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ِحیـِم ّهللاِ الـبِسْ  ْحمـَِن الرَّ مِ ـرَّ  
)11( أَبُو َحْمَزةَ الثَُّمالِيِّ شرح دعای   

2014 –  06 – 28؛ 1391 – 04 – 07؛ 1435  – 08 – 30شنبھ     
I. أَبُو َحْمَزةَ الثَُّمالِيِّ شرح دعای    
1. ای یک طرفھ است از   رابطھ حّق و خلق در حقیقت رابطھ ورزد.  ای دوست آن کھ با تو دوستی می :یَا َحبِیَب َمْن تََحبََّب إِلَْیكَ  

این رابطھ ھیچ گاه متقابل و متساوی  کنند. حّق تعالی بھ سوی بندگان، و حکیمان الھی از آن بھ اضافھ اشراقی یاد می
سوت شود، و عبد در ذات و صفات و افعال خویش فقیر و محتاج ایجاد و افاضھ فیض از خدای تعالی است، و از ک نمی

ُ ھَُو اْلَغنِيُّ "، فرماید . خدای تعالی میعبودیّت ھرگز خارج نخواھد شد ِ َو هللاَّ یا أَیُّھَا النَّاُس أَْنتُُم اْلفُقَراُء إِلَى هللاَّ
است.) نیاز ستودهکھ بی  ستو خدا ھستید، شما محتاج سوى خدا ،اى مردمان( )فاطر 35:15(" اْلَحمیدُ   
حافظ:  

   یاگریمیخاک بھتر از عمل ک نیکا  یقناعت ز رخ مشوحافظ غبار فقر و 
سعدی:  

گدا اگر ھمھ عالم بدو دھند گداست    یجمال در نظر و شوق ھمچنان باق  
رخی صفات و یا افعال، چنان از آنھا یاد بدر بخشد عباد خویش را، و  شرافت و کرامت می با این وجود، خدای تعالی

فرماید کھ گویی رابطھ او با عبادش متقابل و برابر است، این از باب شکور بودن خدای منّان است در پاداش بخشیدن بھ  می
شما را). آورممرا را تا یاد آورید  یادپس، البقرة) ( 2:152( "أَْذُكْرُكمْ  فَاْذُكُروني"فرماید،  عبد. پس، می  

ر حدیث قدسی چنین آمده است:د  
ُ َعلَْیِھ وَ    قَاَل النَّبِيُّ  :َسلَّمَ َو آلِِھ َو  َصلَّى هللاَّ  

ُ تََعالَى  َذَكَرنِي فَإِْن َذَكَرنِي فِي نَْفِسِھ َذَكْرتُھُ فِي نَْفِسي  أَنَا ِعْنَد ظَنِّ َعْبِدي بِي َوأَنَا َمَعھُ إَِذا   یَقُوُل هللاَّ
َب إِلَيَّ  َوإِْن َذَكَرنِي َب  فِي َمَإلٍ َذَكْرتُھُ فِي َمَإلٍ َخْیٍر ِمْنھُْم َوإِْن تَقَرَّ ْبُت إِلَْیِھ ِذَراًعا َوإِْن تَقَرَّ بِِشْبٍر تَقَرَّ
ْبُت إِلَْیِھ  إِلَيَّ ِذَراًعا .ھَْرَولَةً  َوإِْن أَتَانِي یَْمِشي أَتَْیتُھُ  بَاًعا   تَقَرَّ  

ام ھستم بھ خود، و من با او ھستم چون یاد آورد مرا، و اگر یاد آورد مرا در  مان بندهمن نزد گ :مایدرف تعالی میخداى (
خودش، یاد آورم او را در خودم، و اگر یاد آورد مرا در میان جماعتی، یاد آورم او را در میان جماعتی بھتر از آنان، و اگر 

سوی  باعی مشو کنزدی ،منسوی ذراعى آید  کنزدیو اگر  ،وا سویذراعى  مشو کزدی، نمنسوی وجب  کینزدیک آید 
)او. سوىروم شتاب ھ ب ،منگام زند سوی و اگر ، او  

ٰیأَیَّتُھَا ٱلنَّْفُس بھ این سیر از رابطھ یک طرفھ حقیقی بھ رابطھ متقابل تشریفی اشارتی است در قول خدای تعالی، "
ٱْلُمْطَمئِنَّةُ ٱْرِجِعي إِلَٰى َربِّكِ  ْرِضیَّ   30" (ةً فَٱْدُخلِي فِي ِعبَاِدي َوٱْدُخلِي َجنَّتِيَراِضیَةً مَّ الفجر)  89:  27-

راضی و مرضی، پس داخل شو در [زمره] بندگانم، و داخل شو در  ،ھ سوى پروردگارت بازگردب یافتھ! تو اى روح آرام(
بھشت من!)   

در این مناجات لطیف امام علی بن الحسین علیھما الّسالم - ای دوست آن کھ با تو دوستی " (تََحبََّب إِلَْیكَ  یَا َحبِیَب َمنْ ، "-
ورزد)، بھ این منّت و لطف بزرگ خدای سبحان در حّق عباد خود اشاره دارد، کھ دوستی و محبّت بنده را با محبّت پاسخ   می
گیرد. میگذارد، و پرده از جمال دل آرای خود برای آنھا بر  دھد، و محبّان خود را در آتش اشتیاق و فراق نمی می  

بابا طاھر:  
یھر دو سر ب یمھربان یچھ خوش ب یدردسر ب یمھربان کسریکھ     

داشت یا دهیمجنون دل شور اگر    یتر ب دهیاز آن شور یلیدل ل  
عظیم تفاوتی باشد بین گام زدن مخلوقی ضعیف چھ بسیار بزرگ فرقی باشد بین محبّت بنده بھ حّق و محبّت حّق بھ او، و چھ 

پروردگارش و بھ سرعت آمدن پروردگارش سوی او!سوی   
اند: گفتھدر ھمین معنا   

گر در ره عاشقى قدم راست نھى معشوق در اول قدمت پیش آید    
   .در محبّتداشتن است و این با قدم صدق 

گوید: عین القضاة ھمدانی در تمھیدات چنین می  
یعنی طلب  .ست و ارادتا صادق، طلب ازمریدبدان ای عزیز بزرگوار کھ اول چیزی ازمرد طالب و مھمترین مقصودی 

کھ چون طلب نقاب عزت از روی جمال خود برگیرد و  ،باشد تا طلب روی بدو نمایدپیوستھ در راه طلب می ،حق و حقیقت
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طالب چندان بنماند کھ تمیز کند کھ او طالب است یا نھ. مطلوب او ھمگی مرد را چنان بغارتد کھ ازمرد  ،برقع طلعت بگشاید
" این حالت باشد.َمْن طَلََب َوَجدَّ َوَجدرا قبول کند. "  

ای عزیز طالبان از روی صورت بر دوقسم آمدند: طالبان و مطلوبان. طالب آن باشد کھ حقیقت جوید تا بیابد. مطلوب آن 
أُنس یابد. انبیا باشد کھ حقیقت وی را جوید تا بدان السالم علیھم- با جماعتی از سالکان طالب خدا بودند. سر ایشان ابراھیم  -

خلیل و موسی کلیم بودند صلوات ّهللا علیھما - ا جاَء ُموسىشان بشنو، " نعت - األعراف) آمد بما  7:143" (لِمیقاتِنا  َو لَمَّ
ُ إِْبراھیَم خَ موسی؛ این، طلب باشد. " النّساء) ابراھیم را دوست گرفت، در اصل دوست نبوده  4:125" (لیالً َو اتََّخَذ هللاَّ

الفَْقُر باشد آن کس کھ دوستش گیرند چنان نباشد کھ خود در اصل دوست بوده باشد. این طلب را فقر خوانند، اولش "
" نَْقِد وقت شود.ّهللا إِذا تَمَّ الفْقُر فھو " باشد. بھ اصطالحی دیگر فنا خوانند، انتھای او آن باشد کھ "فَْخری  

اما گروه مطلوبان سر ایشان مصطفی آمد علیھ الّسالم - المائدة).  5:54" (یُِحبُّھُْم َو یُِحبُّونَھُ و اّمت او بِھ تبعیّت وی کھ " -
مده " او را بیاوردیم. آاَْسریرا گفتند، " مصطفیمحمد اصل وجود ایشان بود و دیگران تُبَّع. موسی را گفتند، "جاء" آمد؛ 

چون آورده نباشد اَْنبِیا بنامھا و صفاتھای خدا سوگند خوردند، اما خدابجان و سر و موی و روی او سوگند یاد کرده، 
حىالحجر)، " 15:72" (لََعْمُرك" 1" ( َو اللَّْیِل إِذا َسجى  َو الضُّ اْنظُْر إِلَى الضحی). موسی را گفتند، " 93:  2-

  أَ لَْم تََر إِلىنگر؛ مصطفی را گفتند: ما بھ تو نگرانیم، تو نیز ھمگی نگران ما شو " األعراف) بکوه 7:143" (اْلَجبَلِ 
ْبُت إِلالفرقان). جماعت اّمتان او را بیان کرد کھ " 25:45" (َربَِّك َكْیَف َمدَّ الظِّلَّ  َب إِلی ِشْبراً تَقرَّ ھ یَمن تَقرَّ

بُت إِل ً تقرَّ َب إِلّی ذراعا "، تا اگر یک روش تُھ ھَْرَولَةً یمشی اَتیْ ھ باعا، َوَمْن أَتانی یِذراعا، َوَمْن تقرَّ
طالب را بود، دو کشش مطلوب را بود. اما از آنجا کھ حقیقت است، طالب خود مطلوب است کھ اگر نجویندش نجوید و اگر 

آگاھیش نکنند آگاه نشود.  
 

2. ةَ َعْیِن َمْن الَذ بَِك َو اْنقَطََع إِلَْیكَ   ةَ " ای آرام چشم آن کھ پناه آورد بھ تو، و ببرد سوی تو.و  :َو یَا قُرَّ در  "قَرَّ "ریشھ " از قُرَّ
اصل بھ معنی جاگزین شدن ھمراه با استمرار و ثبات است، و چون چشمان انسان پریشان و منتظر و تشویش زده نا آرام و 

چرخد، آنچھ را موجب آرامش و قرار و راحت او شود را در  بی قرار است، و با بیم و ھراس بھ این سوی و آن سوی می
ةَ َعْینِ عربی " یند در کنایھ از آرامش و سرور و شادمانی و نظایر آنھا. گو " (قرار چشم) او میقُرَّ  

ھای زندگی، و از ھر  ھای و سرگردانی ھا و اضطراب ھا و تشویش فرماید ھر کھ بھ خدا پناه بر در پریشانی پس، در اینجا می
امش بخش دل پریشان خدای رحمان آرنداشتھ باشد،  یای ببرد، و ھیچ امید و دلبستگی بھ ھیچ چیز و کس دیگر سبب و وسیلھ
خواھد شد.  و نگران او  

از بیان امام زین العابدین علیھ الّسالم - ةَ َعْینِ شود ھر کھ پناه بھ خدا برد و از غیر او قطع تعلّق کند، خدا را " استفاده می - " قُرَّ
اش بھ آسایش و آرامش تبدیل خواھد شد. خود خواھد یافت، و اضطراب و پریشانی  

ھ از امیر المؤمنیندر مناجات شعبانی المعلیھ السّ  - ، کھ دیگر ائمھ اھل البیت- المعلیھم السّ  - ، فرمودند را نجوا مینیز آن  -

اِلھى ھَْب لى َكماَل اِالْنقِطاِع اِلَْیَك َواَنِْر شود، " انقطاع سوی خدای تعالی  چنین درخواست می
تَْخِرَق اَْبصاُر اْلقُلُوِب ُحُجَب النُّوِر بِِضیاَِّء نَظَِرھا اِلَْیَك َحتّى  اَْبصاَر قُلُوبِنا
َواْجَعْلنى  َمْعِدِن اْلَعظََمِة َوتَصیَر اَْرواُحنا ُمَعلَّقَةً بِِعزِّ قُْدِسَك اِلھى فَتَِصَل اِلى

ْن ناَدْیتَھُ فَاَجابََك وَ   َجْھراً  ِسّراً َوَعِمَل لَكَ  الَحْظتَھُ فََصِعَق لَِجاللَِك فَناَجْیتَھُ  ِممَّ
 تبھ سوى خود شان نگریستن ا روشناییمان ب ھاى دل دیدهنورانی گردان و ت! كامل سوى خودمرا إنقطاع ھدیھ فرما  ،ایاخد(

 ،خدایا !تو قدس بھ عزّ  شوند ما آویختھ ھای و روح ،عظمتی  گنجینھبھ بپیوندند و ،نور راھای  بردرد حجاب ھا ھاى دل تا دیده
ئر برابر جالل  مدھوش گشتو  ،اوبھ گوشھ چشم نگریستی بھ و  ،و پاسخت داد، خواندىكسانى كھ او را  از مرا قرار دهو 
  )!آشكارا عمل کرد برای تو اوولی  ،پنھانىنجوا داشتی با او  و ،تو

"قّره عین" بودن خدای تعالی برای پناه برندگان و بریدگان سوی خدای سبحان شھود نمودن اوست از ظاھر و احتمال دارد 
ھر، و آرامش و قرار یافتن ارواح و قلوب ایشان باشد با خود را در کنار حّق تعالی یافتن بھ واسطھ آنچھ کشف باطن مظا

شود از جمال او برای آنھا از آن مظاھر. می  
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3. امام تو نیکوکاری و ما زشت کار. :اْلُمِسیئُونَ  أَْنَت اْلُمْحِسُن َو نَْحنُ   علیھ الّسالم - ورزد در پیشگاه مقّدس  معرفت و ادب می -
خدای سبحان، و بعد از بیان تکریم و تشریف حّق تعالی نسبت بھ عباد خویش، ُحسن و جمال مطلق حّق تعالی، و فقر و فقدان 

ن ما از فقر و عدم ذاتی ئ بودیمحسن بودن خدای تعالی از کمال مطلق بودن اوست، و مس شود. ھا را یادآور می ذاتی آفریده
خواھد بھ پیشگاه ربوبی بگوید: بار الھا، از تو جز نیکی و لطف نیآید، و از ما جز زشتی و گناه جرم سر نزند،  گویی می ما.

آن شایستھ توست، و این الزمھ ما.  
 

4. پرودگارا، از زشتی آنچھ نزد ماست بھ زیبایی آنچھ نزد پس، درگذر،   :فَتََجاَوْز یَا َربِّ َعْن قَبِیِح َما ِعْنَدنَا بَِجِمیِل َما ِعْنَدكَ  
ھایی کھ با ماست بھ  پس، حال کھ تو، ای پروردگارم، دارای ُحسن مطلق ھستی و جز نیکی از تو نیاِد، از زشتی توست.

وست. سبب ذات عدمی ما، در گذر، و اعتنایی مکن، و اھّمیتی مده بھ آنھا بھ خاطر زیبایی و ُحسن و لطفی کھ نزد ت  
" إِنََّك ُذو َمنٍّ قَِدیٍم َو َصْفٍح َعِظیٍم َو تََجاُوٍز َكِریمٍ شود، " در ھمین دعای شریف خدای تعالی چنین توصیف می

)منّتی قدیم ھستی، و بخشایشی بزرگ، و در گذاشتنی بزرگوارانھ!(ھمانا تو دارای   
شاه: صفی علی  

یدارملك ملك تست كامد پا  چون نماند ھیچ ملكى بر قرار  
بیش از استحقاق او گویى بگیر  پیش از آن كآید بدرگاھت فقیر    
  باز آمد تا دھى بازش پناه  بر در جودت فقیرى عذرخواه  
صد ھزاران بار بخشیدى و باز   بر غلط رفتیم از راه مجاز    

عفو كن چون نیست غفار دگر   بار دیگر با دو صد بار دگر  
  ستا  كار تو غفّارى و ستاري  غفلت كارى است كار ما عصیان و

ھر دم از ما گر بپوشى صد عیوب   از تو زیبد بر زكاة روى خوب  
   

5. از اینجا چند نمونھ و  و کدامین نادانی است، پروردگارا، کھ جود تو فرا نگیرد آن را؟! :َو أَيُّ َجْھٍل یَا َربِّ ال یََسُعھُ ُجوُدكَ  
ھای ما ناشی از  گوید: بار الھا، جسارت مقایسھ بین ُحسن خدا و قبح ما. پس، می آورد برای بیان و توضیح بیشتر مثال را می
ھای ماست، ولی کدامین جھالت و نادانی است کھ تو را حسن ذاتی و مطلقت بیرون برد، و جود و کرم تو آن را فرا  جھالت
نگیرد.  

َكْثَرةُ اْلَعطآِء اِالّ  الَّذى ال تَْنقُُص َخزآئِنُھُ َو ال تَزیُدهُ اْلباِسِط بِاْلُجوِد یََدهُ و در دعای افتتاح چنین آمده است، "
و گشاده است دستش آنكھ نقصان نپذیرد خزینھ ھایش و نیفزایدش بسیارى " (ُجوداً َو َكَرماً اِنَّھُ ھَُو اْلَعزیُز اْلَوھّابُ 

کرمی، او ھمان عزیز وھّاب است).مگر جود و  عطا  
اء، حسین بن علیامام آزادگان و سرور شھد علیھماالّسالم - " یاد الَجواُد الواِسعُ در دعای عرفھ خود از خدای تعالی با اسم " -

فرمود:  
ھَُو الَجواُد الواِسُع،  ال َكُصْنِعِھ ُصْنُع صانٍِع وَ  وَ  الَحْمُد :ِ الَِّذي لَْیَس لِقَضائِِھ دافٌِع َوال لَِعطائِِھ مانِعٌ 

نائِعِ  وَ فَطََر أَْجناَس البَدائِِع  بخشش را و ءش را دفع کننده ای كھ قضا ،استرا  یدایخستایش ( أَْتقََن بِِحْكَمتِِھ الصَّ
ھ ھای گونراه پیدایش  بگشود ۀ أفزونگر.و اوست بخشند نباشد، ھیچ سازنده اى ۀساخت ،ساختھ اشھمانند و نیست،  مانعی
)نوین را  

حمد خدای سبحان را بھ ترتیبی بدیعی بسط و تفصیل بخشید، و پس از آنکھ حمد گفت خدای متعال را بر جواد واسع بودنش، 
یاد کرد بدیع بودن او را، و در این ترتیب إشارتی لطیف را گنجاند. چون حّق تعالی تجلّی کند بر کسی با اسم الجواد الواسع و 

یع بودن خویش، و اینکھ تکراری در تجلّیات او نباشد، و ھرچھ را او فطر می نماید و راه نظایر آن، او را آگاه سازد بر بد
باشد. تکرار از ضیق باشد و نو آوری از َسَعھ.  گشاید بدیع و نو می باشد، ھر چیزی در آفرینشی نو می سر بر آوردنش را می

است، با ھر تجلّی ای، ھویت ذاتش در مظھری  پس، چون حّق سبحانھ و تعالی، در ذات و صفات و أفعال خود سعھ محض
بدیع سر بر آورد، و بدیع ترین تجلّی آن است کھ از وجود ولّی و خلیفھ خاتم او سر بر می آورد.   

حافظ:  
ست و نبیند مثلش از ھر سو ببین ندیده کس خود فارغ شدم این کھ من در جست و جوی او ز  

شرح این کالم امام زین العابدین ّسالمعلیھ ال - و کدامین نادانی است، پروردگارا، کھ " ( َو أَيُّ َجْھٍل یَا َربِّ ال یََسُعھُ ُجوُدكَ  ، "-
)، در پرتو حمد خدای تعالی توسط پدر بزرگوارشان، امام حسینجود تو فرا نگیرد آن را؟! علیھ الّسالم - با اشاره بھ اسم  -

ابیات موالنا، در دفتر اّول مثنوی نیز معنای این فقره از این "البدیع" بسیار زیبا و دلنشین خواھد بود، و شاید این معنای این 
دعای شریف را بیشتر آشکار نماید:  
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ایطالب ب یکھ ا آمد یبانگ م     چون گدا انیجود محتاج گدا   
    صاف ندیجو نھیھمچو خوبان ک  و ضعاف انیگدا دیجو یم جود
    شود دایاحسان از گدا پ یرو   شود بایز نھیخوبان ز آ یرو
یفرمود حق در والضح نیاز پس     محمد بر گدا یبانگ کم زن ا  
جودست ھان ی نھییگدا آ چون     انیز نھییآ یدم بود بر رو  
دیجودش گدا آرد پد یکی آن     دیرا مز انیو آن دگر بخشد گدا   
جود حقند تیآ انیگدا پس     وانک با حقند جود مطلقند   
   ست یا نقش پرده ستیدر ن نیاو بر ست یا دوست او خود مرده نیجز ا وانک

بیش از این آشکارتر نوشتن شایستھ نباشد.  
6. " آھستگی، و کندی در قیام، ألناةُ ا" آھستگی ورزیدن تو؟!تر است از  طوالنییا کدامین زمان  :ِمْن أَنَاتِكَ  أَْو أَيُّ َزَماٍن أَْطَولُ  

تأنّی، و وقار است، و در معنای حلم و بردباری بکار برده شده است. مقایسھ دیگری است بین جمال و ُحسن و حّق و قبح و 
اینجا، مّدت زمان گناه و عصیان، یا عمر بنده گناھکار بوده باشد. پس، باز رسد مراد از "زمان" در   گناه خلق. بھ نظر می

تر از آھستھ قیام کردن تو برای مجازات عبد  پرسد: بار الھا، کدامین زمان و مقدار و میزان گناه و تباھی است کھ طوالنی می
م فرمایی و قیام بر مجازات آنھا، آنھا ھمھ فانی افکند مجازات گناھکاران را کھ تا تو عز اشد. حلم تو آن قدر تاخیر میبوده ب
نھ عصیانی باقی ماند و نھ عصیانگری.اند، و  شده  

ُ النَّاَس بِما َكَسبُوا ما تََرَك َعلى"فرماید،  می تعالیخدای  ظَْھِرھا ِمْن َدابٍَّة   َو لَْو یُؤاِخُذ هللاَّ
ُرھُْم إِلى َ كاَن بِِعباِدِه بَصیراً أََجٍل ُمَسّمًى فَإِذا   َو لِكْن یَُؤخِّ " جاَء أََجلُھُْم فَإِنَّ هللاَّ

باقى آن اى را بر پشت  كرد، ھیچ جنبنده اند مؤاخذه مى ] آنچھ انجام داده و اگر خدا مردم را بھ [سزاى( )الفاطر 35:45(
).دھد، و چون اجلشان فرا رسد خدا بھ بندگانش بیناست گذاشت ولى تا مّدتى معیّن مھلتشان مى نمى  

، و ھیچ فقر و حاجت و استاو قادر مطلق و عالم و محیط مطلق چرا کھ متعال حلیم مطلق است،  یو خداگفتھ شده است: 
 ى تأخیرامعنھ بخدای تعالی است، ى اأسماء حسن" اْلَحلِیمُ " ضعفى در او نیست تا سبب شتاب و عجلھ در امور او باشد.

ت را برای عقوبگاه باشد کھ  ، وگاه باشد کھ در گذرد از آنھا ، وبتشان کند، آنگاه عقومستحقینی بعضاز  تعقوبافکننده 
برخی از آنھا قرار دھد. گفتھ شده است مھلت دھد عاصیان را تا توبھ کنند، و عفو کند جانیان را، از روی رحمت و 

، و برگیرد از آنھا عذاب را، در بردباری، و غفران فرماید برای گناھکاران، و بپذیرد توبھ آنھا را تا آخرین رمق حیاتشان
بود اینکھ بین احباب شیرین  بود کھ محّب دوست دارد عتاب دوستش را، و نمی حالی کھ او قادر است بر عذابشان. و اگر نمی

ساخت آنھا را بھ جنّت بدون حساب. است عتاب، داخل می  
بابا طاھر:  

یدیما را آفر کھیاز آن روز     یدیند یزیچ تیاز معص ریغھ ب  
ھشت و چارت حقّ ھ ب خداوندا    یدیند یدیز ما بگذر شتر د 

 


