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

2014 –  07 – 13؛ 1391 – 04 – 22؛ 1435  – 09 – 15شنبھ یک     
I. أَبُو َحْمَزةَ الثَُّمالِيِّ شرح دعای    
1.  .سازوار ، و ھدایا و کارھایتبرتر ستایشت، و استمقّدس ھایت  اسم :فََعالُكَ َكُرَم َصنَائُِعَك َو تَقَدََّسْت أَْسَماُؤَك َو َجلَّ ثَنَاُؤَك، َو  

از پاکی و قداست تمام اسماء الھی یاد فرمود. در پس از آن کھ توّسل جست سوی خدای سبحان با اسماء و صفات یاد شده، 
اتی.فرق بین تسبیح و تقدیس گفتھ شده است کھ تسبیح تنزیھ صفاتی است، و تقدیس تنزیھ ذ  

اوست کھ منّزه است از سائر صفات نقص، تنزیھی ذاتي، نھ فرماید:  شیخ عبدالکریم جیلی در شرح اسم القّدوس، چنین می
سلب چیزی است از کسی کھ آن چیز از  تنزیھ ذاتىتنزیھی صفاتي. و فرق بین تنزیھ ذاتى و تنزیھ صفاتى آن است کھ 

دارم مروارید از  گویی منّزه می کنی چوب را از مروارید، و می سلب میصفات او نیست بھ ھیچ وجھی از وجوه، چنانچھ 
آنکھ چوب باشد.  

" داللت بر آن داشتھ باشد، کھ پاکی اسماء الھی از ھر نقصی پاکی ذاتی است، و بھ تقّدس تَقَدََّسْت أَْسَماُؤكَ پس، شاید تعبیر "
گردد. ذات اقدس او از ھر نوع نقصی بر می  

گذاریم، متناسب با  ھایی کھ ما بین آنھا می کند، الھی ھمھ اسماء تو پاک و منّزه ھستند، فرق یدر ھرصورت، عرض م
ھا و نیازھا ماست، ثناء و ستایش تو برتر از آن است کھ ما قادر بر انجام آن باشیم، ما را دعوی حمد و ثنای تو  ظرفیت

نیایش و ثنا بر عجز از ثنایی تو گواھی داد با قول خویش، در دست دارنده پرچم حمد و خداوندگار چگونھ زیبد در جایی کھ 
توانم ستایشی نمایم تو را، تو چنانی کھ خود ستودی  " (من نمی َال أُْحِصي ثَنَاًء َعلَْیَك أَْنَت َكَما أَْثنَْیَت َعلَى نَْفِسكَ "

خود را).  
موالنا، دفتر پنجم مثنوی:  

اى برون از وھم و قال و قیل من    فرق من و تمثیل منخاك بر   
مقّدس و پاکی در ذات و اسماء و صفات در تنزیھ، و در ستایش و تحمید و تشبیھ نیز منّزه و پاکی، و ھدایا و کارھایت 

کریمانھ است و بنده پرور.  
2. ات بیش از آن است،  و، ای معبودم، افزون بخشیت :َو َخِطیئَتِيأَْنَت إِلَِھي! أَْوَسُع فَْضًال، َو أَْعظَُم ِحْلماً ِمْن أَْن تُقَایَِسنِي بِفِْعلِي   

افکند بین پاکی، و  خیر، و راستی مطلق  ای می نیکو مقایسھ تر از آن کھ مرا با کارم و خطایم بسنجی. ات بزرگ و بردباری
ھت تو، و دارد: ای معبود حقّم، کھ من معرفت دارم و اذعان بھ قداست و نزا حّق و آلودگی، و شّر، و خطای خلق. عرضھ می

کھ کار و خطایم را دھم نزد تو  ستوده بودن ھمھ افعال تو، معرفت خود را بھ فضل فراگیرت و حلم عظیمت شفیع قرار می
مالک سنجش و پاداش من قرار ندھی. در این اشارتی است بھ تقّدم ایمان و معرفت بر عمل و ریاضت.  

3. " از اْلَعفُوُّ " پس، عفو فرما، عفو فرما، عفو فرما، سرورم، سرورم، سرورم. :َسیِِّدي! َسیِِّدي!َسیِِّدي!  اْلَعْفَو،اْلَعْفَو، ، فَاْلَعْفوَ   
اسماء حسنای خدا تعالی است.   

گیرد مجرم را بھ فعلش،  گوید: آن است کھ نمی االت اإللھیھ، در شرح این اسم مبارک چنین میالکمدر  عبدالکریم الجیلیشیخ 
سبت أنجام گستاخی را بدو، زیرا او در حقیقت إنجام نداده است آن را. ھمانا خدا فاعل اصلی است، کند از او ن بلکھ ترک می
شود با رفع نسبت أنجام جرم از او، با نسبت دادن خدا آن را بھ  می نامیدهفرماید بر آن مظھری کھ مجرم  پس تفّضل می

کرد او را بدان فعل،  مجازات با آن فعل و اگر عذاب مییابد آن مظھر از عذاب  خودش بدون تغییر آن مظھر. پس، نجات می
شود. پس، عذاب او  بود. و توضیح بیشتر آنکھ فاعل حقیقی کھ خداست عین آن مظھری است کھ مجرم نامیده می عدل می

تعالی نیست مگر بھ خود فعلش، کھ مجازاتی است بدون ظلمی. پس، برای اوست فضل، و برای اوست عدل.  
نامیده  فضلکھ  ای و آن عبارت است از معاملھ "فاء"، إسکانو این اسم از اسماء أفعال است، و صفتش عفو است، با 

" در اّول این باب گذشت. وهللا أعلم.اْلَغفَّارُ " و "اْلَعفُوُّ ، نھ عدل. و فرق بین "شود می  
کند بر آن، ولی  گذرد از ذنب، و عقوبت نمی " در میاْلَعفُوُّ "" آن است کھ اْلَغفَّارُ " و "اْلَعفُوُّ در آنجا فرمود: فرق بین "[
کند او را، زیرا  پوشاند آن قُبح را با ُحسنی کھ ھبھ می کندش بھ حسنھ، و می گذرد از ذنب، سپس تبدیل می " در میاْلَغفَّارُ "

]"َغفر" یعنی پوشاندن، و "عفو" یعنی صفح (درگذشتن).  
" نیز در برای معرفت َسیِِّديازای ذنب ذات و صفت و فعل عبد بوده باشد، و سھ بار آمدن "شاید سھ بار تکرار شدن عفو بھ 

بھ ذات و صفات و افعال حّق بوده باشد.  
4. از آنجا کھ اشتغال بھ چیزی ھمراه است با باز ماندن و بی  بھ یاد خودت! بداربار الھا، ما را مشغول  :اللَُّھمَّ اْشَغْلنَا بِِذْكِركَ  

، درخواست مشغول شدن بھ یاد خدا داللت دارد بر برتری آن بر ھر عبادت و طاعت دیگری، ھ ھر چیز دیگریتوّجھی ب
یا أَیُّھَا الَّذیَن آَمنُوا اْذُكُروا فرماید، " خدای تعالی مییابند.  بلکھ آنھا ھم با یاد خدای سبحان ارزش حقیقی خود را می
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َ ِذْكراً َكثیراً  ). سخن در مورد یاد خدا اید، خدا را یاد كنید، یادى بسیار اى كسانى كھ ایمان آورده( )األحزاب 33:41(" هللاَّ
ھای اھل عرفان آمده است، لیکن اینجا در بیان اھمیّت ذکر  ھای مبسوط بسیاری در کتاب بسیار است، و در این ارتباط بحث

کنیم کھ امام علی بن الحسین بھ ھمین بسنده می علیھما الّسالم - دای تعالی اشتغال بدان و انصراف از غیر آن را از خ -
کند.  درخواست می  

اند برترین درجھ ذکر، فنای ذکر و ذاکر است در مذکور. گفتھ  
حافظ:  

ھرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود     من آن سرو خرامان نرود ادیھرگز از   
دھنت الیدماغ من سرگشتھ خ از     فلک و غصھ دوران نرود یبھ جفا   
    نرود مانیتا ابد سر نکشد و از سر پ   وندیازل بست دلم با سر زلفت پ در
من است نیچھ جز بار غمت بر دل مسک ھر     برود از دل من و از دل من آن نرود  
    کھ اگر سر برود از دل و از جان نرود  گرفت یچنان مھر توام در دل و جان جا آن
    درمان نرود یدرد دارد چھ کند کز پ  خوبان دل من معذور است یرود از پ گر
نرود   شانیا یدل بھ خوبان ندھد و از پ  کھ خواھد کھ چو حافظ نشود سرگردان ھر  

موالنا، دفتر ششم مثنوی:  
این قدر گفتیم باقى فكر كن   فكر اگر جامد بود رو ذكر كن  
ذكر آرد فكر را در اھتزاز ذكر را خورشید این افسرده ساز    

5. اش، روی کریم خود را از او  اخشنود شود از بندهنچون خدای تعالی  و پناه ده ما را از خشمت! :أَِعْذنَا ِمْن َسَخِطكَ َو  
. در کند: بارالھا، ھیچ بیم و خوفی نیست مگر آن کھ از ما ناخشنودی تو بگرداند، و این ھمان خشم اوست. پس، عرض می

دعای عرفھ ساالر شیھدان، امام حسین علیھ الّسالم - إِلِھي فَال تُْحلِْل َعلَيَّ َغَضبَك فَإِْن لَْم تَُكْن َغِضْبَت َعلَيَّ  چنین آمده است، " -
باكى  ،و اگر بر من خشم نكرده باشى ،بر من مبار پس خشم خود را " (بارالھا،فَال أُبالِي ُسْبحانََك َغْیَر أَنَّ عافِیَتََك أَْوَسُع لِي

". خدایا، از ناخشنودی و خشم تو بر خود بیمناک حال عافیت تو وسیعتر است براى من ینكھ در عینجز ا ،منزھى تو، ندارم
بِینٌ در قرآن کریم چنین آمده است، ". نداریم یپناھباشیم، و از آن جز تو  می ْنھُ نَِذیٌر مُّ ِ إِنِّي لَُكم مِّ وا إِلَى هللاَّ " فَفِرُّ
)د كھ من از او براي شما بیم دھنده آشكاري ھستم.پس بھ سوي خدا بگریزیالذاریات) ( 51:50(  

نقل شده است کھ رسول هللا صلوات هللا و سالمھ علیھ - اللَّھُمَّ إِنِّي أَُعوُذ  ، "گفت چنین میسجودش بخشی از در  -
ثَنَاًء َعلَْیَك أَْنَت َكَما َوأَُعوُذ بَِك ِمْنَك َال أُْحِصي  ِمْن ُعقُوبَتِكَ  بُِمَعافَاتِكَ  َسَخِطَك َوأَُعوذُ  بِِرَضاَك ِمنْ 
" (بار إلھا، پناه می برم بھ رضای تو از سخط تو، و پناه می برم بھ معافات تو از عقوبت تو، و پناه نَْفِسكَ  أَْثنَْیَت َعلَى

ی افعالی، . در این اشارتی است بھ فنامی برم بھ تو از تو، نمی یابم ثنایی بر تو، تو آن چنانی کھ خود ثناء کرده ای خود را)
پناه بردن بھ رضایت و خشنودی خدا از ناخشنودی و خشم او فنای صفاتی است، کھ با فانی ساختن  و صفاتی، و ذاتی.

شود. صفات عبد در صفات حّق حاصل می  
6. و جذب کن ما را سوی رحمت خود، و دور بدار ما از عذابت.  و در کنار خود امان ده ما را از عذابت! :َو أَِجْرنَا ِمْن َعَذابِكَ  

کند از کسی کھ بھ جوار او پناه برده است. می طلب امانکسی است کھ مْستَِجیر طلب ھم جواری است با خدای تعالی، و   
موالنا، دفتر چھارم مثنوی:  
یاو آشنا ناموخت یکاشک     یدوخت یتا طمع در نوح و کشت   
   یتا چو طفالن چنگ در مادر زد  یجاھل بد لیچون طفل از ح کاش

7. با این ھمھ گناه، و در عین عدم صالحیّت، و بی استعدادی، باز  ھایت! و روزی فرما ما را از بخشش :َو اْرُزْقنَا ِمْن َمَواِھبِكَ  
روزی  کماالت فراوان، خیرات و برکات و تا از مواھبت ،ایم، و از تو درخواست داریم روی بھ درگاه لطف و کرم تو آورده

  آن ھیچ رنج و محنّت اکتساب نیست.ما فرمایی، کھ در 
تملیك، است. یکی  ركنبرای آن دو  ، و دون عوضھ" آن است کھ قرار دھی ُملک خویش را برای غیر خودت بھباند " گفتھ
باشند، و  اسماء هللا الحسنی میاز  "ابالوھّ و " "ھباالو" چنین عطاء بخشی را گویند. "ھباو" غیر عوض، وھ بدیگری  و
مبالغھ است در ھبھ بخشیدن. "ابالوھّ "  
8. َربَّنَا الَ تُِزْغ قُلُوبَنَا بَْعَد إِْذ ھََدْیتَنَا َوھَْب لَنَا " این گونھ حکایت فرمود، چنینخدای تعالی دعای راسخان در علم را  

پروردگارا پس از آنكھ ما را ھدایت كردى دلھایمان را ن) (آل عمرا 3:8" (ِمن لَُّدنَك َرْحَمةً إِنََّك أَنَت اْلَوھَّابُ 
).دستخوش انحراف مگردان و از جانب خود رحمتى بر ما ارزانى دار كھ تو خود بخشایشگرى  

موالنا، دفتر دوم مثنوی:  
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وانک آواز دلش ھم بد بود     سرمد بود یدور یآن سھ کور  
علت دھند یوھابان کھ ب کیل بر سر زشتش نھند   یبوک دست   

9. تر فرما، کھ فقر ما  و بخششت را بر ما ھر لحظھ افزون ات!  عام فرما بر ما از افزون بخشینو إ :َو أَْنِعْم َعلَْینَا ِمْن فَْضلِكَ  
ھای تو پایان ناپذیر است، و فرصت ما بسیار اندک، چھ گونھ با سعی و تالشی محدود، بخشی اندک از   بسیار است و گنجینھ

ھایت را،  ان نعمتتر ببار بر ما بار گنجینھ نامحدود را تحصیل کنیم؟! پس، تو خود از فضل خود ھر لحظھ بیشتر و افزون آن
" نیز از اسماء هللا  ُمْفِضلالایم، " شود و ما تشنھ لب بر ساحل دریای زالل آب حیات تو محروم مانده کھ فرصت از دست می

مده است.الحسنی است، کھ در بعضی از ادعیھ آ  
حافظ:  

ستیھمھ ن نیحاصل کارگھ کون و مکان ا     ستیھمھ ن نیآر کھ اسباب جھان ا شیباده پ  
دل و جان شرف صحبت جانان غرض است از     ستیھمھ ن نیاست وگرنھ دل و جان ا نیغرض ا  
مکش ھیسا یز پ یسدره و طوب منت     ستیھمھ ن نیسرو روان ا یا یکھ چو خوش بنگر   
بھ کنار دیخون دل آ یآن است کھ ب دولت     ستیھمھ ن نیو عمل باغ جنان ا یور نھ با سع  
   ستیھمھ ن نیکھ زمان ا یزمان یاسایخوش ب  یمرحلھ مھلت دار نیکھ در ا یروز پنج

10. ھای گوناگون  از میان نعمت ات و زیارت قبر پیامبرت! و روزی فرما ما را حّج خانھ :َو اْرُزْقنَا َحجَّ بَْیتَِك َو ِزیَاَرةَ قَْبِر نَبِیِّكَ  
یاد فرمود از زیارت قبر رسول هللا شان، و ھم چنین رعایت ادب. فرماید بھ سبب اھّمیّت خدای تعالی، دو نعمت را یاد می - 

صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم در بیان و توضیح این ارتباط  در کنار حّج خانھ خدا تا بفھماند کھ این بدون آن ارزشی ندارد. -
گفتاری را در ادامھ از استاد جوادی آملی ُ اْلُمْسلِِمیَن بِ  - بَقَائِھِ طُوِل َمتََّع هللاَّ گوییم، کھ  اینجا بھ طور اجمال میخواھیم آورد. در  -

ایمان بھ خدای تعالی و طاعت او، در مقام جمع و وحدت است، و ایمان بھ رسول هللا صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم - و طاعت  -
ھمان ایمان و طاعت خداست در مقام تفصیل و کثرت، و یکی بدون دیگری درست نباشد. او  
11. صلوات و رحمت و مغفرت و رضوان تو بر او باد و بر  :َرتَُك َو ِرْضَوانَُك َعلَْیِھ َو َعلَى أَْھِل بَْیتِھِ َصلََواتَُك َو َرْحَمتَُك َو َمْغفِ  

کند تا صلوات خود بر رسول هللا از خدای تعالی درخواست  می اھل بیتش! صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم - و بر اھل بیت او - - 
علیھ و علیھم الّسالم ع و وحدت ھستند در مقام تفصیل و کثرت، قرار دھد. و صلوات بر کسی در حقیقت ، کھ تجلّی ھمان جم-

ھای او بر آمدن است با تالش برای رسیدن بھ او و ھم  او را اسوه و مالک و الگو قرار دادن است، و در پی تحقّق خواستھ
وم رحمتی است کھ ھر لحظھ بر آنھا استمرار و تدابھ معنای ھم گامی و ھمراھی با او. در خواست رحمت خدای برای آنھا 

شود، و ھم درخواست بر تجلّیات جمالی جدید و بدیع است با اسماء مستأثره بر آنھا. مغفرت آنھا نیز درخواست آن  افاضھ می
ھای امکانی پیروان  ھای بشری و امکانی آنھا در حال بطون باقی بماند، و ھم چنین نواقص و جنبھ است کھ برای ھمیشھ جنبھ

متابعان آنھا، کھ ذنوب آنھا ھستند، پوشیده شود با اسماء و صفات خدای تعالی. در خواست رضوان خدای سبحان برای آنھا  و
شوند راضی و مرضی بوده باشند.  نیز تداوم و خشنوی اوست از آنھا تا ھرگاه کھ در مقام نفس مطمئنھ ظاھر می  

12.  عنیی ،دعوت تجابنقل شد، ا التحقیق فى كلمات القرآن الكریماز  چنانچھ گر! تتو نزدیک باشی و اجاب :إِنََّك قَِریٌب ُمِجیبٌ  
قرار دادن. قبولورد و م ھ بخشجینترا و عمل را تاثیر گذار، و كالم  ،نافذ را دعاء  

13. إَِذا َدَعاِن فَْلیَْستَِجیبُوْا لِي  لدَّاعِ ٱَوإَِذا َسأَلََك ِعبَاِدي َعنِّي فَإِنِّي قَِریٌب أُِجیُب َدْعَوةَ فرماید، " خدای تعالی می 
من  ]بدانند كھتو درباره من پرسند [کھ کجایم]، [چون بندگان من از البقرة) (و  2:186(" َوْلیُْؤِمنُوْا بِي لََعلَّھُْم یَْرُشُدونَ 

ه ربھ من، باشد کھ ورند مرا و ایمان آپاسخ دھند ، پس باید پاسخ دھم دعای دعا کننده را آن گاه کھ مرا بخواند ک ھستم،نزدی
)یابند.  
برای شما) ، إستجابت کنمغافر) (بخوانید مرا 40:60" (اْدُعونِي أَْستَِجْب لَُكمْ "  
وءَ " النّمل) (آری، کسی ھست کھ جواب گوید مضطر را   27:62" (أَمَّن یُِجیُب اْلُمْضطَرَّ إَِذا َدَعاهُ َویَْكِشُف السُّ

رنج را).چون بخواند او را، و بر گیرد آن   
عبدی را کھ  سازددر حدیث قدسی است کھ خدا شرم دارد از اینکھ شرمگین  " نیز از اسماء هللا الحسنی است.اْلُمِجیُب "

دستش را سوی او افراشتھ است.  
:حافظ  

از خوشھ چین دارد ننگ کھ بیند خیر از آن خرمن کھ  مستمندان است  بالگردان جان و تن دعای  
14. الحرام و زیارت قبر نبی اکرمحّج بیت هللا    جوادی آملیة هللا العظمی، آیاینجا بخشی از گفتار استاد عارف،  در ص:- َجَزاهُ  -

ُ َعنَّا َخْیَر اْلَجَزاء هللاَّ آوریم: را می -  
(ع) ھمچنین روایاتی كھ از معصومین  .باشد تولِّی عبادی حج، نشانھ جمال خداست و تبّری سیاسی آن نمونھ جالل حق می... 

.و تبری) اشاره كرده است رسیده است بھ این دو بخش "جمال" و "جالل" (تولّی  
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ِ أَْمٌن ِمْن َعَذاِب َجھَنَّم"  در بیان نورانی امیر بیان، حضرت علّی بن ابی طالب (ع) آمده است كھ " ِزیَاَرةُ بَْیِت هللاَّ  
َجَعلَھُ ُسْبَحانَھُ ، "قرار داد بندگان خاّص خود ھمچنین حضرتش فرمود: ذات اقدس الھ، حج را محور تواضع و فروتنی

اعاً أََجابُوا إِلَْیِھ دَ  تِِھ َو اْختَاَر ِمْن َخْلقِِھ ُسمَّ قُوا َعَالَمةً لِتََواُضِعِھْم لَِعظََمتِِھ َو إِْذَعانِِھْم لِِعزَّ ْعَوتَھُ َو َصدَّ
َو َكتََب َعلَْیُكْم ِوفَاَدتَھُ فَقَاَل ... ا بَِمَالئَِكتِِھ اْلُمِطیفِیَن بَِعْرِشِھ َكلَِمتَھُ َو َوقَفُوا َمَواقَِف أَْنبِیَائِِھ َو تََشبَّھُو

ِ َعلَى النَّاِس ِحجُّ اْلبَْیِت َمِن اْستَطاَع إِلَْیِھ َسبِیًال  :ُسْبَحانَھُ  یعنی ذات اقدس الھ بار یافتن بھ حرم امن  ..." َو ِ=َّ
 ھای شنوا و مطیع را انتخاب كرد كھ بھ جای انبیا داد و از بین بندگان، انسان خود را نشانھ فروتنی بندگان خود قرار

اند، زایران بیت  حافّین حول عرش ھمان طوری كھ فرشتگان، ،كنند ایستند و ھمانند فرشتگان دور عرش خدا طواف می می
و فرشتگان منادیان رحمت، زایران و  اند طوری كھ انبیا منادیان حقّ  هللا نیز طایفان حول كعبھ و بیت خدا ھستند و ھمان

چنین پایگاه  اكنون روشن شد كھ چرا حج... .دھند كنند در حج انجام می نیز كاری كھ انبیا و فرشتگان می هللا مھمانان بیت
عبادی بھ گوش جھانیان برسانند. اگر حج فقط جنبھ  كردند كھ پیام خود را از كنار كعبھ عمیقی دارد و چرا ھمھ انبیا سعی می

شد، این عمل در جاھلیت نیز بود كھ با یك تفاوت  اطراف احجار خالصھ می و تقرب محض داشت و در گشتن صرف در
.اسالم ظھور كرد كوتاھی در  

االولین و  الھ و باقر علوم بنابراین اساس و روح حج چیز دیگری است. حضرت امام باقر (ع) كھ مظھر علم ذات اقدس
در  ."الجاھلیھٔ  ھكذا كانوا یطوفون فی" :كنند، فرمود طواف می مكھ مشرف شد، دید مردمی كنار كعبھاالخرین است، وقتی بھ 

 :گشتند و اسالم نیامده است تا ھمان سنت جاھلی را ادامھ دھد می جاھلیت نیز این چنین اشواط سبعھ داشتند و دور این كعبھ
 :، ثم قرأ قولھ سبحانھ و تعالی"مودتھم و یعرضوا علینا نصرتھم الیتھم وإنما أمروا أن یطفوا بھا ثم ینفروا الینا فیعلمونا بو"
  .بی اثر گشتن در جاھلیت نیز رایج بود فرمود: دور این سنگ ھای ."فاجعل أفئدٔه من الناس تھوی الیھم"

تا زایران كعبھ بدانند بیت (ع) آمده است  رساند" بھ طور مكرر در بیانات اھل این تعبیر كھ: "احجاز كعبھ سود و زیانی نمی
.اصل والیت و رھبری است، محفوظ است كھ در كنار "كعبٔھ ِگل"، آن "كعبٔھ ِدل" كھ  

خود را برای فداكاری و نثار جان و  اما وقتی مردم با جان بیایند تا ِوالی خود را با اھل بیت (ع) عرضھ كنند و آمادگی... 
را از خدای  شود كھ ابراھیم خلیل (ع) آن كار محقق می "لحجھ بوجود الناصرالحاضر و قیام ا حضور" ایثار مال ارائھ دھند،

.اطراف كعبھ دل بگردند، بھ عھده تو است سبحان چنین درخواست نمود، فرمود: پروردگارا! تسخیر دل ھای مردم كھ بھ  
ھكذا " :انی سابقھ داشتروح در جاھلیت نیز بود، اشواط سبعھ و قرب بی حضرت امام باقر (ع) فرمود: این طواف صوری

، "التنفع التضر و" بگوید كھ گذشتھ از طواف كنار كعبھ سنگ و گلی كھ ، و اسالم آمد تا بھ مردم"الجاھلیھٔ  كانوا یطوفون فی
طبق بیان نورانی حضرت امام باقر (ع) حجی كھ رھبری در .آمدن بھ حضور امام و عرض نصرت كردن، متمم حج است

عبادات بوده و اختصاصی بھ حج  البتھ این شامل ھمھ ."ِمن تمام الحج لقاء االمام" :است ناقص آن حضور و ظھور ندارد،
 ، ھمچنین"من تمام الصاله لقاء االمام" ، بلكھ"من تمام الحج لقاء االمام" ندارد و بھ عنوان تمثیل است، نھ تعیین؛ یعنی نھ تنھا

بنی االسالم علی خمسھ أشیاء: علی " و در پایان حدیث "الزكاه لقاء االماممن تمام " ، چھ اینكھ"من تمام الصیام لقاء االمام"
و الوالی ھو الدلیل " :سخن از "والیت" است كھ با كلمھ "والی" از آن تعبیر شده ،"والوالیھ الصاله و الزكاه و الحج و الصوم

 الیوم أكملت لكم دینكم و أتممت" یھ كریمھ، از آ"االمام من تمام الحج لقاء" :این سخن حضرت امام باقر (ع) كھ ."علیھن
  .مدد گرفتھ است الوداع نازل شده، الھام و كھ در حجھ "علیكم نعمتی و رضیت لكم االسالم دینا

پسندیده است. دین خداپسند، دینی است كھ با "كمال نعمت" و  خداوند سبحان، اسالم ھمراه با والیت و رھبری را برای ما
  "االسالم لقاء االمام َمن تمام" پس نھ تنھا "من تمام الحج لقاء االمام"، بلكھ باشد "تمام والیت" آمیختھ


