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بسم اهلل الرمحن الرحمی
گفتاری از آن جناب دربارهی اینکه جز خداوند اجابت کنندهای برای دعاها

نیست.

�أخْ َب َرنا َع ْب ُد ٱللّ ِه ْب ُن ُم َح َّم ٍد ٱلْ َب ْل ِخ ُّي ،قا َلُ :ک ْن ُت َم َع ٱلْ َم ْن ُصو ِر ٱلْ ِ
هاش ِم ِّي ٱلْ ُخراسانِ ِّي ِفي َم ْس ِج ٍد
َف َس ِم َع َر ُجلا ً َی ْد ُعو ٱللّ َه َتعٰالیٰ َف َیقُو ُل« :یا َم ْن ُی ْؤتِي َم ْن لا َی ْس�ألُ ُه َو َم ْن لا َی ْع ِرفُ ُه َت َح ُّنناً ِم ْن ُه َو
کاء ثُ َّم قا َل :ک َٰذلِكَ ٱللّ ُه َر ُّبنا ُی ْؤتِي َم ْن لا َی ْس�ألُ ُه َو َم ْن لا َی ْع ِرفُ ُه َو َم ْن َی ْس�أ ُل
َر ْح َم ًة»َ ،ف�أ َخ َذ ُه ٱلْ ُب ُ
َغ ْی َر ُه َی�أْتِي �إِلیٰ شَ َج ٍر َف َی ْس�ألُ ُه َف ُی ْؤتِی ِه ٱللّ ُه َتعٰالیٰ َف َی ْن َصر ُ
ِف َو ُه َو َیقُو ُل�« :آتانِ َي ٱلشَّ َج ُر» َو �أنّیٰ
لِلشَّ َج ِر �أ ْن ُی ْؤتِ َی ُه؟! �أولَ ٰ ِئكَ ُه ُم الْغَا ِفلُونَ!
ترجمهی گفتار:

عبد اهلل بن مح ّمد بلخی ما را خبر داد ،گفت :به همراه جناب منصور هاشمی خراسانی در
مسجدی بودم ،پس شنید که مردی به درگاه خداوند بلندمرتبه دعا میکند و میگوید« :ای
کسی که عطا میکند به کسی که از او نمیخواهد و کسی که او را نمیشناسد از روی مهربانی
و رحمت» ،پس آن جناب را گریه گرفت و سپس فرمود :این گونه است پروردگار ما ،عطا میکند
به کسی که از او نمیخواهد و کسی که او را نمیشناسد و کسی که از غیر او میخواهد ،میآید
به نزد درختی و از آن میخواهد ،پس خداوند بلندمرتبه به او عطا میکند ،پس او باز میگردد
در حالی که میگوید« :درخت به من عطا کرد» و کجا درخت را میرسد که به او عطا کند؟!
آنان همانا غافالنند!
شرح گفتار:

این گفتار نورانی ،توضیحی برای این شبهه است که گاهی بتپرستان پس از مراجعه به
بتهاشان حوائج خود را میگیرند و از این رو ،میپندارند که بتهاشان حوائج آنان را برآورده
میسازند ،در حالی که حوائج آنان را تنها خداوند برآورده میسازد ،خواه آنان از آن آگاهی داشته
باشند و خواه از آن غافل باشند؛ چنانکه فرموده است :كُلًّا نُ ِم ُّد َ ٰه ُؤ َلا ِء َو َ ٰه ُؤ َلا ِء ِم ْن َع َطا ِء َر ِّبكَ ۚ
َو َما كَا َن َع َط ُاء َر ِّبكَ َم ْح ُظو ًرا( إسراء)20 /؛ «هر یک از اینان و آنان را از عطاء پروردگارت
روزی منکرانش را به سبب انکارشان
بهرهمند میسازیم و عطاء پروردگارت محدود نیست»!
ِ
قطع نمیکند و حاجت دشمنانش را به سبب دشمنیشان نادیده نمیگیرد؛ چراکه اگر آنان او را
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نمیشناسند ،او آنان را میشناسد و اگر آنان به او اعتنا ندارند ،او به آنان اعتنا دارد و این مظهر
رحمانیت او و تجلّی اسم أرحم الراحمین است.
ّ

پایگاه ّ
اطالعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی

*

لطفا ً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید.
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