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ْحٰمنِ  ٱ%ِ  بِسمِ  ِحیمِ  ٱلرَّ  ٱلرَّ
 نَْھِج اْلبََالَغةِ  فِي َشْرحِ  َالیَةِ الوِ  ِطیبُ 

 َعلَْیِھ السََّالمُ  -أَبِي طَالِبٍ  ْبنِ  َعلِيِّ ، اْلُمْؤِمنِینَ  أَِمیرِ ، لَِمْوَالنَا
)49( 

 2016 -10 - 31؛ 1395 -08 - 10؛ 1438 -01 - 29دوشنبھ 
I.  نسخھ فیض اإلسالم)130(حکمت ، 
 علیھ الّسالم: -متن و ترجمھ کالم امام  .1

ً  أُْعِطيَ  َمنْ  -الّسالمعلیھ  -قَالَ  وَ : 130 قصار، االسالم فیض ً  یُْحَرمْ  لَمْ  أَْربَعا َعاءَ  أُْعِطيَ  َمنْ  أَْربَعا َجابَةَ  یُْحَرمِ  لَمْ  الدُّ  أُْعِطيَ  َمنْ  وَ  اْإلِ
ْكرَ  أُْعِطيَ  َمنْ  وَ  اْلَمْغفَِرةَ  یُْحَرمِ  لَمْ  اِالْستِْغفَارَ  أُْعِطيَ  َمنْ  وَ  اْلقَبُولَ  یُْحَرمِ  لَمْ  التَّْوبَةَ  یَاَدةَ  یُْحَرمِ  لَمْ  الشُّ  . الزِّ

 آن و، نشد محروم شدنپذیرفتھ از داده شد، دعا كھ نشد. آن محروم چیز چھار بخشیده شد، از چیز ھر کھ چھار:] فرمود و[
شکر  كھ آن و، مغفرت محروم نشد از داده شد، غفران خواستن كھ آن و، گردیدن محروم نشد قبول از، داده شد توبھ كھ را

 . فزونی محروم نشد از داده شد
 وَ  االستغفار في قال و؛ لَُكمْ  أَْستَِجبْ  اْدُعونِي الدعاء في قال تعالى هللا كتاب في ذلك تصدیق و -رحمھ هللا تعالى -[قال الرضي

َ  یَْستَْغفِرِ  ثُمَّ  نَْفَسھُ  یَْظلِمْ  أَوْ  ُسوءاً  یَْعَملْ  َمنْ  َ  یَِجدِ  هللاَّ ً  َغفُوراً  هللاَّ  إِنََّما التوبة في قال و؛ َألَِزیَدنَُّكمْ  َشَكْرتُمْ  لَئِنْ  الشكر في قال و؛ َرِحیما
ِ  َعلَى التَّْوبَةُ  ُ  یَتُوبُ  فَأُولئِكَ  قَِریبٍ  ِمنْ  یَتُوبُونَ  ثُمَّ  بَِجھالَةٍ  السُّوءَ  یَْعَملُونَ  لِلَِّذینَ  هللاَّ ُ  كانَ  وَ  َعلَْیِھمْ  هللاَّ ً  هللاَّ ً  َعلِیما   َحِكیما
 أَْستَِجبْ  اْدُعونِيفرمود، " ءدعا باره در خدای تعالی است، كھ در كتاب تصدیق آن رحمھ هللا تعالی فرمود:] -[سیّد رضی و

َ  یَْستَْغفِرِ  ثُمَّ  نَْفَسھُ  یَْظلِمْ  أَوْ  ُسوءاً  یَْعَملْ  َمنْ  وَ فرمود، " غفران خواستن درباره و پاسخ گویم شما را!) تا بخوانید " (مرالَُكمْ   یَِجدِ  هللاَّ
 َ ً  َغفُوراً  هللاَّ  غفور و رحیم یابد). را خدا، غفران خواھد خدا از سپس ورزد، ستم خویشتن بر یا، كند بد ھر کھ کاری " (وَرِحیما
 التَّْوبَةُ  إِنََّمافرمود، " توبھ درباره و را). افزاییم شماشکر گزارید، مى " (اگرَألَِزیَدنَُّكمْ  َشَكْرتُمْ  لَئِنْ شکر فرمود، " باره در و

ِ  َعلَى ُ  یَتُوبُ  فَأُولئِكَ  قَِریبٍ  ِمنْ  یَتُوبُونَ  ثُمَّ  بَِجھالَةٍ  السُّوءَ  یَْعَملُونَ  لِلَِّذینَ  هللاَّ ُ  كانَ  وَ  َعلَْیِھمْ  هللاَّ ً  هللاَّ ً  َعلِیما  ھك نیست این (جز "َحِكیما
خدا توبھ  پس نزدیك. از كنندمي توبھ سپس از روی نادانى، دھندزشتی انجام می كھ آنان براى است خدا بر پذیرفتن توبھ

 علیم حکیم است) کند بر آنھا، ومی
I. 1( 130 شرح حکمت( 

ً  أُْعِطيَ  َمنْ  .1 ً  یُْحَرمْ  لَمْ  أَْربَعا " بھ صیغھ یُْحَرمْ " و "أُْعِطيَ نشد. " محروم چیز چھار بخشیده شد، از چیز ھر کھ چھار: أَْربَعا
 بخشد.باشند، و داللت بر آن دارند کھ توفیق این چھار چیز را خدای تعالی بھ عبد میمجھول می

ُ ُذو اْلفَْضِل اْلَعظیمِ فرماید، "خدای تعالی می ِ یُْؤتیِھ َمْن یَشاُء َو هللاَّ آن را بھ این فضل خداست، ( )الجمعة 62:4(" ذلَِك فَْضُل هللاَّ
فھمند، و برای ھمین، خدای تعالی )، اھل بھشت این معنا را میكند و خدا داراى فضل بسیار استھر كھ بخواھد عطا مى

ِ َربِّ اْلعالَمینَ فرمود، " و پایان نیایش آنان این است كھ: الحمد �َّ رب العالمین یونس) ( 10:10(" َو آِخُر َدْعواھُْم أَِن اْلَحْمُد ِ�َّ
ھای کھ دارند از خداست، نھ از فھمند کھ ھمھ مقامات و درجات و نعمت). چون می][ستایش ویژه پروردگار جھانیان است

کنند، گاه از وجھی رحمت را بھ امتنانی و اکتسابی تقسیم می گویند خدا را.استحقاق و سعی و کوشش آنھا، حمد و سپاس می
 شھ در رحمت امتنانی دارد، چھ توفیق کسب تنھا از خدای تعالی است.ولی باید دانست کھ رحمت اکتسابی نیز ری

 حافظ:
 این ھمھ منصب از آن حور پریوش دارم   خواره بھ آواز بلندعاشق و رندم و مى

علیھ افضل صلوات  -امام المتّقین و النّاس اجمعین، علي بن ابي طالبدر این کالم امیرالمؤمنین، و قدوة العارفین، و  اشاره: .2
، و حّق آنھا را دارندمواضع توفیق را گراميو  شمارند،ھا مغتنم ميآنان کھ فرصت بھو بشارتي اشارتي است  -ینالمصلّ 
آن از  يرکاتگرداند مگر آن بھ امر خیري نمياي را موفّق ب، چرا کھ خداي تعالی بندهنندکميشایستھ آن است اداء ان کھ چن
فرماید، نھ از باب در اینجا از دعاء و توبھ و استغفار و شکر یاد ميستھ باشد. او خوابراي ، گرنھ تمامي برکاتش را، را

حصر، بلکھ از باب نمونھ. بنابراین، بنده در ھر موقعیتي کھ قرار داده شده است، توفیق انجام خیري بھ او ھبھ گردیده شده 
 ھمین معنا فرماید:خداي تعالی در اشاره بھ  است تا گوي توفیقي زند و کرامتي برباید.

ْحَمِة  لَِّذینَ ٱقُْل ٰیِعبَاِدَي  ِ ٱأَْسَرفُوْا َعلَٰى أَنفُِسِھْم الَ تَْقنَطُوْا ِمن رَّ َ ٱإِنَّ  �َّ نُوبَ ٱیَْغفُِر  �َّ ِحیمُ ٱ ْلَغفُورُ ٱَجِمیعاً إِنَّھُ ھَُو  لذُّ َوأَنِـیبُۤوْا إِلَٰى َربُِّكْم  لرَّ
بُِّكـْم مِّن قَْبِل أَن یَأْتِیَُكـُم  تَّبُِعـۤواْ ٱثُمَّ الَ تُنَصُروَن  وَ  ْلَعَذابُ ٱ ُكمُ ن یَأْتِیَ َوأَْسلُِموْا لَھُ ِمن قَْبِل أَ  بَْغتَةً َوأَنتُْم  ْلَعَذابُ ٱأَْحَسَن َمآ أُنِزَل إِلَْیُكم مِّن رَّ

طَُت فِي َجنِب  ِ ٱالَ تَْشُعُروَن أَن تَقُوَل نَْفٌس ٰیَحْسَرتَا َعلَٰى َما فَرَّ َ ٱأَْو تَقُوَل لَْو أَنَّ  لسَّاِخِرینَ ٱَوإِن ُكنُت لَِمَن  �َّ ھََدانِي لَُكـنُت ِمَن  �َّ
ةً فَأَُكوَن ِمَن  ْلَعَذابَ ٱأَْو تَقُوَل ِحیَن تََرى   ْلُمتَّقِینَ ٱ ْبَت بِ  ْلُمْحِسنِینَ ٱلَْو أَنَّ لِي َكـرَّ َوُكنَت ِمَن  ْستَْكبَْرتَ ٱوَ  ھَابَلَٰى قَْد َجآَءْتَك آیَاتِي فََكذَّ
ِ ٱَكَذبُوْا َعلَى  لَِّذینَ ٱتََرى  ْلقِیَاَمةِ ٱَویَْوَم  ْلَكافِِرینَ ٱ ْسَودَّةٌ أَلَْیَس فِي َجھَنََّم َمْثًوى لِّْلُمتََكبِِّرینَ  �َّ  الّزمر) 39:  53-60( ُوُجوھُھُم مُّ
در حقیقت، خدا ھمھ گناھان را  !ز رحمت خدا نومید مشویدا ،ایدروى روا داشتھكھ بر خویشتن زیاده ،اى بندگان من: بگو(

كھ شما را عذاب دررسد، و دیگر یارى نشوید، بھ سوى  و پیش از آنھمان غفور رحیم است. ، كھ او فرمایدغفران مي
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عذاب  زنید شما راكھ بھ طور ناگھانى و در حالى كھ حدس نمى پروردگارتان بازگردید، و تسلیم او شوید. و پیش از آن
، كھ [مبادا] كسى بگوید تا آن دررسد، نیكوترین چیزى را كھ از جانب پروردگارتان بھ سوى شما نازل آمده است پیروى كنید

كرد، گر خدایم ھدایت مى، "ایا بگوید"، تردید من از ریشخندكنندگان بودمبى ،خدا كوتاھى ورزیدمکنار دریغا بر آنچھ در "
ً از پرھیزگاران بودم بھ او !" [شدمكاش مرا برگشتى بود تا از نیكوكاران مى، "یا چون عذاب را ببیند، بگوید"، مسلّما

و روز قیامت كسانى را بودي". ھاى من بر تو آمد و آنھا را تكذیب كردى و تكبّر ورزیدى و از كافران آرى، نشانھ"] ،گویند
 )جھنم نیست؟بینى، آیا جاى سركشان در اند روسیاه مىكھ بر خدا دروغ بستھ

 حافظ:
   یببو قیمفرما گل توف ریخواجھ تقص  دیگویکھ بلبل بھ فغان م یگوش بگشا

    سواران را چھ شد دیآیدر نم دانیکس بھ م  اندافکنده انیو کرامت در م قیتوف یگو
    آمد ھزاران را چھ شد شیرا چھ پ بانیعندل برنخاست یھزاران گل شکفت و بانگ مرغ صد
    را چھ شد گسارانیم یکس ندارد ذوق مست مگر عودش بسوخت سازدیخوش نم یساز زھره
 کھ دور روزگاران را چھ شد   یپرسیاز کھ م   خموش داندیکس نم یاسرار الھ حافظ

 شمس مقاالتفرماید (چنین مي ،خدا گان خاصّ بندمحضر ھا، بھ ویژه شمس تبریزي در اشارتي بھ مغتنم شمردن فرصت
 )316 – 317 ص، دفتراول، تبریزى

 ]. رفت یغما بھ داشت چھ ھر [دانشمندى
 آن در. اوست سوره. اوست آیت. اوست ّهللا  كتاب. است رھبر كھ است مردى آن، نیست مصحف ّهللا  كتاب ازین او ... مراد
 آن كردمى قاضیى بغداد در گاه چندین؛ داشت یاد جھود آن آخر را ظاھر كتب این و، را ظاھر مصحف این .ھاستآیت آیت
 را خلیفھ تا ساخت كمینى، سالح با بگزید مردانھ مردان و، ساخت زمین زیر ھاخانھ و، آورد دست بھ ھاخزینھ و، جھود

، گشت مطلع اسرار بر و، شد واقف او مكر بر خلیفھ كھ است این مخلص، است دراز قصھ. فروگیرد را بغداد و، فروگیرد
 دانستیم پس !سگى و جھودى اندرون در او و، كنند بغداد قاضى را او كھ بود رسانیده جایى بھ قرآن علم و قضا پس .بگرفتش

 .مجرد نبشتھ آن نھ، خداست بنده برھاند ترا آنچھ كھ
 از نھ است پنھان. مدعیان میان اندكرده پنھان را خدا بنده شبھا، میان در اندكرده پنھان را قدر شب. ضلّ  فقد السواد اتبع من 

 چون، ندارد خبر او از و نشستھ او پھلوى؛ است نھان خفاش بر آفتاب چنانكھ. است شده پنھان ظاھرى غایت از بلكھ، حقیرى
 است محبوب خیال جاذب و، القدرة عند دنیاست جاذب و مقناطیس دنیا محبت زیرا! است كرده بكم صم را او دنیا محبت پرده
 .اْلقَْدرِ  لَْیلَةِ  فِي أَْنَزْلناهُ  إِنَّا كھ فروآید رحمت كھ مگر، شود محبوب غیر حجاب محبوب خیال و، العجز عند دنیا یعنى
 غایت از. پنھان ھاماه آن میان در و، است ترروشن او چھارده شب ماه ھزار از ،َشْھرٍ  أَْلفِ  ِمنْ  :است آیت چند انزلناه در

ْطتُ  ما َعلى َحْسَرتى یا: برآرد بانگ شود خبر با كھ روزى تا! است شده پنھان ظاھرى ِ  َجْنبِ  فِي فَرَّ  زھى. ّهللا  جانب ، فىهللاَّ
 جانب.بى جانب زھى، منزه جنب
 مرا كسى ھرگز؟ نباشم خوش چون. خوشم من اال! ناشناخت از من با كنندمى ھااین كھ كند ھمین؟ كند چھ نیاید وعده تا

، نداد دشنامى و، نگفت جفایى مرا كس ھیچ ھرگز و! مرا نكردند اقرار مقرب فرشتھ ھزار صد آن عقب در كھ نكرد انكارى
 ھزار تعالى خداوند اال، نشد دور و بیگانھ من از كسى ھرگز و! نگفت مرا دشنام آن عوض ثنا ھزار، جاللھ جل خداى اال

 و صدیقان جان ھزار صد اال، نكرد رد مرا سخن آن كھ نگفتم سخنى نصیحت روى از را كسى ھرگز و! نكرد لطف و تقرب
 (پایان نقل) !ننھادند سر پیش و نیامدند مقربان

، ص 1( ج -صلى هللا علیھم -بصائر الدرجات في فضائل آل محّمد) در کتاب ق 290تاریخ وفات ( صفار، محمد بن حسن
 ) چنین روایت فرموده است:62
ٍد َعِن  -5 ثَنَا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ ِ ْبِن َسِعیٍد َعْن فََضالَةَ ْبِن أَیُّوَب َعِن اْلقَاِسِم ْبِن یَِزیَد َعْن َمالٍِك اْلُجھَنِيِّ قَاَل َسِمْعُت أَبَا َعْبِد  اْلُحَسْینِ َحدَّ  -هللاَّ
ُ قَاَل ثُمَّ تََال ھَِذِه اْآلیَةَ أَْن  یَقُولُ  -ع ِ فََمْن َوَصلَنَا َوَصلَھُ هللاَّ ِ  َعلى تَقُوَل نَْفٌس یا َحْسَرتىإِنَّا َشَجَرةٌ ِمْن َجْنِب هللاَّ ْطُت فِي َجْنِب هللاَّ ما فَرَّ

را کھ فرمود ما درختي ھستم در  -علیھ الّسالم -(... شنیدم ابو عبدهللا، [امام جعفر بن محّمد، صادق] .َو إِْن ُكْنُت لَِمَن السَّاِخِرینَ 
أَْن تَقُوَل و را خدا. [رواي] گفت: سپس این آطھ را تالوت فرمود، "کنار خدا، پس ھر کھ پیوند داشتھ باشد با مالایر پیوند زند ا

ِ َو إِْن ُكْنُت لَِمَن السَّاِخِرینَ  َعلى نَْفٌس یا َحْسَرتى ْطُت فِي َجْنِب هللاَّ تردید بى ،خدا كوتاھى ورزیدمکنار دریغا بر آنچھ در " [ما فَرَّ
 ])!من از ریشخندكنندگان بودم

ثَنَا أَحْ  -6 ِد ْبِن إِْسَماِعیَل َعْن َحْمَزةَ ْبِن بَِزیٍع َعْن َعلِيٍّ الَحدَّ ٍد َعِن اْلُحَسْیِن ْبِن َسِعیٍد َعْن ُمَحمَّ ائِيِّ قَاَل: َسأَْلُت أَبَا اْلَحَسِن َمُد ْبُن ُمَحمَّ سَّ
َضا ِ  أَبَا اْلَحَسِن اْلَماِضيَ  -ع -الرِّ ْطُت فِي َجْنبِ  َعلى أَْن تَقُوَل نَْفٌس یا َحْسَرتى -َعزَّ َو َجلَ  -َعْن قَْوِل هللاَّ ِ  ما فَرَّ َو إِْن ُكْنُت لَِمَن  هللاَّ

ِ  قَاَل َجْنبُ  السَّاِخِرینَ  یَْنتَِھَي اْألَْمُر إِلَى  إِلَى أَنْ  ھَُو أَِمیُر اْلُمْؤِمنِیَن َو َكَذلَِك َمْن َكاَن ِمْن بَْعِدِه ِمَن اْألَْوِصیَاِء بِاْلَمَكاِن اْلَمْرفُوعِ  هللاَّ
ُ أَْعلَُم بَِمْن ھَُو َكائٌِن بَْعَدهُ.  آِخِرِھْم َو هللاَّ
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ْطُت فِي َجْنِب  َعلى أَْن تَقُوَل نَْفٌس یا َحْسَرتى -عّز و جلّ  -، درباره قول خدا-علیھ الّسالم -... پرسیدم از ابو الحسن، رضا( ما فَرَّ
ِ َو إِْن ُكْنُت لَِمَن ال ] فرمود: !تردید من از ریشخندكنندگان بودمبى ،خدا كوتاھى ورزیدمکنار دریغا بر آنچھ در " [سَّاِخِرینَ هللاَّ

ِ  َجْنبُ " " [کنار خدا] امیرالمؤمنین بود، و این چنین ھر کھ بعد اوست از اوصیاء باشد بر مکاني واال تا امر منتھي شود بھ هللاَّ
 )بعد از اوست. تر است بھ کسي کھآخرشان، و خدا دانا

ھستند، پس انسان چون امروز نیک بنگرد کھ در چھ کار و بار است، و مشرب و  بدایات عالمات نھایات اند کھگفتھ
آبشخورش از کجاست، و موفّق بھ چھ چیز گردیده است، با اندک تأملّي بداند کھ عاقبت امرش و نھایت سیرش بھ کجا ختم 

اء َدافِقٍ فرماید، "خداي تعالی مي شود.مي نَساُن ِممَّ ُخلَِق ُخلَِق ِمن مَّ الطّارق) (پس، انسان بنگرد کھ از  86:  5-6" (فَْلیَنظُِر اْإلِ
ْنسانُ  فَْلیَْنظُرِ چھ آفریده شده است، از آبی جھنده آفریده شده است)؛ " (پس، انسان باید بنگرد بھ  )عبس 80:24(" طَعاِمھِ  إِلى اْإلِ

  طعام خود.)
 ) چنین روایت فرموده است:123، ص 1دار الحدیث، ج -افي (ط کدر 

امِ  ْن َذَكَرهُ، َعْن َزْیٍد الشَّحَّ ِد ْبِن َخالٍِد، َعْن أَبِیِھ، َعمَّ  :ِعدَّةٌ ِمْن أَْصَحابِنَا، َعْن أَْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ
ِ  -َعلَْیِھ السََّالمُ  -َعْن أَبِي َجْعفَرٍ  ْنساُن إِلى، "-َعزَّ َو َجلَّ  -فِي قَْوِل هللاَّ ِعْلُمھُ الَِّذي ، "قَالَ  "َما طََعاُمھُ؟" ،قَاَل: قُْلتُ  "،طَعاِمھِ  فَْلیَْنظُِر اْإلِ

ْن یَأُْخُذهُ  ْنسانُ  فَْلیَْنظُرِ "، -عّز و جلّ  -درباره قول خدا -علیھ الّسالم -(... از ابي جعفر ."!یَأُْخُذهُ، َعمَّ  80:24(" طَعاِمھِ  إِلى اْإلِ
گیرد، از چھ کسي ن باید بنگرد بھ طعام خود]، گفت: گفتم، "چیست طعام او؟" فرمود، "علمش، کھ مي[پس، انسا )عبس
 )گیردش!مي

، ص 4ج ( عوالي اللئالي العزیزیة في األحادیث الدینیة) در ق 901ده در (زنبن أبي جمھور،  ،محمد بن زین الدینھم چنین 
َجالِ چنین نقل فرموده است، " -صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم -) رسول هللا78 " (بگیرید علم را از دھان ُخُذوا اْلِعْلَم ِمْن أَْفَواِه الرِّ

َحفِیُّونَ مردان!)، نیز " نَُّكُم الصَّ فَاتِِر َو َال یَُغرَّ کاغذ اھل دفترھا، فریب ندھند شما  بپرھیزید" (ص) و الصحفیّین( إِیَّاُكْم َو أَْھَل الدَّ
 )داران!

 دوم مثنوی: موالنا، دفتر
    درم یتو ز باال بر گشودست   را ز باال خوگرم ییجورزق
   انیالسماء رزقکم کرده ع یف  نموده تو مکان از المکان یا

 موالنا، دفتر سوم مثنوی:
    نھاد ییبھر لحم ما ترازو  قصاب داد نایست کآن علف تلخ

    غرض دادست از محض عطا یب  ز حکمت خور علف کان را خدا ورَ 
    زانچ حق گفتت کلوا من رزقھ  یرھ ینھ حکمت ا ینان کرد فھم
    نباشد عاقبت رتیکان گلوگ  حق حکمت بود در مرتبت رزق
 راز شد   یھالقمھ یکو خورنده  باز شد یدھان یدھان بست نیا

 حافظ:
    کھ علم عشق در دفتر نباشد  ییاوراق اگر ھمدرس ما یبشو
 نباشد   وریکھ حسنش بستھ ز  بند یو دل در شاھد وشیمن بن ز

َعاءَ  أُْعِطيَ  َمنْ  .3 َجابَةَ  یُْحَرمِ  لَمْ  الدُّ توّجھ شود کھ از این تعبیر استفاده  نشد. محروم شدنپذیرفتھ از داده شد، دعا كھ آن: اْإلِ
ھای ماست برای توّجھ سوی خدای تعالی، و لھدعاء یکی از مھمترین وسی شود کھ دعاء از خدا بھ بنده اعطاء شده است.مي

ھاي دو طرفھ خدا با ما، ابتداء کننده رابطھ اّول گوییم در جمیع رابطھخواھد. ابتداء ميامري است اضافي، کھ دو طرف مي
 اوست

 موالنا در دفتر اّول مثنوي:
    شنودیما م یلطف تو ناگفتھ  و تقاضامان نبود میما نبود
 عاجز و بستھ چو کودک در شکم    نقاش و قلم شیباشد پ نقش

َعاءَ  أُْعِطيَ  َمنْ " -علیھ الّسالم -در این بیان حضرت علي تصریحي است بھ آن کھ این حّق  " (ھر کھ بخشیده شود دعاء)الدُّ
را و دعاء  فرماید. آنگاه، چون عبد پاسخ مثبت گوید این دعوت حقّ تعالی است کھ ابتداء دعاء کننده را دعوت بھ دعاء مي

 نماید بھ پیشگاه خداي تعالی، او اجابت فرماید آن دعاء را، و آن در حقیقت اجابت دعاي خودش بوده باشد.
 موالنا، دفتر دوم مثنوی:

 كھ ترا رحم آورد آن اى رفیق  یاد ده ما را سخنھاى دقیق  
 ایمنى از تو مھابت ھم ز تو  ھم دعا از تو اجابت ھم ز تو

 مصلحى تو اى تو سلطان سخن اصالحش تو كنگر خطا گفتیم 
 گر چھ جوى خون بود نیلش كنى  كیمیا دارى كھ تبدیلش كنى
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 ستواین چنین اكسیرھا اسرار ت ستواین چنین میناگریھا كار ت 
 ز آب و گل نقش تن آدم زدى  آب را و خاك را بر ھم زدى

براي  .خداي تعالی استقتضای األول و اآلخر بودن او آن  ھمھ امور، براست  حاکم، کھ عام کلّي و است  پس، این اصلي
حیمُ نمونھ، در باره توبھ چنین فرمود، " اُب الرَّ َ ھَُو التَّوَّ البقرة) (سپس، بازگشت بر آنان  2:118" (ثُمَّ تاَب َعلَْیِھْم لِیَتُوبُوا إِنَّ هللاَّ

، کھ فیض و رحمت حّق توبھ عبد بین دو توبھ ربّ گونھ کھ  تا بازگردند، ھمانا خدا توبھ بسیار پذیر رحیم است!) پس، ھمان
دعوت بنده است او واقع است. فیض و رحمت نخست حّق رحمت و فیض ، دعای عبد نیز بین دو شودمیواقع  است بھ بنده،

او  را، استجابت می کنم برایتان.)(و پروردگارتا گفت: بخوانید م غافر) 40:60" (قَاَل َربُُّكُم اْدُعونِي أَْستَِجْب لَُكمْ  وَ ، "بھ دعاء
عّز و  -و ضمانت فرمود استجابت آن را براي ما. پس، فیض و رحمت دومي او ما را دعوت کرد بھ دعوت کردن خویش،

 استجابت دعاي بنده است.  -جلّ 
یا أَیُّھَا اي برتر، "زندگانينمایند ما را تا زنده گردانندمان با عوت مي -صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم -خداي تعالی و رسولش

َ یَُحوُل بَْیَن ا ُسوِل إِذا َدعاُكْم لِما یُْحییُكْم َو اْعلَُموا أَنَّ هللاَّ ِ َو لِلرَّ  8:24(" ْلَمْرِء َو قَْلبِِھ َو أَنَّھُ إِلَْیِھ تُْحَشُرونَ الَّذیَن آَمنُوا اْستَجیبُوا ِ�َّ
، و تانکندآنچھ زنده ميبھ دعوت کنند شما را چون را  پیامبر خدا و تجابت نماییداساید، اى كسانى كھ ایمان آورده( )األنفال

 )او محشور خواھید شد.آن کھ سوي ، و استبدانید كھ خدا میان آدمى و دلش حایل 
بود کھ بھ قھّار ملک و ملکوت، مالک خلق و آن نَزھره خداي سبحان احدي را اگر نمی بود این لطف و رحمت بی بیکران 

َوإَِذا َسأَلََك خواند، "او خود ما را بھ خویش مي کھ ،است لطف و کرمشکند یا چھ نکند. پس، بنگر چھ بي کران  مر بگوید چھا
اِع إَِذا َدَعاِن فَْلیَْستَِجیبُوْا لِي َوْلیُْؤِمنُوْا بِي لََعلَّھُ  و چون ( البقرة) 2:186( "ْم یَْرُشُدونَ ِعبَاِدي َعنِّي فَإِنِّي قَِریٌب أُِجیُب َدْعَوةَ الدَّ

 استجابت نمایند مرا باید ،پس مرا.چون مرا بخواند را دعاكننده جواب دھم دعاي من نزدیكم،  ،بندگانم درباره من از تو پرسند
 ه من باشد کھ رشد یابند!)ایمان آورند و 

. باال رفتن دعاء و قبول ھرچند حقیقت آن دو یکي است شود، و خطاب بنده بھ خدا دعاءخطاب خدا بھ بنده را امر نامیده می
 آن معراج عبد است.

خدای سبحان کھ در کمال عّز خویش غنی از عالمیان است، ولی سایھ عنایت و رحمت خویش بھ بر بندگان کشانید و گستراند 
تجابت می کنم برایتان). پس، ما را تشویق و ساخوانید مرا، بغافر) ( 40:60" (اْدُعونِي أَْستَِجْب لَُكمْ را تا آنجا کھ فرمود، "
جوید سوی ھای خویش را. داعی در دعای خویش توّسل میو از او خواھیم خواستھبخوانیم، کھ او را  ترغیب فرمود بھ این

ِ األَ "فرماید، خدای تعالی توسطّ اسماء حسنای او، خواه آنھا را بر زبان آورد، خواه نیآورد، خدای سبحان می ْسَماء اْلُحْسنَى َوِ�ّ
علیھ  -). برای مثال، حضرت ایّوبپس بخوانید او را با آنھا سمای نیکو برای خداست،او ( األعراف) 7:180" (فَاْدُعوهُ بِھَا
اِحِمینَ با توّسل بھ اسم " -الّسالم اِحمِ "" دعاء کرد، و گفت، أَْرَحُم الرَّ رُّ َوأَنَت أَْرَحُم الرَّ نَِي الضُّ  )األنبیاء 21:83(" ینَ أَنِّي َمسَّ

(ھمانا رنج و غم مرا در خود فروکشیده است، و حال آنکھ تو رحم کننده ترین رحم کنندگان باشی!) این ذکر و یاد اسمای 
است. خواندن خدا با اسماء حسنایش یا بھ لسان  -سبحانھ و تعالی -ھمان عروج و بازگشِت سوی هللا -عّز و جلّ  -حسنای خدا

حال، و آن برتر زبان فعل برتر از زبان باشند، و لسان حال، و یا بھ لسان فعل، و اینھا ھمان مراتب دعاء می قال است، یا بھ
شان و بھ قدر وسع و متناسب با اھمیّتھا، زبانصالح ھمھ این اقال است. گفتھ شده است کھ داعی باید بکوشد در زبان از 

 توان خویش.
فرموده است، و در دعایی کھ امیر المؤمنین بھ کمیل بن زیاد تعلیم فرمود نیز بھ این  خدای تعالی استجابت دعاء را ضمانت

" (پس، تو ِعباِدَك بِِعباَدتَِك، َو اَمْرتَھُْم بُِدعائَِك َو َضِمْنَت لَھُُم اِإلجابَةَ  فَإِنََّك قََضْیَت َعلىفرماید، "شاره شده است، آنجا کھ میامر ا
 ت خودت را، و امر فرمودي آنان را بھ دعاي خودت و ضمانت فرمودي براي آنھا اجابت را.)حکم کردي بر بندگانت عباد

 


