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

2014 –  07 – 03؛ 1391 – 04 – 12؛ 1435  – 09 – 05شنبھ  پنج    
I. أَبُو َحْمَزةَ الثَُّمالِيِّ شرح دعای    
1. ی باشی ھرچھ را خواھی. این تنزیھ و تسبیخ خدای تعالی است با فّعال لما تشاء  و تو انجام دھنده :َو أَْنَت اْلفَاِعُل لَِما تََشاءُ  

أنَّ هللاَّ خلق األشیاء بالمشیّة و خواندن خدای تعالی. اشاره است بھ مقام مشیّت، کھ غیر از اراده است. و نقل شده است کھ "
ت آفرید، و مشیّت را با خودش آفرید). این اشاره است بھ مطلق بودن قدرت " (ھمانا خدا اشیاء را با مشیّ خلق المشیّة بنفسھا

خدای تعالی، و این کھ ھیچ چیزی دافع قضای او و مانع عطای او نیست.   
موالنا، دفتر پنجم مثنوی:  
    ستیشرط ن تیداد او را قابل  ست یمبدل یآن دل عطا ی چاره
    ھست پوست تیداد لب و قابل   داد اوست تیشرط قابل بلک
    کفش رخشان شود یدیچو خورش ھم  را عصا ثعبان شود یموس نکیا

    و عقل ما ریکھ آن نگنجد در ضم   ایھزاران معجزات انب صد
خداست فیاز اسباب تصر ستین     از کجاست تیرا قابل ھا ستین  
یگر شرط فعل حق بد یقابل ینامد یبھ ھست یمعدوم چیھ     

2. ُب َمْن   عذاب فرمایی ھر کھ را خواھی، با ھرچھ خواھی، ھر گونھ کھ خواھی. پس، عذاب  :تََشاُء بَِما تََشاُء َكْیَف تََشاءُ تَُعذِّ
شود، و چگونگی عذاب ھمھ بھ مشیّت توست. شونده، وآنچھ با آن عذاب می  

3. و مھربانی فرمایی بھ ھرکھ خواھی، با ھرچھ خواھی، ھر گونھ کھ خواھی. ھم چنین  :َو تَْرَحُم َمْن تََشاُء بَِما تََشاُء َكْیَف تََشاءُ  
شود، و چگونگی رحمت شدن ھم بھ مشیّت توست، و کسی یا چیزی برای تو  رحمت شونده، و آنچھ با آن رحمت می

زند. محدویّت نمی  
4. ھ خدای تعالی را انجام دھنده ھرچھ خواھد معّرفی تمیمم جمالت قبلی است، ک پرسش نشوی از کارت. :ال تُْسأَُل َعْن فِْعلِكَ  

 گوید خدایا د. اینک، پیشاپیش میفرماید ھر کھ را خواھد، با ھرچھ خواھد، ھر گونھ کھ خواھ فرمود، کھ عذاب یا رحمت می
ات خطاکارت چنانچھ شایستھ کرم و بزرگواری  نشوی. پس، رحم فرما بر این بنده بازخواستدھی  تو از آنچھ انجام می

توست.  
ا یَْفَعُل َو ھُْم یُْسئَلُونَ "فرماید،  این بیان تنزیھی بر گرفتھ از قول خدای تعالی است کھ می  21:23(" ال یُْسئَُل َعمَّ

اشاعره و حکمای  در مورد این معنای آیھ کریمھبین  ).ندپرسش شوھستند  این آنان لیو ،پرسش نشود از آنچھ كند( )األنبیاء
اند، و مجاز بودن ترجیح بال مرّجح.  الھی اختالف نظر است. اشاعره آن را دلیل بر نفی غایت برای افعال خدای تعالی دانستھ

نھ این کھ بھ طور مطلق ، خودش ندارد ذاتغیر و ھدفی  تغایکار خدای سبحان  گویند کھ حکمای الھی، از طرفی دیگر می
خدا برتر است از آن کھ کارش بدون ، و است معطّل و عبثو ناقص تی نداشتھ باشد غایھر کاری کھ و  تی نداشتھ باشد،غای

  گویند. ھدف و حکمت باشد، برتریی کبیر از آنچھ جاھالن می
در این فقره از دعا بھ پیشگاه خدا، بنابراین عّز و جلّ  - ھ بھ کسی ربطی ندارد چھ کسی را مورد حال ککند  عرض می -

سّر این امر  فرمایی، مرا بھ محبّت خویش بر گزین و بھ رحمت خویش بنواز! دھی، و چھ کسی را عذاب می رحمت قرار می
باشد، و ممکن  آن است کھ کار خدای تعالی تصّرف در ِملک و ُملک خودش است، پس ھرچھ او انجام دھد در حّق خودش می

اگر خواھد صد ھزار گناه كبیره را ببخشد و بر روى كس اند کھ  میل باشد. از ھمین رو، گفتھ حیف وو ستم  نیست جور و
. از رسول هللانیاورد، و اگر خواھد بھ یك صغیره بگیرد و بھ شفاعت ھیچ شفیعى درنگذراند صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم - - 

مانند كسى كھ از گناه توبھ كند " (لھ و إذا أحّب هللاَّ عبدا لم یضّره ذنب التّائب من الّذنب كمن ال ذنبچنین نقل شده است، "
.)رساند گناه او را زیان نمي ھ باشد،اى را دوست داشت و وقتى خدا بنده ،كھ گناه نكرده باشدکسی است   

فرماید: موالنا در دفتر دوم مثنوی، ضمن حکایت موسی و شبان، چنین می  
مجو یبیو ترت یآداب چیھ     دل تنگت بگو خواھد یھرچھ م  
    در امان یوز تو جھان یآمن نور جان نتیو د نستیتو د کفر
شایهللا ما  فعلیمعاف  یا رو زبان را بر گشا   محابا یب    

حافظ:  
بود   بایبھ چشم کرمش ز میھر چھ کرد  کھ چو ما بدمستان نیمغان ب ریپ یکین  

5. "تنازع" یعنی تالش متقابل و مستمر برای بر کندن خصم از  ات.  و بھ چالش کشیده نشوی در پادشاھی :َو ال تُنَاَزُع فِي ُمْلِككَ  
" را آورد تا تاکیدی بیشتری در آن باشد، تُنَاَزعُ بھ صیغھ مجھول "ریشھ و بنیان بھ نحوی کھ اثری از او باقی نماند. در اینجا 
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ھمراه با سلطھ  ستیزه با خدای تعالی در ُملکش نیست. "ُملک" ھمان مالکیّتو داللت داشتھ باشد بر این کھ کسی را امکان 
است.   

این نیز توصیفی است تنزیھی مانند جمالت قبل و بعد آن، و ھمھ برای تاکید مطلق بودن قدرت خدای تعالی است. سّر این 
او تنازع ورزد چنانچھ از قول خدای تعالی عدم تنازع با حّق تعالی در ُملکش آن است کھ کسی دیگر در ُملک او نیست تا با 

ِ اْلواِحِد اْلقَھَّارِ شود، " استفاده می  ی؟ از آِن خداامروزفرمانروایى  از آِن كیست(غافر)  40:16(" لَِمِن اْلُمْلُك اْلیَْوَم ِ.َّ
دھد آن را. را، حّق تعالی خود پاسخ میپرسش  ، کھ چون کسی دیگر نیست تا جواب دھد این)یكتاى قھّار است  

چنانچھ در جای خودش بھ تفصیل آمده است، در تعالیم قرآنی و اسالمی تنزیھ و تشبیھ در دل یک دیگر جای دارند، و 
ھا ھمھ تشبیھ و رحمت است بھ  باشند. پس این تنزیھ عبارات این دعای شریف در سیاق عفو و غفران و رحمت و شفقت می

(پیشی گرفتھ است رحمتم بر خشمم.)" َسبَقَْت َرْحَمتِي َغَضبِيحکم، "  
اوست كھ بر بندگان األنعام) ( 6:18" (َوھَُو اْلقَاِھُر فَْوَق ِعبَاِدِه َوھَُو اْلَحِكیُم اْلَخبِیرُ فرماید، " خدای تعالی می

.)خبیرحكیم   خویش چیره است و اوست  
فرماید: می چنین مولی عبدالرّزاق قاسانی در ذیل این آیھ کریمھ  

 ذات وا فعل ب وصفت،  و ،ذات ء می کند آنھا را درإفناش) پس، فوق عباد است قاھر و" (اْلقَاِھُر فَْوَق ِعبَاِدهِ َوھَُو "
قادر ساختنشان بر  و شان،تمكین إیجاد وا بفرمود بھ آنھا لطف  ش یاشد، چنانچھعین لطف شقھر خود. پس، أفعال صفات و

آن  وا آنھا از او، ب شدند بوحجلّذت ھا. پس، م و ت ھاأنواع نعمآماده ساخت برایشان آنچھ می خواستند از  و ،تمتعاتأنواع  

  ُسْبَحاَن َمن" [چنانچھ امیر المومنین علی بن ابی طالب، علیھ السالم، نقل شده است]،  پس، .ش بودعین قھر
ِة نِْقمَ  اْشتَدَّْت نِْقَمتُھُ َعلَى أَْعَدائِِھ فِي َسَعِة َو  ،تِھِ اتََّسَعْت َرْحَمتُھُ ِألَْولِیَائِِھ فِي ِشدَّ

(سبحان است کسی کھ می گستراند رحمتش را بر اولیاءش در شّدت نقمتش، و شدید می سازد نقمتش را بر " َرْحَمتِھِ 
 ی کھقھر ظاھرد از است) انجام می دھد آنچھ آنجام می دھ حكیماو  و" (ھَُو اْلَحِكیمُ  وَ دشمنانش در گستراند رحمتش.) "

کھ آگاه است  )خبیر( " اْلَخبِیرُ ت، "حكماست را از روی متضمن قھر كامل ی کھ لطف ظاھراست، یا  واسعلطف تضمن م
را. قھر لطف وشان استحقاق و ی أحوالشانخفایابر   

موالنا در دفتر اّول مثنوی:  
نورت چون بود ستا نینار تو ا     تا خود کھ سورت چون بود نیماتم ا  

حالوتھا کھ دارد جور تو از     غور تو ابدیوز لطافت کس ن   
    وز کرم آن جور را کمتر کند   و ترسم کھ او باور کند نالم

دّ جِ ھ بر قھر و بر لطفش ب عاشقم     ھر دو ضدّ  نیبوالعجب من عاشق ا  
خار در بستان شوم نیار ز وهللا     سبب ناالن شوم نیھمچو بلبل ز  
    تا خورد او خار را با گلستان  دھان دیعجب بلبل کھ بگشا نیا
    ست یھا ز عشق او را خوش جملھ ناخوش  ست ینھنگ آتش نیچھ بلبل ا نیا

جو شیو عشق خو ست شیعاشق خو  ست او ست و خود کل کل عاشق  
6. التحقیق فى كلمات شأن یا کار و نظایر آن است، در  ،در اینجا مراد از "أمر" شریک نشوی در امرت. :َو ال تَُشاَرُك فِي أَْمِركَ  

) چنین آمده است:146، ص 1 ج( القرآن الكریم  
 آن را دارد ياقتضبر حسب آنچھ اموضوع حادث بعد تحقّق  یو جریان ھو عارض تشأن و حالت است از عبار" أمر"و 

است در آن. خدای أمر، و أمر متجلّى است در  یق فانمتعلّ ت دارد بھ این کھ متعلّق أمر اشاربر طلب خالق آمر. و اطالق أمر 
ِ َغْیُب السَّماواِت َو اْألَْرِض َو إِلَْیِھ یُْرَجُع اْألَْمُر ُكلُّھُ فرماید، " تعالی می و نھان آسمانھا ھود) ( 11:123" ( َو ِ=َّ

).شود و زمین از آِن خداست، و تمام كارھا بھ او بازگردانده مى  
یابد بدون  گوید خدایا ھرچھ را با فرمان و امرت بخواھی فانی است در امر تو، و تحقّق می پس از نفی منازع در ُملک، می

فرمایی.  تاثیری داشتھ باشد یا حقّی در آنچھ امر میتا آن کھ شریکی در آن برای تو باشد   
نقل شده است کھ رسول هللا صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم - ُ َوْحَدهُ َال َشِریَك لَھُ  "گفت،  ز واجب، میبعد نما - َال إِلَھَ إِالَّ هللاَّ

ُمْعِطَي لَِما َمنَْعَت َوَال  َوَال  أَْعطَْیتَ  اْلَحْمُد َوھَُو َعلَى ُكلِّ َشْيٍء قَِدیٌر اللَّھُمَّ َال َمانَِع لَِما لَھُ اْلُمْلُك َولَھُ 
(معبودی نیست غیر هللا، تنھا، شریکی نیست برای او، برای اوست ُملک و حمد، و بر ھر "  َذا اْلَجدِّ ِمْنَك اْلَجدُّ  یَْنفَعُ 
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ای، و غنی را سودی  ای نیست برای آنچھ منع کرده ای، و بخشنده کاری تواناست. خدایا، مانعی نیست برای انچھ بخشیده
نرساند و نجاتش ندھد از تو غنایش.)  

7. در ُحکم و  رساند. یعنی "ُحکم" قطعی و یقینی شدن قضای الھی را می ت نشوی در ُحکمت.مخالفو  :َو ال تَُضادُّ فِي ُحْكِمكَ  
کند شاید احساس  توھّم وجود میخود  ایبرضّدیت و مخالفت شدید ورزیدن نیست. کسی کھ امکان قضای تو نیز کسی را 

تواند داشتھ باشد، و حکم تو نافذ خواھد  نمی ُحکم تونارضایتی داشتھ باشد از ُحکم و فرمان تو ولی امکان مخالفتی جّدی با 
ُ غالٌِب َعلىاین ھمان است کھ خدای تعالی فرمود، " بود.  12:21("أَْمِرِه َو لِكنَّ أَْكثََر النَّاِس ال یَْعلَُمونَ   َو هللاَّ
)یوسف  

).دانند ولى بیشتر مردم نمىبر امر خود و خدا چیره است (  
8. کسی یا  در مقابلخود را اعتراض داشتن  و ھیچ کس اعتراض ننماید با تو در تدبیرت. :فِي تَْدبِیِركَ  َو ال یَْعتَِرُض َعلَْیَك أََحدٌ  

چیزی قرار دادن و نمایان کردن است. یعنی ھیچ کسی را توان اعتراض و عرضھ نظر و دیدگاھی مغایر با حکمی کھ تو بھ 
ای نیست.   حمکت خود برای تدبیر عالَم جاری ساختھ  

. او تدبیرو  ُحکم او گاه، از، آن یاد فرمودامر (خواستھ)  وُملک (مالکیّت ھمراه با سلطھ) خدای تعالی ابتداء از توّجھ شود کھ 
.آورد توضیح این سیاق کالم را میدر جملھ بعد   

9. ُ َربُّ اْلَعالَِمینَ   مضمون قول برکت است هللا، پروردگار جھانیان.  از آِن توست خلق و امر، پر :لََك اْلَخْلُق َو اْألَْمُر تَبَاَرَك هللاَّ
ُ َربُّ اْلعالَمینَ " خدای تعالی است، و [عالم] خلق  ،آگاه باشید( )األعراف 7:54( "أَال لَھُ اْلَخْلُق َو اْألَْمُر تَباَرَك هللاَّ

اند مراد از عالَم خلق جھان طبیعت عنصری و ماّدی است، کھ  گفتھ )پروردگار جھانیان.هللا، است  تبرکپُر  ،او راستامر 
در آن تزاحم و تخالف و تّضاد است، و عالًم امر مرتبھ مجردات و مبدعات است کھ در پیدایش نیازی بھ عناصر ماّدی 

) چنین آمده است:146، ص 1 ج( التحقیق فى كلمات القرآن الكریمدر ندارند. چنانچھ در   
دون ب شوند، پدیدار می أمره و رادا ابتنھا أشیاء شود، کھ در آن  میمل عالم أمر اأمر شو اطالق  ،بین خلق حكم و تدبیر

.است عالم جبروت و اقتدارچنانچھ در ماّدة و تقدیر، بھ  تیحاج  
10. " جای قیام و ایستادن است. یعنی، است مقام کسی کھ پناه آورده است بھ تو. "مقام ، ایناپرودگار :یَا َربِّ َھَذا َمقَاُم َمْن الَذ بِكَ  

ای کھ چنین ایمان و معرفتی دارد نسبت بھ تو، و چنین تقاض و درخواستی دارد از تو، پناه آورده است بھ تو بر  این بنده
دست یافتن بھ مقصودش.  

11. استجاره رسمی بوده است در عرب، کھ و ھمسایگی کرم تو را برگزیده است. عطف بھ جملھ قبل است.  :َو اْستََجاَر بَِكَرِمكَ  
نشست، و  بود، بھ ھمسایگی شخصی صاحب جاه و قدرت می شد، و قادر بر دفاع از خود نمی چون خطری متوّجھ کسی می
آسیبی رسانده شود. بھ تدریج استجاره بدون ھمسایگی مکانی نیز در میان اش  بود کھ بھ ھمسایھ زیبنده بزرگی آن شخص نمی

یافت، و کافی بود بزرگی بگوید فالن شخص را در جوار خود جای داده است. خدای تعالی خطاب بھ رسول هللاآنان رواج  - 
صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم ِ ثُمَّ فرمود، " - َو إِْن أََحٌد ِمَن اْلُمْشِركیَن اْستَجاَرَك فَأَِجْرهُ َحتَّى یَْسَمَع َكالَم هللاَّ

و اگر یكى از مشركان از تو پناه خواست پناھش ده تا كالم ( )التّوبة 9:6(" أَنَّھُْم قَْوٌم ال یَْعلَُمونَ أَْبلِْغھُ َمأَْمنَھُ ذلَِك بِ 
)خدا را بشنود سپس او را بھ مكان امنش برسان، چرا كھ آنان قومى نادانند.  

ار و محتاج تو خود را در کند: خدایا، تو بزرگی و صاحب جاه و قدرت، و اھل و جود و کرم، این بنده خطاک پس، عرض می
جوار کرم تو قرار داده است. پس، ُحکم کرم را بر او جاری فرما.     

بخشد ھرچھ را بخواھد، بھ ھرکس کھ بخواھد، و ھرگونھ کھ بخواھد بدو سؤال، و عفو  و گفتھ شده است کھ او کسی است می
قلیل را. ملدھد ع سازد عیوب را، و ثواب جزیل می کند سیئات را، و  مخفى می می  

کھ چون سخت  کریم جمیل است در ذات و صفت و فعل، عطایش کثیر باشد، إحسانش دائم، و کرمش واسع. سبحان است آن
گیرد، ببخشد، و چون و عده کند، وفاء نماید، و چون درخواست شود، ببخشد و کفایت کند، ضایع نسازد کسی را روی سوی 

اه او آمده است. اگر صبر محتاج زیاد باشد، ھر آینھ کریم شتابان بر در او رود، و آورده است، و ترک نکند کسی را کھ در پن
اگر صبر کریم زیاد باشد، فقیر بر در او آید، لیکن صبر از محتاج فقیر ممدوح است، و از کریم جواد مذموم.  

12. ام، و مجاورت کرم تو را  خدایا، اگر بھ تو پناه آوردهیعنی، و خو کرده است با احسان و نعمت تو.  :َو أَلَِف إِْحَسانََك َو نَِعَمكَ   
، و امیدوارم اینک نیز بر ھمین ام بھ احسان و نعمت تو ای است کھ با تو دارم، کھ خو گرفتھ ام، بھ خاطر سابقھ جویا شده

، کھ سلب احسان و نعمت را از تو انتظار ندارم. روش با من عمل فرمایی  
موالنا، دفتر اّول مثنوی:  
َ ل را تــسـیـودی نــــــمـی نـــتـسـھ تِ ذّ ـــــــ را تـسـیـودی نـــب رده ـــک ود ـــخ قِ ـاشـع    
رـــیـگـوام ود راــــــام خـــــعـــنإ تِ ذّ ـَــــــل رـــیـگـود را وامـــخ امِ ــاده و جــل و بـــقـنُ     

دـــنـک  روــــــیـون نـــاش چـــقّ ـا نــب  شـنق  دـنـک وـــت و جــسـت جُ ـیـری کـــــیـور بگ  
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رــظـن اــن در مـــا مکــدر مـــر انـــــگـنـم رـــــگـن ودــــای خـــخــو سَ  رام ــکإدر ـــان    
ودــشن  یــــم اـــم ـــــۀتـفـاگــو نــــف تـطـل  ودـــبـن انـــامـاضــــقـم و تـــــودیـــــبـا نــم  

13. گردد،  ای ھستی کھ عفوت تنگ نمی و ھمان بخشنده :َو أَْنَت اْلَجَواُد الَِّذي ال یَِضیُق َعْفُوَك َو ال یَْنقُُص فَْضلَُك َو ال تَقِلُّ َرْحَمتُكَ   
گیرد. بیان علّت امیدواری بنده است بھ استمرار و گسترش جود و عفو و  پذیرد، و رحمتت کاستی نمی و فضلت نقصان نمی

با اسم "الجواد الواسع" خدای تعالی و نظایر آن، کھ سابق در حال و آینده. پیشتر گفتھ شد کھ این اشاره است بھ اسم رحمت 
در بر دارنده اسم البدیع او نیز ھست.  

14. ْحَمِة اْلَواِسَعةِ     ْفِح اْلقَِدیِم َو اْلفَْضِل اْلَعِظیِم َو الرَّ ایم از تو بھ گذشتی قدیم، و فضلی  یافتھاعتماد و ما  :َو قَْد تََوثَّْقنَا ِمْنَك بِالصَّ
امام رضاتاکید جمالت پیش است با حسن ظن بھ خدای تعالی.  عظیم و رحمتی فراگیر. علیھ الّسالم - أَْحِسِن الظَّنَّ فرمود،  -

َ َعزَّ َو َجلَّ یَقُوُل أَنَا ِعْنَد ظَنِّ َعْبِدي بِي فََال یَظُنَّ بِ  ِ فَإِنَّ هللاَّ َّAنیکو دارید گمان بھ هللا، چھ ي إِالَّ َخْیراً بِا) "
هللا عّز و جلّ  - .ام بھ خود ھستم، پس نباید کھ جز گمان نیک بھ من داشتھ باشد) فرماید: من نزد گمان بنده می -  

 
حافظ:  

تو   یشب ھمھ شب دعا کند یکز سر صدق م  را مسوز شیمن بلبل خو میگل خوش نس یا  
 
 
 


