
 

 

 

 مهفت دعای روز بیست و   

وَ اقْبَلْ  اّللَهُمَ ارْ ُقْنِي فِيهِ فَضْلَ ّلَيْلَِِ اّلْقَّدْرِ وَ صَيِرْ أُمُورِي فِيهِ مِنَ اّلْعُسْرِ إِّلَى اّلْيُسْرِ
 :ّلذَنْبَ وَ اّلْوِ ْرَ ّيَا رَءُوفاً بِعِبَادِهِ اّلّصَاّلِحِينمَعَاذِّيرِي وَ حُطَ عَنِيَ ا

اماور و    اى خدا در این روز فضیلت لیلۀ القادر را نصایب مان گاردان و تماام     
کارهاى مشکل مرا آسان گردان و عذرهایم را ب ذیر و وزر و گنااهم را محاو و   

 .نابود ساز، اى رئوف و مهربان در حق صالحان

 ترجمه منظوم دعا

 ی خاادا یااا جااابر العظاام الکساایر    ا
 

 کاان ماارا روزی در ایاان ماااه منیاار 
 

 هاااای او لیلاااۀ القااادر و فضااایلت  
 

 آن شب پر فیح و آن فضل کثیار  
 

 آن شااابی کاااز عشاااق او ماااردان راه
 

 هااا بااه بیااداری دلیاار اغلااب شااب 
 

 بلکااه آیااد لطااف حااق در آن زمااان  
 

 گردد آن بیچااره گاان را دساتگیر    
 

 اهاام ز جااودت مشااکلم آسااان نماا  
 

 باشد عسیر چونکه کارم سخت می 
 

 ای کااه هسااتی فاااتح فااتح و فاار    
 

 باشی قادیر  وی که بر هر شیء می 
 

 تقصااایر مااارا    هااام ز راه لطاااف 
 

 پوشی کارده عاذرم در پاذیر    چشم 
 

 

 عااذر مقبااول اساات در ناازد کاارام    
 

 خاصه در درگااه عادل بای نظیار     
 

 هاام بریااز از دوش ماان وزر و وبااال 
 

 د به زیار همچو برگی کز شجر ریز 
 

 یااااا روفاااااً بالعباااااد الصااااالحین  
 

 مهربانی کان باه ایان عباد حقیار      
 

 درك فضیلت شب قدر: فقره اول

 :ِاّللَهُمَ ارْ ُقْنِي فِيهِ فَضْلَ ّلَيْلَِِ اّلْقَّدْر
  .اى خدا در این روز فضیلت لیلۀ القدر را نصیب من گردان

هاای پرفضایلتی    زماان  شب قدر در حقیقت، زمانی برای راز و نیاز با خداسات و از 
دریافات   وناد است که اگر کسی آن لحظات را درك کند، اجر و پاداش بسایاری از خدا 

 .شوند شب قدر شب مبارکی است که فرشتگان و روح بر زمین نازل می .خواهد نمود
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ای باشد باه اینکاه ماردم     بودن آن است تا بهانه« پنهان»های شب قدر  یکی از ویژگی
بسیاری از علما، در طول یک ساال، باه   . ا خدای خود خلوت کنندهای بسیاری را ب شب
 افازون در منابع دینای ماا    .پرداختند تا فضیلت شب قدر را درك کنند اری می د زنده شب

های فرد دهه سوم مااه مباارك    های نوزدهم، بیست و یکم و بیست و سوم، شب بر شب
ت و هفتم و بیست و نهام  است که شب بیس  های قدر معرفی شده عنوان شب ارمضان ب

 .باشد از جمله آن می

 گيرد؟ مي روز بعد انجامدر درخواست درک فضيلت شب قدر  چرا

، آید که چرا درخواست درك فضیلت شب قادر  در ابتدای بحث، این سؤال پیش می
خاوانیم کاه شاب قادر      گیرد؛ یعنی وقتی این دعا را هنگام روز می روز بعد انجام میدر 
کنایم   پس چرا از خداوند درخواست مای  ؛ایم را پشت سر گذاشته( مشب بیست و هفت)

له، مثل این است که در روز جمعاه از  ئاین مس! که فضیلت شب قدر را روزی ما گرداند
  .ای که گذشت را به ما عنایت کن خداوند بخواهیم فضیلت شب  جمعه

ا روز هار  در پاسخ باید گفت که در روایات آمده است که روز بعد از شاب قادر یا   
شب مقدسی، مانند آن شب مقدس، مقدس است؛ یعنی روز بیست و سوم ماه رمضاان،  
مانند شب بیست و سوم ماه رمضان است یا روز بیست و هفتم ماه رمضاان، مثال شاب    

 .باشد بیست و هفتم می
روز قادر ماا باه شامار      ،نکته لطیف اینجاست مثال دیشب که شب قدر بوده اسات 

 .باشد کره دیگر زمین می رود و شب قدر نیم می

 نقش انسان در مقدرات شب قدر 

ای از قرآن کریم شب قدر از هزار ماه که در  اشاره شد که طبق آیه ویژه شب قدردر 
 .آن شب قدری وجود ندارد، برتر و باالتر است

کنناده را،   در مقام تفسیر و تبیین آیات قرآن، دلیل این برتری حیران ائمه اطهار 
 . اند دت و انجام عمل صالح برای بندگان در این شب دانستهبرتری عبا

 022خاواهیم دیاد کاه در میاان      ،با خود بیاندیشیم  ای درنگ کنیم و کمی اگر لحظه
ست که این چنین ماورد عنایات و توجاه قارار گرفتاه و       ها تنها شبی از شب ،شب سال

به این نتیجه خواهیم رساید  بنابراین با اندکی ت مل  ؛چنان اثراتی بر آن مترتب شده است
خیر و برکت فرصتی بسایار   چرا که در این شب پر ؛که باید این فرصت را غنیمت شمرد

تاوانیم باا توجاه و     استثنایی آن هم در ماه میهمانی خدا برای ما فراهم شده است که می
 . بهره بسیار زیادی از آن ببریم ،بندیم همتی که به کار می
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باه شارح زیار تقادیم      ،کناد  را در مقدرات شب قدر ثابت میاى که نقش انسان  دلها
 :گردد می

 هاى شخصى حاالت و دریافت. 1

کسانى که اهل دعا و راز و نیاز و اهل شب قدر هستند، نقاش خاویش را در شاب     
ثیرگذار است که تاا شاب    چنان ژرف و ت گاهى این حاالت آن. اند قدر به خوبى دریافته

عمر در همه افکار، اخالق، کردار و رفتار شخص رخنه کرده و قدر آینده و بلکه تا آخر 
دیگرانى هم که به این حد از معنویت راه . دهد آن را در یک خط و سیر معنوى قرار می

شاب قادر    های داری زنده شب کنند، به فراخور حال خود از مجالس و محافل و پیدا نمی
هاا و حااالت، باه     این دگرگاونى  ریشه اصلى. برند بردارى کرده و فیح معنوى می بهره

بردارى از برکات شب قادر و   گردد و اینکه تا چه حد خود را آماده بهره خود افراد برمی
 . هاى آن کرده باشند فضیلت

 شناساندن شب قدر. 2

اى خاص، شب قدر را به مردم معرفى فرموده  خداوند تبارك و تعالى با نزول سوره 
قرآن در شب قدر نازل شده و فرشتگان : ه فرموده استدر دو آیه این سوره مبارک. است

عمال  : شب سالمت است و فرموده اسات : س س افزوده است. آیند در آن شب فرود می

عارض   فردى به اماام بااقر  . صالح در او، برابر با عمل صالح در طول هزار ماه است
 چیست؟  ،مراد و مقصود از اینکه شب قدر بهتر از هزار ماه است: کرد

 : ضرت فرمودندح
اّلْعَمَلُ اّلّصَاّلِحُ فِيهَا مِنَ اّلّصَلَاةِ وَ اّلزَكَاةِ وَ أَنْوَاعِ اّلْخَيْرِ خَيْرٌ مِنَ اّلْعَمَلِ فِي أَّلْفِ شَهْرٍ »

کار شایسته از قبیل نماز و زکات، صادقات و انفاقاات و اناواع     4:«ّلَيْسَ فِيهَا ّلَيْلَُِ اّلْقَّدْر
اى است که در مدت هزار ماه که شاب قادر    ار شایستهها در آن شب برتر از هر ک خوبى

 . در آن نیست، انجام شود

 اجماع و سیره مسلمانان. 3

دانیم که همه دانشمندان اسالم و مسلمانان از هر فرقه و گروهى، بر اهمیت شاب   می
نقال  . ورزناد  دارى آن شب، اهتمام می زنده قدر و احیاى آن تاکید فراوان دارند و به شب

یکى از دانشمندان بزرگ اسالم، براى اینکه شب قدر را درك کناد، یاک ساال     شده که
 . دارى کرد زنده تمام از سر شب تا به صبح شب

                                              
 .7 ، ح5۸  ، ص7 ج ؛كافی.  
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 احیاى شب قدر حتى در حال بیمارى. 4

در هر یک از دو شب بیست و یکم و بیست »: فرماید به ابوبصیر می امام صادق 
دارى  زناده  دو شب را تا س یده صبح شبتوانى آن  تا می، و سوم صد رکعت نماز بخوان

 .«در آن دو شب غسل کن و کن
اگر . نشسته بخوان: اگر نتوانستم ایستاده نماز بخوانم؟ فرمودند :ابوبصیر عرض کرد 

  .باز هم نتوانستم؟ خوابیده بخوان
، باه  اانده شب رقیماگر باز هم نتوانستم؟ ایرادى ندارد که سر شب کمى بخوابى و با

چون در ماه رمضان، درهاى آسامان گشاوده    ؛توانى به عبادت ب ردازى که میهر نحوى 
 . شود منان پذیرفته میؤها در زنجیرند و اعمال م است، شیطان

 ثور و راز و نیازأتشویق به دعاهاى م. 5

محتواترین دعاهاسات؛ دعاهاایى    ترین و پر دانیم که دعاهاى شب قدر، از طوالنى می 
و امثال آن که اگر با حال و توجاه خواناده شاود،     «ابوحمزه ثمالى»، «جوشن کبیر»مانند 

اى که انسان را باا دریاایى از معاارف آشانا      ادعیه .مایه انقالب و دگرگونى روحى است
انسان با خواندن دعا از یک طرف، با یادآورى لطف، گذشت، کارم، رحمات و   . کند می

بیناد و ناور امیاد در     ر خویش مای پایان خداى مهربان او را در کنار و دستگی بخشش بى
  .درخشد دلش می

 نبردن از شب قدر نکوهش بهره .6

 : فرمودند پیامبر گرامى اسالم  
از خداوند به دور باد و نفرین بر  4:«مَن أدرَکَ شَهرَ رَمَضانَ فَلَم ّيُغفَر ّلَهُ فَأَبعَّدَهُ اهلل»

 .اما آمرزیده نشود ؛کسى که به شب قدر برسد و زنده باشد

 شب قدر مکمل اعمال صالح. 7

کردن پیماناه اعماال صاالح     یکى از دالیل تفضل شب قدر به امت اسالم، کامل و پر 
 . مسلمانان و جبران کمبودهاى آنان است تا با دستى پر این جهان را ترك کنند

وارد شده، در پاسخ به این پرسش که چرا شب قدر به وجود  روایتى از امام باقر
 : فرمایند ارت دیگر فلسفه شب قدر چیست؟ ایشان میآمده و به عب

                                              
 .5  ـ  53 ص   فضائل األشهر الثالثة؛.  
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ّ اّللَّّمهَ ّيُضَّماعِفُ ّلَهُّممُ    » ّلَا مَا ّيُضَاعِفُ اّللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَاّلَى ّلِلْمُؤْمِنِينَ مَا بَلَغُوا وَ ّلَكِنَ
 ؛رساند  به سر حد کمال نمى ،منان را چند برابر نکندؤاگر خداوند کارهاى م 4:«اّلْحَسَنَاتِ
 .هایشان جبران شود فرماید تا کاستى لطف کارهاى نیکوى آنها را چند برابر میاما از راه 

توان فهمید که مبنا و اساس، عمل صاالح   از این روایت و روایت قبلى به خوبى می 
 .خود بنده است

 شدن سختی به آسانی تبدیل: فقره دوم

 :وَ صَيِرْ أُمُورِي فِيهِ مِنَ اّلْعُسْرِ إِّلَى اّلْيُسْرِ
  .امور و کارهاى مشکل مرا آسان گردان امو تم

هایی وجود دارد که به مانند پتکای   در مسیر زندگی انسان، بالها و مصائب و سختی
 ؛ها بلیه دیگار  سیل، زلزله، طوفان، مرگ و میر و ده ،شود بر پیکر نحیف انسان کوبیده می

 کدام است؟ ها  ، حکمت چیست و دلیل این سختی..امراض و  ،مانند مصائب، دردها
 :دارد دلیلمصائب و بالها چند  ،ها سختی :باید گفت

هایی است که انسان مکلف، خود استحقاق آن را پبادا کارده و    مصائب و سختی. 4 
 .العمل اعمال او است ها، عکس در واقع این مصائب و سختی

 :به گفته شاعر شیرین سخن 
 سوی ما آید نداها را صدا              این جهان کوه است و فعل ما ندا         

 ؛شاود  نصیب انسان مای   هایی است که به دنبال آن منافع عظیمی مصائب و سختی. 2
ها به دنبال خاود عازت    ها و درد و رنج مانند جهاد در راه خدا که پس از آن همه سختی

 : فرماید گونه که قرآن کریم می همان ؛آورد و عظمت را برای انسان به ارمغان می
تِبَ عَلَيْكُمُ اّلْقِتَالَ وَ هُوَ كُرْهم ّلَكُمْ وَ عَسَي أنْ تَكْرَهُّموا شَّميْئاً وَ هُّموَ خَيّْمرٌ ّلَكُّممْ وَ      كُ»

 2.«عَسَي اَنْ تُحِبُوا شَيْئاً وَ هُوَ شَرٌ ّلَكُمْ
تار بار انساان وارد     هایی است که به سبب دفع یک ضرر بازرگ  مصائب و سختی. 0
مانناد   ،ایماان باشاد   بای  ،شود و اگر ثروتمند دین میمانند فقر که موجب حفظ  ؛شود می

شاود و   کند و همچنین است بیماری که موجب یاد خادا مای   قارون خدا را اطاعت نمی
 . شوید های دل را می تیرگی
مانناد   ؛آیاد  وجاود مای  ه هاای الهای با    هایی که بار طباق سانت    سختیمصائب و . 1

 .ها و غیره ها، زلزله آتشفشان

                                              
 .5۷ ص ، 7ج  ؛كافی.  
 .7 1 :بقره. 1
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ها و بالها نتیجه اعمال ما باشد و در واقع مکافات عمل باشد،  یدر مجموع اگر سخت
زیرا  ؛شود به دنبال خود آسودگی را به همراه خواهد آورد و از الطاف الهی محسوب می

شوند و اگر برای ابتال و آزمایش باشاد و   ها و بالها پاك می بندگان با تحمل این سختی
داش عظیم الهی را به دنبال خواهاد داشات کاه    این آزمایشات سرافراز بیرون آییم، پا از

البته ماا نبایاد دنباال آساایش و      .آورد رفاه و آسایش را برای انسان در پی می ،آسودگی
با تحمال    زیرا آدمی ؛پروری برویم و خود را به آسودگی عادت دهیم راحت طلبی و تن

 .گیرد شود و روحش او  می ها ساخته می سختی

 سختی و آسانی

 فرماید که بعد از سختی آسانی است؛ تعبیر قرآن این است کاه باا ساختی،    یقرآن نم
 .باشد آسانی است؛یعنی آسانی در شکم سختی نهان است و همراه آن می

 : اینجا نکته لطیفی است که فهم آن به نقل تمام آیات سوره انشراح بستگی دارد
وَرَفَعْنَا  *اّلَذِي أَنقَضَ ظَهْرَکَ  *رَکَ وَوَضَعْنَا عَنکَ وِ ْ *أَّلَمْ نَشْرَحْ ّلَکَ صَّدْرَکَ »

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانّْصَبْ وَ إِّلَي *إِنَ مَعَ اّلْعُسْرِ ّيُسْراً  *فَإِنَ مَعَ اّلْعُسْرِ ّيُسْراً  *ّلَکَ ذِكْرَکَ 
از  ،آیا به تو سعه صدر ندادیم؟ باری کاه پشات تاو را خام کارده باود       :«رَبِکَ فَارغَب

. باا ساختی آسایشای هماراه اسات      پس حتماً. ات را بلند ساختیم ازهآو. پشتت برگرفتیم
به کوشش ب رداز و باه   ،پس زمانی که آسوده شدی ؛با سختی آسایشی قرین است حتماً

 .«سوی پروردگار خویشتن متوجه شو

. این سوره خااص آن حضارت اسات   . است روی سخن با شخص پیامبر اکرم

را کاه گاویی از    شاریف پیاامبر اکارم   این سوره با لحنی پار از عطوفات، خااص    
کند که چگونه خدا باار سانگین    گوشزد می. دهد نوازش می ،نامالیمات آزرده گشته بود

 . وی را از دوشش برداشته و سختیش را مبدل به آسانی کرده است
گاه به شیوه علوم تجربی از یک جریاان واقاع شاده و مشاهود اساتنتا  کارده و        آن
آسایشی است؛ یعنی از اینکه در گذشته باری بر دوش تو باود و  پس با سختی : گوید می

ما آن را برداشتیم و نامت را بلند ساختیم و به تو بردباری و قدرت تحمل دادیم، چناین  
دادن به  پس برای تثبیت نتیجه و اطمینان ؛با هر سختی آسانی هست نتیجه بگیر که حتماً

 .آسانی است کند که آری با سختی بودن آن تکرار می قطعی
گرفتن این فرمول کلی، خط مشی آینده را نیاز   ست که بعد از نتیجها نکته جالب این

باه کوشاش    ،پس وقتی کاه فراغات یاافتی   : گوید فرماید و می بر همین اساس تعیین می
ب رداز؛ یعنی چون آسانی در شکم تعب و رنج قارار داده شاده اسات، پاس هار وقات       
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این خصوصیت . ه زحمت بینداز و کوشش را از سر بگیرب خود را مجدداً ،فراغت یافتی
هاا مقدماه    هاا و گرفتااری   مربوط به موجودات زنده باالخص انسان اسات کاه ساختی   

  .ها است ها و پیشرفت کمال
 : شهید بزرگوار عالمه مرتضی مطهری در توضیح و تفسیر آیه

  4.«فَإِذَا فَرَغْتَ فَانّْصَبْ وَ إِّلَي رَبِکَ فَارغَب»
حااال  ! اکنون که فاري شدی و بار از دوشت برداشته شد، حاال چکار کن؟»: گوید می

هاا   چون همه بدبختی ؛اگر راحت بخوابی که باز اول بدبختی است! برو راحت بخواب؟
های  چیاز بارای انساان      .گیرد کردن به استراحت و راحتی و رفاه سرچشمه می از عادت
 .«فَانّْصَب فَإِذا فَرَغْتَ»تر از رفاه نیست،  دشمن
باز هم خودت را به تعاب و نصاب بیناداز، بارای خاودت       ،از اینها که فاري شدی 

 .راحتی عادت ندهه یعنی خودت را ب ؛شدائد بیافرین
دهد، بااز هام خاودت را در تعاب بیناداز،       فانصب از نصب است که معنی تعب می

ه نکان کاه دشامن    طلبای پیشا   بلکه به عبادت ب رداز، الاقل راحت ؛منتهی نه تعب الکی
 2.«طلبی است راحت ،انسان

 عاشقی شیوه رندان بالکش باشد                     ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست

 : روایت شده که فرمود از امام صادق
دنیا زندان مؤمن است، کدام زندانی  0:«اَّلّدُنْيَا سِجْنُ اّلْمُؤمِنِ فَأَيُ سِجْنٍ جَاءَ مِنْهُ خيرٌ»
 ت که خوبی و خوشی دارد؟اس

 :رود شمار میه ها نشانه محبت خدای متعال ب البته این سختی
به درستی کاه   1:«اِنَ عََِيمَ اّلْأَجْرِ ّلَمَعَ عََِيمَ اّلْبَالَءِ وَ مَا أَحَبَ اهللُ قَوْماً إالَ ابْتِالَهُمْ» 

رد، جاز اینکاه   را دوست نادا   آید و خدا مردمی پاداش بزرگ با بالی بزرگ به دست می
 .آنها را گرفتار کند

 : گوید ابی یعفور می بن عبداهلل

آن حضرت در پاساخ   .شکایت بردم به امام صادق ،کشیدم من از دردهایی که می
دانسات در مصایبت چاه اجاری دارد، هار آیناه آرزو        ای عبداهلل، اگر مؤمن می»: فرمود
 2.«چیده شود[ قیچی]کرد که با مقراض  می
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 گفت اگر یار منی شکاوه ز آزار مکان    قادر آزار دل آزار ماکن ینگافاتاماش ا
 گفت تا جان بودت درد دل اظهار مکن      گفتم از درد دل خویش به جانام چکنم

انساان باه    ،ها و مشکالت زنادگی نباشاد   ها، سختی ها، ناکامی در هر حال اگر تلخی
ی و خواست خداوند است کاه  آسایش و راحتی نخواهد رسید و در واقع این مشیت اله

فَّمإِنَ مَّمعَ   » :با هر سختی آسانی باشد و هر سر باالیی سراشیبی را به دنبال داشاته باشاد  
  4.«اّلْعُسْرِ ّيُسْراً اِنَ مَعَ اّلْعُسْرِ ّيُسْراً

هاا را   هاا و دساتیابی باه آساانی     قرآن کریم راه عبور از سختی ،بر مشیت الهی افزون
 : کند چنین بیان می

  2.«مَا مَنْ أَعْطَي وَ اتَقَي وَ صَّدَقَ بِاّلْحُسْنَي فَسَنُيَسِرُهُ ّلِلْيُسْرَيفَأ»
کس که در راه خدا انفاق کند و پرهیزکاری پیش گیرد و پاداش نیاک خداوناد    ما آن

 .دهیم را تصدیق نماید، او را در مسیر آسایش قرار می
 :ها را چنین بیان کرده است ها و سختی و مسیر دشواری

اما کسی که بخل  0:«وَ أَمَا مَنْ بَخِلَ وَ اسْتَغْنَي وَ كَذَ َ بِاّلْحُسْنَي فَسَنُيَسِرُهُ ّلِلْعُسْرَي»
نیازی طلبد و پاداش الهی را تکذیب کند، ماا باه زودی او را در    ورزد و از این طریق بی
 .دهیم مسیر دشواری قرار می

 چه کنیم کارها بر ما آسان شود

بیشتری یافته و باه   ۀغفلت در انسان، جلو ۀیل نوع زندگی ماشینی، پدیدروزه به دلام
ها و مشکالت فراوانی دچار  های گوناگون زندگی به گرفتاری در جنبه  همین دلیل، آدمی

 .شده است
یاباد کاه ایان کتااب      مای  اگر انسان امروز، به قرآن مراجعه و در آن تادبر کناد، در  

 .ی در شرایط سخت و دشاوار را معرفای کارده اسات    شدن امور زندگ آسمانی، راه آسان
 :فرماید آنجا که می

حق خادا  ]که  اما آن 1:«فَسَنُيسِرُهُ ّلِلْيسْري. وصَّدَق بِاّلْحُسْني. فأمّا مَنْ أعطي واتّقي»
نیکوتر را تصدق کرد، به زودی راه آسانی پیش پاای او   [پاداش]داد و پروا داشت و  [را

 .خواهیم گذاشت
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در . شدن امور مشکل را معرفی کرده اسات  ان در این آیات، شیوه آسانخداوند سبح
شدن امور باه میاان آماده     آیات مورد بحث، سخن از اِعطا، تقوا و تصدیق و س س آسان

 .است
شریفه مطرح شده، عبارت اسات از هرگوناه    که به صورت مطلق در این آیه« اِعطا»

اِعطاا و  . ورت خدا پسندانه صارف شاود  سرمایه و امور مورد عالقه که در راه خیر به ص
شود که شخصیت انسان از خاود بینای و خودخاواهی     بخشش با این ویژگی موجب می

 .بیرون آمده و به خویشتن خویش بازگردد و در مسیر الهی به حرکت درآید
نیاز عباارت اسات از تارك محرَماات و در نظار گارفتن        ( تقوا پیشه کاردن )« إتقا»

های وجودی انسان از در  شود سرمایه ر گوناگون که موجب میخشنودی خداوند در امو
 .ها و امیال حیوانی و مادی بازماند افتادن به مسیر شهوت

همین که انسان در پرتو اعطای خداپسندانه و قدرت تقوا قرار گرفت و پیش رفات،  
قادرت تفکار در او   . رساد  اش به ثمر می استعدادهای نفسانی یابد و بینش و بصیرت می

بنابراین به دنبال اموری کاه   ؛کند ها را ت یید می ها و زیبایی نیکویی ۀشود و هم کوفا میش
بلکاه باه دنباال     ؛دهند، نخواهد رفت شهوات و نفسانیات او آنها را نیک و زیبا جلوه می

انساان در ایان   . های حقیقی اعم از ایمان، احسان، بخشش و تقوا خواهاد رفات   زیبایی
چه بیشتر جلو رود، بیشتر مشمول جاذباه و عنایات پروردگاار    طریق فکری و عقلی هر

 .گرداند گردد و خداوند مشکالت و موانع را برایش آسان می می
در . دهاد  در مقابل کسی که خدا را فراموش کند، دنیا را مطلوب یگانه خود قرار مای 

ت باا  پردازد، در حالی کاه دنیاا و مادیاا    نتیجه فقط به اصالح زندگی دنیایی خویش می
 .کنند روح انسان سنخیت نداشته و او را آرام نمی

کناد؛ زیارا انساان     حال این متاع دنیوی چاه کام باشاد چاه زیااد، او را اقنااع نمای       
میزان از این مادیات کاه   طلب است و اگر وجود خود را صرف مادیات کند، به هر کمال

چنین کسی همیشاه در  پس  ؛جوید شود و هماره بیشتر از آن را می دست یابد، قانع نمی
همواره دلش به چیزی که ندارد، مشاغول اسات و در میاان     برد و فقر و تنگی به سر می

 :های فراوان ناشی از اموال در تکاپو خواهد بود تر و اضطراب آرزوهای بزرگ
ّ ّلَهُ مَعِيشًَِ ضَنكًا وَ»  4.«مَنْ أَعْرَكَ عَن ذِكْرِي فَإِنَ

 ؛آوردن مواهب حاالل ماادّی منافاات نادارد     دست البته این معنی با کوشش برای به
نیساتی   ۀکند و او را به ورطا  پرستی است که انسان را از یاد خدا غافل می بلکه مراد، دنیا
 .افکند و مشقت می
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شود؛ چون باا   های روحی نمی انسان خداخواه و خداجو، دچار مشکالت و گرفتاری
از سوی دیگار  . و عطوفت متصل استپایان عشق و رحمت  یاد خدا، همواره به منبع بی

ایان  . شاود  او آساان مای   با اعطا و بخشش در راه خدا و تقوا در زندگی، مشاکالت بار  
 : آسانی دو جنبه دارد

شاود و میازان    یکی اینکه چناین انساانی از قادرت روحای بااالیی برخاوردار مای       
 . کند پس مشکالت بزرگ در دیدگان او کوچک جلوه می ؛رود استقامتش باال می

دیگر اینکه قانون الهی چنین است که برخی اعمال عبادی در همین دنیا پااداش داده  
 پاداش اخروی، این است کاه مشاکالت زنادگی را بار     شوند و پاداش آنها افزون بر می

اعطاا و   ،شامار باه احساان    به همین دلیل در آیات و روایات بی. سازد مؤمنان مرتفع می
 .تقوای الهی سفارش شده است

 تی در دنیا و آسانی در آخرتسخ

 ،ما به دعای شما نیاز داریام : اهلل کوهستانی فرمود اهلل گل ایگانی به آیت حضرت آیت
 : اهلل کوهستانی نیز فرمود آیت. ما را دعا کنید
اما من هم از شما تقاضایی دارم و آن این است که دعاا   ؛کنم من شما را دعا می»

در  ،ی و فشار قرار است متوجاه مان شاود   کنید و از خدا بخواهید هر چه سخت
 4.«همین دنیا بر من وارد گردد و از سختی قیامت و فشار آخرت مرا نجات دهد

 عذرخواهی از خداوند: فقره سوم

     :وَ اقْبَلْ مَعَاذِّيرِي وَ حُطَ عَنِيَ اّلذَنْبَ وَ اّلْوِ ْرَ
 .و عذرهایم را ب ذیر و وزر و گناهم را محو و نابود ساز

رای رشد اخالقی، نیازمند شناخت عوامل صعود کننده نفس هستیم تا با ایجاد آنهاا  ب
در این میان عاذرخواهی و اظهاار نادامت و     .رشد و سعادت و کمال خود را رقم بزنیم

دهناده   ترین عوامل رشد پشیمانی و توبه حقیقی در پیشگاه خداوند متعال، یکی از بزرگ
ن کریم توبه را از عوامل رستگاری انسان معرفی نماوده  تا جایی که قرآ ؛رود شمار میه ب

 : فرماید و می
  2.«تُوبُوا إِّلَي اهللِ جَمِيعاً اَّيُهَا اّلْمُؤْمِنُونَ ّلَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ»

تاوان باا ورود    زیرا توبه دری است که می ؛در این آیه توبه وسیله نجات معرفی شده
 : یجه در مسیر کمال و سعادت قرار گرفتبه آن راه بازگشت را طی نمود و در نت
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 . توبه ریسمان خداوند و کشش عنایت اوست 4:«اَّلتَوبَُِ حَبلُ اهللِ وَ مَّدَدُ عِنَاّيَتِهِ»
یافتاه و نجاات    خواهد آنهاا رشاد   خداوند بندگان خود را دوست دارد و می :توضیح

ای طاالبین باه   یابند و توبه از الطاف الهی است، روزناه امیادی اسات کاه خداوناد بار      
 .شامارد  بازگشت به سوی حق، بازگذاشته و بر همین اساس ی س را از گناهان کبیره می

آوردن به توباه   با روی ،ای که با خدا قطع رابطه کرده و به گناه و طغیان آلوده گشته بنده
های هولناك لغزش، خود را خار  ساخته و با عاذرخواهی از   تواند دوباره از گرداب می

ار آمرزنده و مهربان به سوی بندگی و کمال حرکت نماید و کسی که توبه کارد،  پروردگ
 : شود محبوب خدا می

  2.«إِنَ اهللَ ّيُحِبُ اّلتَوَابِينَ وَ ّيُحِبُ اّلْمُتَطَهِرِّينَ»

کنناده از گنااه،    کننده دوست خداست و توبه روایت شده که توبه از رسول خدا

روایات   همچنین از امام محمد بااقر  .ی او نباشدمانند کسی است که هی  گناهی برا
شود به توبه بنده خود، از شخصای کاه در    شده که خداوند تبارك و تعالی خوشحال می

 .شب تار در بیابانی مرکب و توشه خود را گم کرده باشد و ناگهان آن را پیدا کند

دارد از  به درستی که خدای تعالی دوست»: روایت شده که فرمود از امام صادق 
چون بنده توبه خاالص و حقیقای کناد، خداوناد     : و فرمود «بندگان بر گناه خود توبه را

شخصای ساؤال کارد چگوناه      .پوشااند آن گنااه را از او   پس مای  ؛دارد او را دوست می
بارد و   نویسند می گناه را از یاد آن دو ملکی که اعمال را می: پوشاند؟ حضرت فرمود می

دهد که آن را ب وشاند،  مینی که در آن گناه انجام شده، دستور میبه اعضاء و جوارح و ز
 0.«ای که هی  گناهی از او یافت نشود، تا بتوان بر آن گواهی داد گونهه ب

 پذیرش عذر و بخشش گناهان

هاا آساایش و    طور که در قسمت قبل دعا توضیح داده شد، خداوند برای انسان همان
خواهد؛ پس باید یقاین داشاته باشایم کاه اوالً      میخواهد و سختی و مشقت ن راحتی می

اما باید این نکته را رعایات کارد و آن ایان اسات کاه       ؛پذیرد های ما را میخداوند عذر
باه ساوی خداوناد     ساریعاً  ،که از روی جهالت و نادانی گناهی را انجام دادیام   هنگامی

خداوند نیز توبه ماا را   ،که اگر این عمل را انجام دهیم بازگشته و به درگاهش توبه کنیم
تواناد   و باید این را بدانیم که هی  کس جز خداوند نمی آمرزد پذیرفته و گناهان ما را می

  .گناهان ما را بیامرزد
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 ؛آمارزد  به یقاین گنااه او را مای    ،که خداوند عذر بنده خویش را ب ذیرد  ثانیا هنگامی
ر  انّمي ظلمّمت نفسّمي    » :یاد چرا که وقتی بنده به درگاه خداوند تضارع نماوده و بگو  

 .پس مرا ببخش ؛خدایا من به خودم ظلم کردم :«فاغفرّلي
 . تو را آمرزیدم: فرماید خداوند نیز در جواب او می 

شود که دیگر برای نجاات خاود راهای     ور می چنان در گناهان غوطه گاهی انسان آن
شود و این  د میواسطه سنگینی گناه، از رحمت خداوند ناامیه یابد و بدین صورت ب نمی

دری بیشتر  شود که انسان م یوس از رحمت، با تجری و پرده ی س و نومیدی موجب می
 .به سمت گناهان گام بردارد و اسباب سقوط خود را بیش از پیش فراهم سازد
اماا عفاو و    ؛باید بدانیم آنچه گناهان ما بزرگ و عذاب آن ساخت و سانگین باشاد   

به سوی او بازگردیم و از او بخواهیم گناهان ماا را   تر است و اگر رحمت خداوند بزرگ
نادیده بگیرد و عذر ما را ب ذیرد و سنگینی گناهان را به عظمت عفو و لطاف و کارمش   

 .بر ما ببخشد، چنین خواهد کرد

 !ناامیدی، هرگز

اّللَّمهِ إِنَ اّللَّمهَ ّيَغْفِّمرُ     قُلْ ّيَا عِبَادِيَ اّلَذِّينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ ّلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَِِ»
  4:«اّلذُنُو َ جَمِيعًا إِنَهُ هُوَ اّلْغَفُورُ اّلرَحِيمُ

از رحمات خادا نومیاد     ،اید روی روا داشته ای بندگان من که بر خویشتن زیاده :بگو
 .آمرزد در حقیقت خدا همه گناهان را می .نشوید

 :توضیح
کند و آن اینکه ایشان  کفار را بیان می با آوردن این کلمه دلیل دعوت :عبادی( الف 

 ؛عبد اویند و حق موال بر عبد این است که او را عبادت کناد و امارش را اطاعات کناد    
ماتکلم باه   ( ی)اضاافه  . پس موال حق دارد او را به اطاعت و عبادت خود دعاوت کناد  

 .برای ترغیب آنان به پذیرفتن دعوت است( عباد)
به معناى تجاوز از حد در هار   "اسراف"گوید  راغب می: سِهِمْأَسْرَفُوا عَلَى أَنفُ( ب  

کاردن و باه     اسراف بر نفس، تعدى بر نفس به جنایات . عملى است که کسى انجام دهد
چاون سایاق    ؛چه شرك باشد، چه گناهان کبیره و چه گناهان صغیره ؛ارتکاب گناه است

 .کند این عمومیت را افاده مى
 .معناى نومیدى استبه  "قنوط" :ال تقنطوا( ج 
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جبال باا    بان  مرحوم شیخ صدوق در مجلس پانزدهم امالی خود نقل کارده کاه معااذ   

وارد شد و سالم کرد و حضرت جاواب ساالم او را    گریان بر رسول خدا  چشمی
یا رسول اهلل، بیارون از خاناه شاما     :ای معاذ چرا گریان هستی؟ جواب داد: داد و فرمود

خواسات   کارد و مای   دیده گریاه مای   را دیدم که مانند زن داي  جوان زیبا و خوش اندامی
آری، معااذ رفات و   : دهیاد؟ حضارت فرماود    خدمت شما شرفیاب گردد، آیا اجازه مای 

ای : جوان را خدمت رسول خدا آورد، او ساالم کارد و حضارت جاواب داد و فرماود     
 کنی؟  گونه گریه می چرا این! جوان

ه گناهانی از من سرزده، اگر خداوناد مارا   چگونه گریه نکنم در حالی ک: عرض کرد
کانم مارا مؤاخاذه     افکناد و گماان مای    به بخشی از آنها مؤاخذه نماید، مرا به جهنم مای 

ای جاوان مگار باه خادا شارك      : حضارت فرماود   .خواهد کرد و مرا نخواهاد آمرزیاد  
 ای؟  ورزیده

 .یساتم برم به خدا از شرك، من هرگز برای خادا شاریک قائال ن    پناه می: عرض کرد
 ای؟  ای و کسی را به ناحق کشته آیا قتل مرتکب شده: حضرت فرمود
خداوناد گناهاان تاو را    : حضرت فرمود .تر است گناه من از اینها بزرگ: جوان گفت

هاای بیاباان و درختاان و     گانه و دریاها و ریاگ  های هفت آمرزد، اگر چه مانند زمین می
گناه من از همه اینها که فرمودیاد،  : گفتجوان  .آنچه مخلوق در زمین است، بوده باشد

هر چند مثل ساتارگان و مثال    ؛آمرزد گناهان تو را می: رسول خدا فرمود .تر است بزرگ
تار   یا رسول اهلل گناهان من از اینهاا نیاز بازرگ   : جوان عرض کرد .عرش و کرسی باشد

! جاوان وای بر تو ای : غضبناك گردید و به او نظر کرد و فرمود رسول خدا !است
 تو؟  تر است یا پروردگار آیا گناهان تو بزرگ

سُابْحَانَ اهللِ رَبيای، های  چیاز      :گفت در حالتی که می ،جوان با صورت به زمین افتاد
: حضارت فرمودناد   .تار اسات   بزرگ ،تر نیست از پروردگار من و او از هر بزرگی بزرگ

ه به خدا قسام ای رساول   ن: جوان گفت! آمرزد، مگر خدای بزرگ؟ آیا می گناه بزرگ را
دهی مرا به یکی از  وای بر تو ای جوان، آیا خبر نمی: حضرت فرمود .خدا و ساکت شد

 .گناهانت
مان هفات ساال نابش قبار       :جوان جریان خود را بدین شارح بیاان کارد و گفات     
ربودم و تا اینکه دختری از انصاار   آوردم و کفن آنان را می کردم، مردگان را بیرون می می
چون او را دفن نمودند و شب فرا رسید، آمدم و قبر را شکافتم و بیرونش آورده و  .ردمُ

کفنش را برداشتم، شیطان مرا وسوسه کرد و دختر را در نظرم جلوه داد، برگشتم و با او 
در این هنگام ندایی به گوشم رسید که ای جاوان وای بار    .جماع کرده و رهایش نمودم
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دارند با همین حالت، پس وای  روزی که من و تو را نگه میتو، از مجازات روز قیامت، 
 .بر تو از آتش جهنم

کنم هرگز بوی بهشت به مشام من برساد، پیاامبر    با این حال فکر نمی !یا رسول اهلل 
 !ترسم من هم به آتش تو بسوزم، چقدر به آتاش نزدیکای   دور شو ای فاسق، می: فرمود

قداری زاد و توشه برداشت و به کوه پناه بارد و  بیرون آمد و م جوان از خانه پیامبر
 .های خود را غل کرده و باه گاردن آویخات و صادا بارآورد      به عبادت پرداخت، دست

خدایا این بنده گنهکار تو است که در مقابل تو خود را غل نموده است، پروردگاارا تاو   
ر خانه پیامبرت دانی آنچه از من سر زده است، بار خدایا بر د شناسی و می خوب مرا می

خاوانم تاو را باه اسام و جاللات و       پس مای  ؛رفتم، مرا طرد نمود و ترس من زیاد کرد
بزرگی و سلطنتت، به اینکه مرا نومید نگردانی و دعای مرا باطل ننمایی و مرا از رحمت 

و درنادگان و وحاوش باه     گفات  خود ناامید ننمایی، همواره این را چهل شبانه روز می
ا باه آسامان   روز تمام شد، دو دست خاود ر  کردند، تا اینکه چهل شبانه حال او گریه می
 : بلند کرد و گفت

به پیامبرت وحی  ،ای ای و گناه مرا بخشیده بار خدایا اگر دعای مرا به اجابت رسانده
پس تعجیال نماا و بفرماا باه      ؛ای که مرا عقوبت کنی ای و اراده کرده کن و اگر نبخشیده

یا عقوبتی در دنیا که مرا به هالکت برساند و مارا از رساوایی روز    آتش که مرا بسوزاند،
 : پس خداوند این آیه را نازل کرد .قیامت خالص گرداند

وَ اّلّذِّينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشًَِ أَو ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَ ذَكَرُوا اهللَ فَاسْتَغْفِرُوا ّلِذُنُوبِهِمْ وَ مَنْ »
 اهللُ وَ ّلَم ّيُّصِرُوا عَلَي مَا فَعَلُوا وَ هُمْ ّيَعْمَلُونَ، أُوّلَئِکَ جَّمزَائُهُم مَغْفِّمرَةٍ   ّيَغْفِرُ اّلذُنُو َ إِالَ

  4.«مِنْ رَبِهِمْ وَ جَنَاتم تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا اّلْأَنْهَارُ خَاّلِّدِّينَ فِيهَا وَ نِعمَ أَجْرُ اّلْعَامِلِينَ

تاالوت  آن را در حاالی کاه   نازل شد، آن حضرت  چون این آیه بر رسول خدا
 کند؟ چه کسی مرا به سوی آن جوان داللت می: نمود، فرمود کرد و تبسم می می

ام کاه در فاالن مکاان اسات، آن حضارت باا        یا رسول اهلل شانیده : معاذ عرض کرد
هاایش   اصحاب خود حرکت کردند تا به آن کوه رسیدند و جوان را در حالی که دسات 

صورتش سیاه گردیاده باود و در اثار گریاه بسایار مژگاان       غل شده به گردن آویخته و 
ای سید من، نیکو مرا خلق کردی و صورتم را زیباا   :گفت می .چشمان ریخته بود، یافتند

سوزانی، یاا در   ای، آیا در آتش مرا می ای کرده دانستم چه اراده پس ای کاش می ؛آفریدی
 کنی؟  جوار رحمتت مرا ساکن می
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دانستم آخر من به  پس ای کاش می ؛حسان کردی و نعمت دادیبار خدایا تو به من ا

 پاس رساول خادا    ؛کشانی بری یا به سوی آتش می کشد، مرا به بهشت می کجا می
ماژده  ! ای بهلاول : هایش را باز نمود و خاك از سرش زدود و فرماود  نزدیک شد، دست

چناین  : ماود همانا تو آزاد شده خدایی از آتاش، سا س باه اصاحاب خاود فر      !باد تو را
گونه که بهلول آنها را تدارك نمود و آیه را تاالوت فرماود    تدارك کنید گناهان را، همان
 .و او را به بهشت بشارت داد

 
 بااازآ بااازآ هاار آنچااه هساااتی باااز آی

 

 پرستی باازآی  گر کافر و گبر و بت 
 

 این درگاه ماا درگاه نومیادی نیسات     
 

 صاد باار اگار توبه شکستی بازآی 
 

 

 رأفت خدا: هارمفقره چ

 :وفاً بِعِبَادِهِ اّلّصَاّلِحِينئّيَا رَ
 .اى رئوف و مهربان در حق صالحان

 فرق بین رئوف و رحیم

، از اسماى حسناى الهى باوده و  (مانند خَدُوم و عَصُد)یا فَعُل « فَعُول»رئوف بر وزن 
 4.آمده است« رحیم »بار تکرار شده و در بیشتر موارد همراه صفت  44در قرآن 
 و و شدیدتر اسات  به معناى رحمت و مهربانى بیشتر« رأفت»ریشه از ریشه  :رئو 
  .دارد« رحمت»هایى با  تفاوت
 .یعنى مهربانى شدید است ؛رأفت، مبالغه در رحمت .4
ولى رحمت اعام از آن  ؛ رود رأفت براى افراد گرفتار و مبتلى به مشکل به کار می .2
  .است
ولى رحمت مربوط به مقام فعل  ؛داوند سبحان استرأفت مربوط به مقام ذات خ .0

 . بوده ظهور و تجلى رأفت است

 مقصود از رأفت چیست؟ 

تر  رأفت در لغت، کمال رحمت و شدیدتر از آن خوانده شده و همچنین رأفت رقیق
  .از رحمت بیان شده است
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ان وف است و بر اساس این رأفت به انسا ئدانیم که یکی از صفات خدای متعال ر می
و موجودات، حیات را ارزانی داشته و این رأفت را باه انبیااء الهای نیاز عنایات نماوده       

 ؛های فراوانی را متحمل شاوند  ها و زحمت است، تا آنان برای سعادت نوع بشر، مشقت
 : گونه که در مورد رسول خود فرمود همان
ا عَنِّمتُمْ حَّمرِّيصم عَلَّميكُمْ بِّماّلْمُؤْمِنِينَ     ّلَقَّدْ جَائَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِّيزٌ عَلَيْهِ مَّم »

هر آنچه شما را  .هر آینه پیامبری از خود شما بر شما مبعوث شده است 4:«رَؤُو م رَحِيمم
وف و مهرباان  ئا آید، سخت به شما دل بساته و باا مؤمناان ر    دهد بر او گران می رنج می
 .است

باه   تکه با عنااد و لجاجا   انشود، نه آن رأفت و رحمت شامل بندگان صالح خدا می
خاادای متعااال  زیاارا ؛کننااد نافرمااانی خداونااد برخاسااته و بااا فاارامین او مخالفاات ماای

دهد که صالح باشاند و اعماال صاالح انجاام      های خود را پاداش کسانی قرار می موهبت
کند که خداوند نسبت به بندگان خود کاه باه آیاات الهای      قرآن کریم تصریح می .دهند

 :وف و رحیم استئرایمان آورند 
هُوَ اّلّذِي ّيُنَزِلُ عَلي عِبّْدِهِ ءَاّيَاتٍ بَيِنَاتٍ ّلِيُخْرِجَكُمْ مِنَ اّلَُلُمَاتِ إِّلَي اّلنُورِ وَ إنَ اهللَ »

ناازل   اش محماد  او کسی است که آیات بیّناات را بار بناده    2:«بِكُمْ ّلَرَؤُو م رَحِيمم
ون برد و خداوند نسبت به شما مهربان و رحیم ها به نور بیر کند، تا شما را از تاریکی می

 .است
سااوی خاادا آورد و ه کااه روی باا  از آنجااا کااه انسااان عاصاای و گناهکااار هنگااامی

شود، اینجاست کاه بعاد    عذرخواهی نموده و توبه نماید از محبین درگاه باری تعالی می
کاه  دهاد   ها به خاود اجاازه مای    از عذرخواهی و درخواست بخشش از گناهان و زشتی

 . ّيَا رَؤُوفاً بِعِبَادِهِ اّلّصَاّلِحِينَ: وفیتش یاد کرده و بگویدئخداوند را با صفت ر
 

                                              
 .1۷  :توبه.  
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