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آغــــــــازه

بسم اهلل القریب
که همین نزدیکی است و میان ما و ما حائل است.  به نام خدایی 

که به ما اذن داد فریاد بزنیم. دستور داد به سویش برویم. تهدیدمان  اوست 
 دوستمان 

ً
که عمیقا گران تمام می شود. اوست  گر تکبر ورزیم، برایمان  که ا کرد 

که تنها او همه کارۀ عالم است. دارد. دلیل همۀ این ها هم این است 
نیایش، اتصال قطره به بی نهایت اســـت، نیاز اســـت، تقویت عشـــق است، 

ک شدن و ذلت پذیری است. درس آموزی است، مبارزه با رکود و بوینا
که ظاهرش خالی از طعام است  رمضان هر ســـال، سفره ای افکنده می شود 
گرسنگی می دهند تا سیر شویم و  و در َپَسش، بندۀ راستین خدای رزاق شدن. 

اسیر می شویم تا آزاد شویم.
خـــالص حافـــظ از آن زلـــف تـــاب دار مبـــاد

کمنــــــــــد تو رســــــــــتگاران اند که بســــــــــتگان 
رمضان، ماه قرآن و نیایش و نماز اســـت تا ســـرخط حرکت بالندۀ یک ســـاِلمان 
شود. عالی ترین نیایش شـــعبان مناجات شعبانیه و عالی ترین تضرع رمضان، 
عشق نامۀ ســـجادیه یا همان دعای ابوحمزه و بلندپایه ترین معرفت توحیدی 

دعای عرفۀ حسینی است.
توفیق رفیق شد که در فضای مجازی، کل دعای ابوحمزه را با وسواس، ترجمه 



۱۳

ـغآ
ـــــــ
هزـ

کوتاه دهم. این مجموعه 45 قسمت شد. عزیزان همکار در بنیاد  کنم و شرحی 
علمی تربیتی ِکشتی طوفان ها، صوت ها را مکتوب کردند. بعد از آن، جناب آقای 
مهندس سیدحسین فتاح زحمت کشیدند و دستی در نوشته ها بردند. در مرحلۀ 
 تا حدودی سبک محاوره ای را تغییر دادم و رسمی کردم. اجر ایشان 

ً
بعد، شخصا

کردند، با خود خداوند. که در آغاز، صوت ها را پیاده  و عزیزانی 
بنده نهضت شـــخصی ســـبک ترجمـــۀ روان و جذاب متون دینی را از ســـال 
کردم؛ زیرا در ترجمه، حساســـیت ویژه ای دارم. بندۀ حقیر تمام  ۱۳5۳  شـــروع 
کار را از  کردم و امیدوارم حضرت ســـجاد؟ع؟ این  این دعای شـــریف را ترجمه 

من بپذیرند.
از یاران  آال و مرکز مهرستان سپاسگزارم. نیز شایسته است از عارف نامی و ستون 
کمیل در بیش از نیم قرن، مرحوم حجت االسالم والمسلیمن  دعای ابوحمزه و 
که طعم این نیاش ماندگار شـــیعی را به مردم  کنم  حاج آقا مهدی مظاهری یاد 

کند. اصفهان چشانید. خدایش رحمت 
علی رهبر اسالمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، شهریور ۱۳۹۷.



رهایی من ارمغان توست

َخيُر يا َرّبِ َو لا 
ْ
يَن لَِی ال

َ
ِتَک ِمْن ا

َ
ْر بی فی حيل

ُ
ْبنی ِبُعقُوَبِتَک َو لا َتْمك ِالهی لا ُتَؤّدِ

جاة َو لاُتْسَتطاُع ِالّا ِبَک. يَن لَِی الّنَ
َ
يُوَجُد ِالّا ِمْن ِعْنِدَک َو ِمْن ا

خدایـــا! بـــا عذابت، مرا ادب مکـــن و با حیله ات که روش خاص مجازاتی توســـت، 
بـــا من مکر نکن؛ هرچند بدی های من الیق چنین مجازاتی باشـــد. جز از مســـیر تو، 
یز  گر چگونه به من نیکی می رسد؟ خیر فقط از جانب تو می رسد. فقط راه تو مسیر 

است و نجات، تنها با امداد تو ممکن است.
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ــــــــده ام ــــــــش زن ــــــــا نیای ــــــــاز امشــــــــب ب نیســت راهــی، بنــده ای شــرمنده امب
کــــــــم می شــــــــود یــک قطــره شــبنم می شــودشــــــــادی رخســــــــاره ام  تشــنۀ 
گرچه این بارش، فغان اشک هاست۱این طراوت، ارمغان اشک هاســت

روزه داری تقـــوا را تقویـــت می کنـــد، اراده را قوی می ســـازد، به جســـم ســـالمت 
می بخشـــد، برخـــی از افســـردگی ها را درمـــان می کنـــد و بـــه آدمـــی خودبـــاوری 
گرســـنگان می افتیم، ســـحرخیز می شـــویم، یاد  می دهد. بر اثر روزه داری، به یاد 
قیامت در دلمان زنده می شود و در مجموع، زندگی با این دگرگونی، مزۀ دیگری 

پیدا می کند. 
امام ســـجاد؟ع؟ شـــب های مـــاه مبارک را بیشـــتر به نمـــاز می گذراندنـــد و در 

 این دعا را می خواندند و به ابوحمزۀ ثمالی می آموختند.
ً

سحرگاهان، شخصا
کنده از عشق اســـت، درس آموز نیز هست. در نیایش،  نیایش همچنان که آ
هـــم بـــه نیازهای معنـــوی توجه می شـــود و هـــم به نیازهـــای مـــادی. حتی، در 
که حضرت ســـجاد؟ع؟ در بعضی از  نیایـــش مبارزه نیـــز وجود دارد؛ همان  گونه 
دعاهای صحیفۀ سجادیه، شیوه های چگونگی برخورد و مبارزه با دشمن را به 

شیعیانشان آموخته اند. 
کار  کم  که  گاهی دعایمان مســـتجاب نمی شـــود، به این ســـبب است  اینکه 

1 . علی رهبر، همسایۀ آفتاب؛ مجموعه شعر.
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گناهانمان مانع اجابت شده اند یا خواستۀ خاص ما به مصلحتمان  کرده ایم یا 
کـــرد. خداوند  نیســـت. در زمان هـــای خـــاص، اصـــرار و تمنـــای بیشـــتری باید 
می خواهد دوســـتی ما با خودش قطع نشـــود یا می خواهد خواستۀ ما را به چیز 
کنیم جواب و اســـتجابت از ســـوی خداوند،  کنـــد؛ اما باید باور  دیگـــری تبدیل 

حتمی است. 
حضرت سجاد؟ع؟ نیایش ابوحمزۀ ثمالی را این گونه شروع می کنند: 

ْبنی ِبُعقُوَبِتَک« )خدایا! با عذابت مرا ادب نکن.( »ِالهی لا ُتَؤّدِ

تأدیب به معنای ادب کردن یا تربیت کردن است. ما به اشتباه می گوییم فالنی را 
کتک زدم یا به اصطالح عامیانه، سر جایش نشاندم؛ اما  کردم، یعنی او را  ادب 
در زبان عربی، ادب کردن بدین معنا نیست. تأدیب، یعنی کسی را ُمتخِلق کردن 
گاهی خداوند با روش هایـــی ما را ادب می کند و به  و آداب را بـــه او یـــاد دادن. 
ما آداب می آموزد؛ اما ما قابلیت ها و آموخته هایمان را از دســـت می دهیم. در 
چنیـــن موقعیتی، خداوند ما را با عقوبت خـــود ادب می کند؛ برای مثال، وقتی 

فردی چموشی می کند، خداوند بر او فشار وارد می کند تا او دست بکشد. 
که  کنیم  کند چنـــان لیاقتی پیدا  در ایـــن جمله از خـــدا می خواهیم یاری مان 
کنیم  خودمان، در آسایش و خوشی، با وجود نعمت های او ادب شویم و رشد 

و تقویت شویم، نه به وسیلۀ عقوبت او. 

ِتَک« )و با حیله ات با من مکر نکن.(
َ
ْر بی فی حيل

ُ
»َولا َتْمك

کاله  گاهی، نعوذبـــاهلل می خواهیم بر ســـر خدا  مکـــر، یعنـــی چاره جویی کـــردن. 
بگذاریم. خداوند این عمل ما را خنثی می کند. به این خنثی سازِی خداوند مکر 
ْم 

ُ
ْيك

َ
ين<.۱ در آیـــۀ >َفَمِن اْعَتدى  َعل ِكر ما

ْ
َر اهَّلُل َو اهَّلُل َخْيُر ال

َ
وا َو َمك ُر

َ
می گوینـــد: >َو َمك

1. آل عمران، ۵۴.
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قيَن<۱ )هرکس  ُمّتَ
ْ
ّنَ اهَّلَل َمَع ال

َ
ُموا أ

َ
ُقوا اهَّلَل َو اْعل

َ
ْم َو اّت

ُ
ْيك

َ
ْيِه ِبِمْثِل َما اْعَتدى  َعل

َ
َفاْعَتُدوا َعل

کلمۀ  کند، جوابش را به همـــان اندازه بدهید.(، بـــرای ما نیز از  به شـــما تعـــدی 
تعدی استفاده شده است؛ اما منظور از آن، تعدِی ما نیست؛ بلکه پاسخ دادن 
کسی نمی تواند خداوند را  ماست. حیله هم به معنای چاره جویی است؛ یعنی 
گول بزند. خداوند  در مخمصه قرار دهد. هیچ کس نمی تواند خدا را نعوذباهلل، 
ِة  ال ى الّصَ

َ
ُمناِفقيَن ُيخاِدُعوَن اهَّلَل َو ُهَو خاِدُعُهْم َو ِإذا قاُموا ِإل

ْ
فریـــب نمی خورد: >ِإّنَ ال

2>.
ً
 َقليال

َ
وَن اهَّلَل ِإاّل ُكُر اَس َو ال َيذْ ُكسالى  ُيراُؤَن الّنَ قاُموا 

که مبادا  در حقیقـــت، بـــا درخواســـت از خداوند به خود یـــادآوری می کنیـــم 
بخواهیم خدا را فریب دهیم؛ زیرا در این صورت، او هم متناســـب با ما برخورد 
می کنـــد. ما نمی توانیم خـــدا را فریب دهیم؛ اما خداوند می توانـــد ما را از برخی 

کند. نعمت های خاص محروم 

يٍن لَِی الَخْيُر؟« )آیا به غیر از جانب تو، از مسیر دیگری به من خیر می رسد؟!(
َ
»ِمْن ا

خیر و حســـنه فقط از جانب خداســـت. وجود و عمر و توفیقات ما، همه، خیر 
است. مردم هم که به ما خیر می رسانند، به این دلیل است که خدا دل هایشان 
کرده است. این نرم دلی از خودشان نیست؛ بلکه از خداست؛  را در قبال ما نرم 
پس همۀ خیرها از جانب خداوند است؛ اما شرها از جانب خودمان یا بندگان 

کنیم.  َشریر است. ما باید زمینه های بهره مندی از رحمت و خیر خدا را فراهم 

»َو لا ُيوَجُد إلا ِمْن ِعنِدك« )این خیر فقط در درگاه تو یافت می شود و تنها به پیشگاه 
تو انحصار دارد.(

 نجات و رهایی هم فقط از جانب خدا ممکن است. 

1. بقره، 1۹۴.
۲. نساء، 1۴۲.
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ين لَِی الِنجاُة يا َرّب َو لا ُتسَتطاُع إلا ِبَك« )چه راهی می تواند مرا نجات 
َ
»َو ِمْن ا

دهد؟ نجات، تنها با امداد تو ممکن است.(

کنیم  که خوبی   ما باید راه های نجات را بشناســـیم. راه های نجات این اســـت 
 

ً
و صادق باشـــیم؛ زیرا »الّنجاة فى الّصدق«. وقتی بنده ای صادق باشـــد، مسلما

کفـــر نجاتش می دهد و از شـــر،  کارش بـــاز می کنـــد و از نفـــاق و  گـــره از  خداونـــد 
که در این  گاهی مصلحتش رفتِن از دنیا باشد  رهایی اش می بخشد؛ مگر اینکه 
کشته شدن  صورت، فردی َشـــریر او را شـــکنجه می دهد یا می ُکشـــد. در واقع، 
گاهی، نه تنها راه نجات را  بندۀ صادق به دســـت شـــریر، نجات واقعی اوست. 
نمی یابیم، بلکه خودمان را هم نابود می کنیم. در چنین موقعیت هایی، خداوند 
يَن  ُه الّدِ

َ
ِك َدَعُوا اهَّلَل ُمْخِلصيَن ل

ْ
ُفل

ْ
ما را از مخمصه  نجات می دهد:>َفِإذا َرِكُبوا ِفي ال

گاهـــی، خداونـــد بعضی ها را از طوفان دریا  َبّرِ ِإذا ُهْم ُيْشِرُكوَن<۱ 
ْ
ى ال

َ
اُهْم ِإل ا َنّجَ ّمَ

َ
َفل

نجات می دهد و به ساحل نجات می رساند؛ ولی آن ها شرک می ورزند. 

1. عنکبوت،6۵.



تو مرا به خودت فراخواندی
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... ِبَک َعَرْفُتک َو ا ُيْرِضَک َخَرَج َعْن ُقْدَرِتَک يا َرّبِ يا َرّبِ يا َرّبِ
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خدایا! نه آن کسی که کار نیکو می کند، از یاری و رحمت تو بی نیاز است و نه کسی 
که بدی می کند و در برابر تو جرئت می یابد و تو را راضی نمی کند، از حیطۀ قدرت تو 
بی من! به واســـطۀ  خارج شـــده اســـت. آه! ای صاحب من و ای خدای من و ای مر
کمک تو، تو را شـــناختم و تو راهنمای من به ســـمت خودت بودی و مرا به ســـوی خود 

گر راهنمایی تو نبود، نمی فهمیدم که تو چه کسی هستی. فراخواندی. ا


