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

2014 –  07 – 10؛ 1391 – 04 – 19؛ 1435  – 09 – 12شنبھ پنج     
I. أَبُو َحْمَزةَ الثَُّمالِيِّ شرح دعای    
1. دانیم کھ عملی کھ ما را شایستھ چنین  یعنی، می ھستیم با کردارمان. ایم کھ سزاوار چھ دانستھ :فَقَْد َعلِْمنَا َما نَْستَْوِجُب بِأَْعَمالِنَا 

لطف و مرحمتی ساختھ باشد نداریم. شاید، در یاد کردن از اعمال فقط، اشارتی بوده باشد بھ این کھ معرفت بھ حّق تو و 
شود.  بعد بھ خوبی استفاده می بزرگی و سعھ جود و کرم تو داریم ھرچند اعمالی مناسبت با آن نداریم. این برداشت از جملھ

تواند امید نجات و رحمت  شود، چھ مومن صاحب معرفت و ادب می پس، از اینجا تقّدم ایمان و معرفت بر عمل فھمیده می
و منکر حّق تعالی حتّی  بھ رحمت خدا نزدیک است، بھ خالف کافر او داشتھ باشد ھرچند دارای اعمال صالح نبوده باشد، و

  یک باشد.اگر اعمالش ن
حافظ:  

او است یفرق است از آب خضر کھ ظلمات جا تا آب ما کھ منبعش هللا اکبر است     
یگوھر معرفت آموز کھ با خود ببر    میدگران است نصاب زر و س بیکھ نص   

ست یو زاھد یچون حسن عاقبت نھ بھ رند     رھا کنند تیآن بھ کھ کار خود بھ عنا  
اھل نظر معاملھ با آشنا کنند     عشق دیزیمعرفت مباش کھ در من  یب  

2. ْغبَِة إِلَْیكَ   علم تو بھ ما، و علم ما بھ این کھ ما را از خود ولی  :] َو لَِكْن ِعْلُمَك فِینَا َو ِعْلُمنَا بِأَنََّك ال تَْصِرفُنَا َعْنَك [َحثَّنَا َعلَى الرَّ
آری، ما را اعمالی صالح نیست کھ شایستھ لطف و رحمت کرده باشد،  انگیزد ما را بر رغبت سوی تو]. رانی [بر می نمی

شناسیم کھ  شناسی کھ جز تو موالیی نداریم، و ایمان بھ تو داریم و امیدوار بھ تو ھستیم، و ما ھم تو را می لیکن تو ما را می
تا بھ پیشگاه تو آییم ھرچند گناھکاریم.انگیزد  رانی. این علم و معرفت ما را بر می ما را از پیشگاه خویش بھ جایی دگر نمی  

موالنا، غزل:  
    اندرآ زیکھ برخ ییگو یدر ییباشد کھ بگشا   ام من بر درت تا بوک برجوشد وفا بنشستھ
مشک و عنبرت یجانم بر درت در بو ست غرق   مایخوبت دا یصد ھزاران مرحمت بر رو یا  

    اگر برھم رود عشق تو را بادا بقاعالم    گرانیمست و سرگران فارغ ز کار د مییما  
    ز افالک و خال رونیشود ب دایصد قرن نو پ   کند گریتو کف برھم زند صد عالم د عشق
خوش نظر چون عقل کل یعشق خندان ھمچو گل و یا   یشھسوار ھل ات یرا درکش بھ جل ا دیخورش  

ما مھمان تو مست رخ خندان تو امروز   وهللا ز جا   رود یدل م برم یم تیچون نام رو     
3. آری، ھرچند بھ سبب نداشتن اعمال صالح، و ارتکاب  ھرچند شایستھ رحمت تو نیستیم. :َو إِْن ُكنَّا َغْیَر ُمْستَْوِجبِیَن لَِرْحَمتِكَ  

ھای خاّص تو نیستیم، ... ھای بسیار، شایستھ رحمت گناه  
4. تو شایستھ آنی کھ جود فرمایی بر ما و بر گناھکاران با فزونی  :ْذنِبِیَن بِفَْضِل َسَعتِكَ فَأَْنَت أَْھٌل أَْن تَُجوَد َعلَْینَا َو َعلَى اْلمُ  

از سوی ما ناشایستگی است برای رحمت تو، ولی از سوی تو شایستگی تاّم است تا جود فرمایی، با افزون  ات. گستردگی
   خود را. رحمت خاصّ کران خودت، بر ما و گناھکاران شایستگی برای دریافت  بخشی واسع و بی

شبیھ آن است کھ پیشتر از دفتر اّول مثنوی معنوی نقل شد:  
ایطالب ب یکھ ا آمد یبانگ م     چون گدا انیجود محتاج گدا   
    صاف ندیجو نھیآھمچو خوبان ک  و ضعاف انیگدا دیجو یم جود
    شود دایاحسان از گدا پ یرو   شود بایز نھیخوبان ز آ یرو

ھای  ناپایان خود ما را استعداد بخش تا شایستھ دریافت آنھا باشیم، و آینھ ھای رحمان بی اظھار کماالت و جلوهیعنی، برای 
جود خودت را زنگار زده باقی مگذار!  

5. استعداد و فیضی کھ پس، تو منّت گذار بر ما با اعطای  پس، منّت بنھ بر ما با آنچھ تو شایستھ آنی! :فَاْمنُْن َعلَْینَا بَِما أَْنَت أَْھلُھُ  
در این حال گناھکاری و فقدان اعمال صالح شایستگی آن را نداریم.  

6. بھترین استعداد ھمان  ھای (ھدایای) تو ھستیم. و جود فرما بر ما، کھ ما نیازمند یافتنی :َو ُجْد َعلَْینَا فَإِنَّا ُمْحتَاُجوَن إِلَى نَْیلِكَ  
  عین فقر و احتیاج ھستیم. احتیاج و فقر است، کھ ما داریم، بلکھ خود

موالنا، در دفتر پنجم مثنوی:  
دست اشكستھ برآور در دعا سوى اشكستھ پرد فضل خدا     

موالنا در غزلیّات  
  بگریزم از عمارت سخن خراب گویم  ھا بتابم بھ قدم چو آفتابم بھ خرابھ
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7. ھدایت یافتیم، و با فزون ای [خدای] غفّار، با نور تو  :بِنِْعَمتَِك أَْصبَْحنَا َو أَْمَسْینَایَا َغفَّاُر بِنُوِرَك اْھتََدْینَا َو بِفَْضلَِك اْستَْغنَْینَا َو  
نیازی جستیم، و با نعمت تو صبح کردیم و شام. بخشی تو بی  

ھای عدمی ما را پوشاندی، و نور وجود و ظھور بخشیدی ما  ای خدا غفّار، تو با نور ذات و اسماء و صفات خود، تاریکی
مند گردیم، و نوری  تو آییم و از کماالت وجودی تو بیشتر بھرهیعت و معرفت ما را راه نمودی تا سوی سپس، با نور شر را.

خود، ما را بخشیدی بیش از آنچھ با سعی و سیر و سلوک خود استحقاق  افزون بخشی و باشیم بر روی نوری. و با فضل
ی عمر ما با نعمت تو سپری  باشیم، و لحظھ لحظھ ور می م در نعمت تو غوطھایم، و صبح و شا داشتیم تا آنجا کھ بی نیاز شده

شود. می  
8. جوییم، بار الھا، و  پیش روی توست، از تو غفران آنھا را می گناھانمان :مَّ ِمْنَھا َو نَتُوُب إِلَْیكَ ُذنُوبُنَا بَْیَن یََدْیَك، نَْستَْغفُِرَك اللَّھُ  

کنیم بھ سوی تو. توبھ می  
و اقرار بھ فقر و فاقت، و نیازمندی و حاجت، و نقصان در عمل و زلّت در طاعت شرط جلب و دریافت غفران اعتراف 

او گرد جھان در طلب او با ھزار  و ،است و رحمت از خدایی کھ وھّاب است بر خلیقت بی ھیچ منّت. وگرنھ، یار در خانھ
رزیدن از خاک این درگاه جود و سخاء حاصلی نداشتھ جز توفیقی وصلت. استغناء وبی  محنت عمر عزیز تباه کندرنج و 

خذالن و حرمان.  
حافظ:  

    کلھند یکمر و خسروان ب یشھان ب  قوم نیعشق را کا انیگدا ریحق نیمب
ھوش باش کھ ھنگام باد استغنا بھ جو ننھند   میھزار خرمن طاعت بھ ن    
ی قدس خود  افالک و فراتر از دست نظر ھمھ خالیق زند، و سراپردهپرچم عّزت خویش را برتر از ھمھ حتّی اگر حّق تعالی 

را ورای عالم امکان زند، در طلب فقر و فنای ھستی موھوم از عبد است تا او را با خلعت وجود موھوب خویش بنوازد و 
باقی با' گرداند.  

حافظ:  
و غرور است و تکبر یھمھ مست یاز و است   ازیو عجز و ن یچارگیوز ما ھمھ ب   

    دیگر اعتماد بر الطاف کارساز کن بھ جان دوست کھ غم پرده بر شما ندرد
   دیکن ازیشما ن دیناز نما اریچو  است اریعاشق و معشوق فرق بس انیم

خاندان ما را آموخت کھ در پیشگاه جود و کرم، و رو خوبان، و برگزیده  پیش ،انجداسسرور زینت ھفت آسمان، پس، آن 
، در پی آن، باِد نَخوت و فترت و باز ماندن خدمت و طاعت رسوایی باشد و فضیحتدارایی و طاعت، و الف  یادِ  ،دمعّز و قِ 

از فاقلھ کرامت، و حرمان از سرای سالمت.  
شود، کھ ھریک بار معنایی خاّص  ھای گوناگونی برای بیان گناه و نادرستی استفاده می در فرھنگ قرآنی و اسالمی، واژه 

سرکشی، ( و "معصیّت" ندی)، "ِوزر" (سنگینی)، "عصیان"، و "إثم" (کُ ی پست)  (دنبالھ "ذنب"دارد. کلماتی نظیر خود را 
" (حّق کشی، تضییع حّق) ھر یک کاربرد ُحوب"و " (زشتی)، یِّئَةس" (نادرست)، "جرم" (ناحّق)، "ھخطیئ، ")نافرمانی

تر. وسیع تر باشد، و در معنا رایجدر کاربرد ستی، کلمھ "ذنب" خاّص خود را دارد. گویا برای بیان مطلق مشکل و نادر  
ام، و از تو درخواست  ھا فراوان آورده ھا و ناپاکی کند کھ خدایا درگاه قدس و پاکی تو فقط ذنب بھ پیشگاه الھی عرض می

گردم  حجاب آنھا تا باز شست و شوی، و تطھیر، و پاکی خود را از آنھا دارم با غفران آنھا و ظھور نور جمالت از ورای 
سوی تو با توبھ و بریدن از غیر تو.  

سعدى   قدس سره -
عذر تقصیر خدمت آوردم استظھار كھ ندارم بطاعت    

توبھ كنند  گناه عاصیان از عارفان از عبادت استغفار    
9. نُوبِ   با این  کنیم با تو با گناھان. ھا ولی ما ستیزه می نعمتورزی بھ ما با  محبّت می :تَتََحبَُّب إِلَْینَا بِالنَِّعِم َو نَُعاِرُضَك بِالذُّ

بی مقدار انی کنی و ناکس ، ذّره پروری میھای پی در پی با بخشش نعمت اورزی بھ م م کھ تو محبّت مییشرمساری چھ کن
اقت از غایت پستی و رذالت، و در نھایت خود بزرگ بینی و حم آنانداری ولی  محبوب می ،ی گرامیانچون بزرگ ،را

د با گناھان پی در پی و جنایت؟! نخیز د با تو از سر جھالت و بھ مقابلھ با تو عرض اندام در برابر تو بر مینوزر جسارت می
با دشمنی و عدوات، و عناد و را چنین کند کھ پاسخ عشق و محبّت، و لطف و مرحمت  اناداِن زشت خویی غیر از مھیچ 

  !را از این ظلمات جھالت و جسارت مااگر تو خود بیرون نکشی  از شقاوت ابد مالجاجت دھد؟! وای بر 
حافظ:  

    ار نشود لطف تھمتن چھ کنم ریدستگ  و بھ چاھم انداخت دیشاه ترکان چو پسند
نکند آتش طور یگر بھ چراغ یمدد چھ کنم   منیا یشب واد رهیچاره ت     
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10. نَا إِلَْیَك َصاِعدٌ  َخْیُرَك إِلَْینَا نَاِزلٌ    کجا رویم با این  باال رونده است.است، و شّر ما سوی تو فرود آینده خیر تو سوی ما  :َو َشرُّ
جز شّر و پلیدی و نکبت  اکنی ولی از م باری و نثار می سیھ رویی، کھ ھر لحظھ شاباش خیر و نیکی و نعمت بر سر ما می

آید در ھمسایگی گدایی محتاج تا  شاھی کھ از اوج عّزت و شکوت خود فرود میآید. این است سزای  چیزی سوی تو باال نمی
ھا و احسان خود کند، و در ُملک و پادشاھی خود شریک گرداند؟! وه، کھ چھ زشت سیرتانی  ھای و نعمت او را غرقھ محبّت

از ما بر گیرد و تھدیدگرانھ گفت، اجابت کننده آن خیره سر پلیدی کھ خواست مھر تو را  ، و چھ ناسپاس بندگانی،ھستیم ما
ھُْم ثُمَّ َآلتِیَنَّھُْم ِمْن بَْیِن أَْیدیِھْم َو ِمْن َخْلفِِھْم َو َعْن أَْیمانِِھْم َو َعْن َشمائِلِِھْم َو ال تَِجُد أَْكثَرَ "

طرف چپشان، تازم بر آنھا از پیش رو و از پشت سرشان و از طرف راست و از ب ،آن گاه( )األعراف 7:17(" شاِكرینَ 
)نیابی.گزار سپاسو بیشترشان را   

حافظ:  
بر آن در دولت گذر بود گرتیگر د     خدمت و عرض دعا بگو یبعد از ادا  
ریتو ما را بدان مگ میچند ما بد ھر گناه گدا بگو یشاھانھ ماجرا    

11. عادت  آورد از ما عملی زشت را. ای بزرگوار نزد تو می و پیوستھ فرشتھ :بَِعَمٍل قَبِیحٍ َو لَْم یََزْل َو َال یََزاُل َملٌَك َكِریٌم یَأْتِیَك َعنَّا  
بت ما گماشتھ شده است عملی زشت را سوی ای کریم کھ بر مراق و شیوه ما این بوده است، و این خواھد بود کھ ھمآره فرشتھ

شود، و او آورد. در این اشارتی است کھ اعمال ما در محضر خدای تعالی انجام می تو می سبحانھ - خبیر است بھ آنچھ ما  -
دھیم. انجام می  

ھیچ سخنى را بھ لفظ ق) ( 50:18(" ما یَْلفِظُ ِمْن قَْوٍل إِالَّ لََدْیِھ َرقیٌب َعتیدٌ فرماید، " خدای تعالی می

َكاتِبِیَن  َو إِنَّ َعلَْیُكْم لََحافِِظیَن ِكَراًمافرماید، " ، و نیز میست)كھ مراقبى آماده نزد او آورد مگر این درنمى
12" (یَْعلَُموَن َما تَْفَعلُونَ  كھ نویسندگانى بزرگوارند،  ،اند گمان بر شما نگھبانى گمارده و بىاألنفطار) ( 82: 10-

.)دھید دانند آنچھ انجام مى مى  
ن باال سمابھ آای را بنویسند  ھحسناند کھ آنھا چون  نامیدن فرشتگان نویسنده اعمال انسان چنین استفاده کرده میكربعضی از 

ھ را انجام داد، ولی در سیئھ عمل حسن تو فالن عبدخدای تعالی عرضھ دارند، و شھادت دھند، و گویند  روند، و آن را بھ
ترا می خوانند و ما را مدح می کنند، پس ما ھم پرده  كتابآنھا ھر روز  و باشی ستار العیوب توالھى ساکت باشند، و گویند 

دریم. ایشان را نمی  
بھ کریم و بزرگوار بودن فرشتگانی کھ مراقب اعمال ما ھستند اشاره فرمود تا قبیح بودن اعمال زشت ما را بیشتر تاکید 

پاک و کریم و نجیب و عفیف ھستند ولی در انجام باشند،  ریم حّق تعالی میك، کھ مظھر اسم الفرموده باشد زیرا آنان
تی و ظلم و ستم شوند از ناحیھ ما، و این ظلم و وقاحتی در حّق آنان نیز ماموریت خود ناگزیر ھستند ھمراه پلیدی و زش

گیرد، و جا دارد این بیت شعر  تر از آن این کھ ھمھ این گناھان و اعمال قبیح در محضر حّق تعالی صورت می باشد. وقیح می
حافظ را ما از سوی خدای سبحان خطاب بھ خود یادآورشویم:  

دیکز غمگسار خود سخن ناسزا شن  سزا نبود دل حق گزار من نشیا  
12. َل َعلَْینَا بِآَالئِكَ فََال یَْمنَُعَك َذلَِك ِمْن أَْن تَُحوطَنَا بِنَِعِمَك َو تَ    دارد تو را از این کھ ما را احاطھ فرمایی با نعمت  و آن باز نمی :تَفَضَّ

 گفتھ شده است کھ مفھوم جامع ھمھ مصادیقغیر از "نعمت" است. " ءِ◌آَال " افزون فرمایی بر ما نیکی تاّم خود را.خود، 
ھایت ھمھ ھستی ما را فرا گرفتھ  یعنی خدایا، نعمت .کوتاھی نورزیدن در آن استو  تظھار رحمااحسان و " نھایت ءِ◌آَال "

ی، و افزون بر آن، نیکی را بھ ا است، و ھرچھ را برای زندگی گوارا و لّذت بخش احتیاج داریم بی دریغ بر ما ھبھ فرموده
ای تا با آنھا  ای و از فضل و افزون بخشی خویش فراتر از احتیاج ما را عطاء فرموده غایت و رحمت را بھ نھایت رسانده

یان ناپذیِر کمال تو را بجوییم. ھا و مراتِب برتر و پا افق  
13. ً َو ُمِعیداً  فَُسْبَحانََك َما أَْحلََمَك َو أَْعظََمَك َو أَْكَرَمَك،   وه کھ چھ پاکی، چھ بردباری و چھ بزرگی، در آغازگری و  :ُمْبِدئا

. و احسان این ھمھ جود و احسان، و فضل و کرم، و عفو و غفران، و محبّتتسبیح و تحمید حّق تعالی است.  ای! بازگرداننده
ھا. آلودگی و  ھا، و آفات، و پلیدی ھمھ نقصاز  بودن تو داردنزاھت داللت بر پاکی و  دیگر اسماء و صفات حسنای تو ھمگی

نزاھت و پاکی از آن ذات و صفات تو و افعال تو.  نقص الزمھ ھستی موھوم و محدود ماست، و قداست و  
از اسمای حسنای خدای سبحان است، و  "اْلَحلِیمُ "گوید او را با ستایش او بھ خاطر حلمش.  پس از تسبیح خدای تعالی، حمد می
شود از صفح (گذشت و عفو) با وجود كثرِت جرم مجرمین،  اوست کھ ملول نمیفرماید:  شیخ عبدالکریم جیلی در شرح آن می

" اواْلَعظیمُ آن گاه، از اسم "سازدش از گذشِت نیکو زشتی مداومِت گستاخی عصیانگران.  و دگرگون نمی عّز و جلّ  - یاد  -
شمول كماالت ا باست إلھى  ییتجلفرماید، "آن  شیخ عبدالکریم جیلی می، و نماید ماید، و از عظمت او اظھار شگفتی میفر می
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گوید او را با یاد فرمودن اسم "الکریم" او،  سپس، حمد می "ذاتى. ىامقتضرا ندارد بھ سبب  تشقاطغیر او  ی کھتجلی ھ،إلھی
کھ پیش از این شرح آن گذشت.  

" یاد فرمود تا اشارتی داشتھ باشد بھ این کھ از ازل تا بھ ابد این پاکی و اْلُمِعیدُ " و "اْلُمْبِدئُ از دو اسم شریف "در ادامھ 
.ھمراه اوستنزاھت، و حلم و عظمت، و کرامت   

 


