 يوسف [ :78-78يعقوب] گفت« :من شكايت غم و اندوه خوو اا يو خ خودا
ميبرم و از خدا چ زي مي انم كه شما نموي ان ود .اي يسورا مون برويود و از
يوسف و برا اش جستجو كن د و از احمت خدا نوم د نباش د كه از احمت خدا
نوم د نميشوند مگر كافرا ».
 يوسف  :68يس چو مژ هاسا آمود آ [ي ورانن يوسوف] اا بور چرورهي او
[=يعقوب] انداخت يس ب نا گر يد .گفت« :آيا بهشما نگفتم كه بيشو

مون از

خداوند چ زنايي مي انم كه شما نمي ان د؟»
 آلعمران :68 ،چو [ما ا مريم] او اا بوزا گفوت« :يروا گوااا ايون كوه مون
زاي دهام ختر است» و خداوند به آنچوه او زا

انوا ر بوو و يسور چوو

ختور

ن ست. ...
 امامعلي(ع) :ايوما بنده ااست نباشد جوز آنوگاه كوه اتتموا او بوه آنچوه ا
ست خداست ب خ از اتتما وي بدانچه ا ست خو اوست بوَ ( .نرجالبالغه
حكمت )013
 حجر [ :66-68فرشتگا به ابران م] گفتند« :مترس كه ما و اا به يسرى انا
مژ ه مي ن م ».گفت« :آيا با اينكه مرا ي رى فرا اس ده است بشاا م مي ن د؟
به چه بشاات مي ن د؟!» گفتند« :ما و اا به حق بشاات ا يم يس از نوم دا
مباش ».گفت« :چه كسى جز گمرانا از احمت يروا گااش نوم د ميشو ؟»
 زمر  :68آيا خدا كفايتكنندهي بندهاش ن ست؟ و و اا از آنرا كوه غ ور اوينود
مي رسانند [. ]...
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 زمر :66بگو اى بندگا من كه بر خويشتن زيا هاوى اوا اشوتهايود از احموت
خدا نوم د مشويد ا حق قت خودا نموهي گنانوا اا مويآمورز كوه او خوو
آمرزندهي مرربا است.
 امام عليي(ع) :ا شوگفتم از آ كوه نوم ود اسوت و آمورزش خواسوتن وانود!
(نرجالبالغه حكمت )78
 پیامبراکرم(ص) :گنركاا ام دواا به احمت خداي متعال به احمت نز يو

ور

است ا تابد نوم د گشته( .م زا الحكمه )1813۱
 امام حسین(ع) [ ا تاي ترفه] :معبو ا! آنگاه كه نائت و يسوتيام از سونن
گفتن بازم مي اا لطف و كرمت سننوام مي كند و نرگاه صوفا م مورا نوم ود
كند احسا

و مرا ام دواا گر اند.

معبو ا! چگونه مرا يكه و نرا انا كني كه ويي سريرستم؟ و چگونوه سوتمديده
شوم كه واَم ياواي؟ و چگونه مأيوس شوم حالي كه و مرربا خداي مني؟
معبو ا! چقدا به من نز يكي و من از و چه وا! چه مرربا خودايي! يوس چوه
چ ز م ا من و و حجاب گشته؟
 از مناجات شعبانیه :معبو ا! اگر مرا به جرم و جرير م گ وري وو اا بوه تفوو و
گذشتت گ رم و اگر مرا به گنانم گ ري و اا به آمرزشت گ ورم و اگور مورا بوه
آ خ اندازي به وزخ ا گويم كه منم وستداا و .معبو ا! اگر ا برابر طاتت و
كر اام خواا و بيمقداا آيد ولي ا برابر ام د [به بزاگواايت] آازويم بسي بزاگ
است  ...معبو ا! نمااه مرا ش فتهي يا ت گر ا آ سا ش فتگياي كه جلوهي
نامرايت وجو م اا فرا گ ر و مرا به مقام قدس و اساند.
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 حديد  :68آيا كسانى اا كه ايما آوا هاند ننگام آ نرس ده كه لنايشا بوه
يا خدا و آ حق قتى كه نازل شده نرم [و فرو ن] گر

و مانند كسانى نباشند

كه از ي خ بدانرا كتاب ا ه شد و [تمور و] انتظواا بور آنوا بوه اازا كشو د و
لرايشا سنت گر يد و بس ااى از آنرا فاسق بو ند؟
 امامصادق(ع) [از تاي ايشا

ا اوز ترفه ]:خدايا! به و يناه ميبرم از ن ايي

كه از خ ر آخرت جلوگ ري كند و از زندگانياي كه برترين مر

اا باز اا و از

آازويي كه مانع برترين كاا شو ( .م زا الحكمه )۰۱3
 از دعاي جوشن کبیر :اي آ كه گريزگاني ن ست جز به سوي وو اي آ كوه
ينانگاني ن ست جز اگاه و اي آ كه مقصدي ن ست جز به سووي وو  ...اي
آ كه ام دي نرو جز به و اي آ كه يرست ده نشو جز و.
اي آ كه جز به فضل و ام د نرو اي آ كه جز از گذشت و اخواست نشوو
اي آ كه جز از تدل و ب م نرو اي آ كه احمتت نمهي نستي اا فراگرفتوه
 ...اي گشاينده ي اندوه اي ز اينده ي غوم اي آمرزنودهي گنواه اي يذيرنودهي
وبه اي ااستوتده اي وفاكنندهي به ي ما

 ...اي آ كوه زيبا اا آشكاا كنوي

اي آ كووه بووه گنوواه نگ ووري اي آ كووه يوور ه نووداي اي ن كووو اگذانووده اي
فراخآمرزش اي گشا ه ست به مرر و احمت اي صاحب نر ااز اي نرايت نور
شكوه و شكايت  ...اي آ كه ا ت ن بر ري نز يكي اي آ كه ا ت ن نز يكوي
بر ري.
 پیامبراکرم(ص) :تا مغز [و تصااهي] تبا ت است( .م زا الحكمه )111۱

0

 امامصادق(ع) :برشما با به تا كر
نز ي

نمى شويد .تا كر

زيرا با ن چ چ ز به مانند توا بوه خودا

براى ن چ امر كوچكى اا به خاطر نواچ ز بوو نخ
ن وز بوه سوت نموا كسوى اسوت كوه

انا نكن د زيورا حاجوت نواى كوچو

حاجتناى بزاگ به ست اوست( .م زا الحكمه )1181
 امام علي(ع) :ميينداا و مدتي است كه به خدا ام دواا است .به خداي بزاگ
سوگند كه اوغ ميگويد يس چرا ام دواايِ او ا كر ااش آشكاا ن ست؟! []...
ا كااناي بزاگ [به ا تا] به خدا ام د بسته اسوت و ا كاانواي كوچو

بوه

بندگا ؛ اما آنچنا كه حقِّ بنده اا ا ا ميكند حقّ خدا اا ياس نمي اا  ]...[ .ن ز
اگر از يكي از بندگا ِ خدا بترسد حقِّ او اا ا ا كند اموا حوقِّ يروا گواا خوو اا
چنا به جا ن اا  .يس رس خو اا از بندگا خدا آما ه و نقد ساخته و ورس
از آفريدگاا اا به تردهي وتدهي بيير اخت و نس ه انداخته( .نرج البالغه خطبه
)1۰3
 امامعلي(ع)[ ا وص ت به امام حسن(ع)] :بدا كه آ كسى كه خزاين آسما
و زم ن ا ست اوست به و اجازه ا ه است ا او اا بنوانى و اجابت تاى وو
اا ضمانت كر ه است  . ...م ا

و و خوو ش حجوابى ننروا ه و وو اا بوه آوا

واسطه و م انجى وا اا نكر ه است و اگر گنواني مر كوب شودي از وبوه بوازت
نداشته و ا ك فر و شتاب نكور ه و ننگوام بازگشوتن بوه سوويخ نكونشوت
نكر ه و آنجا كه سزاواا اسوايي بو ي اسوايت نسواخته و ا يوذيرش وبوهات
سنت نگرفته و حساب گنانت اا اس دگي نكر ه از احمت نوم دت نسواخته
بلكه خو اايت از گناه اا برايت حسنهاي قراا ا ه است و كاا بودت اا يكوي و
كاا ن كت اا ه برابر به شماا آوا ه است.
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 ...يس نرگاه بنواني مي واني اناي نعمتخ اا با تا بگشايي و ايوزش بوااا
احمت اا طلب نمايي .يس أخ ر ا اجابت تا و اا نوم ود نگر انود زيورا كوه
تطاي خداوند به اندازه ي ن ت است چه بسا كه ا بورآوا

خوانشوت وأخ ر

انداز ا بدين وس له خواننده اا يا اش بزاگتر و تطاي آازومند افزو ر گور .
بسا باشد كه چ زى بنوانى و به و ا ه نشو اما ير يا زو برتور از آ بوه وو
ا ه شو يا براى خ ر ومصلحت و از و ايغ شده است و بسا خواسوتهاى كوه
اگر برآوا ه شو موجب نابو ى و بانى ين وگر  .يوس نم شوه از خداونود
چ ووزي اا طلووبكوون كووه زيبووايياش برايووت بمانوود و وبووالخ از ووو وا باشوود.
(نرجالبالغه نامه )01
 پیامبراکرم(ص) :نرگاه ي

نفر تا كند براى نمه تا كند زيرا ايون توا بوه

اجابت نز يكتر است .كسى كه ي خ از تا كر
برا اانخ تا كنود آ

براى خو بوراى چرول نفور از

توا ا حوق آنوا و ا حوق خوو ش مسوتجاب شوو .

(م زا الحكمه )1۰48
 امامصادق(ع) :نركس براى خدا از ب مااى ت ا ت كند نر تايى كه آ ب ماا
براى او بكند خداوند اجابت فرمايد( .م زا الحكمه )1۰1۱
 امامصادق(ع) :فاطمه (ع) نر گاه تا مى كر يو خ از خوويخ ننسوت بوراى
مر ا و زنا مؤمن تا مىكر  .ا اينبوااه از آ حضورت سوؤال شود فرموو :
«اول نمسايه بعد خانه( ».م زا الحكمه )1804
 امام علي(ع) :وست آنگاه وستى واقعي است كه برا ا خو اا ا سه ننگوام
مراقبت كند :ننگامى كه به بال گرفتاا شو ننگامى كه حاضر نباشد و ننگامى
كه اگذا ( .نرجالبالغه حكمت )104
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 امام علي(ع) [ ا تردنامه اي كه به مال

اشتر ا آنگاه كه او اا بوه حكوموت

مصر گماشت نوشت ]:قلب خو اا لبريز سواز از احموت بور مر موا و محبوت
وازيد با آنا و مررباني كر

به نمگا ؛ و بوا آنوا نمچوو ح وواني انوده

مباش كه خوا نشا اا غن مت شمااي! زيرا مر ما

و ستهاند :يا برا ا ينوي

واَند و يا ا آفرينخ با و نمانندند( .نرجالبالغه نامه )10
 امامصادق(ع) :آيا ين جز محبت است؟ (م زا الحكمه )03۱8
 امامصادق(ع) :نر ي

از شما كه مىخواند تايخ مستجاب شو

اآمد خو

اا ياك كند و حق مر م اا بپور از  .تواى نو چ بنودهاى كوه موال حراموى ا
شكمخ باشد يا مظلمه كسى به گر نخ باشود بوه اگواه خودا بواى نموىاو .
(م زا الحكمه )1۰30
 امامسجاد(ع) :بااخدايا! به و يناه ميبريم از اين كه ستمگري اا يااي كن م يا
ستمديده اي اا خواا بشمريم يا قصد چ زي كن م كه ما اا ا آ حقي نباشد ...
بااخدايا! به و يناه ميبريم از اينكه ا ل خ ال فريوب كسوي اا بپوروايم و از
كر اا خويخ ستنوش خو يسندي شوويم يوا بوه آازونواي وا و ااز مبوتال
گر يم( .صح فه سجا يه تاي )7
 امامسجاد(ع) :خداوندا! تذا گناه به اگاه و ميآوام از اينكه ا حضووا مون
بر ستمديده اي ستمي افته باشد و من به يااي او برنناسته باشوم و از ايونكوه
كسي ا حق من ن كياي كر ه و من سپاسخ اا به جا ن اوا ه باشم و از اينكه
خطاكااي از من تذاي خواسته باشد و مون توذاش اا نپذيرفتوه باشوم  ...و از
اين كه بر ت ب مؤمني آگاه شده باشم ولوي آ اا نپوشوانده باشوم ( . ...صوح فه
سجا يه تاي)07
۰

 امام علي(ع) :از ي امبر(ص) باانا شن دم كه ميگفت« :ملتي كه حق ضوع فا
اا از قدا مندا با صراحت و بدو

رس و وانمه نگ ر نرگز ياك نمويشوو و

اوي سعا ت نميب ند( ».نرجالبالغه نامه )10
 امام علي(ع) :نفس خويخ اا گرامي شماا و از نر يستى وا بداا نرچنود وو
اا بدانچه خوانانى اساند زيرا ا برابر آنچه از خو بور سور ايون كواا موىنروى
توضي ايافت نميكني .بندهي يگرى مباش كه خداوند آزا ت آفريده است؛ و
ا آ خ ر كه جز به شرّ و بدى به ست ن ايد و آ آساني كه جز بوا سونتى و
خوااى بدا نرسند كسى چه خ ري يده؟ (نرجالبالغه نامه )01
 امام علي(ع) [ ا وصف قواي شگا فرمو  ]:آفريدگاا ا جا آنا بزاگ بوو
يس نر چه جز اوست ا يدهناشا كوچ

و خُر نموو  .برشوت بوراي آنوا

چنا است كه گوويي آ اا يودهانود و از نعموتنواي آ برخوا اانود و وزخ
برايشووا چنووا اسووت كووه گووويي آ اا يوودهانوود و تووذاب آ اا موويچشووند.
(نرجالبالغه خطبه )1۱0
 امام علي(ع) :با ل و جا چنا كاا كن د كه گويي از بو م جوا كن ود .مون
چو برشت جايي نديدهام كه خوانا ِ آ آسو ه باشد يا ا خواب به سر بَرَ و
نه چ زي چو

وزخ كه رسندهي از آ خفته باشد .بدان د كسي كه حق به او

اا سو ندند باطل زيوانخ اسواند و آ كوه نودايت بوه ااه مسوتق مخ نبور
گمراني به نالكتخ كشاند( .نرجالبالغه خطبه )27
 امام علي(ع) :ن ا سراي گذاكر

است نه خانه ي ماند

و مر ما

اآ

گونهاند :يكي آ كه خو اا فروخت و خويشتن اا باه كر و يگري آ كه خو
اا خريد و آزا ساخت( .نرجالبالغه حكمت )100
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 امام علي(ع) :اازشِ انسا به اندازهي نمت اوست( .نرجالبالغه حكمت )48
 امام علي(ع) :اازش نر كس به آ است كه ا يدهاش زيباست( .نرجالبالغه
حكمت )71
 امامباقر(ع) :ن چ خواسته اى اا زيا مشماايد زيرا آنچه نز خداسوت بو خ از
آ است كه مىينداايد( .م زا الحكمه )1۰41
 امامصادق(ع) :نرگاه بنده شتاب كند و از حاجت خوانى خو [از خدا] سوت
بكشد خداى عالى فرمايد« :بندهام تجله كر  .گويى مىينداا كه ن ازنواى او اا
كسى جز من برآوا ه مىكند( ».م زا الحكمه )1۰81
 امامصادق(ع) :نرگاه تا كنى بوا ل [بوه خودا] اوى آا و چنو ن ينوداا كوه
حاجت و خواستهي و بر ا خانه است( .م زا الحكمه )1۰14
 امامصادق(ع) :تا كن و مگو كه كاا گذشته است [و آنچه مقودا شوده نموا
مىشو ]؛ نمانا نز خداوند تزّوجل مقام و منزلتى است كه جز با اخواست بوه
ست نمىآيد( .م زا الحكمه )112۱
 امييامسييجاد(ع) [ ا مناجووات خووويخ ]:موورا از آنووا قووراا مووده كووه خوشووى
سرمستشا مىكند و بال و گرفتااى از يايشا

ا مىآوا  .اينا فقط زمانى وو

اا مىخوانند كه گرفتاا شوند و نرا ننگامى به يا و مىافتند كه بوه مصو بتى
سنت گرفتاا آيند و نرا ا اين ننگام ا برابر و به خاك مى افتنود و سوت
خوانخ به سويت بر مى ااند( .م زا الحكمه )11۰۰
 امامعلي(ع) :آ كه به باليي سنت چاا است چندا بوه توا ن واز نوداا وا
تاف تمندي كه باليخ ا انتظاا است( .نرجالبالغه حكمت )032
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 امامسجاد(ع) :اي خداوندي كه حق ر نمي كني آنا اا كه ست ن از به سوي
و ااز كنند اي خداوندي كه وايس نميزني اامغاني اا كه به ي شوگانت آانود
نرچند كه خر و بيمقداا باشد  ...اي خداونودي كوه بوه خوو فورا مويخوواني
آ كس اا كه از و واي گزيده است ( . ...صح فه سجا يه تاي)4۰
 از دعاي ابوحمزه ثمالي :خداوندا! به و يناه برم از كانلي و سستي و انودوه و
رس و بنل و غفلت و سنگدلي  ...و به و يناه برم از نفسي كه قوانع نشوو و
شكمي كه س ر نگر

و لي كه فرو ن نشو و تايي كه شنو ه نشو و كااي

كه سو ندند . ...
خداوندا! به ااستي و ا كتابت فرمو هاي كه ا گوذايم از آ كوه بور موا سوتم
كر ه و اين

ما بر خو ستم كر هايم يس از ما اگذا زيرا و از ما بدين كواا

سزاواا ري .و به ما فرما
اين

ا هاي كه خواننودگا اا از ا خانوه خوو نوران م و

ما به اگانت سائل آمدهايم  ...اي ينانم به گاه گرفتااي و انودونم و اي

فريا اسم به گاه سنت م اي آنكه بند اس ر گسلد و از گنواه كي ور گوذا  ...اي
مرربا رين مرربانا .
 از دعاي کمیل :خداوندا! ب امرز از من گناناني اا كوه فوورو آانودهي تذابنود.
خداوندا! ب امرز از من گناناني اا كه نعمترا اا گرگو سازند .خداوندا! ب امرز از
من گناناني اا كه اجابت تا اا باز ااند .خداوندا! ب امرز از من گنانواني اا كوه
بال فرو بااند  . ...اي مامكنندهي نعمترا اي افعكنندهي ك فرنا اي اوشونايي
وحشتز گا

ا اايكينا  ...با من آ كن كه و اا سز .

۱

 امام علي(ع) :به زو ي خوان د انست كه آنچه نم اكنو از ن ا موجو اسوت
گويي نرگز نبو ه است و آنچه از آخرت است نموااه ياينده است( .نرج البالغوه
خطبه )130
 امام علي(ع) [ ا سفااش به فرزنودش حسون بون تلوي(ع) كوه آ اا ننگوام
بازگشت از صف ن نوشت ]...[ ]:يس يسرم وص ت مرا ن

ايواب و بودا كوه

صاحب مرگ نما است كه زندگي اا ا ست اا و آ كه خالق است نوماو
م راننده است و فنا كننده نما اسوت كوه بواز مويگر انود و آ كوه بوه بوال
ميآزمايد نماوست كه تاف ت ميبنشد( .نرجالبالغه نامه )01
 امام علي(ع) :يس م ا اا استواا ببنديد و زيا ت امن اا براي كاا اچ ن ود
كه نتوا نم آننگ ااسخ [بر كااي خط ر] كر و نم بر خوا مرماني آسوو ه
نشست .چه بس اا خواب شبانگاه كه صم مناي اوز اا ا نوم شكسوت و گور
ااي

فراموشي كه بر آينهي نمّتنا نشست( .نرجالبالغه خطبه )241

 امام سجاد(ع) :خداوندا  ...مرا از نر كااي كه ير اختن به آ از و بازم مي اا
بين از گر ا و بر كااي برگماا كه ا اوز بازيس ن از من خواني و اوزناي تمر
مرا ا كااي كه مرا براي آ آفريدهاي مصروف ساز  ...و تبوا م اا بوه تبجوب و
غروا باه مكن و بر ست من كااناي خ ر ا حق مر م جوااي كون( .صوح فه
سجا يه تاي )23
 از مناجاتخمسعشره ،نیايشمريدان ...:مرا از خو جودامكون و از خوويخ
وا مساز اي نع م و برشتم و اي ن ا و آخر م اي مرربا رين مرربانا .
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امام علی(ع) [در وصیت به حسن و حسین علیهماالسالم ،هنگامی
که ابنملجم او را ضربت زد ]...[ ]:شما و همهی فرزندانم و کسانم و
آن را که نامهی من به او رسد ،سفارش میکنم به پروای خدا را
داشتن و نظم در کارهایتان ،و اصالح بین خود ،که من از جدّ شما
[پیامبر اکرم(ص)] شنیدم که میفرمود« :اصالح کردن [رابطه] میان
مردمان از همهی نماز و روزهها برتر است».
خدا را! خدا را! دربارهی یتیمان ،آنان را گاه گرسنه و گاه سیر
مدارید ،و نزد خود ضایعشان مگذارید .و خدا را! خدا را! همسایگان
را دریابید که سفارششدهی پیامبر شمایند ،پیوسته دربارهی آنان
سفارش مىفرمود چندان که گمان بردیم براى آنها ارثى معین
خواهد نمود .و خدا را! خدا را! دربارهی قرآن ،مبادا دیگران بر شما
پیشى گیرند در عمل کردن به آن.
[ ]...و خدا را! خدا را! دربارهی جهاد در راه خدا به مالهاتان و به
جانهاتان و زبانهاتان! بر شما باد به یکدیگر پیوستن و بذل و
بخشش به یکدیگر .مبادا از هم روى بگردانید ،و پیوندِ هم
بگسالنید .امر به معروف و نهى از منکر را وا مگذارید که بدکاران
شما بر شما حکومت یابند ،و آنگاه هر چه دعا کنید به اجابت
نرسد.
(نهجالبالغه ،نامه )74

