
 

 

 عبادت در سبک زندگی اسالمی

 ها  اکسیر جان دعاهای اهل بیت

 اشاره
های رسایده از آناان اسات. ایان  یشنیادعاها و  بیت یکی از برکات وجودی اهل

بار حقانیات  ای از حکمات و معرفات و دلیلای بادیل، گنجیناه نفیس و بی همجموع
است. هر ی  از این ادعیه که با شیواترین کلماات و  بیت عصمت و طهارت اهل

حااالوت و طاراوت خااص خاود را دارد و بهتاارین و  ،رسااترین عباارات ادا شاده
راز و نیااز  ، تنهااراز و نیاز بنده با پروردگار خویش است. این دعاها هترین نمون کامل

نجاوا باا او و خواساتن   ،ناگد معباود حقیقای دل هبه درگااه خادا و باازکردن سافر
اسات کاه  ای ابعاد تربیتی نیست؛ بلکه دارای های مادی و معنوی خود از خدا حاجت

باورهاای انساان را از سویی   بیت اهل هاهمیتش کمتر از بُعد نخست نیست. ادعی
و نفاس  دعاکنناده را صافا از سوی دیگر  بخشد و  ها عمق می کند و به آن اصالح می

کند  ها به سوی پاکی و روشنایی هدایت می ها و تاریکی او را از آلودگی بخشیده، جال
 هادعیا ،ساازد. بار ایان اسااآ خاک وجود انسان را به طاال مبادل مایا یمانند کیمو 
ترین درجاات  سازی است که شاگردانش را باه عاالی انسان هی  مدرس بیت اهل

 رساند. انسانی می
که آنان در کنار جهااد علمای و بیانگر آن است بگرگان شیعه  شرح حالنگاهی به  نیم

 هدلبساتگی شادیدی باه ادعیا ،عملی و مداومت بر نوافل و تهجاد و تاالوت قارآن
و   از همین رهگذر باه درجاات واالی اخاالق و عرفاان رسایده ،داشته بیت اهل
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یکای از  اناد. بارای مثاال هنگاامی کاه شاگردان خود را نیگ به این شیوه توصیه کرده
شاود و عارض  باه محضار اساتاد خاویش شارفیاب می طباطبایی هشاگردان عالم
 گوید: آن بگرگوار در جواب می ،کند حاجت می
بهااء و  ،را فراموش نکان کاه در آن دعای سحر حضرت باقر علوم نبیّین !آقا

جمال و جالل و عظمت و نور و رحمت و علم و شرف است و حرفی از حاور 
تر  آفرین شایرین بهشات ،دعا[ نیست. اگر بهشت شایرین اسات و غلمان ]در آن

 1است.

 گوید: نیگ در احوال جد بگرگوار خویش می شیخ مرتضی انصاری هنواد
خواندن زیارت عاشورا بود که در هر روز دو بار صبح و عصر  ،از جمله عاداتش

را در کسای او  ،نمود. بعاد از وفااتش خواند و بر آن بسیار مواظبت می آن را می
در جواب سه مرتبه فرماود: عاشاورا، عاشاورا،  .خواب دید و از احوالش پرسید

 2عاشورا.

های اخالقی و تربیتی دریاای گهرباار  ای از بهره بر آنیم تا شمه ،در این مجال مختصر
ای برای انس و آشانایی هرچاه بیشاتر  که زمینهامید را بازگو کنیم.  بیت اهل هادعی
 این میراث گرانبها باشد.ایمانی ما با  هجامع

 . پرورش خصلت تواضع و فروتنی در برابر خداوند1

از فضایل کلیدی انساان اسات کاه در برابار تکبار و  ،تواضت و فروتنی در برابر خدا
ت  «  فرمود: غرور قرار دارد. پیامبر اکرم اض  ن  ت و  ّه    م  ان  ت    ل  ُ و  م  اُه اّله ف ع  اُه ک  ر  ف ض  ب ار  خ 

 ُ د و کسای کاه تکبار ورزد باال میاو را خدا  ،کسی که برای خدا تواضت کند» :3«اّله  ،بر 
د پایین میاو را خدا  سراسار وجاود انساان را  ،. از آنجا که عجگ و نقس و جهل«آور 

رسم  درست  بندگی ایان  ؛همه از آن  خداست ،احاطه کرده و علم و قدرت و کماالت
                                                           

همان دعای معروف است    مراد از دعای سحر امام باقر .171. رضا مختاری؛ سیمای فرزانگان؛ ص1

ََْسَأل َک »شود:  که با این عبارت آغاز می مَّ إِنِّي  ََْسلَأل َک اللَّه  لمَّ إِنِّلي  مِْن بََهائَِک بَِأبَْهاه  َو ک لُّ بََهائِلَک بَهِليا اللَّه 

 «. بِبََهائَِک ک لِّه

 .187. همان؛ ص2

 .3، ح122، ص2 ج؛ یالکافمحمد بن یعقوب کلینی؛ . 3
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ظیم و در برابرش اظهاار ذلات و خاکسااری است که همواره پروردگار خویش را تع
ویژگی عبادت  دعا این است کاه  1حقیقت عبادت و بندگی نیگ همین است. ؛ زیراکند

برای بنده مجسام  ،خواری و ناتوانی انسان در برابر ذات ذوالجالل را به بهترین شکل
شاده  در روایات نبوی، مغگ عبادت خواناده ست که دعارو  این از .سازد و نمایان می

   2است.
انادک انس با این ادعیاه نیاگ  ،دعاست هترین نمون کامل بیت اهل هاز آنجا که ادعی

فضیلت تواضت در برابر خدای باگر  را در وجاود انساان تقویات و نهادیناه  اندک 
کن  تضاعیف و ریشاه ،تکبر در برابر او را که عین خودپرساتی اسات هکند و رذیل می
 سازد: می

 بیدرا یيسد    د دب    ی ا  خوأن م  خود و ب
 

 

  مدخودبي م و خودب مکفم دش  دب د ا  ذ ب 
 

 رمشتم دآ  ن یقن خدود بدم    آدم   به  م
 

 

 3کدده تدد  خددمد  کدد ی یقددن خودرمشددتيرن   
 

ارج و  ،بیند کاه بادون اتصاال باه دریاا ای می انسان خود را بسان قبره ،در این دعاها
بندگی خود را باز  هشناسنام ،دعای کمیل در مقداری ندارد. برای مثال امیرالمؤمنین

َ  »کشاد:  چنین به تصاویر می کند و حقیقت وجودیش را در برابر خدا این می َنلا َعْبلد 
َ
أ

ِعيف   ِليل    الضَّ ْسلَتِكين  الذَّ اگر کسی از عمق وجود این جمالت را بار  4.« اْلَجِقير  اْلِمْسِكين  اْلم 
ی برای سرکشای و غارور در برابار حضارت دیگر جای ،زبان آورد و با آن خو بگیرد

چنین به درگاه خادا عرضاه  ماند. در تعقیب نماز عصر این باقی نمی شحق در وجود
                                                           

، 2 ؛ جتاج العروس؛ مرتضی زبیدی؛ 242؛ صمفردات ألفاظ القرآنراغب اصفهانی؛ حسین بن محّمد . 1

 84ص

خُّ الْعِبَاَدةِ . »2 َعاء  م  ، نامه 328؛ شریف رضی؛ نهج البالغه؛ ص22؛ صالداعی ةعدر.ک: ابن فهد حلی؛ « الدُّ

31. 

 .423؛ غزل شماره حافظدیوان ؛ محمد حافظ شیرازی الدین شمس. 3
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 داریم: می
ْسَتِجيرو  ِِسو ِمْسِكينو م  ِِ و َفِقيرو ِبا وَأ َعَليَّ َتْوَبَة َعْبدو َذِليلو َخا ْن َيت 

َ
ه  أ ل 

َ
ْسَ

َ
خواهم بر مان  از او می :أ

 جوینده. پناه هخوار  فروتن  فقیر  بدحال  بیچار هندب هتوب ،توبه کند
ّرًا َو َا  َِ و اً  َا َيْمِلك  ِلَنْفِسِه َنْفعًا َو َا   ُّ که مال  سود و زیاان و مار  و  1:َمْوتًا َو ا َحياًة َو ا ن 

 زندگی و رستاخیگ خود نیست.

ر و شا  خاوی اساتکبا بی ،را باا توجاه تکارار کناددعاا  اگر کسی هار روز ایان 
آماده  بینی در او تضعیف خواهد شد. در شرح حال امام حسان مجتبای خودبگر 

گفات:  گرفات و می سارش را بااال می ،رساید است که وقتی به در مسجد ]النبی[ می
َك ِبَباِبَك » ْيف  َِ ْجِسن   َِإَلِهي  ِسي  َيا م  َتاَ  اْلم 

َ
ِِ َملا ِعْنلِدي ِبَجِميلِل  َقْد أ ِْ َعْن َقِبي َملا ِعْنلَدَ  َيلا ء  َفَتَجاَو

يم   ات آمده است. ای نیکوکاار! بادکار باه ساراغت  معبودا! میهمانت به در خانه» :2«َكِر
به زیبایی  آنچاه ناگد خاودت  ،آمده است، پس ای کریم! از زشتی  آنچه نگد من است

 «.بگذر! ،هست

 توبه و استغفار ۀ. پرورش روحی۲

درهاای  ؛ زیارااساتغفار اسات بهتارین فرصات توباه و ،ویژه شب قدر ماه رمضان به
باید هر چه بهتار از ایان پس  .رحمت حق بیش از هر زمان به روی بندگان باز است

فرصت استفاده و از گناهان گذشته توبه کرد و با دعاا و گریاه و توسال از خداوناد 
لِقيَّ : »فرموده است آمرزش خواست تا مبادا مشمول این حدیث نبوی شویم که نَّ الَُّّ َفِِ

ِرَم َمْن  ْفَراَن   ح  ِه   ي  ْهِر اْلَعِظيِم   اللَّ کسی است که از آمارزش  ،بدبخت و بدعاقبت» 3«:ِفي َهَذا الَُّّ
 .«خدا در این ماه عظیم محروم شود

برای توبه و استغفار حقیقای از توان  میاز بهترین وسائلی است که  بیت اهل هادعی
آماوزد کاه گنااه و  می باه ماا بیات ادعیه و مناجات اهال هآن بهره جست. مدرس

های بشر است و باید پیوسته از گناهاان خاود  ها و بدبختی نکبت ههم هریش ،نافرمانی
                                                           

 .72، ص1 ؛ ج. همان1

 .14، ص4 ؛ جالبشهرآشوب؛ مناقب آل أبی ط . ابن2
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توباه و اساتغفار را نیاگ باه انساان صاحیح  هبه درگاه خدا توبه کرد. این ادعیاه شایو
 ه، مناجات خماس عشاربیت های مأثور اهل آموزند. برای مثال یکی از مناجات می

همچاون  یهاای متفااوت است که شامل پانگده مناجات زیبا با نام ینالعابد امام زین
. در اسات مناجاات الاراجین و مناجات التائبین، مناجات الشاکین، مناجات الخاائفین

همین بس که برخی از بگرگان شیعه هار شاب بار خوانادن آن  ،اهمیت این مناجات
رش مرحاوم میارزا پاد هکه صاحب قصس العلماا درباار چنان هم ؛اند مداومت داشته

باوده اسات ا  سلیمان تنکابنی ا که از شاگردان بگر  حکیم معروف مالعلی نوری
خواناد و گااه  مناجات خمس عشره را می ،وی همیشه در قنوت نماز وتر»نویسد:  می

غانی در احوال مال 1.«گریست به شدت می ا از مشاهیر علمای مجاهد  محمدتقی ب ر 
 ا نیگ چنین آمده است: 2و معروف به شهید ثالث ایران در قرن سیگدهم هجری

عبادت آن جناب چنان بود که همیشه از نصف شب تا طلوع صابح صاادق، باه 
رفت و به مناجاات و ادعیاه و تضارع و زاری و تهجاد اشاتغال  مسجد خود می

 هخواناد و بار ایان روش و شایو داشت، مناجات خمس عشاره را از حفاظ می
همان شب که ]در حاال ساجده و خوانادن مناجاات پسندیده استمرار داشت تا 

 3نوشید.را خمس عشرة[ شربت شهادت 

باه  نخستین مناجات از مناجات خمس عشرة، مناجات التائبین نام دارد که در آن امام
. در فاراز کناد می حال خود به خداوند شکوه و به درگاه او توبهاز های گوناگون،  بیان

لی خاود را کاه برخاساته از گنااه و نافرماانی نخست این دعاا، بناده ذلات و بادحا
 کند: چنین توصیف می این ،خداست

ِتي اَيا َثْوَأ َمَذلَّ ََ ْلَبَسْتِني اْلَخ
َ
 ام پوشان د. خواری همعبودا! گناهان جام :ِإَلِهي أ

د  ِمْنَك ِلَباَس  َباع  َلِني التَّ  و دوری از تو لباآ بیچارگی بر پشتم نهاد. :َمْسَكَنِتي  َو َجلَّ
َماَ  َقْلِبي َعِظيم  ِجَناَيِتي

َ
 و جنایت بگر  من، دلم را میران د. :َو أ

                                                           

 . )به نقل از قصص العلما(.117-111. ر.ک: همان؛ ص1

 12. مال محمدتقی برغانی به سبب مبارزة سرسخ  با دو فرقة انحرافی شتیخیه و بابیته، در ستحر اه    2

 های مهلک چند نفر از پا در آمد. هجری و در حال عبادت با ضربه 1213ذیقعده 

 . به نقل از کتاب نجوم السماء.171ان؛ ص. هم3



111    9318 رمضان ویژة ،نور انیراه توشه ره 

 

چرا که هیچ  ؛خواهد که دلش را با توبه احیا کند پس از این توصیف، از پروردگار می
 گوید: پس می ؛امید و آروزیی جگ معبود خود و پناهگاهی جگ او ندارد

َمِلي َو 
َ
ْحِيِه ِبَتْوَبةو ِمْنَك َيا أ

َ
ْنَيِتي َفَ ْؤِلي َو م  ْغَيِتي َو َيا س  ای از جانب خاودت  پس آن را با توبه :ب 

 ای امید و مبلوب من و ای خواسته و آروزیم! ،زنده کن
وِبي ِسَواَ  َياِفراً  ن  ِجد  ِلذ 

َ
ِتَك َما أ ََّ ای  برای گناهاانم جاگ تاو آمرزناده !به عگتت سوگند :َفَو ِع

 یابم. نمی
َ ى ِلَكْسِري 

َ
 بینم. ای نمی کننده جگ تو جبران ،و برای شکستم :...َيْيَرَ  َجاِبراً َو َا أ

وذ   ل 
َ
ْن َطَرْدَتِني ِمْن َباِبَك َفِبَمْن أ ِِ  به که پناه آرم؟! ،پس اگر مرا از درگاهت برانی :َف

وذ   ع 
َ
 1رم؟!به که پناه گی ،و اگر از جوارت بازم گردانی :َو ِإْن َ َدْدَتِني َعْن َجَناِبَك َفِبَمْن أ

عایشاه  ،شب هنگام برخاست تاا نافلاه بخواناد خدا رسول ،طبق نقل امام باقر
در حضرت  ناگهان متوجه شد  ،بر آمد داخل اتاق به جستجوی پیامبر و بیدار شد

 گوید:  چنین می حال سجده و گریه است و این
َؤاِدي  َسَواِدي  َسَجَد َلَك » خیالم برایت سجده کارد و دلام باه  ضمیر و» «:َو َخَياِلي َو آَمَن ِبَك ف 

 .«تو ایمان آورد
 . وقتایظاهری و نمایشای هنه سجد ،ای حقیقی است من برای تو سجده هیعنی سجد

فکر و اندیشه و ضمیرم در برابر تو تسلیم و خاکسار اسات.  ههم ،نهم سر بر خاک می
ست. در فاراز زبان نی هایمان من به تو نیگ ایمانی حقیقی و از صمیم قلب است و لقلق

 کند: بعد آن حضرت با این عبارات به درگاه خدا توبه می
ْنِب اْلَعِظيِم  ْعَتِرف  َلَك ِبالذَّ

َ
َعِم َو أ وء  ِإَلْيَك ِبالنِّ ب 

َ
گاردم و باه گنااه  می ها به سویت باز با نعمت :أ

 کنم. بگرگم اعتراف می

َ  َنْفِسي َفاْيِفْر ِلي وءًا َو َظَلْم َ  س   پس مرا بیامرز. ،م و به خود ستم کردمبدی کرد :َعِمْل
 ََ ْن

َ
ْنَب اْلَعِظيَم ِإاَّ أ ه  َا َيْغِفر  الذَّ  آمرزد. به درستی که جگ تو کسی گناه بگر  را نمی :ِإنَّ

و از عاذاب او باه  شباه رضاای ،و از خشام خادااو به عفو  ،از عقوبت خداسپس  
د و  ت جمالیاه او پنااه میخدا به صفا هیعنی از صفات جاللی ؛برد رحمتش پناه می بار 
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 کند: چنین مدح و ثنا می گاه او را این آن
ََ َعَللى َنْفِسلَك  ْثَنْي

َ
ََ َكَما أ ْن

َ
َناَء َعَلْيَك أ غ  َمْدَحَك َو الثَّ ْبل 

َ
مان باه ]انتهاای[ مادح و ثنایات  :َا أ
 ای. گونه هستی که بر خود ثنا کرده رسم، تو همان نمی

َ  َو »گویاد:  کند و می ه درگاه خدا استغفار و توبه میدر فراز پایانی نیگ دوباره ب ْسلَتْغِفر 
َ
أ

وأ  ِإَلْيَك  ت 
َ
 .«کنم طلبم و به سویت توبه می از تو آمرزش می» :1«أ

 . پرورش فضیلت حیا از خدا3

رم یکی از خصلت ،حیا به معنای حالات  گرفتگای  ،های اخالقی انسان است. حیا یا ش 
سبب  ،وجود این حالت تکوینی در انسان 2آن است. ها و ترک نفس از ارتکاب زشتی

بلکاه  ،چشام و دلنه تنها درنگ  بی ،شود که در برابر دیدگان ناظر محترم خارجی می
پوشد. حیا و شرم بر دو قسام اسات:  ها فرو اعضای خود را از بسیاری از زشتی ههم
تار و  یار مهماز خدا بسا یحیا این دو، از خلق خدا که از میان یاز خدا و حیا یحیا

محضار  ،زیارا عاال م ؛ارزشمندتر است و خدا بیش از هر کس دیگر سگاوار حیاسات
. است حاکم اعمال انسان ،در همه جا حاضر و ناظر و در روز قیامتکه ست یی اخدا

دست و دامن خود را  ،چه در خلوت و چه در جمت ،اگر کسی از او حیا کندبنابراین 
 آالید.  به معصیت او نمی

ِه َحقَّ اِ »به اصحاب خود فرمود:  خدا ی رسولروز وا ِمَن اللَّ باه از خادا » «:اْلَجَيلاِء   ْسَتْجي 
ِه َحلقَّ ». گفتند: « صورت واقعی شرم و حیا کنید ِه َو َمْن َيْسَتْجِيي ِمَن اللَّ وٌَ اللَّ  «:اْلَجَيلاِء   َيا َ س 

حیاا را رعایات کناد؟   تواند در مقابل خدا حقیقتاً شرم و میخدا! چه کسی  ای رسول»
ِه َحقَّ »فرمود: حضرت  ْنَيا َو   َمِن اْسَتْجَيا ِمَن اللَّ َهلْد ِفلي اللدُّ َْ َجَله  َبلْيَن َعْيَنْيلِه َو ْلَي

َ
ْب أ اْلَجَياِء َفْلَيْكت 

َس 
ْ
أ يَنِتَها َو َيْجَفِظ الرَّ َن َو َما َطَوى َو َا َيْنَسى اْلَمَقاِبَر َو   ِِ َْ واقعااً  کسی کاه» :3«اْلِبَلىَو َما َحَوى َو اْلَب

بیناد، نسابت باه دنیاا و  از خدا شرم و حیا کند، مر  را هر لحظاه مقابال خاود می
کند، سر و چشم و گوش و زبان و فکر خود و شاکم  تجمالت آن زاهدانه زندگی می
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نماید و قبرساتان و حااالت درون قبار را فراماوش  و اطراف آن را حفظ و کنترل می
 «.کند نمی

 تو  د   دمق  ددمم  ديا یيسد      هشم د  
 

 1احيد   دو   مبد  امچه  دو    و که  م اچي  
 

از خادا را در وجاود انساان تقویات  یفضیلت حیا بیت ی اهلها و نیایش دعاها
از  ،ناورانی هدارد. در ایان ادعیا او را از گناهان دور نگه مای ،کند و از این رهگذر می

این مضامون باه  ی دیگرد و از سوشو های خدا بر انسان یادآوری می ی  سو نعمت
همه نعمت، ناسپاسای کاردی و   تو در برابر این !خدا هشود که ای بند انسان تلقین می
 اگار تاا .ها ساگاوار عقوبات هساتی ای که در برابر آن مرتکب شدهرا گناهان فراوانی 
به سبب جهل یا غفلات و فراموشای پروردگاار  ،ای ها عقوبت نشده کنون در برابر آن

هاای  غرق در نعمت هپس ای بند .پوشی و کرم و عفو اوست بلکه از سر پرده ؛ستنی
پاس باه خاود آی و از  ؟حیایت کجا رفته ،کرم و رحمت خدا باز است اگر در   !خدا

در دعاای شاانگدهم  خدا حیا کن و دست از گناه بکش. بارای مثاال اماام ساجاد
 دارد: اوند متعال عرضه میسجادیه با موضوع توبه و استغفار به درگاه خد هصحیف

َبةو َسَتْرَتَها َعَليَّ َفَلْم َتْفَضْجِني ِِ معباودا! حماد تاو راسات؛ چاه  :َيا ِإَلِهي َفَلَك اْلَجْمد  َفَكْم ِمْن َعا
 ها که بر من پوشاندی و رسوایم نکردی. عیب

ْيَته  َعَليَّ َفَلْم َتَُّْهْرِني ََّ ام  بر من پوشاندی و بادان ُشاهرهو چه گناهانی که  :َو َكْم ِمْن َذْنبو َي
 نکردی.

ي ِسْتَرَها َ  ِبَها َفَلْم َتْهِتْك َعنِّ ْلَمْم
َ
َبةو أ ِِ  ،هایی کاه از آن آگااه باودی و چه آلودگی 2:َو َكْم ِمْن َشا

 اش را از من ندریدی. ولی پرده
و  کناد شود که انسان کمی به خود آید و از خدا حیاا ها سبب می یادآوری این نعمت

 آلوده نماید. گناه خود را با  کمتر

لاگوم حیاای  ،ثمالی با عباراتی زیبااتر از مناجاات پیشاین هدر دعای ابوحمگ امام
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 شود: چنین متذکر می انسان از خدا را این
ِذي َلْم  َنا َيا َ أِّ الَّ

َ
ْسَتْجِيَك   أ

َ
َ اِقْبَك ِفي اْلَملَ ِ   ِفي  أ

 
همانم کاه در  بارپروردگارا! من :...اْلَخََلِء َو َلْم أ

 خلوت از تو حیا نکردم و در جماعت از تو مراقبت نکردم.
  َ َ  َو َسَتْرَ  َعَليَّ َفَما اْسلَتْجَيْي ْمَهْلَتِني َفَما اْ َعَوْي

َ
ِذي أ َنا الَّ

َ
ولای  ،من همانم کاه مهلاتم دادی :أ

 ولی حیا نکردم. ،باز دست برنداشتم و بر من پوشاندی
َ  ِباْلَمَعاِصللي فَ  َ  َو َعِمْللل َتِني ِمللْن َعْيِنللَك َفَمللا َباَلْيلل َْ ْسللَق

َ
َ  َو أ ْي ات را از حااد  و نافرمااانی :َتَعللدَّ

 پس اعتنایی نکردم. ،گذراندم و مرا از چشمت انداختی
ْيَفْلَتِنلي

َ
َك أ نَّ

َ
ى َكَ ْمَهْلَتِني َو ِبِسْتِرَ  َسَتْرَتِني َحتَّ

َ
مهلاتم دادی و  ،ات پس با بردبااری :َفِبِجْلِمَك أ
 چنان بر من پوشاندی که گویا از من غفلت کردی. ات آن پوشی به پرده

َك اْسَتْجَيْيَتِني نَّ
َ
ى َكَ ْبَتِني َحتَّ وَباِ  اْلَمَعاِصي َجنَّ ق  از کیفرهای گناهاان چنان مرا  آنو  1 :َو ِمْن ع 

 بر کنار داشتی که گویی از من حیا کردی!
تواناد  تنهایی می ها به ی  از آنچنان بلند و گویاست که هر  این عبارات اعجازآمیگ آن

باه وادی ناور و هادایت  ،از منجالب گناه و تباهیآدمی را های آماده را بلرزاند و  دل
د.  درآور 

 شکرگزاری از خدا ۀ. پرورش روحی4

شاکرگگاری را در  هاین است که روحیا بیت های تربیتی دعاهای اهل یکی از بهره
شناسای و سابب مگیاد  معرفات و حق هشانن ،شکر نعمت؛ زیرا کند انسان تقویت می
 2سبب زوال نعمت و خشم صاحب نعمت و نگول عاذاب اسات. ،نعمت و کفران آن

های آشاکار و پنهاان پروردگاار و اظهاار شاکر و  از یادآوری نعمتلبریگ این دعاها 
شود کاه انساان  سبب می ،. تکرار این مضامین با ادبیات زیبا و متنوعستقدرانی از او

د و از نعمت ،عمت اصلی خود غافل نشودن از ولی های خدا برای  حق نم  به جا آور 
 سرکشی و طغیان در برابر او بهره نجوید. 
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ثماالی  هدر فرازهایی از دعای اباوحمگ امام سجاد ،کنندگان برای مثال زینت عبادت
 ؛کناد های فراوان و گونااگون ماادی و معناوی پروردگاار خاویش یااد می از نعمت
نعمت پارورش  .ی که از همان آغاز پیدایش همراه و همگاد انسان بوده استهای نعمت

از خردسالی، نعمت تعلیم و نجات از جهال، نعمات هادایت و نجاات از گمراهای، 
از  ،نعمت رفعت و مقام، نعمت امنیت و رفت ترآ، نعمت آب و خاوراک و پوشااک

 دهد: و باز ادامه میکند  حضرت در دعا به آنها اشاره میهایی است که  جمله نعمت
َتله   ِْ ََ ْع

َ
ِذي أ ِليل  الَّ ْيَته  َو الذَّ ِذي َقوَّ ِعيف  الَّ ْيَنْيَته  َو الضَّ

َ
ِذي أ و من هماان نیازمنادی  :َو ]أنا[ اْلَفِقير  الَّ
نیازش کردی و همان ناتوانی که نیرومندش ساختی و هماان ذلیلای کاه  هستم که بی

 عگیگش کردی.
ِذي َش  ِقيم  الَّ ْيَتله  َو السَّ ََ ْع

َ
ِذي أ ل  الَّ ِِ ا و همان بیمااری کاه شافایش دادی و هماان  :َفْيَته  َو السَّ

 سائلی که عبایش کردی.
َقْلَته  

َ
ِذي أ ِذي َسَتْرَته  َو اْلَخاِطئ  الَّ ْذِنب  الَّ و همان گنهکاری کاه گنااهش را پوشااندی و  :َو اْلم 

 همان خباکاری که عذرش را پذیرفتی.
َنا اْلَقلِ 

َ
ْيَتله  َو أ لِذي آَو يلد  الَّ ِر ََّ َنلا ال

َ
لِذي َنَصلْرَته  َو أ ْسَتْضلَعف  الَّ ْرَتله  َو اْلم  ِذي َكثَّ و مان هماان  1:يل  الَّ

اش کردی و من هماان  ناچیگی هستم که بسیارش کردی و همان مستضعفی که یاری
 ای هستم که پناهش دادی. رانده

شااود یااا  دا یاااد میخاا هشااد هااای فراموش گاااه از نعمت بیاات در دعاهااای اهاال
هاا خبار  هاایی کاه از آن شاود و یاا نعمت ها اندیشیده می کمتر در آنهایی که  نعمت

چناین  های خدا را این در دعای کمیل برخی نعمت نداریم. برای مثال امیرالمؤمنین
 شمارد: می بر

مَّ َمْوَاَي َكْم  ه  ِو   ِمْن   اللَّ  هایی که از من پوشاندی. تی: بارالها موالی من! چه زشَسَتْرَته    َقِبي
َقْلَته  

َ
 و چه بالهای سنگین که از من برگرداندی. :َو َكْم ِمْن َفاِدحو ِمَن اْلَبََلِء أ

 هایی که از آن نگاهم داشتی. و چه لغگش :َو َكْم ِمْن ِعَثا و َوَقْيَته  
ووو َدَفْعَته    ها که از من دفت کردی. و چه ناخوشی :َو َكْم ِمْن َمْكر 
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ْهًَل َله  َنَُّْرَته  َو كَ 
َ
َ  أ های زیبا که اهلش نباودم و منتشار  و چه ستایش 1:ْم ِمْن َثَناءو َجِميلو َلْس

 ساختی.
 فرمایاد: می ،هاا نعمات پروردگاار در دعای عرفه پس از برشمردن ده امام حسین

کاردم کاه  هاا تاالش می های متمادی زنده بودم و در طول آن اگر من عصرها و قرن»
جاگ باا نعمات  ،قادر بار ایان کاار نباودم ،های تو را به جا آورم از نعمت شکر یکی

 2.«آورد ]جدید[ تو که شکر و ثنای جدیدی بر گردن من می
شا  هار  باود. بی بیات اهل ههای تربیتی ادعی کوتاه از بهره هها تنها چند نمون این

فکار و پاژوهش ت ،آثار تربیتی متعددی دارد کاه باا تأمال ،آن بگرگواران هی  از ادعی
 ها بهره گرفت. کردن نیگ از آن ها را شناخت و در مقام دعا توان آن می ،بیشتر
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