
 

 

 دعای روز سوم

واجعَل لّي  فاهَةٍ وَالتَموّيهِوَ باعِّدنّي فيهِ مِنَ السَ الذّّهنَ وَ التَنّبيهَ اللّهمَ ارزُقنّي فيهِ
 :بِجُودِكَ ّيا اَجوَدَ االَجوَدّينَ كُلِ خَيرٍ تُنزِلُ فيهِ نّصيّباً مِن

از  خدايا در اين روز مرا هتوش و بیتداری در کتار اطاعتتت نصتیب فرمتا و      
از هر چیزی که در ايتن روز   کارهای باطل دور گردان و جهالت و سفاهت و

تترين   کرمتت ای بخشتنده   به حق جتود و  .مرا نصیب بخش ،فرمايی می نازل
  .بخشندگان

ترجمةمنظومدعا

       

 بصتتاحب فضتتل عجیتت ختتدا ای  ای 
 

 کن تو روزی انتدر ايتن متاه نجیتب     
 

 ؤمنینبتتر متتن و هتتم بتتر عبتتاد متت   
 

 ذهتتن و استتتعداد قابتتل يتتا حبیتتب   
 

 ايتتتن عطتتتا را از ره لطتتتف و کتتترم
 

 بتتر جمیتت  قتتابلین فرمتتا نصتتیب     
 

 ن زمتتانگاهتتان تتتو متتا را ايتتآبی هتتم
 

 بر حقايق چون به هتر دردی طبیتب   
 

 دور فرمتتتا از ستتتفاهت وز جنتتتون 
 

 لطتتف فرمتتا تتتا شتتويم اکنتتون لبیتتب 
 

 بتتر کمتتال و عقتتل و ادراکتتات متتا   
 

 هتتر زمتتان افتتزوده فرمتتا يتتا رقیتتب   
 

 کتتن مقتترر بهتتر متتن از کتتل خیتتر   
 

 نشتیب و کاندر اين مته آيتد از بتاال     
 

 جتتود ختتود قستتم دهیمتتت حتتقِ متتی
 

 ا کتتريم و يتتا مثیتتب يتتا جتتواد و يتت  
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:فقرهاولدعا

  :اللَهُمَ ارْزُقْنِّي فِيهِ الذِهْنَ وَ التَنّْبِيهَ

 .خدايا در اين روز مرا هوش و بیداری در اطاعتت نصیب فرما

پیتدا کتنم و از    شوم و حافظهماه رمضان روزی کن که من هوشیار خدايا در اين 

 .برد می خیلی لذت ،شودر بیدار انسان اگ !شومخواب غفلت بیدار 

کته از   مدر ماه رمضان از خدا درخواست کنی ؛ بنابرايندر غفلت هستند ها انسان

 .خواب غفلت بیدار شويم

، عمده چیتزی کته موجتب شترافت انستان شتده       .انسان است ،اشرف مخلوقات

 واستطه آن ه کنتد و بت   متی  واسطه اين عقل همته چیتز را درک  ه که ب نعمت عقل است

 .تواند معرفت پیدا کند و به شناخت برسد می

حافظهعلتضعف

، و علتت ضتعف ذهتن و حافظته    ذهن است  وند،ی بزرگ خداها يکی از نعمت

  .باشدگناه تواند  می

با اينکته   .خواندند می ی سیوطیها اهلل بروجردی گاهی در درس شعر مرحوم آيت

 ،و مجتهتد شتده بودنتد    خواندنتد  می حدود هفتاد الی هشتاد سال از زمانی که سیوطی

 .از حافظه بسیاری قوی برخوردار بودند ،دوری از گناه دلیلولی به  ؛فاصله بود

:دعايیبرایتقويتحافظه

ختواهی هتر    اگر متی  !ای علی :دفرماي میمنین ؤالمخطاب به امیر پیامبر اکرم

نمتاز  بعتد از هتر   ، یخاطر بستپار ه ب ،کنی و مطالعه و قرائت می شنوی می چیزی را که

 :اين دعا را بخوان
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 ّيَاْخُذُ اَهْلَ الْاَرضِ بِاَلْوانِسُّبْحانَ مَنْ ال اَهلَ مَمْلَكَتِةِ لّيعَ الّيَعْتَّدي سُّبْحانَ مَنْ»

 هُمَ اجْعَلْ لّي فّي قَلّبّيْ نُوراً و بَّصَرَاً و فَهْماً ولالرَؤُفِ الرَحيمِ ال الْعَذابِ سُّبْحانَ

  1.«قَّدّيرٌ اِنَکَ عَلّي كُلِ شَيْئٍ عِلْماً

فقرهدومدعا

  :وَ بَاعِّدْنِّي فِيهِ مِنَ السَفَاهَةِ وَ التَمْوِّيهِ

 .کارهای باطل دور گردان جهالت و از سفاهت و و

 .گانه است هخردانه و بچ بیکار  سفاهت به معنای
و  کنتیم کته ستفاهت و نتادانی     می از خداوند متعال درخواست، دعافقره در اين 

 ...دروغ نگويم و، میغیبت نکن؛ ددور گردان را از ما یهانهکارهای باطل و سف

سفاهتوتمويهمفهوم

 2.خفت و سبکی است و زمام سبك را سفیه گويند ،اصل سفاهت
 .آيد می گرايی نیز بیهوده کاری و پوچ، حماقت، سفاهت همچنین به معانی جهالت

ه بر خالف شتخص حکتیم کت    ،شخص سفیه .نقطه مقابل حکمت است ،سفاهت
غیتر   رفتتار و کتردارش  ، دهتد  می امورش را از روی عقالنیت و با تدبیر و اتقان انجام

 .منطقی و بدون غايت عقالنی است
وقتی بخواهند چیتزی را زيبتاتر    .در اصل به معنای زراندود نمودن است« تمويه»

که حقیقت مسین  گذارند می ين از طال بر آنپوششی زر، از آنچه که هست جلوه دهند
 .کنند را پنهان آن

سفاهتوتمويهفرق

امتا   ؛خبر است بیاز پوچی و بطالن کار خويش  اساسا  «سفاهت»شخص مبتال به 
 تظاهر به ختوبی  و زشتی را زينت داده ،کارانه آگاهانه و فريب، «تمويه»شخص مبتال به

                                                 
 .تعقیبات مشتركه نماز مفاتیح الجنان؛.  

 .۷6  ، ص ج  ؛الكشاف .1
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 ختواهیم کته متا را در زمتره     می در حقیقت از خداوند در اين فقره از دعاپس  .کند می
 .پوچ انديش و اهل تزوير قرار ندهد، گرا های باطل انسان

:سفیهدرقرآنهایويژگی
 :شود که می سفیهان در فرهنگ قرآن به کسانی اطالق

ق را ناديتده  يبته افترادى کته حقتا    ، در فرهنگ قرآن » :جويی در برابر حق بهانه .1
 دلیتل استرائیل بته     کته بته بنت    چنتان  .شود یگفته م« سفیه»، و کفران نعمت کنند گرفته
سَّميَقُولُ  »: شتده استت   ستفیه گفتته  ، گرفتند قبله م تغییر  هموردى که دربار هاى ب  بهانه

 1 .«السُفَهاءُ

نقل شده است  نیز از امام 2؛ «وَ ال تُؤْتُوا السُفَهاءَ أَمْوالَكُمُ» ةذيل آيهمچنین در 
ى مفیتد و  هتا  یدن بته جتاى نوشت    ونچ .سفیه است، کس  که شراب بخورد :که فرمود
 .رود و حرام م  به سراغ آشامیدن  مضر، حالل

کتس   سفیه هستند و آن، روند راهه م  که راه حق را رها نموده و ب کسان  ، آرى
  3.عاقل است ،قدم درست بردارد که در انتخاب رهبر و مکتب

از پذيرش هر امری که مصداق حقیقتت باشتد    :از آيین يکتاپرستیرويگردانی  .2
 .زنند می بازسر (ین يکتاپرستی اسالمآي)

( بتا آن پتاکی و درخشتندگی   )، چه کسی از آيین ابتراهیم ، جز افراد سفیه و نادان
 گردان خواهد شد؟ روی

 .«...مِلَةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ غَبُ عَنْروَمَنْ ّيَ»
  

همچنین برختی   بخشی از سیره حضرت ابراهیم، در آيات قبل از آيه يادشده

قتترآن کتتريم در ادامتته آن آيتتات  .بتتازگو شتتده استتت ،کارهتتا و دعاهتتای آن حضتترت

مقتضای حکم عقل است و برای انستان   آوردن به حضرت ابراهیم ايمان: فرمايد می

                                                 
 .  41 : بقره.  

 .5: نسا. 1

 .12۸ ، ص  ج :تفسیر نور .۸

 .۸2 : بقره .4
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کته بته وستیله حضترت ختمتی       ای نیست جز پذيرش آيین توحیدی او دورز چارهرَخِ

ن نابخردی و سفاهت محض به شتمار  که عدم پذيرش آ چنان، تداوم يافت نبوت

 1.آيد می

ياوه سرايانه ستخنانی کته    بر زبان ،حق و عقل فسخنانی بر خال کردن جاری .3

 : از قول جنیان چنین آمده .رانند می بر زبان ،حق و عقل است فبر خال

از حق درباره خّدا سخنى دور  2:«وَ أَنَهُ كاَنَ ّيَقُولُ سَفِيهُنَا عَلىَ اللَهِ شَطَطًا» 

 . مّبنّي بر اّينكه خّدا داراى همسر و فرزنّد است ،فتگ مى

 3 .به معناى سخن دور از حقیقت است «شطط»کلمه

يعنت    ؛در اينجا ممکن است معن  جنس  و جمع  داشتته باشتد   «سفیه»تعبیر به 

و شتبیه و شتريک  انتختاب کترده      سفهاى ما براى خدا همسر و فرزندان قائتل بودنتد  

 .فتندگ منحرف شده و سخن  به گزاف م  حقو از راه  بودند

در اينجتا همتان مفهتوم     «ستفیه »اند کته  ان دادهاين احتمال را نیز بسیارى از مفسر

هتاى   نستبت  ،فرمان ختدا با است که بعد از مخالفت  «ابلیس» فردى را دارد و اشاره به

 رسما  ،ر به سجده بر آدميحت  به دستور پروردگار دا ؛نارواي  به ساحت مقدس او داد

  4.و خود را برتر از آدم پنداشت و آن را دور از حکمت شمرد اعتراض کرد

فقرهسومدعا

هر كار خيري كه در  واز :وَ اجْعَلْ لِّي نَّصِيّباً مِنْ كُلِ خَيْرٍ مِنْ كُلِ خَيْرٍ تُنْزِلُ فِيهِ

 .نّصيّبّي به من برسان ،فرماّيّي مّي اّين روز نازل

                                                 
 .5   ، ص۸ ج ؛تفسیر تسنیم.  
 .4: جن .1
 .ذیل واژه شطط  ؛المفردات ؛اصفهانی راغب. ۸
 .2۸  ، ص15 ج ؛تفسیر نمونه. 4
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کارخیرنشمردنکوچك

يمُواْ الّصَالَةَ وَآتُواْ الزَكَاةَ وَمَا تُقَّدِمُواْ ألَنفُسِكُم مِنْ خَيْرٍ تَجِّدُوهُ عِنّدَ اللّهِ إِنَ وَأَقِ»

پا دارّيّد و زكات بّدهيّد و بّدانيّد كه هرچه از  نماز را بر 1:«اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَّصِيرٌ

 ،ت و به تحقيقآن را نزد خّدا خواهيّد ّياف، فرستيّد مّي كار خير براي خود پيش

 .خّداونّد به همه كارهاي شما آگاه است

زيترا   ؛کوچتك بشتمارد و ناديتده بگیترد     هی  گنتاهی را که نبايد انسان  همچنان

گتو  ، ولی از نظر خداوند بتزرگ  ؛ممکن است غضب و سخط الهی در همان گناه باشد

و ديگتر  شتود   متی  به تدريج قلبش پر از گناه، اينکه اگر انسان گناهان را کوچك شمرد

 ؛اعمال و کارهتای خیتر   به همین منوال است .ماند میمجال هدايت و اصالح برای او ن

ولتی از نظتر    ؛ارزش باشتد  بتی پس ممکن است از نظر ما يك کار خیتری کوچتك و   

 . بسیار ارزشمند، خداوند

شتود و   می همین کارهای خیر کوچك است که به تدريج زياد ،از آن که بگذريم

بته   و گتردد  متی  از گناهان ما کاسته شده و بر ثواب و اجر ما افزوده، هرچه بیشتر شود

در روز قیامت مايه خرستندی  ، چه کوچك و چه بزرگ ،هر حال تمام کارهای خیر ما

 .و اطمینان خاطر ما است

، که نبايد بته کارهتای خیتر    همچنان ؛پس هی  کار خیری را نبايد کوچك شمرد

تنهتا چیتزی    .وص در هر دو حالت الزم استت خلزيرا قصد قربت و ؛مغرور شد بسیار

اين استت کته ضتمن داشتتن ختوف و هتراس از هتر گنتاه          که در اينجا مطرح است

دهد هرچنتد کوچتك    می انسان بايد به هر کار خیر و عمل صالحی که انجام، کوچکی

گتردد و   ای بسا همان يك کار خیر موجب غفران تمتام گناهتان انستان   ، امیدوار باشد

 .دوشبهشت برين  کننده تأمین

                                                 
 .2   :بقره.  
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 :فرمايد می نقل شده است که  و در روايت ديگری از امام صادق

هيچ كار خيري را  1:«التّصغّر شيئاً من الخير، فانک تراه غّداً حيث ّيسرّك»

زّيرا فردا آن را به نحوي خواهّي دّيّد كه ماّيه خرسنّدي و  ؛كوچک مشمار

 .خوشحاليت باشّد

و ايتن   آگاه است ،دهید می اری که انجامخداوند به هر ک: در آخر آيه آمده است

کار خیری از کارهای شما ناديتده   جمله برای تأکید بر اين مطلب است که خیال نکنید

آورد  متی  بلکه خداوند تمام کارهايتان را به حستاب  ؛گرفته و يا به حساب آورده نشود

نیز همتین   30عمران آيه  در سوره آل .و از هی  کوچك و بزرگی فروگذار نخواهد بود

 :فرمايد می بینیم که می معنی را

روزي كه هر كس هرچه كار : «ّيَوْمَ تَجِّدُ كُلُ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً» 

 .روبروي خود حاضر بّبينّد، خير انجام داده است

 : خوانيم مّي در آخر سروه زلزال نيز

كه به انّدازه هر :«همَنْ ّيَعْمَلْ مِّثْقالَ ذَرَةٍ شَرًا ّيَرَوَ  هفَمَنْ ّيَعْمَلْ مِّثْقالَ ذَرَةٍ خَيْراً ّيَرَ»

كار بّد اي  هآن را خواهّد دّيّد و هركه به انّدازه ذر ،كار خير داشته باشّداي  هذر

 .آن را خواهّد دّيّد، داشته باشّد

آرزویجبرئیل

  .ما وجود دارد که کمتر به آن توجه داريم در زندگی برخی امور مهم

اين بود که مردم ، دادند ی که انجام میيکی از کارهای مهم، دين  انبیا و پیشوايان

 .های واال و با عظمت به اين امور متوجه کنند ترا از زبان شخصی

                                                 
 .۷1 ،  ص  ۸ج  االنوار؛بحار.  
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 :فرمود پیامبر اکرم

تَمَنَّي جَّبْرئِيلُ اَنْ ّيَكُونَ مِنْ بَنِّي آدَمَ بِسَّبْعِ خِّصَالٍ وَ هِّيَ الّصَلَوه فِّي ! ّيَا عَلِّيُ» 
وَ مُجَالَسَتُهُ الْعُلَمَاءَ وَالّصُلْحُ بَيْنَ االِثْنَيْنِ وَ اِكْرَامُ الْيَتِيمِ وَ عِيَادَه الْمَرِّيضِ  الْجَمَاعَه

جّبرئيل ! اي على  :«الْحَّجِ فَاحْرُصْ عَلَّي ذَلِکَوَ تَشْيِيعُ الْجَنَازه وَ سَْقّيُ الْمَاءِ فِّي 
ها  آن خّصلت.آرزو داشت كه از فرزنّدان آدم باشّد، به سّبب هفت خّصلت

 :عّبارت است از
  ؛نماز را به جماعت خواندن .1
  ؛همنشینی او با دانشمندان .2
  ؛دادن بین دو نفر آشتی .3
  ؛احترام و خدمت به يتیم .4 
  ؛رعیادت بیما .5 
  ؛کردن تشیی  جنازه .6 
  .دادن در حج آب .7

 .ها حريص باش بر حفظ اين خصلت! پس علی جان
ی از عبادات و مسائل اجتماعی و اخالقتی اشتاره   مهمبه امور  حديث فوق

 .کرده است

خیردنیاوآخرت

: آمد و عترض کترد   مردی نزد پیامبر اکرم طبق نقل حضرت علی
مردم  طور عملی به من ياد بده که با انجام آن محبوب خداوند قرار گیرم و همین

و عمترم   لمو بتدنم ستا   متالم را افتزايش دهتد    و خداوند هم مرا دوست بدارند
 .محشور شوم[ ای رسول خدا]طوالنی شود و در روز قیامت نیز با خودت 

اِذَا أَرَدْتَ أَنْ ّيُحِّبَکَ اللَهُ فَخَفْهُ وَ اتَقِهِ : سِتُ خِّصَالٍ مُحْتَاجٌ إِلَى سِتِ خِّصَال: فَقَالَ»
وَ ارْفُضْ مَا فِّي أَّيّْدِّيهِمْ وَ إِذَا  وَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ ّيُحِّبَکَ الْمَخْلُوقُونَ فَأَحْسِنْ إِلَيْهِمْ
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أَرَدْتَ أَنْ ّيُّثْرِيَ اللَهُ مَالَکَ فَزَكِهِ وَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ ّيُّصِحَ اللَهُ بَّدَنَکَ فَأَكّْثِرْ مِنَ 
أَنْ  الّصَّدَقَةِ وَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ ّيُطِيلَ اللَهُ عُمُرَكَ فَّصِلْ ذَوِي أَرْحَامِکَ وَ إِذَا أَرَدْتَ

: پس فرمود  :« اللَهِ الْوَاحِّدِ الْقَهَار ّيَحْشُرَكَ اللَهُ مَعِّي فَأَطِلِ السُجُودَ بَيْنَ ّيَّدَيِ
 :دّيگر دارد شش خّصلت است كه نياز به شش خّصلت

  .پیشه کناز او بترس و تقوای الهی ، هرگاه خواستی خدا تو را دوست بدارد .1

به آنها احسان کن و به آنچه در  ،دارندهرگاه خواستی مردم تو را دوست ب .2
 .چشم طم  نداشته باش، ست آنهاستد

 .مالت را بپرداز زکات و خمس، ون کندمالت را افز، اگر خواستی خداوند .3

، بر مراعات مستائل بهداشتت    افزون ،اگر خواستی خدا بدنت را سالم کند .4
 .زياد صدقه بده در راه خدا

شتته  با بستگان نَسَب  ارتبتاط دا  ،ا طوالنی کندخواهی خدا عمرت ر اگر می .5
  .باش و صلة ارحام انجام بده

، خواهی در روز قیامت ختدا تتو را بتا متِن پیغمبتر محشتور کنتد        اگر می .6
 .طوالنی کن، گاه خدای يکتای غالبی نمازت را در پیشها  سجده

نمونهاعمالخیر

أُخّْبِرُكُمْ بِشَّيْ ءٍ إِنْ أَنْتُمْ فَعَلْتُمُوهُ تَّبَاعَّدَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ أَ لَا  أَنَ النَّبِّيَ »
الشَيْطَانُ مِنْكُمْ كَمَا تَّبَاعَّدَ الْمَشْرِقُ مِنَ الْمَغْرِبِ قَالُوا بَلَّي قَالَ الّصَوْمُ ّيُسَوِدُ وَجْهَهُ 

ّي الْعَمَلِ الّصَالِحِ ّيَقْطَعُ وَ الّصَّدَقَةُ تَكْسِرُ ظَهْرَهُ وَ الْحُبُ فِّي اللَهِ وَ الْمُوَازَرَةُ عَلَ
 :«دَابِرَهُ وَ الِاسْتِغْفَارُ ّيَقْطَعُ وَتِينَهُ وَ لِكُلِ شَّيْ ءٍ زَكَاةٌ وَ زَكَاةُ الْأَبّْدَانِ الّصِيَامُ

کته  اعمالی  خبر ندهم بها شم به آيا :فرمود به اصحاب خود رسول خدا
بتودن مشترق از    ل دورمثت  د؛شو می شیطان از شما دور ،عمل کنید هااگر به آن
 !مغرب؟
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 :حضرت فرمودند .بله يا رسول اهلل: اصحاب گفتند 
از خدا بخواهیم کته   .کند می صورت شیطان را سیاه ،زهچرا که رو :روزه .1

 .میداری داشته باش در ماه رمضان مريض نشويم و توفیق روزه
  .شکند می دادن پشت شیطان را صدقه :صدقه .2
 .دوستی با خدا .3
  .مواظبت بر عمل صال  .4
 .کند می شیطان را قط  ريشه :راستغفا .5

هتر   1:«زَكَّماةُ الْأَبّْمّدَانِ الّصِّميَامُ   ءٍ زَكَّماةٌ وَ   لِكُلِ شَّمّيْ »: گفته شده  ،و در آخر حديث
 .ی شما روزه استها چیزی زکاتی دارد و زکات بدن

دعافقرهچهارم

 :ّيَا أَجْوَدَ الْأَجْوَدِّين بِجُودِكَ

ای کسی که جود و بخششت از همه بخشندگان  ،و بخشش خودت به جود 
 .بیشتر است

 و بتذل  و هستتند  «کتريم » يتا  «جواد» که شوند می يافت افرادی ها انسان بین در 
 .باشد می آنها از اکرم و اجود خداوند ولی ؛دارند کرامت يا بخشش
؛ باشتد  ختدا  بتا  آنهتا  گرفتن قرار رديف هم موجب قیاس اين که نیست طور اين 
 هرچته  هتم  و بخشتد  متی  بستیار  هتم ، دارد جتود  در کیفی و کمی توسعه «اجود» زيرا
 از ،بخشتد  می را آنچه «جواد» که حالی در .اوست خود کرم و جود خزانه از ،بخشد می

 .استت  مستقل و نامحدود جودش خداوند ولی ؛است الهی افاضه بلکه ؛نیست خودش
 را ديگتر  صفات نحو همین به و گفت «اکرم» و «کريم» مورد در توان می نحو همین به

 .کرد مطرح
 فرمتوده  انستان  خلقتت  مراحتل  از پس خداوند ،نومنمؤ سوره در ،قرآن در مثال 

 و احستن  خداونتد  کته  شده ذکر مقايسه اين در که «فَتَّبارَكَ اللَهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ»: است
 داشتته  آفترينش  و خلتق  استت  ممکتن  هتم  ديگران يعنی ؛است خالقین همه بر افضل

                                                 
  .71 ص ،4ج  ؛ اصول كافی.  



    /  دعای روز سوم 69  

، بستازند  را چیتزی  متاده  اصتل  نه و بیافرينند عدم از را چیزی توانند می نه ولی ؛باشند
 همته  خداوند ولی؛ دهند می شکل تغییر و کرده استفاده طبیعت در موجود مواد از فقط

 بته  هستتی  لباس و آورده وجود به عدم از را آنها وجود دهنده تشکیل ماده و آفريدگان
 معنتا  همتین  بته  هتم  آنهتا  بستتن  جمت   و است الخالقین احسن او پس .پوشاند می آنها
 .باشد می

جودوبخششخداوند دامنه

 .تر از هر بخشنّده اى بخشنّده :ّيا اَجْوَدَ مِنْ كُلِ جَوادٍ

  .نظره و بلنّداى بخشنّد: ّيا ذَاالْجُودِ وَالسَخاء 
 .يكىاى دارنّده بخشش و ن: ّيا ذَاالْجُودِ وَاالِْحْسانِ

 .اى صاحب بخشش و نعمت:ّيا ذَاالْجُودِ وَالنِعَمِ 
 .دارد مى  مّيگرا، اى كسى كه با جود و بخشش:ّيا مَنْ اَكْرَمَ بِجُودِهِ
 .بخشّد مى ،اى كسى كه به سّبب لطفش :ّيا مَنْ جادَ بِلُطْفِهِ
 .كنّد نظرى نمى اى كه تنگ اى بخشنّده :ّيا جَواداً ال ّيَّبْخَلُ
توضیح

، کس  که داراى چنین صتفت  استت   .است سخاوت و بخشندگ  جود به معناى
منتد   ى ختويش بهتره  هتا  مايل است از آنچه دارد به ديگران ببخشايد و آنها را از داشته

گونه بخشش و دِهِش  به مخلوقتات   به اين معنا که از هی  ،و خداوند جواد است سازد
 .و بندگان خود دريغ ندارد

بلکته بايتد گفتت تنهتا جتواد       ؛گار متعال استاز پرورد جود و بخشش باالترين
ايتن صتفت    اوال ، چه اينکه ديگران اگر داراى جود هستند .خود خداوند است، حقیق 
 آنچه را هم که بته وستیله آن جتود و بخشتش     ا اوند به آنان بخشیده است و ثانیرا خد
  .خداوند به آنان داده است، کنند می

در مناجتات     رستول اکترم  ضترت  قدر فراوان استت کته ح   جود خداوند آن
ستخاوت تتو آرزوى مترا    ! بارالهتا :اِلهى جُّمودُكَ بَسَّمّطَ اَمَلّمى    :فرمايد چنین م  شعبانیه

  .گسترانیده است
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يتابم و   میتحقق آرزوهاى خويش را در آن ، نگرم میکه به جود تو  میيعن  هنگا
 ؛نکتنم شود که آرزوهاى خود را در چیز کتوچک  محتدود    میوسعت جود تو موجب 

 .بگسترانم، ى ناپیدا براى ادراکات معمول ها بلکه آن را تا کرانه
البته شناخت  که اولیاى اله  از جود پروردگار متعال دارند و آرزوي  که به دنبال 

 .با شناخت و آرزوى ما بسیار متفاوت است ،آن هستند
آن استت کته    ،کند یمبه ما گوشزد ، نکته ديگرى که جمله يا اَجَوَدَ مِنْ کُلِ جَوادٍ

ما را از خداى خود غافل کند و گمان کنیم که فالن فترد  ، ديگران مبادا جود و بخشش
پس به دنبال آنان روان شتويم و از جتودِ اَجتود     ؛جوادترين افراد هستند، يا فالن گروه
 ! محروم بمانیم، موجودات

ريم طلتب  ى ختود را از آن بخشتنده کت   ها تمام خواسته ،براى همین اولیاى اله 

 :دفرماي چنین م   سجاد حضرت حمزه ثمال  در دعاى اب  .کنند م 

اَعْطِنى سُؤْلى فى نَفْسى وَاَهْلى وَوالِّدَىَ  !ّيا خَيْرَ مَنْ سُئِلَ وَاَجْوَدَ مَنْ اَعْطى»
اى بهترّين درخواست شونّده و اى : «وَاِخْوانى فيکَ وَوَلَّدى وَاَهْلِ حُزانَتى

ّيم را در مورد خودم و بستگانم و والّدّين و ها خواسته !هكننّد ترّين عطا بخشنّده
 .به من عطا كنام  فرزنّدانم و نزدّيكان و برادران دّينى

لِمَا ، لَوْ نَهَرْتنى ما بَرِحْتُ مِنْ بابِکَ وَال كَفَفْتُ عَنْ تَمَلُقِکَ !سَيِّدى فَوَعِزَتِکَ ّيا»
كه اگر  !به عزتت قسم اى سرورم :«رَمِکَانْتَهى اِلَىَ مِنَ الْمَعْرِفَةِ بِجُودِكَ وَكَ

هرگز از درگاهت نخواهم رفت و از خواهش و ، مرا از خود برانى و دور كنى
زّيرا به جود و كرمت آگاهم و معرفت ؛ تملق به درگاهت دست برنخواهم داشت

 .ترسيّده اسآن به من 
 .بخشد می، اى کس  که به سبب لطفش :يا مَنْ جادَ بِلُطْفِهِ

ستبب جتود و بتذل و     ،ايتن مهربتان    .معناى مهربان  و ماليمت استت به  فلط
، زيرا وقت  که شخص  نسبت به ديگرى لطف داشته و مهربتان باشتد   ؛شود م  بخشش
هاى او را برطرف نمايد و از آنچه در تتوان دارد بته او بدهتد و     کند نیازمندی میسع  
، اى بیشتر باشتد  به بنده مقدار لطف پروردگار متعال نسبت واض  است که هر .ببخشد

  .فزون  خواهد گرفت، جود اله  نیز نسبت به آن بنده
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 .نظرى ندارد اى که تنگ اى بخشنده :ّيا جَواداً ال ّيَّبْخَلُ
و معلتوم استت    نظرى و امستاک و امتنتاع استت    ضد جود و به معناى تنگ بخل

اى آنکته  بتر  هاما در مناجتات شتعبانی   .گاه بخیل نخواهد بود هی  ،کس  که جواد باشد
 :تيك شرط به اين جمله اضافه شده اس، شود میجود اله  شامل حال آد

درّيغ ، اى كه از اميّدوار به ثوابت اى بخشنّده :ثَوابَهُ ّيا جَواداً ال ّيَّبْخَلُ عَمَنْ رَجا
 !كنى نمى

بته    متی آن است که آد ،يعن  يک  از شرايط الزم براى رسیدن به جود اله 
کس  که به هتر دلیلت  از    بنابراين .گار متعال امیدوار باشدپرورد پاداش و دِهِش

 .تواند منتظر بخشش خداوند باشد نم ، درگاه بارى تعال  ناامید است

مستلزم داشتن يك حالت و قابلیت خاص  ،دستیاب  به جود اله  به عبارت ديگر
 يا، هاى اله  است زيرا کس  که ناامید از بخشش ؛روح  به نام امید و رجاست

که در صورت ، داند نم  داند و يا خود را به لحاظ گناه مستحق خداوند را ناتوان م 
اول بايد ايمان و عقیده خود را اصالح نمايد و در صورت دوّم بايد موان  را برطرف 

 .سازد

لِلرّاجى  وَاَعْلَمُ اَنَکَ :دفرماي باره نقش رجا چنین م نیز در حمزه ثمال  در دعاى اب  
 .اِجابَةٍ بِمَوْضعِ

کن   دانم که تو خواسته کسان  را که امیدوار هستند، اجابت م  من م ! بارالها
  .سازى و برآورده م 

درباره رفتن به سوى جود پروردگار متعال و ترک  ،حمزه ثمال  همچنین در دعاى اب 
 :تهاى بخیل، چنین آمده اس انسان
 

بِقَضائِكَ عِوَضا  مِنْ مَنْ ِ الْباخِلینَ وَمَنْدُوحَتة    وَاَنَ فِ  اللَهَفِ اِل  جُودِکَ وَالرِضا
در نالیتدن بته درگتاه جتود و بتذلت و      ! بارالهتا : ثِرينَأالْمُستتَ  عَمّا فت  اَيَتدِى  

و  عوضت  وجتود دارد از نتدادن افتراد بخیتل     ، بودن به قضا و قتدرت  راض 
 .نیازى وجود دارد از آنچه در دست دنیا طلبان است ب 
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سان منتظر بخشش پروردگار متعتال و راضت  بته قضتا و قتدر الهت        يعن  اگر ان
آنچته از ايتن رهگتذر نصتیب انستان      ، هرچند اين انتظار و رضايت سخت باشد، باشد
هاى بخیل روى آورد و به دنیتاي  کته    به انسان میبسیار بهتر از آن است که آد، شود می

 .چشم داشته باشد، در دست ديگران است
وستعت زيتادى   ، بايد دانست که بخلِ آدم ، به میان آمد خلاکنون که سخن از ب

در انجتام  نکتردن سترماية متالی     و صترف بخل انستان  ، ها دارد و يک  از بدترين بخل
 :تچنین آمده اسدر همین رابطه در تعقیب نماز ظهر  .کارهاى نیك است

هرچنّد ...!بارالها :جُودِكَ عْ بُخْلِى بِفَضْلِاَللّهُمَ وَاقْمَ...اِنْ دامَ بُخْلى فَاَنْتَ اَجْوَدُ...اَللّهُمَ 
بخل مرا به فراوانى جود ! بارالها...،من بخيل هستم اما جود تو بيشتر است

 .از بين بّبر، خودت

:نگاهىديگربهجودوکرمخداوند

فى جُرْاءتى عَلى  اَللّهحجَتى ّيا :دردعاىابىحمزهثمالىچنینآمدهاست
شود كه  مّيآنچه موجب ! بارالها :جُودُكَ وَكَرَمُکَ،ماتَكْرَهُ تْيانىمَسئَلَتِکَ مَعَ اِ

هاّيم را بطلّبم، جود  باز هم به درگاه تو بياّيم و از تو خواسته ،من با وجود گناه
شود  مّيقّدر گسترده است كه موجب  ّيعنى جود و كرم تو آن .و كرم تو است

 .مدست برنّدار تو زشتم از من با تمام كردارهاى قّبيح و
 


