آف رفتار ٪تايند، ك ش
متهم على خلقك ك ال الرادتك اشاره باين نكتو باشد، ك اهلل اعلم( تا اينكو )بر اثر غصب خالفت( بر گزيدگاف ك 

جانشيناف تو شكست خوردند ك حقشاف از دست رفت، حكم تو را تبديل گشتو، ك كتاب تو )قرآف ٣تيد( را دكر افتاده، 
بار  01[ ]-ت را از مقاصد راىهال ركشن تو تغيَت يافتو، ك ركشهال پيغمربت )مستحبات( را ترؾ شده ميبينندك كاجبا

  خدايا دمشناف ايشاف را از پيشينياف
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شود ك دكستاف ك پَتكانشاف را لعنت كن ك آيندگاف )تا ركز قيامت( ك ىر كو را باعماؿ ك كردار آناف راضى ك خوشنود مي
)از رٛتت خود نوميد ك عذاب ك كيفر فرما. تصريح اماـ عليو السالـ بلعن بر دمشناف جانشيناف ك برگزيدگاف خدا بر 

مشركعيت ك ركا بودف لعن بر كسيكو سزاكار است، بلكو بر مستحب بودف آف ك اينكو لعن كننده را ثواب ك پاداش است 
زيرا اگر چنُت نبود آف حضرت در اين ركز شريف تصريح بآف ٪تينمود ك آف را از ٚتلو دعائى كو بوسيلو آف  داللت دارد،

ىم ٫تُت است، ك  « شيعو دكازده امامى»بدرگاه خداكند سبحاف تقرب ميجويند قرار ٪تيداد، ك طريقو ك ركش ما اماميو 
صلوات ك دركد بر كسى كو شايستو آف ميباشد، ك گاىى لعن بكسيكو مستحق ك سزاكار آف است عبادت است مانند 

چنانكو دركد گوينده را ثواب ك پاداش است ٫تچنُت لعن كننده را پاداش ميدىند ىر گاه لعن اك ّتا ك برال بدست آكردف 
خوشنودل خدا باشد، ك لعن كردف خدال عز ك جل در آيات بسيار از قرآف كرمي ك امر بلعن در بعض آّٗا بر اين مطلب 

 «:059ل  2س »اللت دارد د

كو حق »يعٌت آّٗا را   اكلًئكى عىلىٍيًهٍم لىٍعنىةي اللًَّو كى اٍلمىالًئكىًة كى النَّاًس اٍٚتىعُتى  «:111ل »  اكلًئكى يػىٍلعىنيهيمي اللَّوي كى يػىٍلعىنيهيمي الالًَّعنيوفى 
خدا آناف را از رٛتت خود دكر »د لعنت ميكنن« از انس ك جن ك فرشتگاف»خدا ك لعنت كنندگاف « پنهاف گردانند

آنانند كو لعنت خدا ك ٫تو فرشتگاف ك مردـ بر ايشاف است. « ساختو ك بكيفر رساند ك ديگراف ايشاف را نفرين مينمايند



نيكو خدا آّٗا را لعن پس مراد از كى يػىٍلعىنيهيمي الالًَّعنيوفى ك از كى اٍلمىالًئكىًة كى النَّاًس اٍٚتىعُتى امر بفرشتگاف ك مردـ است بلعن كسا
ركايت شده كو گركىى از معصيت كاراف را لعن ٪توده مانند فرمايش آف  -صلى اهلل عليو ك آلو -فرموده، ك از پيغمرب

حضرت: خدا لعنت كند كسى را كو پدر ك مادر خود را لعن مينمايد، ك فرمايش آف بزرگوار: خدا لعنت كند ربا خوار را. 
ٯتاف است ىر گاه قصد لعن كننده بيزارل جسنت باشد، زيرا خداكند سبحاف چنانكو دكست ك گاىى لعن كاجب ك جزء ا

ل  53س »داشنت دكستانش را كاجب كرده دمشن داشنت دمشنانش ك بيزارل از آناف را ىم كاجب ٪توده، در قرآف ٣تيد 
دي قػىٍومنا يػيٍؤًمنيوفى بًاللًَّو كى اٍليىٍوـً ٍاالًخًر يي  فرموده:« 00 وادُّكفى مىٍن حادَّ اللَّوى كى رىسيولىوي كى لىٍو كانيوا اباءىىيٍم اٍك ابٍناءىىيٍم اٍك اٍخوانػىهيٍم ال ٕتًى

٩تواىى يافت كو با دمشناف خدا ك « چنُت»مردمى را كو ٓتدا ك ركز قيامت اٯتاف ميآكرند « ال پيغمرب»يعٌت   اٍك عىشَتىتػىهيمٍ 
اند: ىر گفتار ك   ف يا فرزنداف يا برادراف يا خويشاف ايشاف باشند. ك گفتورسوؿ اك دكسىت كنند ك اگر چو آف دمشناف پدرا

 كرداريكو موجب عقاب ك كيفر
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گردد جائز است گوينده ك ّتا آكرنده را لعن ٪تود، زيرا لعن از خدال تعاىل ٫تاف دكر ساخنت از رٛتت ك بكيفر رساندف 
بار خدايا بر ٤تمد ك آؿ ٤تمد دركد فرست، زيرا تو )در ٫تو افعاؿ ك كردارت( ستوده شده بزرگوارل )دارال  00[ ]-ست(ا

 احساف ك نيكى بسيارل، دركدل( مانند رٛتتها ك نيكيها ك دركدىال تو بربگزيدگانت:

تسلط دادف ك كمك كردف ايشاف  إبراىيم ك آؿ إبراىيم، ك بگشايش ك دكر شدف غم ك اندكه ك آسايش ك يارل كردف ك
بار خدايا ك مرا از اىل توحيد )كسانيكو بيكتائى ك ىب شريكى تو اقرار دارند( ك از اىل  10[ ]-تعجيل ك شتاب فرما

اٯتاف ك گركندگاف ٓتود ك از اىل تصديق ك اعًتاؼ كنندگاف بپيغمربت ك پيشوايانيكو طاعت ك پَتكل از ايشاف را كاجب  
، از كسانيكو آف توحيد ك اٯتاف ك تصديق بوسيلو ايشاف ك بدستهال آّٗا كاقع ميگردد )از آنانكو مردـ را ال قرار ده كرده

بار خدايا خشم )اراده  19[ ]-براه حق راىنمايانند( دعامي را ركا كن، ال پركردگار ىر صنفى از اصناؼ آفريده شدگاف
 ىت خشمت را جزانتقاـ( تو را جز بردباريت )شتاب نكردنت در كيفر( ك سخ
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عفو ك گذشتت باز ٪تيگرداند، ك جز رٛتت ك مهربانيت از عذابت زّٗار ٪تيدىد، ك مرا از )عقاب( تو جز تضرع ك زارل 
 -مد عليهم السالـ( رابدرگاىت ك در برابرت ٪تَتىاند، پس بر ٤تمد ك آؿ ٤تمد دركد فرست، ك ما )پَتكاف ٤تمد ك آؿ ٤ت

از جانب خود بوسيلو قدرت ك توانائى كو با آف مردگاف بندگانت را زنده ميگرداٌل، ك شهرىال مرده )ىب   -ال خدال من
[ -گياه ك ميوه( را زندگى ميبخشى )انواع خوراؾ ك پوشاؾ در آّٗا مَتكياٌل( گشايشى ببخش )غم ك اندك٫تاف را دكر ساز(



اندكىناؾ ٪تَتاف )يا عذاب مكن( تا دعامي را مستجاب فرمائى )درخواست آمرزشم را  -منال خدال  -ك مرا 04]
بپذيرل( ك از اجابت ك ركا كردف دعامي آگاىم سازل، ك مزه عافيت ك تندرسىت را تا پاياف زندگيم ٔتن بچشاف، ك دمشنم را 

اگر تو مرا بلند مرتبو گرداٌل پس كيست  ال خدال من 05[ ]-بر من شاد مگرداف، ك اك را بر من مسلط ك توانا منما
آنكو مرا پست ٪تايد، ك اگر مرا پست كٌت پس كيست آنكو بلندـ گرداند، ك اگر مرا گرامى دارل پس كيست آنكو خواـر  

  كند، ك اگر مرا خوار كٌت پس كيست آنكو گراميم دارد، ك اگر مرا عذاب ك شكنجو ٪تائى پس كيست آنكو بر من
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ات برال تو مانع ك جلوگَت شود،  رحم ك مهرباٌل داشتو باشد، ك اگر مرا ىالؾ ك تباه سازل پس كيست آنكو در باره بنده
 اـ كو در حكم ك فرمانت ستمى ك در انتقاـ ك يا تو را از كار اك )از ركل منازعو ك اعًتاض( پرستش ٪تايد؟؟ ك من دانستو

بكيفر رساندنت شتاىب نيست، ك جز اين نيست كو كسى شتاب ميكند كو از فوت شدف ك كقت كار گذشنت بًتسد، 
[ -برترل از اينكو ستم يا شتاب كٌت برترل بزرگ )ىب پاياف( -ال خدال من -كضعيت ك ناتواف بستم نيازمند است، ك تو

الء ك گرفتارل ك نشانو انتقاـ ك بكيفر رساندنت مگرداف بار خدايا بر ٤تمد ك آؿ ٤تمد دركد فرست، ك مرا ىدؼ ب 06]
)از ىر جهت ك ىر سو قصد انتقاـ من مكن( ك مرا مهلت ده، ك اندكىم را برب، ك از لغزشم در گذر، ك ببالئى در پى 

ز خشمت بتو بار خدايا امركز ا 07[ ]-بالئى گرفتاـر مساز، زيرا ناتواٌل ك بيچارگى ك تضرع ك زارمي را بسول خود ميبيٌت
، پس بر ٤تمد ك آؿ اك دركد فرست، ك مرا پناه ده ك امركز از خشم سخت تو از تو زّٗار ميجومي، پس  08[ ]-پناه ميرـب

ك اٯتٌت از عذاب ك كيفرت را از تو درخواست مينمامي، پس بر ٤تمد  09[ ]-بر ٤تمد ك آؿ اك دركد فرست، ك مرا زّٗار ده
ك از تو ىدايت ك راىنمائى ميطلبم، پس بر ٤تمد ك آؿ اك دركد فرست،  21[ ]-گرداف  ك آؿ اك دركد فرست، ك مرا اٯتن

ك از تو )بر دمشن( يارل ميخواىم، پس بر ٤تمد ك آؿ اك دركد  20[ ]-ك مرا )براه حق( راىنمائى )ثابت ك پا برجا( ٪تا
 [-فرست، ك مرا يارل فرما
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ك از تو  23[ ]-ك از تو رٛتت ك مهرباٌل درخواست ميكنم، پس بر ٤تمد ك آؿ اك دركد فرست، ك بر من رحم كن 22]
ك از تو ركزل )عطا ك ٓتشش: خوردٌل  24[ ]-ىب نيازل ميطلبم، پس بر ٤تمد ك آؿ اك دركد فرست، ك مرا ىب نياز گرداف

ك از تو كمك طلب ميكنم، پس بر  25[ ]-ت، ك مرا ركزل دهك غَت آف( ميخواىم، پس بر ٤تمد ك آؿ اك دركد فرس
اـ آمرزش ميطلبم، پس بر ٤تمد ك  ك از گناىاف گذشتو 26[ ]-٤تمد ك آؿ اك دركد فرست، ك مرا )در ىر كارل( كمك ٪تا



مد ك آؿ ك از تو ميخواىم كو مرا )از معصيت ك نا فرماٌل( باز دارل، پس بر ٤ت 27[ ]-آؿ اك دركد فرست، ك مرا بيامرز
اـ دارل( من ىرگز بچيزل كو آف را از من نا  اك دركد فرست ك مرا بازدار، زيرا اگر تو ٓتواىى )توفيقم دىى ك زنده

( پسنديده ال پركردگار من ال پركردگار من، ال بسيار مهرباف ال  28[ ]-ال بر ٪تيگردـ )پس از اين گناىى ّتا ٪تيآكـر
فرموده: الظوا بيا ذىا اٞتٍىالًؿ كى ٍاالٍكراـً يعٌت  -صلى اهلل عليو ك آلو -اف )پيغمرب اكـربسيار ٓتشنده، ال دارال عظمت ك احس

بگفنت يا ذىا اٞتٍىالًؿ كى اإٍلًٍكراـً مداكمت داشتو آف را ٫تيشو ك بسيار بگوئيد، ك ركايت شده: آف حضرت ٔتردل گذشت كو 
ـً  ، فرمود: دعال تو مستجاب ك پذيرفتو شد( بر ٤تمد ك آؿ اك دركد فرست، ٪تاز ميخواند ك ميگفت: يا ذىا اٞتٍىالًؿ كى اإٍلًٍكرا

 اـ ك در آف بدرگاه تو تضرع ك زارل ٪تودـ برامي مستجاب فرما، ك آنچو از تو طلبيده ك خواستو
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ىامي كو حكم ميكٌت برال من خَت ده، ك در آف بركت  خواستوك آف را ٓتواه ك مقدر ك حكم كن ك بگذراف، ك در آنچو از 
اـ ثابت ك پا بر جا گرداف، ك بوسيلو آف بر من احساف ٪تا، ك مرا بآنچو از آف عطا ميكٌت نيكبخت  ك نيكيت را در باره

ال، ك  گر ٓتشندهساز، ك از فضل ك ٓتشش خود ك فراخى آنچو )خَتات ك نيكيها كو( نزد تو است ٔتن بيافزا، زيرا تو توان
[ سپس دعا كن بآنچو -آف را ٓتَت ك نيكى آخرت )ّٔشت( ك نعمت فراكاف آف سرا پيوستو فرما، ال مهربانًتين مهرباناف.

برايت آشكار گردد )پيشآيد يعٌت ىر چو ميخواىى از خدال تعاىل ٓتواه( ك بر ٤تمد ك آؿ ٤تمد اك ىزار بار دركد فرست 
آؿ ٤تمد( كو اماـ عليو السالـ اينچنُت ميكرده )ناگفتو ٪تاند: ىر گاه ذكر ك ياد خدا مانند )بگو: اللهم صل على ٤تمد ك 

يا ارحم الراٛتُت يا صلوات ك دركد بر ٤تمد ك آؿ اك بعدد ك مشاره ٥تصوصى تعيُت شده باشد سزاكار نيست خواننده بيشًت 
عدد معُت است، ك بيشًت يا كمًت آف را شامل ٪تيشود، ك  يا كمًت از آف را ٓتواند، زيرا ىويدا است كو ثواب ك پاداش برال

شايستو است عدد ٥تصوص را ىب آنكو مياف آف سخٌت گويد بپاياف رساند، ك چنانكو سخٌت گفت ًّٔت آنست كو آف را 
 اعاده ٪توده دك باره از سر گَتد(.
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 عاىال اماـ عليو السالـ است در )درخواست( دكر ساخنت مكر ك فريب دمشناف،دعال چهل ك ّٗم از د

ال خدال من )مرا بوسيلو پيغمربت ك فرستادف آيات قرآف ٣تيد براه حق كو  1ك باز گردانيدف سخىت ك شكنجو ايشاف: ]
، ك پند دادل )در موجب رستگارل دنيا ك آخرت است( راىنمائيم كردل پس غافل مانده ك بكار بيهوده مشغوؿ شدـ

قرآف كرمي ٓتَت ك نيكى امر كردل ك از شر ك بدل باز داشىت( پس سختدؿ گشتم )در من تأثَت نكرد( ك نعمت نيكو )ىب 



ال، ىنگامى   رنج ك سخىت( عطا ٪تودل پس )ترا( نافرماٌل كردـ، سپس شناختم آنچو را )گناىاٌل كو مرا از آف( برگردانده
فيقم دادل از غفلت ك بيخربل از آف آگاه شدـ( پس آمرزش درخواست ٪تودـ )از گناىم( در  كو آف را ٔتن شناساندل )تو 

گذشىت، پس )بگناه( باز گشتم ك تو پوشاندل )كسى را بآف آگاه نساخىت، يا مرا مياف مردـ رسوا نكردل، يا مهلتم 
[ -ترا است سپاس )نو جز تو را( -خدال من -دادل ك در انتقاـ شتاب ننمودل( از اين رك )بسبب اين ٫تو مهربانيها(

ىال )انواع( فساد ك تباىى افكندـ، ك در راىهال سخت ىالؾ  )ىنگاـ غفلت ك نا فرماٌل ك سختدىل( خود را در دره 0]
 [-ىا ك سخت گَتيهايت ك بفركد آمدف در آّٗا بعذأّايت ركبرك شدـ ىا بغلبو ك نابودل فركد آمدـ، در آف دره
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اـ، ك  اـ آنست كو چيزل را با تو شريك ك انباز نگردانيده ك دستاكيـز بسويت توحيد ك يگانو دانسنت تو است، ك كسيلو 3]
اـ )اعتقاد ك باكر نداـر كو خدائى با تو باشد( ك با جاًل )از ركل دؿ از عذاب ك كيفرت( بسول  با تو خدائى فرا نگرفتو

پس  4[ ]-اش را تباه كرده ك پناىنده گشتو بسول تو است اـ، ك گريزگاه بد كار ك پناىگاه كسيكو ّٔره ٛتت( تو گرٮتتو)ر 
چو بسا دمشٌت كو بر من مششَتش را از ركل دمشٌت از غالؼ ك نياـ بَتكف آكرد، ك دـ كارد بزرگ خود را برال من تيز ٪تود، 

اش را برال من با آب درىم كرد، ك مرا آماج تَتىايش كو از ىدؼ  ك زىرىال كشنده ك طرؼ تيزل آف را برامي نازؾ گردانيد،
ك نشانو ٪تيگذرد قرار داد، ك چشم حراست ك پاسبانيش از من ٩تفت، ك در دؿ گذراند كو شر ك بدل ٔتن برساند، ك از 

د سازد كو بر اثر آف نابودـ  آب بسيار تلخ، تلخى آف شر ك بدل كو ٪تيشود آشاميد آمب دىد )خواست زياٌل ٔتن كار 
ناتوانيم را از زير بار رفنت ر٧تهال گراف، ك از انتقاـ كشيدف از كسيكو در  -ال خدال من -پس تو 5[ ]-گرداند(

جنگيدنش قصد من كرده، ك تنهائيم را در برابر بسيارل عدد ك مشاره )لشگر( كسيكو با من دمشٌت ٪توده، ك برال گرفتار 
 [-اـ در كمُت نشستو، ديدل ننموده ك از آف غافل مانده ساختنم در آنچو فكر
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پس )پيش از آنكو از تو يارل درخواست ٪تامي( بيارل كردًل آغاز ٪تودل، ك پشتم را بتوانائيت ٤تكم ك استوار   6]
تباىش ساخىت( ك پس از آنكو در گركىى )٫تراىاف( بسيار بود گردانيدل، آنگاه تيزل ك برندگى اك را شكسىت )ضايع ك 

گَتل كرده بود بر خودش  ال را كو برال كشنت من( نشانو اك را تنها گذاشىت، ك مرا بر اك فَتكز ٪تودل، ك آنچو )تَت يا نيزه
گاه از ركل بسيارل خشم اش فرك ننشستو اك را باز گرداندل )آن برگرداندل، ك در حاليكو خشمش را ّٔبودل نداده ك كينو

ك پشيماٌل( سر انگشتاف خود را بد نداف گزيد ك رك برگردانيد در حاليكو سپاىيانش )ياراف ك ياكرانش( آنچو باك كعده 
ك چو بسيار ستمگرل كو با مكر ك فريبهايش ٔتن ستم كرد، ك داـ شكارىايش را برامي بر پا  7[ ]-داده بودند ا٧تاـ ندادند



( ك در  ٪تود، ك جستجول  مراقبت ك نگهبانيش را بر من گماشت )مراقب بود ببيند چو ميكنم ك كجا ىستم ك بكجا مَتـك
كمُت من نشست مانند در كمُت نشسنت درنده ك چشم براه بودنش برال بدست آكردف فرصت ك كقت مناسىب برال 

پس چوف  8[ ]-ن مينگريستشكارش در حاليكو خوشركئى ك چاپلوسى را برامي آشكار ميساخت، ك با خشم سخت ٔت
  فساد ك تباىى قصد اك ك زشىت آنچو را پنهاف داشتو -ال خدال من كو )از صفات ٥تلوؽ( منزه ك برترل -تو
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از گردانيدل تا پس از ديدل اك را با مغز سر در گوداليكو برال شكار كنده بود نگونسار كردل، ك در پرتگاه گودالش ب
سركشيش با ذلت ك خوارل در بند دامى كو ميانديشيد مرا در آف بيند در آمد، ك اگر رٛتت ك مهرباٌل تو نبود نزديك بود 

ك چو بسيار حسود ك رشكربل )آنكو نابود شدف نعمىت را از ديگرل آرزك دارد(   9[ ]-آنچو باك فركد آمد بر من فركد آيد
وشى( من غصو ك اندكه اك )مانند آب، يا آب دىاف( گلوگَتش شد، ك سخىت خشمش از من كو بسبب )آسايش ك خ

)مانند استخواف( در گلويش گرفت، ك با نيش زبانش مرا آزار رسانيد )سخناف ناشايستو ٔتن گفت( ك بتهمت زدف عيوب ك 
ء يافت ٪تيشود، ك در نسخ نواقصى كو در خود داشت غضبش را بر من سخت گردانيد )در كتب لغت جز كحر بكسر حا

صحيفو بفتح حاء ضبط شده، ك كحر فعل الـز است بر اثر نقل حركت در اينجا متعدل گشتو ك نقل حركت يكى از 
چيزىائيست كو فعل الـز بآف متعدل ميگردد مانند اُث فهو اُث كو ْتركت متعدل ك گفتو ميشود اُث، اذا جعلو اٙتا فهو 

( ك آبركل مرا نشانو تَت  ىال خود قرار داد )سخناف زشت ك ناركا در باره من گفت( ك صفات ك خوىال پست را ماثـو
مانند گردف بند بر من بست كو )من از آّٗا آراستو بودـ ك( ٫تيشو در خود اك بود، ك ٔتكر خويش خشمش را بر من 

كخزٌل ٓتوانيم چنانكو در سخت ٪تود )يا با مكر خود بر من طعنو زد ك عيب جوئى مينمود، اگر ّتال كحرٌل بكيده، 
ترا  -ال خدال من -پس )در چنُت گَت ك دارل( 01[ ]-بعض نسخ صحيفو ضبط شده( ك بافرينش آىنگ من كرد

  خواندـ در حاليكو
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داشتم، ك ميدانستم كسى كو در سايو  فرياد رسى ك يارل كردنت را ميطلبيدـ، ك بزكدل اجابت ك ركا ساخنت تو اعتماد
رٛتت تو جا گرفت شكست ٪تيخورد، ك كسيكو بپناىگاه انتقاـ تو پناىنده شد )از كسى( ٪تيًتسد، پس تو مرا بتوانائيت از 

ك چو بسيار ابرىال شر ك بدل كو آّٗا را از من گشودل )دكر ساخىت( ك ابرىال نعمتهائيكو  00[ ]-سخىت اك بازداشىت
بر من باراندل، ك جويهال رٛتت ك مهرباٌل كو آّٗا را ّٕن كردل، ك عافيت ك تندرسىت كو آف را بر من پوشاندل، ك آّٗا را 



ك چو بسيار   02[ ]-ىاييكو آّٗا را برداشىت ىال اندكه چشمهال مصائب ك گرفتاريها كو آّٗا را كور گردانيدل، ك پرده
ر برٛتت ك احسانت را نوميد نكردل( ك فقر ك نيازمندل را كو ّتال آف گماف نيكى را كو تصديق ٪توده ك پذيرفىت )اميدكا

نيازل ٓتشيدل، ك در افتادٌل را كو برداشتو ايستاندل )گرفتار سختيهائى را كو رىاندل( ك مسكنت ك ىب چيزل )يا  ىب
از جانب تو است، ك در  ٫تو آّٗا انعاـ ك احساف 03[ ]-ذلت ك خوارل( را كو )بتوانگرل، يا بعزت ك بزرگى( تغيَت دادل

٫تو آّٗا كوشش ٪تودف من در نافرمانيهايت بود، بد كردارل من تو را از كامل گردانيدف احسانت باز نداشت، ك مرا آف ٫تو 
احساف ك نيكى از آنچو تو را ٓتشم ميآكرد منع ك جلوگَتل ننمود، تو از آنچو ّتا ميآكرل مورد سؤاؿ ك پرسش كاقع 

 04[ ]-ردارل بنده تو را از احساف باز نداشت، زيرا افعاؿ تو از ركل حكمت ك مصلحت است(٪تيشول )كو چرا بد ك
  ك بعظمت ك بزرگيت قسم
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ال، ك احسانت طلبيده شده  ال، ك درخواست نشده، ببخشش آغاز ٪توده چوف از تو )نعمىت( درخواست شده ٓتشيده
امتناع ٪توده ك ٪تيخواىى جز احساف ك اكراـ ك نيكى كردف ك نعمت ٓتشيدف  -ال موىل ك آقال من -ال، ك تو ؾ ندادهاند

تأمل ك انديشو در ٤ترماتت، ك ٕتاكز از حدكد ك احكامت، ك  را، ك من امتناع كرده ك ٪تيخواىم مگر افكندف خود را ىب
ال كو  توانائى كو مغلوب ٪تيشود، ك مهلت دىنده -ل خدال منا -غفلت ك بيخربل از ّٖديدت، پس تو را است سپاس

اين جال كسى است كو بفراكاٌل نعمتها )ل از جانب تو( اقرار ٪توده، ك آّٗا را بتقصَت ك كوتاىى  05[ ]-شتاب ٪تيكند
ى تو( گواىى )در شكر ك سپاس( برابر گردانيده، ك در باره خود بتضييع ك تباه ساخنت )پَتكل نكردف از اكامر ك نواى

بار خدايا پس من بوسيلو منزلت بلند پايو ٤تمد )صلى اهلل عليو ك آلو( ك مقاـ گرامى على )عليو السالـ(  06[ ]-داده
بسول تو تقرب ميطلبم، ك بسبب آناف بدرگاىت رك ميآكـر كو مرا از شر ك بدل آنچو از شر آف پناه ميطلبند پناه دىى، 

ر توانگريت بر تو دشوار نيست، ك تو را در برابر توانائيت برنج ٪تيافكند، ك تو بر ىر چيز زيرا پناه دادف تو مرا در براب
از رٛتت ك مهرباٌل ك ٫تيشگى توفيق ك راىنمائى خود ٔتن ببخش آنچو كو آف را  -ال خدال من -پس 07[ ]-توانائى

 ) ك از عقاب ك كيفرت اٯتن گردـ، ال نردباف قرار دىم كو بوسيلو آف بسول خوشنوديت باال رـك )آف را بدست آكـر
 [-مهربانًتين مهرباناف.
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 دعال پنجاىم از دعاىال اماـ عليو الٌسالـ است در ترس )از خدال تعاىل(:



-ك كوشش من ركزمي دادلرنج  بار خدايا تو مرا درست انداـ )ىب عيب ك نقص( آفريدل، ك در كوچكى پركردل، ك ىب 1]
س »ال: )  بار خدايا من در كتاب تو )قرآف ٣تيد( كو فرك فرستادل، ك بندگانت را بآف مژده دادل يافتم كو فرموده 0[ ]
يعنا انٍػفيًسًهٍم ال تػىٍقنىطيوا ًمٍن رىٍٛتىًة اللًَّو، افَّ اللَّوى يػىٍغًفري الذُّنيوبى   يا ًعباًدلى الَّذينى اٍسرىفيوا عىلى «59ل  94 ( يعٌت ال بندگاف من  ٚتى

اند از رٛتت ك ٓتشش خدا نوميد نشويد كو خدا ٫تو   كو بر نفسهال خود )بگناىاف( اسراؼ كرده ك از حٌد ٕتاكز ٪توده
ال، ك آنچو تو، بو )زشىت ك   گناىاف را )بشرط توبو( ميآمرزد. ك پيش از اين از من سرزده آنچو )گناىاٌل كو( تو دانستو

من داناترل، پس كال برسوائى من از آنچو نامو )ثبت اعماؿ بامر ك فرماف( تو در باره من مشرده )نوشتو( كيفر( آف از 
 [-است
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ك پس اگر نبود جاىائيكو اميدكاـر از عفو ك گذشتت كو ىر چيزل را فرا ميگَتد خود را از دست مَتىانيدـ )ىالؾ  3]
تباه ميساختم( ك اگر كسى ميتوانست از پركردگارش )مالك خود( بگريزد ىر آينو من بگرٮتنت از تو )كو مالك حقيقى 

ىسىت( سزاكارتر بودـ، ك توئى كو رازل در زمُت ك آٝتاف بر تو پوشيده نيست ك آف را )ركز قيامت( حاضر ك آشكار 
بار خدايا تو جوينده مٌت اگر فرار كنم، ك دريابنده مٌت اگر  4[ ]-نيازل مينمائى، ك از ىر جزاء دىنده ك حسابگرل ىب

، پس اينك منم در پيشگاىت فركتن، خوار، بيٌت بر خاؾ ّٗاده، اگر مرا عذاب ك كيفر كٌت پس من سزاكار آًل، ك  بگريـز
تت مرا فرا گرفتو، ك از جانب تو عدؿ ك داد است، ك اگر از من در گذرل پس از قدمي ك ديرينو گذش -ال پركردگاـر -آف

پس از تو درخواست  5[ ]-ال( ال )مرا از ىر سخىت ك گرفتارل ٧تات داده عافيت ك تندرستيت را بر من پوشانده
صٌلى الٌلو عليو ك  -ال، پيغمرب ات )نامهائيكو علم آف را ٓتود اختصاص داده قسم بنامهال پنهاف شده -بار خدايا -مينمامي

هار ىزار ناـ است، ىزار ناـ را كسى جز خدا ٪تيداند، ك ىزار ناـ را كسى جز خدا ك فرشتگاف فرموده: خداكند را چ -آلو
  ٪تيداند، ك ىزار ناـ را كسى جز خدا ك فرشتگاف ك پيغمرباف

 932الصحيفة السجادية / ترٚتو ك شرح فيض اإلسالـ، ص: 

ر ناـ در تورية است، ك سيصد در ا٧تيل، ك سيصد ٪تيداند، ك چهارمُت ىزار را مؤمنُت ميدانند، پس سيصد ناـ از آف ىزا
معاٌل »از آّٗا پنهاف است، ىر كو آّٗا را بشمارد « يكى اسم اعظم»در زبور، ك يكصد در قرآف، نود ك نو ناـ آشكار ك 

ر عٌزت ىا )انوا داخل ّٔشت شود( ك ّتماؿ ك نيكوئيت كو پرده« آّٗا را بداند چنانكو از شيخ صدكؽ عليو الٌرٛتة نقل شده
ك جالؿ ك عظمت ك بزرگواريت( آف را )از نظر خالئق ك آفريده شدگاف( پوشيده است كو رحم ك مهرباٌل كٌت اين جاف 

تاب ك اين استخواف ضعيف ك ناتواف را كو توانائى گرمى آفتابت را ندارد پس چگونو گرمى آتش )دكزخ( تو را توانائى  ىب



تو را توانائى ندارد پس چگونو )ٖتٌمل سخىت( بانگ خشمت )دكرل از رٛتتت( را دارد؟! ك )شنيدف( آكاز رعد ك غٌرش ابر 
، ك قدر ك منزلتم اندؾ است، ك  -بار خدايا -پس بر من رحم كن 6[ ]-توانائى دارد؟! زيرا من مردل ذليل ك خواـر

در پادشاىى تو بيافزايد، ال )مورچو كوچك، يا غبار ك گرد منتشر در ىوا(  عذاب ك كيفر من چيزل نيست كو ٫تسنگ ذرٌه
ك اگر عذاب من چيزل بود كو در پادشاىيت ميافزكد ىر آينو )توفيق( شكيبائى بر آف را از تو درخواست مينمودـ، ك 

بزرگًت ك پادشاىى تو جاكيدتر از آنست كو  -بار خدايا -دكست داشتم كو آف فزكٌل برال تو باشد، كىل سلطنت تو
 [-كاراف از آف بكاىد افزايد، يا نافرماٌل گنوفرمانربل فرمانرباف در آف بي
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پس بر من رحم ك مهرباٌل كن ال مهربانًتين مهرباناف، ك از گناىاف من در گذر ال دارال بزرگى ك احساف ك نيكى، ك  7]
 [-توبو ك بازگشتم را بپذير، زيرا توئى توبو پذير مهرباف.

 930الصحيفة السجادية / ترٚتو ك شرح فيض اإلسالـ، ص: 

 دعال پنجاه ك يكم از دعاىال اماـ عليو الٌسالـ است در تضرٌع ك زارل ك خضوع ك فركتٌت:

در برابر احساف نيكويت ٔتن، ك فراكاٌل  -ك توئى برال )ىر( سپاس سزاكار -ال خدال من تو را ٛتد ك سپاس مينمامي 1]
ال، ك بر  ، ك بسيارل ٓتششهايت در باره من، ك بر رٛتت ك مهربانيت كو مرا بآف )بر ديگراف( برترل دادهنعمتهايت بر من

ال آنچو كو شكر ك سپاس من از آف عاجز ك ناتواف  نعمتت كو بر من ٘تاـ گردانيدل، پس حٌقا كو درباره من احساف كرده
اـ ك اصالح ك نيكو گردانيدف  بر من ٪تيبود فراىم آكردف ّٔره ك اگر احساف ك نيكى تو ٔتن ك فراكاٌل نعمتهايت 0[ ]-است

خود را ٪تييافتم، كىل تو درباره من باحساف ك نيكى )پيش از آنكو آف را از تو درخواست ٪تامي( ابتدا ك آغاز ٪تودل، ك  
 نيازل )از ديگرل( را در ٫تو كارىامي ركزمي ساخىت، كفايت ك ىب
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 3[ ]-ك رنج ك بالء ك گرفتارل را از من بر گرداندل، ك قضاء ك قدر )حكم ك فرماف( ترسناؾ )خود( را از من باز داشىت
ال خدال من پس چو بسا بالء ك گرفتارل رنج آكرل را كو از من برگرداندل، ك چو بسا نعمت فراكاٌل كو چشمم را بآف 

توئى كو ىنگاـ بيچارگى دعا ك درخواستم  4[ ]-حساف بزرگ كو مر تو را است نزد من است!!ركشن كردل، ك چو بسا ا
را پذيرفىت، ك ىنگاـ افتادف )در گناه( از لغزشم )گناىيكو مرتكب شدـ( در گذشىت، ك از دمشناف آنچو كو از راه ظلم ك 



درخواست كردـ تو را )از راه عقل( ٓتيل ك  ال خدال من ىنگامى كو از تو )چيزل( 5[ ]-ستم از من گرفتند باز ستاندل
نبخشنده نديدـ، ك ىنگاميكو آىنگ تو ٪تودـ تو را گرفتو نيافتم، بلكو تو را برال دعا ك درخواستم شنونده، ك برال 

ىامي ٓتشنده يافتم، ك در ىر حاؿ ك چگونگى از حامل ك ىر زماف ك ركزگارل از زماًل نعمتهايت را درباره خود  خواستو
 [-كاف يافتم، از اين رك تو نزد من ستوده، ك احسانت پيش من نيكو استفرا
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جسم ك تن من )از راه عقل( ك زباًل )از راه ستايش( ك عقلم )از راه اعتقاد( تو را سپاس گزارند، سپاسى كو ٘تاـ ك   6]
كامل باشد ك بكنو ك اصل سپاس رسد )سپاسيكو ٤تتاج بافزكدف بر آف نباشد( سپاسى كو منتهى ك پاياف خوشنودل تو از 

ال پناه من ىنگاميكو راىها )ل گوناگوف(  7[ ]-يفر( خود رىائى دهمن باشد، پس از اين رك مرا از خشم )عقاب ك ك
مرا برنج انداختو )٪تيداًل بكداـ راىى رـك كو ٧تات ك رىائيم در آنست( ك ال در گذرنده از لغزش )گناه( من كو اگر پرده 

يبودـ، ك ال توانائى دىنده بيارل  پوشى تو درباره من از آنچو )گناىاًل كو( از آف شـر آيد ٪تيبود ىر آينو از رسوا شدگاف م
كردف كو اگر مرا يارل كردف تو ٪تيبود ىر آينو از شكست خوردگاف ميبودـ، ك ال كسيكو پادشاىاف برال اك يوغ )چوبيكو 

اند، ك از  بر گردف دك گاك گذارند ك چوب گاك آىن را بآف بندند ك زمُت را شيار كنند( ذٌلت ك خوارل بر گردّٗاشاف ّٗاده
ك اقتدارىال اك ترسانند، ك ال سزاكار پرىيزكارل )ال كسيكو شايستو است از عقاب ك كيفرت بپرىيزند( ك ال   غلبو

گناه نيستم كو عذر  كسيكو مر اك را است نامهال نيكو، از تو ميخواىم كو از من در گذرل ك مرا بيامرزل، زيرا من ىب
، ك دارال توانائى ٪تيباشم كو غالب ك فَتكز گردـ  [-، ك مرا گريزگاىى نيست كو بگريـزآكـر
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ك از تو ميخواىم كو از لغزشهامي )گناىاًل( در گذرل، ك بدرگاه تو عذر ك پوزش )يا بيزارل( ميجومي از آف گناىاًل كو  8]
اند، از  اند( پس ىالؾ ك تباىم ساختو رىائى را بر من بستواند )راه ٧تات ك  مرا حبس ك گرفتار كرده، ك بر من احاطو ٪توده

اـ پس پناىم ده،  اـ بپذير، پناه آكرنده اـ پس از اين رك توبو در حاليكو توبو كننده -ال پركردگار من -اـ آّٗا بسول تو گرٮتتو
اـ پس دست از من  ( چنگ زنندهاـ پس مرا منع مفرما، )برشتو رٛتت تو اـ پس خواـر منما، درخواست كننده زينهار جوينده

در حاليكو دركيش، زارل كننده،  -ال پركردگار من -)زيرا( تو را خواندـ 9[ ]-باز مدار، خواىاًل پس نوميدـ باز مگرداف
بسول تو شكايت ك گلو ميكنم ناتوانيم را از شتاب بآنچو  01[ ]-ترساف، ىراساف، بيمناؾ، بيچيز ك بيچاره درگاه تواـ



ال، ك از دكرل ٪تودف از آنچو )عذاب ك كيفريكو(  در آخرت( بدكستانت )اطاعت كنندگاف( كعده داده )نعمتهائيكو
 [-ىامي، ك از كسوسو ك بد انديشيدًل ال، ك شكايت ميكنم از بسيارل اندكه دمشنانت )گناىكاراف( را بآف بيم داده
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من )پيش از اين( بسبب )بدل( نٌيت ك قصدـ مرا )مياف مردـ( رسوا نكردل، ك بوسيلو گناىاًل ىالؾ ك  ال خدال 00]
تباه ننمودل، تو را ميخواًل پس )درخواست( مرا اجابت كرده ميپذيرل ك اگر چو ىنگامى كو تو مرا ميخواٌل )امر 

اىم از تو درخواست مينمامي، ك ىر كجا كو ىستم ال كو ميخو  ميفرمائى( من )در فرمانربل( كندـ، ك ىر حاجت ك خواستو
( از اين رك جز تو را ٪تيخواًل، ك  راز خود را )كو دكست نداـر ديگرل بر آف آگاه شود( پيش تو ميگذاـر )آشكار ميساـز

گلو(  لٌبيك لٌبيك يعٌت بر طاعت ك فرمانربل از تو ايستادگى داـر )زيرا( ميشنول )شكايت ك   02[ ]-ّتز تو اميد نداـر
كسى را كو نزد تو شكايت كند، ك رك ميآكرل )يا ىب نياز ميگرداٌل، اگر ّتال ك تلقى من توٌكل ٓتوانيم ك تكفى من توٌكل 
چنانكو از نسخو ابن ادريس نقل شده( بكسيكو بر تو اعتماد ٪تايد، ك مَتىاٌل ىر كو را كو بو )رشتو( تو دست آكيزد، ك 

ال خدال من پس )اكنوف كو با بندگانت چنُت رفتار ميكٌت(  03[ ]-كو بتو پناه آكردغم ك اندكه را دكر ميسازل از ىر  
مرا بسبب ناسپاسيم از خَت ك نيكى آخرت ك دنيا نوميدـ مگرداف )زيرا من بتو شكايت ميكنم ك اعتماد مينمامي ك دست 

( ك گناىاًل را كو تو ميداٌل بيامرز  [-ميآكيـز ك پناه ميرـب
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اگر عذاب كٌت پس )از راه عدؿ است، زيرا( من )بسبب نافرماٌل( ستمكار مقٌصر تباه كننده گناىكار كوتاىى كننده  04]
 [-كاگذارنده ا٫تاؿ كننده ّٔره خود ىستم، ك اگر بيامرزل پس )از راه فضل ك احساف است، زيرا( تو مهربانًتين مهرباناٌل.
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  دعال پنجاه ك دـك از دعاىال اماـ عليو الٌسالـ است در اصرار بو )درخواست از( خدال تعاىل

)ك آف مستحٌب ك پسنديده است چنانكو اصرار در سؤاؿ از مردـ مكركه ك ناپسنديده است، حضرت صادؽ عليو الٌسالـ 
د مردـ در مسئلت ك درخواست بيكديگر اصرار ٪تايند، ك آف را برال خود دكست دارد، خدال عٌز ك پسند فرموده: خدا ٪تى

جٌل دكست دارد آنچو را نزد اك است ٓتواىند، ك حضرت باقر عليو الٌسالـ فرموده: بنده مؤمٌت كو در حاجت ك خواستو 
ال خدائيكو چيزل در زمُت ك آٝتاف بر اك  1خود ٓتدال عٌز ك جٌل اصرار ٪تايد خدا حاجت اك را ركا ميگرداند(: ]



 ءه ًّ اأٍلىٍرًض كى ال ًّ السَّماءً  عىلىٍيًو شىىٍ   افَّ اللَّوى ال ٮتىٍفى «:5ل  9س »پوشيده ٪تيباشد )اين ٚتلو از قرآف كرمي اقتباس شده 
  زمُت ك آٝتاف دائره امكاف بر خدا پنهاف نيست. ك مراد از« در آّٗا باشد يا جزء آّٗا»يعٌت چيزل در زمُت ك آٝتاف 
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ك كجود است، ك تعبَت از آف بزمُت ك آٝتاف برال آنست كو بيشًت مردـ ٦تكٌت جز آف دك ٪تيشناسند( ك چگونو بر تو 
نداشتو باشى آنچو را تو خود ٤تكم  ال، ك چگونو نداٌل ك احاطو آنچو تو خود آف را آفريده -ال خدال من -پنهاف باشد

ال، يا چگونو از تو پنهاف شود آنچو تو آف را تدبَت مينمائى )باقتضال حكمت خويش ركبراه  ك استوار ا٧تاـ داده
ميگرداٌل( يا چگونو ميتواند از تو بگريزد كسيكو جز بوسيلو ركزل تو حيات ك زندگى برال اك نيست، يا چگونو از تو 

منزٌه ك پاكى )از آنچو الئق ك سزاكار تو نيست(!  2[ ]-كو در جز ٦تلكت تو راىى برال اك ٪تيباشد؟!رىائى يابد كسي
ا ٮتىٍشىى اللَّوي ًمٍن  فرموده:« 28ل  35س »ترين آفريده شدگانت مر تو را داناترين آّٗا بتو است )در قرآف ٣تيد  ترسنده ا٪تَّ

ا ميًتسند علماء ك دانشمنداف از بندگاف اك. مراد از علماء در اينجا آنانند كو  يعٌت جز اين نيست كو از خد ًعباًدًه اٍلعيلىمؤا
فرموده:  -صٌلى الٌلو عليو ك آلو -گفتار ك كردارشاف يكساف باشد، پس عامل گناىكار در حقيقت عامل ٪تيباشد، ك پيغمرب

 ًت است.انا اخشكم لٌلو ك اتقيكم لٌلو يعٌت ترس ك پرىيزكارل من برال خدا از مشا بيش

ترين ايشاف است بفرماف  ترين آناف در درگاىت عمل كننده زيرا آف حضرت داناترين خلق است ٓتداكند سبحاف( ك افتاده
تو، ك خوارترين آّٗا نزد تو كسى است كو تو اك را ركزل ميدىى ك اك جز تو را ميپرستد )زيرا انساف برال عبادت ك بندگى 

 فرموده:« 51ل  51س » آفريده شده، چنانكو در قرآف كرمي

بپرستند. « خدال يكتال خود را»يعٌت پرياف ك آدمياف را نيافريدـ جز برال اينكو   كى ما خىلىٍقتي اٞتًٍنَّ كى اإًلٍنسى االَّ لًيىٍعبيديكفى 
زيرا  ال ركزل خدال تعاىل خورد ك ديگرل را بپرستد نزد اك از ىر كس ك از چهار پاياف ىم خوارتر است، پس ىر گاه بنده

« 22ل  05س »چهارپاياف قوال خود را در آنچو برال آف آفريده شده بكار ميربند، ك از اين رك است كو در قرآف ٣تيد 
بگو: اگر عبادت ك پرستش مشا نبود « ال پيغمرب ما ببندگاف من»؟ يعٌت  لىٍو ال ديعاؤيكيمٍ   قيٍل ما يػىٍعبىؤيا ًبكيٍم رىىٌب  فرموده:

 [-اعتنائى داشت؟(پركردگار من بشما چو 
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منزٌه ك پاكى تو )از صفات پادشاىاف دنيا(! كسيكو بتو شرؾ آكرد )بو يگانگيت نگردد( ك پيغمربانت را بدركغ نسبت  3]
توانائيشاف بر اثر بسيارل دىد از پادشاىيت ٪تيكاىد )زيرا قدرت ك تسٌلط اك ذاتى است ٓتالؼ پادشاىاف كو قدرت ك 



لشگر ك پَتكاف است، پس ىر گاه ايشاف را ٥تالفت ٪تايند از پادشاىيشاف كاستو ميشود( ك كسيكو حكم تو را نپسندد 
توانائى ندارد كو فرمانت را باز گرداند، ك كسيكو توانائيت را تكذيب ٪تايد نتواند خود را از تو باز دارد، ك كسيكو جز تو 

)تصٌرؼ( تو در ٪تيگذرد، ك كسيكو ديدار )جزال( تو را )يا بازگشت بسويت را( نپسندد، در دنيا طوؿ عمر  را بپرستد از
ىا كنو صفات تو را  منزٌه ك پاكى تو )از اينكو اكىاـ ك انديشو 4[ ]-٪تييابد )٪تيتواند ىر مٌدتى را كو ميخواىد زيست ٪تايد(

پادشاىى تو، ك چو سخت است توانائى تو، ك چو جارل ك ركاف  دريابند(! چو بزرگست مرتبو تو، ك چو غالب است
منزٌه ك پاكى تو! )از اينكو عقوؿ ك خردىا درؾ كند قدرت ك توانائيت را كو از آثار آف اينست كو(  5[ ]-است فرماف تو!

خى( مرگ را چشنده ال، ك ٫تو )تل مرگ را بر ٫تو آفريدگانت: آنكو تو را يگانو دانست ك آنكو بتو كافر شد مقٌدر كرده
ىستند )مشٌقت ك رنج آف را دريابند( ك يكسره بسول تو باز گردند )ركز قيامت برال پاداش يا كيفر بر انگيختو شده گرد 

  يعٌت ىر كسى  كيلُّ نػىٍفسو ذائًقىةي اٍلمىٍوًت ُثيَّ الىٍينا تػيٍرجىعيوفى   «:57ل  29س »آيند، اشاره بقوؿ خدال تعاىل 
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مرگ را چشنده است ك پس از مرگ بسول ما باز ميگرديد( پس تو جاكيد ك برترل )از اينكو در ذات ك صفات ك افعاؿ 
بو )كحدانٌيت ك يگانگى( تو اٯتاف  6[ ]-ال كو برال تو شريكى ٪تيباشد مانندل داشتو باشى( جز تو خدائى نيست يگانو

( ك كتابت )قرآف كرمي را كو برال ارشاد  ربانت را تصديق ٪تودـ )بآنچو ايشاف از جانب تو آكردهآكردـ، ك پيغم اند اعتقاد داـر
ال جز تو كافر گشتم )اك را از جهت معبود بودف كو  ال( پذيرفتم، ك ّٔر معبود ك پرستنده شده ك راىنمائى خلق فرستاده

بار خدايا من )٫تيشو از شب( داخل در  7[ ]-را پرستيد بيزار شدـموجب كفر گردد انكار كردـ( ك از ىر كو جز تو 
بينم، ك بگناىم اعًتاؼ  صبح ك )از ركز( داخل در شب ميشـو در حاليكو عمل ك كرداـر )طاعت ك بندگيم( را اندؾ مى
، من بسبب افراط ك ٕتاكز از حٌد بر خود )در درگاه تو( ذليل ، كرداـر مرا  ك ٓتطاىا ك كارىال ناركامي اقرار داـر ك خواـر

ىالؾ ساختو )برال من موجب عذاب ك كيفر گشتو( ك ىوال نفس ك خواىشم )در آنچو جائز ك ركا نيست( تباىم  
پس  8[ ]-ّٔره ٪توده گردانيده، ك شهوات ك پذيرفنت خواىشهال نفسم مرا )از خَت ك نيكى كو برال نيكوكاراف است( ىب

درخواست كسيكو بر اثر آرزكل درازش بكار بيهوده مشغوؿ )ك از آخرت  - منال موىل ك مهًت -از تو درخواست ميكنم
دكرل گزيده( ك تن اك از جهت آرميدف رگهايش )نگراف نبودنش از عذاب ك كيفر( غافل ك بيخرب، ك دلش بسبب بسيارل 

  اش نعمت ك ٓتشش بر اك گرفتار ك پَتك ىوا ك خواىش، ك انديشو
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درخواست كسيكو آرزك بر اك چَته گشتو، ك خواىش نفس   9[ ]-برال آنچو بسول آف باز ميگردد )آخرت( اندؾ است
گرفتارش كرده، ك دنيا )خوشيهال نفس در اين جهاف فاٌل( بر اك تسٌلط يافتو، ك مرگ بر اك سايو انداختو )نزديك شده( 

سيار دانستو، ك ٓتطا ك كار بيجال خود اقرار كرده، درخواست كسيكو پركردگارل ك درخواست كسيكو گناىانش را ب
ال  01[ ]-ال برال اك از تو، ك پناىگاىى برال اك از تو جز بسول تو ٪تيباشد دكسىت برال اك جز تو نيست، ك رىاننده

٫تو آفريدگانت كاجب ك الـز خدال من ْتٌق خودت )قسم بآنچو اختصاص بتو دارد( كو )تعظيم ك بزرگ داشت آف( بر 
است، ك بناـ بزرگت )ناـ خاٌص است نو ىر نامى از نامهال اك، زيرا ٫تو نامهال خداكند متعاؿ عظيم ك بزرگست( كو 

 «:96ل  56س »پيغمربت را فرماف دادل تا تو را بآف ناـ تسبيح كند )اشاره بقوؿ خدال تعاىل 

اك را بذكر ناـ بزرگش از آنچو الئق ك »پركردگارت را بناـ بزرگ تسبيح كن « ال پيغمرب ما»يعٌت   فىسىبّْح بًاٍسًم رىبّْكى اٍلعىظيمً 
ك ْتٌق بزرگى ذات بزرگوارت كو كهنو ك دگرگوف ٪تيشود، ك تغيَت حاؿ ٪تييابد ك فناء ك «( سزاكار نيست منزٌه ك پاؾ بداف

  لونيسىت ٪تيپذيرد، كو بر ٤تٌمد ك آؿ ٤تٌمد دركد فرسىت، ك مرا بوسي
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نياز گرداٌل، ك بًتس از خود دكسىت دنيا را از من زايل ٪تائى )چوف ترس از خدال تعاىل  عبادت ك بندگيت از ىر چيز ىب
ك مهربانيت مرا  ىوا ك خواىش نفس را از مياف ميربد، ك بر اثر آف انساف از دنيا ك كاالل آف دكرل ميگزيند( ك برٛتت

، ك از تو ميًتسم، ك از تو فرياد رسى  00[ ]-ببسيارل كرامت ك ٓتشش خود باز گرداٌل پس از اين رك بسول تو ميگريـز
، ك از تو يارل درخواست مينمامي، )ك  ، ك بتو اطميناف داـر ، ك تو را ميخواًل، ك بسول تو پناه ميرـب ميطلبم، ك بتو اميدكاـر

، ك بر تو ك بر جود ك ٓتشش تو توٌكل ك اعتماد مينمامي.بو كحدانٌيت ك يگان  [-گى( تو اٯتاف ميآكـر
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  دعال پنجاه ك سـو از دعاىال اماـ عليو الٌسالـ است در خضوع ك فركتٌت برال خدال توانا ك بزرگ

اعتقاد باينكو كمًتين ك نيازمندترين بندگاف است، ك بانداـ مانند رخسار بر )ك آف بدؿ ك انداـ ك زباف است، بدؿ مانند 
ال پركردگار من گناىاًل )بر اثر  1زمُت ّٗادف، ك بزباف مانند اقرار بآنچو اعتقاد دارد ك درخواست آمرزش از گناىاف(: ]

(  بسيارل ك بزرگى( مرا خاموش كرده، ك گفتاـر گسيختو شده )٪تيتواًل سخٌت بگومي( از اين رك برال من )درباره كرداـر
ال( نيست، پس من برنج ك سخىت خود گرفتار، بسبب كرداـر در گرك، در گناىم حَتاف،  حٌجت ك برىاٌل )يا عذر ك ّٔانو

 [-اـ از بَتكف رفنت از راه راستم سرگرداف ك در راه خويش مانده
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اند،  اـ، در جايگاه بدٓتتاٌل كو بر )نافرماٌل از( تو جرأت ٪توده فس خود را در جايگاه خواراف گناىكاراف كا داشتون 2]
منزٌه ك پاكى )شگفتا( بكداـ جرأت ك دلَتل بر تو جرأت كردـ،  3[ ]-اند آنانكو كعده )پاداش ك كيفر( تو را سبك مشرده
ال موىل ك آقال من بر افتادف من با ٘تاـ رخساـر ك بر لغزيدف پامي  4[ ]-!ك بكداـ ىالؾ ك تباىى خود را ىالؾ ساختم؟

)در گناىاف( رحم ك مهرباٌل فرما، ك ْتلم ك بردباريت بر نادانيم، ك باحساف ك نيكيت بر بد كردارمي ببخش، زيرا من بگناه 
سر من است )من در دست تو ك  اـ، ك اين دست من ك اين مول جلو خود اقرار كننده، ك ٓتطال خويش اعًتاؼ كننده

اـ، بر پَتمي ك بپاياف رسيدف ركزىامي  ٖتت حكم ك فرماف تواـ( زارل ميكنم ك خود را برال قصاص ك كيفر كرداـر تسليم ٪توده
ك نزديك شدف مرگم ك ناتوانيم ك نيازمندمي )برٛتتت( ك بيچارگيم )توانا نبودًل بر بدست آكردف سود ك جلوگَتل از زياف( 

 [-ك مهرباٌل كنرحم 
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ال موالل من ك مرا رحم ٪تا چوف نشاف من از دنيا بريده )نيست( شود، ك يادـ در مياف آفريدگاف زايل گردد، ك مانند  5]
ا ىنگاـ دگرگوف شدف ال موالل من ك مرا رحم فرم 6[ ]-كسيكو فراموش شده در زمره ك گركه فراموش شدگاف باشم

( ك حاؿ ك چگونگى كو بر آف ىستم آنگاه كو تنم كهنو ك پوسيده گردد، ك اندامم از ىم بپاشد، ك  پيكـر )يا رخساـر
 -از پيغمرب اكـر -عليو الٌسالـ -مفاصل ك پيوندىامي پاره شود )مضموف اين فصل از دعاء بآنچو حضرت امَت ا١تؤمنُت

پس از مردف ٪تيپوسد، ك ما آف را در كتاب ترٚتو  -عليهم الٌسالـ -فرموده باينكو بدف آؿ ٤تٌمدنقل  -صٌلى الٌلو عليو ك آلو
در اينجا مانند يكى  -عليو الٌسالـ -ك شرح ّٗج البالغو صفحو دكيست ك ىفتم شرح ٪تودمي منافات ندارد، زيرا غرض اماـ

ارد( ال كال از غفلت ك بيخربل من از آنچو )مرگ ك از افراد مردـ خضوع ك فركتٌت است، نو بياف آنچو ٓتود اختصاص د
اـ  سؤاؿ در قرب ك تنهائى ك تنگى ك فشار ك تاريكى آف ك زنده شدف ركز رستاخيز ك حساب ك بازپرسى در آف كو( در باره

 [-خواستو ميشود )ك سخىت آف را ٪تيتواف كصف ٪تود(
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ال موالل من ك مرا در )ركز( بر انگيخنت ك زنده شدًل )برال حساب ك بازپرسى( رحم كن، ك ايستگاىم را در آف  7]
ركز با دكستانت، ك بازگشتم را )بسرال جزاء( در مياف يارانت، ك منزؿ ك جامي را در ٫تسايگى )رٛتت( خود قرار ده، ال 

 [-ستو خودشاف مَتساٌل(.پركردگار جهانياف )ال خدائيكو ايشاف را بكماؿ شاي
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 ىا دعال پنجاه ك چهاـر از دعاىال اماـ عليو الٌسالـ است در درخواست )از خدال تعاىل( دكر گردانيدف اندكه

ف ٓتواىد، زيرا ىٌم ك )ل دنيول را كو بر ىر كس كاجب است از آف دكرل گزيده ك دكر ساخنت آف را از خداكند سبحا
اندكىى كو برال دنيا ك كاالل آف باشد بنده را از راه حٌق جدا ك تباه سازد، ٓتالؼ اندكه اخركل كو كاجب است انساف 

٫تيشو اندكىناؾ بوده ك از آف دكرل ننمايد، زيرا اندكىى كو برال آخرت باشد بنده را از گمراىى رىانيده ك براه حٌق ميربد، 
فرموده: كسيكو داخل در صبح ك شب شود ك بزرگًتين اندكىش دنيا باشد خداكند فقر ك  -ليو الٌسالـع -حضرت صادؽ

نيازمندل را جلو اك قرار ميدىد ك كارش را پراكنده ميگرداند، ك در دنيا بآنچو خواىد دست ٪تييابد جز چيزل را كو برال 
نيازل را در دؿ  ندكىش آخرت باشد خداكند غٌت ك ىباك مقٌدر شده، ك كسيكو داخل در صبح ك شب گردد ك بزرگًتين ا

اندازه ٓتشاينده در دنيا ك آخرت  ال بردارنده غم ك دكر كننده اندكه، ال ىب 1اك قرار ميدىد ك كارش را منٌظم مينمايد(: ]
 [-ك بسيار مهرباف در آف دك سرا، بر ٤تٌمد ك آؿ ٤تٌمد دركد فرست، ك غم مرا بردار، ك اندكىم را دكر ساز
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ىا ال آنكو نزائيده )مانندل ندارل كو برال اك مبدأ باشى( ك زائيده  ال يكتا ال مقصود در حوائج ك خواستو ال يگانو 2]
مرا )از ىر  نشده )مانندل ندارل كو متأٌخر از اك باشى( ك كسى ٫تتال اك نبوده )مانندل ندارل كو با ىم باشيد(

قيٍل  :003پيشامدل( نگاىدار، ك )از گناىاف( پاؾ گرداف، ك غم ك اندكىم را دكر كن ك آية الكرسى ك معٌوذتُت )سوره 
اند:  را ٓتواف )برخى از مًتٚتُت گفتو قيٍل ىيوى اللَّوي احىده  :(002( ك )سوره  قيٍل اعيوذي ًبرىبّْ النَّاسً  004ك سوره   اعيوذي ًبرىبّْ اٍلفىلىقً 

ٚتلو ك اقرا آية الكرسٌى ك ا١تعٌوذتُت ك قل ىو الٌلو احد گفتار راكل صحيفو است، كىل ظاىر آنست كو اماـ عليو الٌسالـ 
ىنگاـ امالء دعاء چنُت دستور داده، ك گواه بر اين آنكو اٝتعيل ابن جابر از حضرت صادؽ عليو الٌسالـ درباره ىٌم ك 

د: غسل ميكٌت ك دك ركعت ٪تاز ميخواٌل ك ميگوئى: يا فارج ا٢تٌم، ك يا كاشف الغٌم، اندكه نقل ميكند كو آف حضرت فرمو 
يا رٛتن الٌدنيا ك االخرة ك رحيمهما فرٌج ٫ٌتى ك اكشف غٌمى يا الٌلو الواحد االحد الٌصمد اٌلذل مل يلد ك مل يولد ك مل يكن 

 معٌوذتُت را ميخواٌل. ك آية الكرسٌى:لو كفوا احد اعصمٌت ك طٌهرٌل، ك اذىب ببلٌيىت ك آية الكرسٌى ك 



فرموده: ىر كو چهار آيو  -صٌلى الٌلو عليو ك آلو -است، چنانكو پيغمرب  كى ىيوى اٍلعىًلىُّ اٍلعىظيمي  تا  اللَّوي ال الوى االَّ ىيوى اٟتٍىىُّ اٍلقىيُّوـي 
از اٌكؿ سوره بقره ك آية الكرسٌى ك دك آيو بعد از آف ك سو آيو از آخر آف را ٓتواند در جاف ك ماؿ خود چيزل را كو 

اىر در اينست كو آية الكرسى پسندد نبيند ك شيطاف باك نزديك نشود، ك قرآف را فراموش ننمايد. فرمايش آف حضرت ظ ٪تى
بار خدايا  9ميباشد( ك بگو: ]  ىيٍم فيها خاًلديكفى  تا  ال اٍكراهى ًّ الدّْينً  است ك دك آيو پس از آف از  كى ىيوى اٍلعىًلىُّ اٍلعىظيمي  تا

 من از تو درخواست مينمامي درخواست كسيكو نيازمنديش سخت، ك توانائيش سست،
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ال، ك برال   ك گناىانش بسيار است، درخواست كسيكو برال نيازمنديش فريادرسى، ك برال ناتوانيش توانائى دىنده
ال جز تو ٪تييابد، ال دارال عظمت ك بزرگى ك احساف ك نيكى از تو درخواست ميكنم )توفيق( عمل ك   گناىانش آمرزنده

ست دارل )مشموؿ رٛتتت ميگرداٌل( ىر كو را كو آف را ا٧تاـ دىد )نو عملى را كو آف را كردارل را كو بسبب آف دك 
ال را دكست ك   فرموده: خداكند بنده -صٌلى الٌلو عليو ك آلو -اش را دمشن، حضرت رسوؿ دكست داشتو ك ا٧تاـ دىنده

يلو آف سود )پاداش( ميدىى كسى را كو كردارش را دمشن ك كردار را دكست ك تنش را دمشن دارد( ك يقُت ك باكرل كو بوس
در جرياف امر )اراده ك خواست( تو حقيقت يقُت )باالترين مراتب آف كو تعبَت ْتٌق اليقُت ميشود( را بدست آكرد )نو يقيٌت 

 فرموده:« 03ل  27س »، در قرآف كرمي -عليو الٌسالـ -را كو سودل ندارد مانند يقُت ك باكر فرعونياف ٔتعجزات موسى
يعٌت چوف آيات  كى جىحىديكا ًّٔا كى اٍستىٍيقىنىٍتها انٍػفيسيهيٍم ظيٍلمنا كى عيليوِّا« 04ل »لىمَّا جاءىتٍػهيٍم اياتينا ميٍبًصرىةن قاليوا ىذا ًسٍحره ميبُته فػى 

گفتند اين « حضرت موسى آّٗا را بايشاف نشاف داد»ما نزد فرعونياف آمد « قدرت ك توانائى»ىال ىويدال  ك نشانو
از ركل ظلم ك « كو از جانب خدا است»كئى است آشكار، ك با اينكو پيش خود آف آيات را يقُت ك باكر داشتند جاد

بار خدايا بر ٤تٌمد ك آؿ  4[ ]-آّٗا را انكار ك تكذيب ٪تودند.« عليو الٌسالـ -از اٯتاف ٔتوسى»ك سركشى « ٓتويش»ستم 
ك كردار( ٔتَتاف، ك حاجت ك نيازمندمي را از دنيا جدا ساز، ك رغبت ٤تٌمد دركد فرست، ك مرا بر راسىت )در قصد ك گفتار 

 اـ را ك خواستو
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در آنچو )پاداش اخركل كو( نزد تو است شوؽ ك دكسىت ديدار )رٛتت( خويش قرار ده، ك راسىت توٌكل ك اعتماد بر خود 
( ناف كن كو در حوائج ك خواستورا ٔتن عطا فرما )مرا چ از تو ميخواىم نيكى آنچو )در باره  5[ ]-ىا بغَت تو رك نياكـر

من( نوشتو شده ك گذشتو، ك بتو پناه ميرـب از بدل آنچو نوشتو شده ك گذشتو )مقٌدر گشتو( از تو ميخواىم ترس عبادت  
بر تو را، ك توٌكل ك اعتمادل را كو مؤمنُت بر تو دارند  كنندگاف ك پرستش فركتناف مر تو را ك يقُت ك باكر اعتماد كنندگاف



)ميخواىم توفيقم دىى تا رفتاـر در درگاىت مانند عبادت كنندگاف ك فركتناف ك اعتماد كنندگاف ك مؤمنُت باشد، حضرت 
اراٌل مالقات ٪تودند را در يكى از سفرىايش سو  -صٌلى الٌلو عليو ك آلو -فرموده: رسوؿ خدا -عليو الٌسالـ -اماـ ٤تٌمد باقر

 حضرت فرمود: مشا كيستيد؟« دركد بر تو ال رسوؿ خدا»ك گفتند: الٌسالـ عليك يا رسوؿ الٌلو 

 اٯتانتاف چيست؟« اصل ك پايو»گفتند: يا رسوؿ الٌلو ما اٯتاف آكرندگانيم، حضرت فرمود: حقيقت 

ٓتدا، ك فرمانربل از امر ك فرماف « رىا راكا»گفتند: رضاء ك خوشنودل بقضاء ك حكم خدا، ك تفويض ك باز گذاشنت 
نزديك است كو بر اثر حكمت « كو حقيقت ىر چيز را دانستو ك درستكارند»خدا، رسو٠تدا فرمود: داناياف با حكمت 

را كو در آف ٪تيمانيد، ك گرد « ساختماٌل»اگر مشا راستگويانيد نسازيد چيزل « اگر چو پيغمرب نيستند»پيغمرباف باشند 
بار خدايا رغبت ك اراده مرا در مطلب  1[ ]-د چيزل را كو ٪تيخوريد، ك از خدائيكو بسول اك باز ميگرديد بًتسيد(نياكري

 ىاشاف، اـ مانند رغبت دكستانت درخواستو ك خواستو
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ت ايشاف در شهود ك ديدف حٌق ك ترسشاف از حجاب ك پنهاف ك ترسم را مانند ترس دكستانت قرار ده )زيرا بزرگًتين رغب
بودف اك است، ك رغبت سائر مردـ در ثواب ك پاداش ك ترسشاف از عقاب ك كيفر است( ك مرا در رضا ك خوشنوديت 

ر( كسى بعمل ك كارل كادار )يقُت ك باكرل ٔتن عطا كن( كو با آف چيزل از )احكاـ( دين تو را بر اثر ترس )از غلبو يا آزا
از آفريدگانت رىا نكنم )زيرا كسيكو يقُت ك باكر داشت كو سود ك زياف بدست خدال تعاىل است بكسى جز اك توٌجو 

بار خدايا اين )آنچو درخواست شد( حاجت ك خواستو من است پس رغبت ك  7[ ]-نداشتو ك از كسى جز اك ٪تيهراسد(
گرداف، ك سرزنش ننمودًل را در آف آشكار ساز )مرا در طلب آف بر اثر خواىشم را در آف )در برابر قبوؿ ك پذيرفنت( بزرگ  

آنكو شايستو آف نيستم سرزنش مفرما، چوف كسيكو طلب كند چيزل را كو شايستو آف نيست سرزنش ميشود( ك حٌجت 
( ٔتن بياموز )ا٢تاـ كن( ك تنم را در آف عافيت ده )مرا ببالء  ك برىاًل را در آف )آنچو برال درخواست آف عذر ك ّٔانو آكـر

بار خدايا ىر كو داخل در  8[ ]-اـ آزمايشم فرمائى( ك دردل گرفتار مكن كو بآف برال شايستگى آنچو درخواست ٪توده
صبح شود در حاليكو اعتماد يا اميد اك ّتز تو باشد پس من )مانند اك نيستم، بلكو( داخل در صبح شدـ در حاليكو 

توئى، از اين رك عاقبت ك ا٧تاـ ًّٔتين آف كارىا را برامي حكم ك مقٌدر فرما، ك مرا بوسيلو  اعتماد ك اميدـ در ٫تو كارىا
 [-ىا ك آزمايشهال گمراه كننده )از راه حٌق( ٧تات ك رىائى ده، ال مهربانًتين مهرباناف رٛتت ك مهربانيت از فتنو
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سٌيد ك بزرگ ما ٤تٌمد فرستاده خدا كو بر گزيده )از آفريدگاف( است ك بر آؿ )خويشاف( اك )حضرت زىراء ك خدا بر  9]
 اند دركد فرستد. ك ائٌمو معصومُت عليهم الٌسالـ( كو )از ىر عيب ك نقصى( پاكيزه

ؼ الٌسالـ ك الٌتحٌية( در پسُت بيارل پركردگار توانا پاياف يافت كتاب ترٚتو ك شرح صحيفو كاملو سٌجاديٌو )على منشئها اال
ركز شنبو پنجم ماه مبارؾ رمضاف ساؿ ىزار ك سيصد ك ىفتاد ك شش ىجرل در قلهك ّٖراف بقلم علٌى الٌنقى فيض 

 اإلسالـ آؿ ٤تٌمد الٌديباج ك اٟتمد لٌلو اٌكال ك اخرا، ك صٌلى الٌلو على ٤تٌمد ك آلو ا١تعصومُت.

لو سٌجاديٌو: اقٌل اٟتاٌج طاىر خوشنويس )تربيزل( ابن حاٌج عبد الٌرٛتن )عليو نويسنده كتاب ترٚتو ك شرح صحيفو كام
الٌرٛتة( خداكند متعاؿ را با٧تاـ اين خدمت بزرگ سپاسگزار ك آرزكمندـ كو رنج مرا در نوشنت كتاب ترٚتو ك شرح ّٗج 

 .1921البالغة ك اين كتاب كسيلو سعادت ك نيكبخىت دنيا ك آخرمت قرار دىد، اٌكؿ شٌواؿ 
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 كتاب صحيفو كاملو سٌجاديٌة:

حضرت سٌيد الٌساجدين، زين العابدين، علٌى ابن اٟتسُت فرزند ارٚتند حضرت سٌيد الٌشهداء )حسُت ابن علٌى ابن اىب 
ابن پركيز ابن ىرمز ابن انوشَتكاف پادشاه نامى  طالب عليهم الٌسالـ( ك عليا ٥تٌدره شاه زناف )دخًت يزدجرد ابن شهريار

 ايراف( كو شيخ حٌر عاملى )عليو الٌرٛتة( در كصفش سركده:

 ك اٌمو ذات العلى ك آّد
 

 شاه زناف بنت يزدجرد

  ك ىو ابن شهريار ابن كسرل
 

  ذك سودد ليس ٮتاؼ كسرل

اين نژاد بوده، كتاب صحيفو را انشاء فرموده، ك باقر العلـو حضرت ك بزرگًتين افتخار ايرانياف آنست كو مادر آف بزرگوار از 
٤تٌمد ابن على، اماـ پنجم )عليو الٌسالـ( آف را نوشتو، ك أبو عبد الٌلو حضرت جعفر ابن ٤تٌمد الٌصادؽ اماـ ششم )عليو 

اد ندارد، گوينده ك نويسنده ك الٌسالـ( ميشنيده، پدر ك مادر من ك ٫تو جهانياف بفدال اين بزرگواراف گردد كو ركزگار ي
ال اينساف گرد آمده باشند!! علمال دين مقٌدس اسالـ ك پيشواياف مذىب شريف جعفرل )عليهم الٌرٛتة( اين   شنونده

اند يعٌت ٫تانطور كو  اند، ك ّٗج البالغو را اخ القرآف )برادر قرآف( گفتو كتاب را بو اخت القرآف )خواىر قرآف( كصف ٪توده
را خدال تعاىل بزباف حضرت خامت األنبياء بياف فرموده، ّٗج البالغو ك صحيفو را ىم كو سخناف آف از منبع علم  قرآف كرمي

 ا٢تى تراكش كرده بزباف دك علٌى )عليهما الٌسالـ( جارل گردانيده.



اين كتاب خدا ك اين كتاب بسيارل از حقائق ك علـو ك معارؼ را از راه دعا ك درخواست ٔتردـ جهاف گوشزد ميفرمايد، 
رسوؿ ك اماـ را با برىانيكو ركل دك پايو عقل ك علم استوار است ّٔمگاف ميشناساند، اين كتاب خفتگاف راه حٌق ك 

حقيقت را بيدار مينمايد، اين كتاب اكصاؼ حسنو ك خوىال نيكوئى را كو سزاكار خردمنداف است ميآموزد، اين كتاب 
 چگونگى حاجت خواسنت از
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ديناف را بصراط مستقيم  خدال تعاىل ك دعا ٪تودف درباره يكديگر را ياد ميدىد، اين كتاب ماٌدٌيُت ك طبيعٌيُت ك ىب
خداشناسى راىنمائى ميكند، اين كتاب گرب ك يهود ك نصارل را از راه باطل ك نادرستشاف باز ميدارد، اين كتاب گمراه  

دگاف ك گمراه شدگاف را براه راست ميربد، اين كتاب گردانندگاف مذاىب ٣تعولو را در اضالؿ ك گمراه كردف رسوا كنن
آكرد، اين كتاب بزرگاف ك امراء ك  مينمايد، اين كتاب علماء ك دانشمنداف ك ادبا ك فصحال ىر زباٌل را بشگفت مى

درباره زير دستاف خود فركتن ك مهرباف ميسازد، اين كتاب ىنگاـ  زمامداراف ىر ٦تلكىت را )اگر ٓتود آمده انديشو كنند(
جنگ راه كمك خواسنت از خداكند متعاؿ را برال غلبو بر دمشن نشاف ميدىد، بو بو اين چو كتاىب است كو پس از قرآف 

مند  ييابد ك از آّٗا ّٔره٣تيد ك ّٗج البالغو ىر با انصاؼ ك ىب غرضى آف را مطالعو ٪تايد ّٔمو حقائق ك علـو ك معارؼ راه م
ميگردد؟! خدال تعاىل را سپاسگزاـر كو مرا توفيق عطاء فرموده اين كتاب مقٌدس را با ًّٔتين ترٚتو، شرح، خٌط طاىر 

، ك مطالب ك نكاتى را كو  خوشنويس، كاغذ، چاپ ك جلد )كو خواٌص ك عواـ از آف استفاده مينمايند( در دسًتس گذاـر
يخ ّٔاء الٌدين، مَتداماد، سٌيد عليخاف، سٌيد جزائرل ك ديگراف )عليهم الٌرٛتة( در شرحهال خود بياف بزرگاف علماء مانند ش

اند با زياده بر آّٗا از كتب تاريخ، اخبار، فقو، لغت، حكمت ك كالـ كو در خور آنست بطور اختصار ك ساده ك  فرموده
 ركاف در آف بگنجاًل، ك ميتواف گفت:

لٌسالـ( تاكنوف كسى كتاب صحيفو كاملو را از ىر جهت باين زيبائى منتشر نكرده ك چنُت خدمىت را از زماف اماـ )عليو ا
ا٧تاـ نداده است، پس بايسىت ىم ميهناف ٤تًـت برال بدست آكردف حقائق ك اصوؿ ك معارؼ دين مقٌدس اسالـ ك مذىب 

د متعاؿ( بتواًل كتاب ترٚتو ك تفسَت قرآف ٣تيد شريف جعفرل از خريد ك مطالعو آف خوددارل نفرمايند تا )ٓتواست خداكن
)كو ترٚتو ك تفسَت سوره ٛتد برال ٪تونو طبع شده ك نوشنت ك نشر باقى آف ّتهاتى بتأخَت افتاده( ك كتأّال ديگر خود را 

، ك بر ايشاف الـز است كو كقت ك دارائيشاف را برال خريد ك خواندف افسانو ىال   ك ٣تٌلو ىا ك رماّٗا در دسًتسشاف بگذاـر
خرداف  بند بديٌت از ادياف ك قانوٌل از قوانُت نيستند ك كتىب كو بعضى از منافقُت ك ىب كفر آميز كو فٌساؽ ك مردمى كو پال



ك ناداناف در اين عصر بناـ ترٚتو ك تفسَت قرآف كرمي ك شرح اخبار ك ادعيو نشر ميدىند صرؼ ننمايند، ك الٌسالـ على من 
 3حاج سٌيد علينقى فيض اإلسالـ. -ق، قلهك، ّٖراف 1922برجاء العاقبة، اٌكؿ ربيع االٌكؿ سنة  شكر الٌنعمة ك عمل
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