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

2014 –  07 – 05؛ 1391 – 04 – 14؛ 1435  – 09 – 07شنبھ      
I. أَبُو َحْمَزةَ الثَُّمالِيِّ شرح دعای    
1. ْفِح اْلقَِدیِم َو اْلفَْضِل اْلَعِظیِم   ْحَمِة اْلَواِسَعةِ َو قَْد تََوثَّْقنَا ِمْنَك بِالصَّ ایم از تو بھ گذشتی قدیم، و فضلی عظیم  یافتھاعتماد و ما  :َو الرَّ

"، داللت دارد بر قدیم ْفِح قَِدیمِ صَ تعبیر " ت پیش است با حسن ظن بھ خدای تعالی.و تفصی جمالتاکید  و رحمتی فراگیر.
ت، و این منافاتی ندارد با نو و جدید و بدیع بودن بودن فیض، بھ این معنا کھ فیض از خدای تعالی ھمیشھ جاری بوده اس

فیض در ھر لحظھ، چرا کھ قدمت فیض بھ معنای نفی تعطیل شؤون خدای تعالی است، نھ تکرار و یک سانی آن.   
با حسن ظّن بھ خدای رحمان بر اساس سابقھ لطف و بزرگی فضل، و رحمت گسترده او، اظھار امیدواری در ھر صورت، 

امام رضاو دعاھای خود.    ھا کند بھ بر آورده شدن خواست می علیھ الّسالم - َ َعزَّ َو فرمود،  - ِ فَإِنَّ هللاَّ أَْحِسِن الظَّنَّ بِا+َّ
" (نیکو دارید گمان بھ هللا، چھ هللاْبِدي بِي فََال یَظُنَّ بِي إِالَّ َخْیراً َجلَّ یَقُوُل أَنَا ِعْنَد ظَنِّ عَ  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  
2. امیدھایمان را نابارور گمانمان خالف گردانی، یا آیا تو را بینم، پروردگارا، کھ  :أَ فَتََراَك یَا َربِّ تُْخلُِف ظُنُونَنَا أَْو تَُخیُِّب آَمالَنَا 

  گذاری؟!
امید است. از طول امل (امید دور) در امر دنیا نھی شده است، ولی چنانچھ از این دعای شریف " بھ معنای َمل" جمع "أآَمال"

اْلماُل َو اْلبَنُوَن "فرماید،  شود، نسبت بھ خدای رحمان امل طویل فراوان پسندیده است. خدای تعالی چنین می استفاده می
الِحاُت خَ  ْنیا َو اْلباقِیاُت الصَّ ً َو َخْیٌر أََمالً زینَةُ اْلَحیاِة الدُّ دارایى و ( )الکھف 18:46( "ْیٌر ِعْنَد َربَِّك ثَوابا

).واریامیدبھترند برای و  ،پاداشدر نزد پروردگارت ند شایستھ بھترھای  ماندنیو  ،پسران زیور زندگى دنیایند  
کھ جواب آن منفی است. . یعنی پرسشی استاین جملھ دعاء استفھام انکاری استشود،  چنانچھ از جملھ بعد استفاده می  

3. ھرگز چنین نباشد ای [خدای] کریم، گمان ما بھ تو این نیست، و طمع ما  :َكال یَا َكِریُم فَلَْیَس َھَذا ظَنَّنَا بَِك َو ال َھَذا فِیَك طََمَعنَا 
و گمان را بد گمان یعنی خدایا، ما بھ تو گمان نیک داریم و امیدھای فراوان، و چنان نیست کھ تو نیک ھم بھ تو این نیست.

گردانی ما را از فرمایی، و امیدوار را نا امید، گمان چنین را بھ تو نداریم، و طمع ما بھ تو نیز غیر از این است کھ نا امید 
ْحَمِة  عفو و رحمت خود، چھ خود فرمودی، " ِ قُْل یَا ِعبَاِدَي الَِّذیَن أَْسَرفُوا َعلَى أَنفُِسِھْم َال تَْقنَطُوا ِمن رَّ هللاَّ

ِحیمُ  نُوَب َجِمیًعا إِنَّھُ ھَُو اْلَغفُوُر الرَّ َ یَْغفُِر الذُّ بر نمودید بگو اى بندگانم كھ اسراف الّزمر) ( 39:53( "إِنَّ هللاَّ
.)رحیم است غفوراو فرماید،  غفران میگناھان را ھمھ خدا  ،مید مشویدا ااز رحمت خدا ن تان،خود  

" درخواست کرد، و این بھ خاطر مناسبت این اسم است با عفو گناھان و تحقّق بخشیدن مِ اْلَكریبار دیگر از اسم مبارک "
امیدھا.    

4. باشد، و  امید ما تنھا بھ تو می ھمانا کھ ما امید دور فراوانی بھ تو داریم.پروردگارا،  :یَا َربِّ إِنَّ لَنَا فِیَك أََمال طَِویال َكثِیرا  
ترین آنھا از تو در  ھا و بعید ، کھ فقط تو شایستھ این ھستی کھ ھمھ خواستھایم تو بستھامیدھای دور و دراز فراوانی بھ 

خواست شود.  
ھ این با توّجھ بھا باشد، و  ذاتی آفریده ھمان تبدیل و تغییر اعیان ثابت و استعدادھای سابقھ عنایت باشد، کھ "أََمل طَِویل"شاید 

شود. ناامید ھرگز مت خدای تعالی از فضل و رحنباید ، انسان قدرت خدای سبحان  
حافظ:  

کھ کھ خوب است و کھ زشت   یتو پس پرده چھ دان  مکن از سابقھ لطف ازل دمیناام  
5. ھمانا کھ ما را بھ تو امیدی بزرگ است. :إِنَّ لَنَا فِیَك َرَجاًء َعِظیما    

عالّمھ مصطفوی رضوان هللا تعالی علیھ - فرماید: ) چنین می78 ، ص4 ج( التحقیق فى كلمات القرآن الكریمدر  -  
 بکار بردهدرباره چیزی " بیشتر أملچھ "، استواقع  "أمل"و  "طمع"بین  "رجاء" گفتیم کھ "أمل" در بحث از [کلمھ]و 
" نیز گذشت کھ خوفدر بحث از کلمھ "و  ش نزدیک است.حصولدرباره آنچھ ، و طمع آن بعید است حصولشود کھ  می
" نیز نباشد رجاءچنانچھ "، شود آن اعتبار می وقوعھ بگمان و  کتوقّع ضرر مشكودر آن ، و " استأمن"قابل م "خوف"

.کّ شمگر ھمراه با   
در اینجا "رجاء" را ھمراه با صفت "عظیم" آورد، و شاید این برای کاستن از شّک و تاکید امید بوده باشد در حالی کھ 

شمرد. امیدھای خود را بر می ،کرده باشد. در جمالت بعد خواھد با قطعیّت برای خدای تعالی تعیین تکلیف نمی  
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6. یعنی، ما با عدم امتثال  نافرمانی نمودیم تو را ولی ما امیدواریم کھ بپوشانی بر ما. :َعَصْینَاَك َو نَْحُن نَْرُجو أَْن تَْستَُر َعلَْینَا 
ود را تباه کردیم، و از سعادت و راحت دور از تربیت تو، عمر خھای تو، و سرباز زدن  فرمان تو، و نپذیرفتن راھنمایی

بار دیگر ما را از شّر عواقب و پیآمدھای شوم اعمال خودمان با ستر و پوشش آنھا شدیم، اینک تنھا امیدمان بھ توست تا 
ھا را. ھا و زیان نجات دھی، و بھ فضل و کرمت جبران فرمایی ھمھ کاستی  

حقیقت ستر و غفران پیشتر توضیح داده شد.  
7. ایم در  و تو را خوانده اجابت فرمایی برای ما.خوانیم تو را و ما امیدواریم کھ  و می :َو َدَعْونَاَك َو نَْحُن نَْرُجو أَْن تَْستَِجیَب لَنَا 

دعای خود در این حاجت و ھمھ حاجات، و اجابت آنھا را از تو امید داریم.  
را و عمل را تاثیر گذار، و كالم  ،نافذ را دعاء عنیی ،دعوت تجابفرماید: ا چنین می التحقیق فى كلمات القرآن الكریمدر 
قرار دادن. قبولورد و م ھ بخشجینت  

در اصول کافی چنین آمده است:  
 ً ةٌ ِمْن أَْصَحابِنَا َعْن َسْھِل ْبِن ِزیَاٍد َجِمیعا ِد ْبِن ِعیَسى َو ِعدَّ ُد ْبُن یَْحیَى َعْن أَْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ َعلِيِّ ْبِن ِزیَاٍد قَاَل: َكتََب َعلِيُّ ْبُن  َعْن ُمَحمَّ

ْنیَا َو ابَِصیٍر یَْسأَلُھُ أَْن یَْكتَُب لَھُ فِي أَْسفَِل ِكتَابِِھ ُدَعاًء یَُعلُِّمھُ إِیَّاهُ یَْدُعو بِِھ فَیُْعَصُم بِِھ ِمَن ا نُوِب َجاِمعاً لِلدُّ : ْآلِخَرِة فََكتََب ع بَِخطِّھِ لذُّ  
 ِ ْتَر َعنِّي یَا َكِریَم اْلَعفْ بِْسِم هللاَّ ِحیِم یَا َمْن أَْظھََر اْلَجِمیَل َو َستََر اْلقَبِیَح َو لَْم یَْھتِِك السِّ ْحمِن الرَّ ِو یَا الرَّ

ْحَمِة یَا َصاِحَب ُكلِّ نَْجَوى َو یَا ُمْنتَھَ  ى ُكلِّ َحَسَن التََّجاُوِز یَا َواِسَع اْلَمْغفَِرِة یَا بَاِسطَ اْلیََدْیِن بِالرَّ
ْفِح یَا َعِظیَم اْلَمنِّ یَا ُمْبتَِدَئ ُكلِّ نِْعَمٍة قَْبَل اْستِْحقَاقِھَا یَا َربَّاْه یَا َسیِّ  َداْه یَا َمْوَالْه یَا َشْكَوى یَا َكِریَم الصَّ

ٍد َو أَْسأَلَُك أَْن َال تَْجَعلَنِي فِي النَّارِ  ٍد َو آِل ُمَحمَّ ثُمَّ تَْسأَُل َما بََدا لََك. ِغیَاثَاْه َصلِّ َعلَى ُمَحمَّ  
(امام باقرعلى بن زیاد گوید: على بن بصیر بدان حضرت  علیھ الّسالم - اش  نامھ نوشت و درخواست كرد كھ در پائین نامھ) -

دعائى براى او بنویسد و بیاموزد كھ بوسیلھ آن از گناھان نگھدارى شود و دعائى جامع براى (حوائج) دنیا و آخرت باشد، 
حضرتپس  علیھ الّسالم - ]:ستا اش این دعائى كھ ترجمھ[خط خود نوشت ھ در پاسخش ب -  

كریم، و اى ای عفو رابسم هللاَّ الرحمن الرحیم اى كسى كھ نیك را آشكار كند، و زشت را بپوشاند، و پرده مرا ندرد، اى د
اى پایان ھر  ، وگوییدر ھر راز ساز اى دمگشوده دو دست با رحمت، اى دارای غفران گسترده، اى  ،خوش درگذرنده

 من، از استحقاق آن، اى پروردگار پیش یھر نعمت ی ت، و اى آغازكننده، اى درگذرنده با كرامت، و اى بزرگ در منّ یشكایت
آتش قرارم و از تو خواھم كھ در او،  بر محمد و آل صلوات فرست، من و اى فریادرس من، و اى مولى سرور من،و اى 
.ندھى  

.اه ھر چھ خواھىسپس بخو  
8. ما را حقیقتی عینی  یپس، تو ھم، ای موالی ما، امیدھا پس، حقیقت بخش بھ امیدمان ای موالیمان. :فََحقِّْق َرَجاَءنَا َمْوالنَا 

ما را از آنھا نصیب و بھره حقیقی باشد. گردان تا  
استفاده فرمود تا اشارتی بوده باشد بھ عبد بودن خود، و این کھ کسی غیر از موالیش را ندارد  "َمْوالَ "در اینجا از اسم شریف 

َواْعُف َعنَّا َواْغفِْر لَنَا فرماید، " تا او در این نامالیمات یاری کند. خدای تعالی دعای بندگان خود را چنین نقل می
عفو کن از ما، و بیامرز ( البقرة) 2:286( "ْوِم اْلَكافِِرینَ َواْرَحْمنَآ أَنَت َمْوالَنَا فَانُصْرنَا َعلَى اْلقَ 

)ما را،  و رحم آور بر ما، تویی موالی ما، یاری ده ما را در برابر قوم کافران!  
مولی عبدالّرّزاق کاشانی در تفسیر این آیھ کریمھ چنین آورده است:  

آنھا ھمگی سیئاتی می باشند کھ مارا از تو محجوب  ا"  ببخش بر ما سیئات أفعال وصفات ما را زیراَواْعُف َعنَّا"

"  و در گذر و بپوشان ذنوب وجود َواْغفِْر لَنَا" ساختھ اند و حرام کرده اند نسیم بخشایششت ولذت رضوانت را بر ما.
ھیچ گناھی بھ  ما را کھ  أكبر كبائر است ھمانگونھ کھ گفتھ اند: اگر بگویی گناه چیست، بگویم بود (وجود) تو گناھی است کھ

"  تو ناصر ومتولي أَنَت َمْوالَنَا"، "  رحم آور بر ما با وجودی موھبت توست بعد  از فناءَواْرَحْمنَآ" آن نمی رسد.

" پس، یاوری کن ما را چھ حق ولّي  آنست أن کسی را کھ او دوست را دارد یاری فَانُصْرنَا". عھده دار  أمور ما ھستی

" بر گروه کافران َعلَى اْلقَْوِم اْلَكافِِرینَ " مایی و حّق سید آن است کھ نصرت کند بنده اش را.کند. و اینکھ تو سید 
.حاجب ما ،شان از قواى نفوس اّماره  وصفاتمان، وجنود شیاطین أوھام وخیاالتمان کھ محجوب از تواند  با كفر وظلمت  


