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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
)50( 

 2016 -11 - 07؛ 1395 -08 - 17؛ 1438 -02 - 07دوشنبھ 
I. )نسخھ فیض اإلسالم)130 حکمت ، 
 علیھ الّسالم: -متن و ترجمھ کالم امام  .1

 130 قصار، االسالم فیض
ً  أُْعِطيَ  َمنْ  -الّسالمعلیھ  -قَالَ  وَ  ً  یُْحَرمْ  لَمْ  أَْربَعا َعاءَ  أُْعِطيَ  َمنْ  أَْربَعا َجابَةَ  یُْحَرمِ  لَمْ  الدُّ  َمنْ  وَ  اْلقَبُولَ  یُْحَرمِ  لَمْ  التَّْوبَةَ  أُْعِطيَ  َمنْ  وَ  اْإلِ

ْكرَ  أُْعِطيَ  َمنْ  وَ  اْلَمْغفَِرةَ  یُْحَرمِ  لَمْ  اِالْستِْغفَارَ  أُْعِطيَ  یَاَدةَ  یُْحَرمِ  لَمْ  الشُّ   الزِّ
 لَُكمْ  أَْستَِجبْ  اْدُعونِي الدعاء في قال تعالى هللا كتاب في ذلك تصدیق و
َ  یَْستَْغفِرِ  ثُمَّ  نَْفَسھُ  یَْظلِمْ  أَوْ  ُسوءاً  یَْعَملْ  َمنْ  وَ  االستغفار في قال و َ  یَِجدِ  هللاَّ ً  َغفُوراً  هللاَّ  َرِحیما
  َألَِزیَدنَُّكمْ  َشَكْرتُمْ  لَئِنْ  الشكر في قال و
ِ  َعلَى التَّْوبَةُ  إِنََّما التوبة في قال و ُ  یَتُوبُ  فَأُولئِكَ  قَِریبٍ  ِمنْ  یَتُوبُونَ  ثُمَّ  بَِجھالَةٍ  السُّوءَ  یَْعَملُونَ  لِلَِّذینَ  هللاَّ ُ  كانَ  وَ  َعلَْیِھمْ  هللاَّ ً  هللاَّ  َعلِیما

 ً   َحِكیما
 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
 پاسخ گویم شما را!) تا بخوانید " (مرالَُكمْ  أَْستَِجبْ  اْدُعونِيدعا فرمود، " باره در خدای تعالی است، كھ در كتاب تصدیق آن و
َ  یَْستَْغفِرِ  ثُمَّ  نَْفَسھُ  یَْظلِمْ  أَوْ  ُسوءاً  یَْعَملْ  َمنْ  وَ فرمود، " غفران خواستن درباره و َ  یَِجدِ  هللاَّ ً  َغفُوراً  هللاَّ  بد ھر کھ کاری " (وَرِحیما
 غفور و رحیم یابد). را خدا، غفران خواھد خدا از سپس ورزد، ستم خویشتن بر یا، كند
 را). افزاییم شماشکر گزارید، مى " (اگرَألَِزیَدنَُّكمْ  َشَكْرتُمْ  لَئِنْ شکر فرمود، " باره در و
ِ  َعلَى التَّْوبَةُ  إِنََّمافرمود، " توبھ درباره و ُ  یَتُوبُ  فَأُولئِكَ  قَِریبٍ  ِمنْ  یَتُوبُونَ  ثُمَّ  بَِجھالَةٍ  السُّوءَ  یَْعَملُونَ  لِلَِّذینَ  هللاَّ ُ  كانَ  وَ  َعلَْیِھمْ  هللاَّ  هللاَّ

 ً ً  َعلِیما  توبھ سپس روی نادانى،از  دھندزشتی انجام می كھ آنان براى است خدا بر پذیرفتن توبھ كھ نیست این (جز "َحِكیما
 علیم حکیم است) کند بر آنھا، وخدا توبھ می پس نزدیك. از كنندمي

I. 2( 130 شرح حکمت( 
ً  أُْعِطيَ  َمنْ  .1 ً  یُْحَرمْ  لَمْ  أَْربَعا  نشد. محروم چیز چھار بخشیده شد، از چیز ھر کھ چھار: أَْربَعا
َعاءَ  أُْعِطيَ  َمنْ  .2 َجابَةَ  یُْحَرمِ  لَمْ  الدُّ   نشد. محروم شدنپذیرفتھ از داده شد، دعا كھ آن: اْإلِ
 فرماید:خداي تعالی مياجابت و استحابت: دعاء و  .3

اِع إَِذا َدَعاِن فَْلیَْستَِجیبُوْا لِي َوْلیُْؤِمنُ   قرة) الب 2:186( وْا بِي لََعلَّھُْم یَْرُشُدونَ َوإَِذا َسأَلََك ِعبَاِدي َعنِّي فَإِنِّي قَِریٌب أُِجیُب َدْعَوةَ الدَّ
استجابت  باید ،پس مرا.چون مرا بخواند را دعاكننده جواب دھم دعاي من نزدیكم،  ،و چون بندگانم درباره من از تو پرسند(

 ه من باشد کھ رشد یابند!)ایمان آورند و  نمایند مرا
 فرمایند:مرحوم عالمھ طباطبایي در بخشي از تفسیر این آیھ کریمھ چنین مي

 ]در آیھ شریفھ بكار رفتھ و فرق بین دعا و سؤالنكات و دقایقى كھ [
 .ترین و زیباترین معنا را براى دعا دارداین آیھ در افاده مضمونش بھترین اسلوب و لطیف

اوال: اساس گفتار را بر تكلم وحده (من چنین و چنانم) قرار داده، نھ غیبت (خدا چنین و چنان است)، و نھ سیاقى دیگر نظیر 
 .نسبت بھ مضمون آیھ كمال عنایت را دارد یاق داللت دارد بر اینكھ خداى تعالىغیبت، و این س

و ثانیا: تعبیر فرموده بھ (عبادى بندگانم)، و نفرمود (ناس مردم) و یا تعبیرى دیگر نظیر آن و این نیز عنایت یاد شده را 
 .رساندبیشتر مى

گیرند چون بندگانم از تو سراغ مرا مى، "و چنین و چنان) بلكھ فرموو ثالثا: واسطھ را انداختھ، و نفرموده: (در پاسخشان بگ
 ."من نزدیكم

رساند مؤكد كرده و فرموده: (فانى قریب) پس بھ درستى كھ من و رابعا: جملھ: (من نزدیكم) را با حرف (ان) كھ تاكید را مى
 .نزدیكم

شوم) تا ثبوت و دوام نزدیكى را فعل، (من نزدیك مى و خامسا: نزدیكى را با صفت بیان كرده و فرموده: (نزدیكم) نھ با
 .برساند

 .كند تعبیر بھ مضارع آورد نھ ماضى، تا تجدد اجابت و استمرار آن را برساندو سادسا: در افاده اینكھ دعا را مستجاب مى
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در صورتى كھ مرا  -دعانكنم دعاى دعا كننده) را مقید كرد بھ قید (اذا و سابعا: وعده اجابت یعنى عبارت (اجابت مى
بخواند) با اینكھ این قید چیزى جز خود مقید نیست، چون مقید خواندن خدا است و قید ھم ھمان خواندن خدا است و این داللت 

المؤمنون)  23:60(" اْدُعونِي أَْستَِجْب لَُكمْ "، دارد بر اینكھ دعوت داعى بدون ھیچ شرطى و قیدى مستجاب است نظیر آیھ
 )].د مرا تا استجابت كنم شما رابخوانی[(
 .و این ھفت نكتھ ھمھ داللت دارد بر اینكھ خداى سبحان بھ استجابت دعا اھتمام و عنایت دارد 

اى بھ چنین اسلوب در قرآن منحصر از طرفى در این آیھ با ھمھ اختصارش ھفت مرتبھ ضمیر متكلم (من) تكرار شده، و آیھ
 .بھ ھمین آیھ است

و (دعوت) بھ معناى این است كھ دعا كننده نظر دعا شده را بھ سوى خود جلب كند، و كلمھ (سؤال) بھ معناى و كلمھ (دعا) 
جلب فائده و یا زیادتر كردن آن از ناحیھ مسئول است، تا بعد از توجیھ نظر او حاجتش برآورده شود، پس سؤال بھ منزلھ 

خوانى، تا روى زنى، و مىرود صدا مىك شخصى را كھ دارد مىنتیجھ و ھدف است براى دعا (مثل اینكھ از دور یا نزدی
پرسى تا بھ این وسیلھ حاجتت برآورده شود) پس این معنا كھ براى سؤال شد خود را برگرداند، آن وقت چیزى از او مى

ردن خیر جامع ھمھ موارد سؤال ھست، سؤال علمى براى رفع جھل، و سؤال بھ منظور حساب و سؤال بھ معناى زیادتر ك
 .... .مسئول بھ طرف خود، و سؤالھاى دیگر

 ]شرط استجابت دعا و اشاره بھ تقسیم دعا بھ غریزى (فطرى) و زبانى[
" خود را مقید كرده أُِجیُب َدْعَوةَ الدَّاعِ " اى است كھ نباید از نظر دور داشت، و آن اینكھ خداى تعالى وعدهالبتھ در اینجا نكتھ
فھماند كھ دعا باید حقیقتا دعا باشد، نھ اینكھ مجازا و ..."، و چون این قید چیزى زائد بر مقید نیست، مىبھ قید" إِذا َدعاِن 

كند)، و یا (عالم را در گوئیم: (بھ سخن ناصح گوش بده وقتى تو را نصیحت مىصورت آن را آوردن، آرى وقتى مى
یحتى را باید گوش داد كھ متصف بھ حقیقت خیرخواھى صورتى كھ عالم باشد احترام كن) منظورمان این است كھ آن نص

نیز ھمین را  "إِذا َدعانِ ، "باشد. و آن عالمى را باید احترام كرد كھ حقیقتا عالم باشد یعنى بھ علم خود عمل كند، جملھ
كند، و علم قید و شرط است، اما این شرط را دارد كھ داعى حقیقتا دعا فھماند، كھ وعده اجابت ھر چند مطلق و بىمى

اش باشد، و خالصھ قلبش با زبانش موافق باشد، چون دعاى حقیقى آن دعائى است كھ قبل از غریزى و فطریش منشا خواستھ
چرخد، بھ زبان سر، زبان قلب و فطرت كھ دروغ در كارش نیست آن را بخواھد نھ تنھا زبان سر، كھ بھ ھر طرف مى

 از.دروغ و راست و شوخى و جدى و حقیقت و مج
م خدا بر عبد با استشھاد بھ این در ارتباط با تقدّ ) 209-210اکبر ابن عربي در فتوحات مکیّھ (ت، عثمان یحیى، ص  خیش
 :فرمایدچنین ميھ کریمھ آی
 ]محبت رب سبقت دارد بر محبت عبد[

فََسْوَف یَأْتِي " فرماید،یتعالى در كتاب عزیز م یکھ خدا  -باشد کھ خدا متولي گردد تو را با عنایتش! ق،یاي دوست شف - بدان
ُ بِقَْوٍم یُِحبُّھُْم َو یُِحبُّونَھُ  دارند). پس، دارد و دوستش مىآورد كھ دوستشان مىالمائدة) (بھ زودى گروھى را مى 5:54" (هللاَّ

اِع إِذا َدعاِن فَْلیَْستَِجیبُواأُِجیُب َدْعَوةَ اآورد از محبّت آنھا او را. و فرمود، " شتریآنھا را پ شمحبت خود البقرة)  2:186" (لِي لدَّ
کھ  یکھ بخواند مرا، پس باید استجابت كنند مرا)، اجابّت نمودنش ما را ھنگام یكنم خواندن خواننده  را ھنگام(اجابت مي

گان قرار داد، چرا کھ در آن کھ بخواند ما را. و "استجابت" را از بند یآورد از اجابت ما او را ھنگام شتریاو پ میبخوان
تأكید نیست، ولي انسان موانع  یبرا یانیست، و فائده -سبحانھ -اجابت او یمانعي برا  رایمبالغھ بیشتر است از "اجابت"، ز

 و آنھا ھوى، و نفس، و شیطان، و دنیا ھستند. ن،آ یاو را سو خواندیاجابت آنچھ خدا م یدارد برا
 ]كھ نشان ملّت استداشتن نماز است، و برپاى[
فرق است بین  اریتر است در مبالغھ از [باب] "إفعال"، و بسامر فرمود بھ استجابت، چھ [باب] "إستفعال" شدید ن،یھم یبرا

ولي محال است کھ خدا استعانت خواھد  شان،یاز خدا در کارھا ندیجومي یاکوان یار ن،یھم ی"استخراج" "اخراج". و برا
باب  نیدر ا ن،یھم یباب. برا نیالفاتحة) از ھم 1:5" (َو إِیَّاَك نَْستَِعینُ " م،یکھ بگوِ  راتعالى تعلیم فرمود ما  ی. خدایاز مخلوق
خاطر، و  نیام)، و مقّدم داشت اراده خود را بھ ھم" (نماز گزار! عزم وصال تو کردهِصْل! فَقَْد نََوْیُت ِوصالََك!فرمود، "

خاطر، آن را نیّت قرار داد، نھ  نیاوست با تو. بھ ھم وصلتدر وصلت، آن عین  یبکوشفرمود، "نماز گزار!" پس، چون 
 (پایان نقل) عمل.

 ً ْبتُْم فََسْوَف یَُكوُن لِزاما  الفرقان) 25:77( قُْل ما یَْعبَُؤا بُِكْم َربِّي لَْو ال ُدعاُؤُكْم فَقَْد َكذَّ
 )بھ زودي، مالزم گردد.پس  ،تكذیب كردیدبود دعاي شما، م اگر نميپروردگارداشت بھ شما اعتنایي نميبگو: (

حضــور" (ص  دبدر کتــاب "اگیرد این آیــھ کریمــھ اســت، یکي از آیاتی کھ درباره اھمیّت دعاء بسیار مورد استشھاد قرار مي
 ده است:) است، چنین آمق 664طاووس (متوفی  ابن " سیّدالمسائل نجاح و السائل "فالح )، کھ ترجمھ65
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ً ، "فرمایدمى -جاللھ جلّ  -خداوند ْبتُْم فََسْوَف یَُكوُن لِزاما الفرقان) (بگو: اگر  25:77" (قُْل ما یَْعبَُؤا بُِكْم َربِّي لَْو ال ُدعاُؤُكْم فَقَْد َكذَّ
ھمواره مالزم شما دعایتان نبود، پروردگارتان چھ اعتنایى بھ شما داشت، زیرا مسلّما شما تكذیب نمودید، و لذا تكذیبتان 

 خواھد بود.)
كنند ھیچ جایگاه و اھّمیتى قرار نداده؛ بنا بر این، از این كالم فھمیده خداوند در این آیھ شریفھ براى كسانى كھ دعا نمى

ت و بھ اندازه دعا كردن او، و ارزش او بھ قدر اھتمام بھ مناجا -جّل جاللھ -شود كھ جایگاه و منزلت انسان در نزد خداوندمى
 خواندن اوست.

شاید كسى اشكال كند و بگوید: مراد از "دعا" در این آیھ، "عبادت و پرستش خداوند" است ولى این درست نیست، بلكھ حّق 
اند كھ مقصود از "دعا" در این آیھ، بدون كم و ھمانى است كھ راویان مورد اعتماد از امامان و سروران ما روایت كرده

 )شود. (ترجمھ فالح السائل و نجاح المسائل، سیّد بن طاوسھ در عرف شرع فھمیده مىكاست ھمان دعایى است ك
 فرماید:مولي عبدالرّزاق کاشاني نیز در تفسیر این آیھ کریمھ چنین می

 حشرات شود، و ارزشي ندارد، مانندبودید کھ بدان توّجھی نميبود طلب نمودنتان خدا را و ارادتتان، چیزی ميیعنی اگر نمی
تر آگاه وخدای تعالى، و طلب باشد اراده و چیزي مورد اعتناء کھ از اصحاب تنھا وقتي انسان است چھ انسان، و خزندگان

  است.
فھمیم کــھ خــدای تعــالی وجــود و کمــاالت اّولیــھ انســاني را بــھ انســان، ماننــد بر اساس برداشت رایج از این آیھ کریمھ، چنین مــي

ھا بي ھیچ درخواستي بھ آنھا بخشیده است ولي آنان کماالت ثانویي خــود را بایــد از راه دعــاء و درخواســت کســب دیگر آفریده
 دعاء و درخواست مراتب و لوازم گوناگوني دارد. کنند. البتھ، چنانچھ خواھیم گفت، 

امری، "َعبَاَء" را نیز بھ خاطر آن  بھ پرداختن برای کامل آمادگی در اصل لغت بھ معنای" یَْعبَُؤا"در ھرصورت، ریشھ کلمھ 
 برداشــت مبنــا رپس، ب. اندپوشاند بھ این نام خواندهکھ آخرین لباسي است کھ برای خروج و آمادگی حرکت بھ سوي مقصد می

 شــما امــر بــھ اھتمــام چنــین ایــن خــدا، بــودنمی شــما طلــب و اراده و درخواســت معنــای ایــن آیــھ کریمــھ آن اســت کــھ اگــر رایــج،
 اســتعدادی درخواست بر است کھ متوقف، باشد بوده مراد خاّصھ رحمت یا و، ثانوی کماالت باید، صورت این در. ورزیدنمی

 مخلوقات.
 ):364، ص 2نامھ ھاى عین القضات، جاي چنین آورده است (در صدر نامھعین القضات ھمداني 

 ]: نامھ نود و نھم[ 
 بسم ّهللا الّرحمن الّرحیم

، مخصوص است بھ دعا و -قھ لطلب السعادة القصوى و الكمال األعلىأطال ّهللا بقاه و وفّ  -رادر أجل كامل الّدولھ و الدینب
المالقاة فضال منھ و كرما. نوشتھ عزیز أو برسید، و از رسیدنش بسى شادى حاصل شد، و ّهللا  ثناى بسیار، و ّهللا یسھل أسباب

 .دارم بدعا. أرجو كھ مستجاب بودتعالى یجزیھ خیرا إنّھ ولّى ذلك. در أوقات، آن عزیز را یاد مى
 25:77(" [قُْل ما یَْعبَُؤا بُِكْم َربِّي لَْو ال ُدعاُؤُكمْ ، "نّهللا ّهللا! ما را فراموش نكند، الّدعاء سالح المؤمن، و لو ال الّدعاء لكان ما كا

اگرنھ دعاى من بودى  .نّص قرآن مجید است،  بود دعاي شما)م اگر نميپروردگارداشت بھ شما اعتنایي نميبگو: (الفرقان) 
َال یَُردُّ ، "گویدچنین مى -و آلھ سلّملیھ عی هللا صل -بر شما، دیر بودى تا قدر ال أبالى دمار از جان شما برآوردى كھ مصطفى

َعاءُ  افزاید مگر " [(و در عمر نمي یَِزیُد فِي اْلُعُمِر إِالَّ اْلبِرُّ  َال " کند قضاء را مگر دعاء)]،" [(رّد نمياْلقََضاَء إِالَّ الدُّ
 ردّ براي برادرش در ھنگام غایب بودن دعاء مؤمن " (ُدَعاُء اْلُمْؤِمِن ِألَِخیِھ بِظَْھِر اْلَغْیِب ُمْستََجابٌ "و  نیکوکاري)]،

. اگر وقتى بر سر تربت بزرگى شود)][(دعاي مسافر رّد نمي تَُردَّ  ال المسافرِ  . خصوصا دعاى غایب، كھ دعوةُ شود)]نمي
 رسد، ما را بھ دعا یاد دارد و بگوید: اللھّم اجعلھ برحمتك مّمن یخشاك، كھ فتوحى بزرگوار بود. ھذا مضى.

 مصدر را اضافھ" ُدعاُؤُكمْ " ،رخی از مفسّران مانند مرحوم طبرسی در مجمع البیان، و مرحوم عالمھ طباطبایی در المیزانب
 بر" َربِّي"گردد بھ كلمھ کھ بر می است ضمیرى آن فاعل بھ معنای "دعوت کردن شما"، و ،انددانستھ خودش مفعول بھ
 تعالی خدای، بودنمی شما نجات و صالح و خیر بھ شما دعوت خاطر بھ اگر کھ است آن منظور، صورت این در گردد.مى
 این رغم علی دھد قرار شما برای راھنما و مرشد و ولی، امام و، رسول این ھمھ کھ آنجا تا شما بھ داشتنمی توّجھ چنین این
 است.  بھتر ظاھرا بھ دوم معنا بینند. اینمی شما از کھ اّذیتی و آزار ھمھ

شاید این دعاءی خدا، کھ ھمان دعوت نمودن بندگان است بھ صالح و رشدشان، در مقابل دعای بنده است خدا را. خدای 
اِع إَِذا َدَعاِن فَْلیَْستَِجیبُوْا لِي َوْلیُْؤِمنُ "فرماید، تعالی می " َعلَّھُْم یَْرُشُدونَ وْا بِي لَ َوإَِذا َسأَلََك ِعبَاِدي َعنِّي فَإِنِّي قَِریٌب أُِجیُب َدْعَوةَ الدَّ

ھنگامی  را خواننده خواندن كنممي نزدیك ھستم، اجابت ھمانا من درباره من، او از تو پرسند چون بندگانم و(البقرة)  2:186(
 )رشد یابند. تا ایشان باشد ایمان آورند بھ من باید و مرا، كنند استجابت باید پس مرا، کھ بخواند

 فرمایند:در تفسیر این آیھ کریمھ چنین مي -مد ظلھ -آملياستاد، آیة هللا جوادي 
كند بندي ميخب شما چیزي را فروگذار نكردید كھ ھر چھ ما گفتیم شما بھ ھم زدید تكذیب كردید لذا در بخش پایاني كھ جمع

شما تصدیق نكردید  ارزشید چرا؟ براي اینكھ شما ارزشتان در تصدیق سخنان ماست ولي ھر چھ ما گفتیمفرماید شما بيمي
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یعني با دید سنگین شما را نگاه بكند "، َعبأَ بكم" یا نافیھ است ،استفھام انكاري است "ما"یا " َما" حاال این" قُْل َما یَْعبَُؤا" دیگر
فَقَْد " كند براي اینكھ وزني ندارید وزنتان در تصدیق است شما كھبا وزن نگاه بكند اعتنا بكند بھ شما خب بھ شما اعتنا نمي

ْبتُمْ  این از باب اضافھ مصدر بھ مفعول است یا اضافھ مصدر بھ فاعل است اگر دعاي شما نباشد " لَْوالَ ُدَعاُؤُكمْ " حاال "،َكذَّ
اضافھ بھ فاعل باشد  "ُكم"بھ " دعا"چنین نیست كھ اضافھ این ،ارزشیدارزش ندارید یا اگر ذات اقدس الھي شما را نخواند بي

لو ال دعاء "ارزشید اضافھ بھ مفعول است یعني اگر او دستتان را نگیرد بي !خیر ،ارزشیدا خدا را نخوانید بيیعني اگر شم
شوید ال مي ،شوید ال شيء نھ اینكھ اگر شما خدا را نخوانیداگر او پیغمبر نفرستد ھدایتتان نكند دین پیدا نكنید مي" هللا ایاكم
بخوانید یا كسي شما را باید جذب بكند؟ اول از طرف ذات اقدس الھي باید شما را خواھید خدا را شما خودتان مي .شيء

 .خوانیدبخوانند تا حّق حیات پیدا كنید وگرنھ خودتان كھ خدا را نمي
گرچھ اضافھ بھ فاعل ھم باز بھ یك وجھي قابل توجیھ  ،غرض این است كھ این اضافھ بھ مفعول است نھ اضافھ بھ فاعل

خواند كھ وزني نداشتید كھ پس وزنتان بھ این است كھ این اگر او شما را نمي"، ا یَْعبَُؤا بُِكْم َربِّي لَْوالَ ُدَعائھ ایّاكمقُْل مَ ، "است
ْبتُمْ  فَقَدْ " امور را تصدیق كنید رابطھ را حفظ بكنید ولي متأسفانھ ْبتُمْ " حاال كھ" َكذَّ وزنید ھمین عذاب الھي و كیفر پس بي" َكذَّ

بردار نیست چون آید از شما دستھمین تكذیب كھ بھ صورت عذاب در مي" یَُكونُ  فََسْوفَ " شود الزمھي براي شما ميتلخ ال
 .آیددر حقیقت ھمین عمل است كھ بھ این صورت در مي

)، انتظار كنم شما رابخوانید مرا تا استجابت المؤمنون) ( 23:60(" اْدُعونِي أَْستَِجْب لَُكمْ "چون خداي تعالی فرمود، اشاره:  .4
کنند. در پاسخ گاه گفتھ یابند، و از معناي این آیھ کریمھ پرسش ميرود ولي بسیاري استجابت را نمياستجابت دعاء مي

سوره مبارکھ بقرة آمد، گاه  186دعاء بھ حقیقت دعاء نبود چنانچھ در بیان مرحوم عالمھ طباطبایي در تفسیر آیھ شود کھ مي
 :فرمود (ترجمھ) شیخ ابن عربي در فّض ایوبي فصوص الحکماء سوي خدا نبود چنانچھ شود دعگفتھ مي
نیکو و  بود، او صابر ، وصبرشکشف آسیب از خود، زیاني نرساند بھ در بخواند خدا را بنده  اگر دانستیم كھ ،بنابراین
ابٌ ، "فرمودي تعالی كھ خدا ، چنانايبنده  سوينھ ، خداسوي عنى بسیار بازگردنده اّواب بود) یص) (او  38:17" (إِنَّھُ أَوَّ

بسیارند یک امر كننده اسباب زایلرا کھ ، چداردبدان استناد  سبب زیرا بندهکند با حّق تعالی در آن ھنگام کار مي ليو، اسباب
تر را شایستھد و رنج آن در سببھ توسطّ بزایل کننده است كھ  ياحدعین وپس بازگشت بنده بھ عیني واحد است. مسبّب ولي 

 حالفرمود مرا" خداوند استجابت نکھ " گویدو ب، با علم خدا در آن بسا موافق نباشدچھ خاص، كھ  ياز رجوع بھ سبباست 
 (پایان نقل) .كھ زمان و وقت اقتضاى آن را نداشت، خاصى يسبببود او را، و تنھا میل کرده بود سوي  نخواندآن کھ او 

رضوان هللا تعالی  -" امام خمینيصباح الھدایة إلى الخالفة و الوالیةالّدین آشتیاني در مقدمھ خود بر "ممرحوم سیّد جالل 
 )83قدمة، ص چنین آورده است(م -علیھ

نامدار  احترام خاصى براى آن عارف -قده -از آن جا كھ عارف كاشانى از اجلھ ارباب حق و یقین است و حضرت امام
اند، بھ توجیھ كالم آن عارف بزرگ پرداختند، و آن را بھ معنایى كھ اكثر خواص از درك آن عاجزند، تا چھ رسد بھ قایل

قرب "و  "،وجھ خاص"اى كوتاه تفھیم فرمودند، كھ حق با ھر موجودى از طریق ارباب علوم آلیھ، با لسان خاص در جملھ
 :تعبیر كرده است "سبب سوزى"از آن بھ جھت  [؟] و موالنا جالل الدین رومى ،نیز ارتباط دارد "تولیة"و  "،وریدى

 وز سبب سوزیش سوفسطاییم  از سبب سازیش من سوداییم
 وز سبب سوزیش سرگردان شدم از سبب سازیش من حیران شدم 

 موالنا دفتر اّول مثنوي:
    را میروح سازد ب یمنیا  را میپرورد در آتش ابراھ

   مییچو سوفسطا االتشیدر خ  مییمن سودا شیسبب سوز از
 موالنا دفتر سوم مثنوي:
    ستیست و ارزاق نبا قوت ارواح  ستیکھ چ یدانیم رنجیب یروز
    کاوکنج یگنج اندر گاو دان ا  ست بر قربان گاوا موقوف کیل

    در دست فھم تو زمام یدادم  ام ور نھ تمامخورده یزیچ دوش
    ز پنھان خانھ است دیآیھرچھ م  ام افسانھ استخورده یزیچ دوش
    میچشمان کرشم آموختگر ز خوش  میبر اسباب از چھ دوخت چشم
    در سبب منگر در آن افکن نظر   دگر یبر اسباب اسباب ھست
    زدند وانیبر ک شیمعجزات خو   در قطع اسباب آمدند ایانب
    افتندیراعت چاش گندم ز یب   مر بحر را بشکافتند سببیب
    کشانآمد کش شمیپشم بز ابر  شانیھم آرد شد از سع ھاگیر

    و ھالک بولھب شیعز درو  قرآن ھست در قطع سبب جملھ
    لشکر زفت حبش را بشکند  دو سھ سنگ افکند یلیباب مرغ
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    کو بھ باال پر زند یسنگ مرغ   را سوراخ سوراخ افکند لیپ
 تا شود زنده ھمان دم در کفن     گاو کشتھ بر مقتول زن دم
    شیخو یپاالز خون دیخون خود جو  شیخو یجھد از جا دهیببرحلق
    رفض اسبابست و علت والسالم   ز آغاز قرآن تا تمام نیھمچن
    داشودیکن تا ترا پ یبندگ  نھ از عقل کارافزا شود نیا کشف
   یسوار عقل عقل آمد صفشھ   یمعقوالت آمد فلسف بند

 موالنا در دفتر پنجم مثنوي:
    صنعش را سزاست داریکھ نھ ھر د ھاستھا بر نظرھا پردهسبب نیا
    و بن خیتا حجب را بر کند از ب  سبب سوراخ کن دیبا یادهید
    ھرزه داند جھد و اکساب و دکان  اندر المکان ندیمسبب ب تا
    پدر یا طیاسباب و وسا ستین و شر ریھر خ رسدیمسبب م از
 تا بماند دور غفلت چند گاه  راهمنعقد بر شاه یالیخ جز

 :شود، چنین گفتھ ميجابت دعاء و قضای حاجتافرق ، و در شود کھ اجابت غیر از قضاء حاجت استگاه نیز گفتھ مي
"، و إجابت دعاء غیر قضاء حاجتی است کھ در دعاء لبیك عبدىإجابت حتمی است، و آن قول خدای تعالی است بدو، "

 ت،آخرگاه در و  تی،د مدّ گاه بعو باشد، حال آن گاه در و  است، إعطاء مراد و إیصال مرادخواستھ شده است. قضاء حاجت 
 .ش در چیز دیگری باشدخیرگاه و 
یا  عاء کرده است برای گناھی د . یا آن کھگردد مگر بھ خاطر یکی از این سھنمی مسلم ردّ  تدعوآمده است کھ "حدیث  در و

ء کرده دعاآنچھ قدر ھ بگرداند از امر ناگوار را یا آن کھ بر میو شود برای آخرتش، ه میریخیا آن کھ ذو  ی،قطع رحم
 است".

تقاضای کند در دعاء، إجابت و لبیک او برتر است از قضای حاجت خود. دعاء و برای کسی کھ تعظیم مقام خدای تعالی می
 ای باشد برای حرف زدن با خدا سبحان، و شنیدن لبیک او.حاجت، گاه بھانھ

 شیخ ابن عربي در فّض عیسوي فصوص الحکم نیز فرمود (ترجمھ):
در مکانی کھ واقع شد از او، کھ قیام فرمود  است -صلی هللا علیھ و سلّم -محّمداز  نشواقع شد بودنش، بھ خاطردى محمّ  ّماو ا
ْبھُْم فَإِنَّھُْم ِعباُدَك َو إِْن تَْغفِْر "کرد بھ غیر آن تا طلوع فجر، فرمود آن را و عدول نمیکھ تکرار می رادان شبي کامل ب إِْن تَُعذِّ

فرمایي برای  غفرانو اگر  ،بندگان تواند، آنان آنان رافرمایي اگر عذاب  المائدة) ( 5:118" (لَھُْم فَإِنََّك أَْنَت اْلَعِزیُز اْلَحِكیمُ 
چنانچھ ضمیر غایب است ) او" (ھو"كھ  ضمیر غایب است، چنان )آنان" (ھم"و حکیمی.) عزیز و خود ھمان تو آنان، 

 است برای پس غیب، پوشش .بھ ضمیر غایبورزیدند) اند كھ كفر آنان كسانى( الفتح) 48:25" (ھُُم الَِّذیَن َكفَُروا"فرمود، 
ْبھُمْ ، "فرمود. بنابراین، شوداراده مى مشھود حاضربھ آنان از آنچھ  و ، بھ ضمیر غائب ) آنان را عذاب فرمایي اگر" (إِْن تَُعذِّ

 .از حقّ در آنند آن عین حجابى است كھ آنان 
آن برای كرار طلوع فجر بھ ت ش تاپروردگارش در مسئلھ شب كاملورزیدن او بر و اصرار  -المعلیھ السّ  -سؤال نبيپس .... 

ھاي فصلداشت بر او عرضھ می قّ پس، ح كرد.تكرار نمى اّول سؤال،اجابت را در ، و اگر شنیده بود اجابت بوددرخواست 
ْبھُْم گفت بھ او، "در ھر عرضھ و عینی، میل، ومفصّ را، عرضھ داشتنی  ه بودندشدمستوجب عذاب آنچھ بھ سبب آن  إِْن تَُعذِّ

و اگر  ،بندگان تواند، آنان آنان رافرمایي اگر عذاب  (المائدة)  5:118" (ْم فَإِنََّك أَْنَت اْلَعِزیُز اْلَحِكیمُ فَإِنَّھُْم ِعباُدَك َو إِْن تَْغفِْر لَھُ 
برگزیدن و  حقّ آنچھ موجب تقدیم عرض آن در دید مياگر  ،پسحکیمی.) عزیز و خود ھمان تو غفران فرمایي برای آنان، 

بر او مگر آنچھ را استحقاق عرضھ نفرمود  ،پسکرد، نھ برای آنان. ی علیھ آنان میداشت [از آنھا را]، دعاپیشگاه او را مي
 .عفوشقرار گرفتن در برابر و خدا، تسلیم در برابر داد از بھ دست میاین آیھ شتند، کھ داآن را 

تا را از او اجابت  افکند، بھ تاخیر خواندنش او را اش را دربنده وتصدوست داشتھ باشد  حقّ کھ چون  استآمده در حدیث 
و حكیم كسى است كھ " را آورد، اْلَحِكیمُ "اسم برای ھمین،  دن از او.روى گردان او، نھ ت بھجھت محبّ  کند آن را ازتكرار 

 ،بنابراینشان. ی آن را دارد با صفاتاقتضاآنھا از آنچھ حقایق گرداند آن را منحرف نمینھد، و مىشان اشیا را در جایگاه
ی خداعظیم بود از آیھ را بر دانشى کردنش این  بھ تكرار -سلّمآلھ و صلّى ّهللا علیھ و  -. پس، اورتیبعلیم است بھ ت حكیم
بھ اى را بندهبدارد  خدا موفّقو ھرگاه  .از آن است سكوت بھتر ،، وگرنھکندگونھ تالوت این ،كندھ تالوت ھركپس، . تعالی

و برآوردن حاجتش را اراده كرده ، را در آن او را  كھ اجابت او را بدان مگر آنگرداند خدا موفّق نمی ،امرىاز سخن گفتن 
 .است

ھم  نمودنی مواظبت کندباید مواظبت  تضمین کرده است آنچھ بر موفّق شده است، وآنچھ را پس، ھیچ کس نباید ُکند شمارد 
ش یا با شنوایي خود ھر گونھ کھ گوش اببشنود تا  احوالشجمیع در  بر این آیھ -سلّمآلھ و صلى ّهللا علیھ و  -هللارسول چون 
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گوششت؛ تو را بھ پاداش دھد تو را با سؤال زبانی، بشنوایاند اگر پس، . بشنوایاند اجابت را بھ تو خداکھ گونھ ھر خواھى، یا 
 .اتشنوایىبا  تو را دیانشنواب معنا، ابپاداش دھد تو را اگر و 

 فرماید:در پایان این فّص چنین میشیخ مؤیّدالّدین جندی 
آن را بھ طور  حّق تفسیرکھ محمدي عیسوي،  تمناجاھ را در آینیافتم افزون بر آنچھ شیخ تفسیر فرمود این : گویدمي عبداین 

 .آن را تقریرش سن خبیرحُ ا بفرمود ر یحرت، و کامل اداء کرد
پس، حقیقت و ذات عباد هللا ھمان قرقگاه منیع رّب معّز آنھاست، کھ احدی، غیر خود، را امکانی برای دست رسی بدان 

است، و احدی را در آن  -تبارک و تعالی -نگذاشتھ است. آنچھ در ذات آنھاست از استعداد و قابلیّت ذاتی فقط بھ مشیئت او
 اختیار و تصّرفی نیست. 

" پرداخت، و سّر اْلَعِزیُز اْلَحِكیمُ " در "اْلَعِزیزُ " با اسم "اْلَحِكیمُ بھ بیان سّری از اسرار ھمراھي اسم " پس، در پایان فصّ 
استجابت دعاء بنده ھرچند با تاخیر بوده باشد را یادآور شد، کھ خدای حکیم عالم بھ ترتیب و مصالح عباد است، و در چیزی 

 دھد، و تاخیر تحقّق خواستھ خود عین صالح و خیر عبد است.قرار می ترین حال و وضعرا در بھترین و شایستھ
 موالنا، دفتر سوم مثنوی:

 گفتن حق است کیلب نیع ازمندیآنک هللا گفتن ن انیب
    یاز ذکرش لب شدیم نیریتا کھ ش   یشب یگفتیهللا م یکی آن
    کو کیھمھ هللا را لب نیا  ارگویبس یآخر ا طانیش گفت
    سخت یبا رو یزنیچند هللا م  تخت شیجواب از پ کی دیاینیم
    در خواب او خضر را در خضر دید   دل شد و بنھاد سرشکستھ او
    یااز آن کش خوانده یمانیچون پش  یااز ذکر چون وا مانده نیھ گفت
    کھ باشم رد باب ترسمیزان ھم   جواب دیآینم کمیلب گفت
    ماست کیو درد و سوزت پ ازیو آن ن   ماست کیآن هللا تو لب گفت
    تو یپا نیجذب ما بود و گشاد ا   تو یھاییجوو چاره ھالھیح

    کھاستیرب تو لب ایھر  ریز  و عشق تو کمند لطف ماست ترس
    ستیرب گفتنش دستور ن ایزانک   ستیدعا جز دور ن نیجاھل ز جان
    خدا وقت گزند تا ننالد با  دھان و بر دلش قفلست و بند بر
    عز و جالل یتا بکرد او دعو  مر فرعون را صد ملک و مال داد
    حق آن بدگھر یتا ننالد سو  او درد سر دیھمھ عمرش ند در
    حق ندادش درد و رنج و اندھان  جھان نیاو را جملھ ملک ا داد
    مر خدا را در نھان یتا بخوان   آمد بھتر از ملک جھان درد

    ستیبردگخواندن با درد از دل  ستیدرد از افسردگ یب خواندن
    کردن مبدا و آغاز را ادی   لب آواز را ریز دنیکش آن
    نیمع یمستغاث و ا یخدا و یا   نیو حز یشده آواز صاف آن
    ستیزنره ریزانک ھر راغب اس  ستیجذبھ ن یسگ در رھش ب ینالھ
 بر سر خوان شھنشاھان نشست   کھ از مردار رست یسگ کھف چون


