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  7: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

   تفسري و شرح صحيفه سّجاديه جلد هفتم

  

   استاد حسني انصاريان

  13دعاى 

  

  ها درخواست نيازمندى

َو يَا َمْن » 4«َو يَا َمْن َال يَِبيُع نَِعَمُه ِباْألَْمثَاِن » 3«نـَْيُل الطَِّلَباِت َو يَا َمْن ِعْنَدُه » 2«اللَُّهمَّ يَا ُمْنتَـَهى َمْطَلِب احلَْاَجاِت » 1«
ُر َعَطايَاُه بِاالْمِتَناِن  َو يَا » 7«َو يَا َمْن يـُْرَغُب ِإلَْيِه َو َال يـُْرَغُب َعْنهُ » 6«َو يَا َمْن ُيْستَـْغَىن ِبِه َو َال ُيْستـَْغَىن َعْنُه » 5«َال ُيَكدِّ

َو يَا َمْن َال تـَنـَْقِطُع َعْنُه َحَواِئُج اْلُمْحَتاِجَني » 9«َو يَا َمْن َال تـَُبدُِّل ِحْكَمَتُه اْلَوَساِئُل » 8«ْن َال تـُْفِين َخَزآئَِنُه اْلَمَسآِئُل مَ 
اِعَني » 10« َو َنَسْبتَـُهْم ِإَىل » 12«أَْنَت َأْهُل اْلِغَىن َعنـُْهْم  َمتَدَّْحَت بِاْلَغَنآِء َعْن َخْلِقَك وَ » 11«َو يَا َمْن َاليـَُعنِّيِه ُدَعاءُ الدَّ

َفَمْن َحاَوَل َسدَّ َخلَِّتِه ِمْن ِعْنِدَك َو رَاَم َصْرَف اْلَفْقِر َعْن نـَْفِسِه ِبَك فـََقْد َطَلَب َحاَجَتُه » 13«اْلَفْقِر َو ُهْم َأْهُل اْلَفْقِر ِإلَْيَك 
َو َمْن تـََوجََّه ِحبَاَجِتِه ِإَىل َأَحٍد ِمْن َخْلِقَك َأْو َجَعَلُه َسَبَب ُجنِْحَها ُدوَنَك فـََقْد تـََعرََّض » 14«ُه ِمْن َوْجِهَها ِيف َمظَانـَِّها َو أََتى طَِلَبتَ 

ْحَساِن  ا ُجْهِدي َو تـََقطََّعْت ُدونـََها ِحَيِلي اللَُّهمَّ َو ِيل ِإلَْيَك َحاَجٌة َقْد َقصََّر َعنـْهَ » 15«ِلْلِحْرَماِن َو اْسَتَحقَّ ِمْن ِعْنِدَك فـَْوَت اْإلِ
َزلَّةٌ ِمْن َزَلِل اْخلَاِطِئَني َو َعثْـَرٌة ِمْن  َو َسوََّلْت ِيل نـَْفِسي َرفْـَعَها ِإَىل َمْن يـَْرَفُع َحَواِئَجهُ ِإلَْيَك َو َال َيْستَـْغِين ِيف طَِلَباتِِه َعْنَك َو ِهيَ 

ْن انـَْتبَـْهُت ِبَتْذِكِريَك ِيل ِمْن َغْفَلِيت َو نـََهْضُت ِبتَـْوِفيِقَك ِمْن َزلَِّيت َو َرَجْعُت َو َنَكْصُت بَِتْسِديِدَك عَ ُمثَّ » 16«َعثـَرَاِت اْلُمْذنِِبَني 
   ُسْبَحاَن َريبِّ َكْيَف َيْسَأُل ُحمَْتاٌج ُحمَْتاجاً؟ َو َأىنَّ : َو قـُْلتُ » 17«َعثْـَرِيت 

  8: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

َو َعِلْمُت َأنَّ َكِثَري َما » 19«فـََقَصْدُتَك؟ يَا ِإهلَِي بِالرَّْغَبِة َو أَْوَفْدُت َعَلْيَك َرَجآِئي بِالثـَِّقِة ِبَك » 18«يـَْرَغُب ُمْعِدٌم ِإَىل ُمْعِدٍم؟ 
نَّ َكَرَمَك َال َيِضيُق َعْن ُسَؤاِل َأَحٍد َو َأنَّ َيَدَك بِاْلَعطَايَا َأْساُلَك َيِسٌري ِيف ُوْجِدَك َو َأنَّ َخِطَري َما َأْستَـْوِهُبَك َحِقٌري ِيف ُوْسِعَك َو أَ 

ْلِين ِبَكَرِمَك َعَلى التـََّفضُِّل َو َال َحتِْمْلِين ِبَعْدِلَك َعَلى ا» 20«َأْعَلى ِمْن ُكلِّ َيٍد  الْسِتْحَقاِق اللَُّهمَّ َفَصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو امحِْ
َلْيِه َو ُهَو َيْستَـْوِجُب احلِْْرَماَن َأوَِّل رَاِغٍب َرِغَب ِإلَْيَك َفَأْعطَْيَتُه َو ُهَو َيْسَتِحقُّ اْلَمْنَع َو َال ِبَأوَِّل َسآِئٍل َسأََلَك َفأَْفَضْلَت عَ َفَما أَنَا بِ 

َو َال » 22«ِئي َقرِيباً َو لَِتَضرُِّعي رَاِمحاً َو ِلَصْوِيت َساِمعاً اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو ُكْن ِلُدَعآِئي جمُِيباً َو ِمْن ِنَدا» 21«
َو تـََولَِّين بُِنْجِح طَِلَبِيت َو » 23«تـَْقَطْع َرَجآِئي َعْنَك َو َال تـَُبتَّ َسَبِيب ِمْنَك َو َال تـَُوجِّْهِين ِيف َحاَجِيت َهِذِه َو َغْريَِها ِإَىل ِسَواَك 

يِع اْألُمُ َقَضاِء َحاَجِيت َو نَـ  َو َصلِّ » 24«وِر ْيِل ُسْؤِيل قـَْبَل َزَواِيل َعْن َمْوِقِفي َهَذا ِبتَـْيِسِريَك ِيلَ اْلَعِسَري َو ُحْسِن تـَْقِديرَِك ِيل ِيف مجَِ
اْجَعْل َذِلَك َعْوناً ِيل َو َسَبباً لَِنَجاِح طَِلَبِيت ِإنََّك َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َصَالًة َدائَِمًة نَاِمَيًة َال اْنِقطَاَع ِألََبِدَها َو َال ُمْنتَـَهى ِألََمِدَها َو 

َفْضُلَك آَنَسِين َو ) َو َتْذُكُر َحاَجَتَك ُمثَّ َتْسُجُد َو تـَُقوُل ِيف ُسُجوِدكَ (َو ِمْن َحاَجِيت يَا َربِّ َكَذا َو َكَذا » 25«َواِسٌع َكِرٌمي 
  .ِمبَُحمٍَّد َو آِلِه َصَلَواُتَك َعَلْيِهْم َأن َال تـَُردَِّين َخائِباً ِإْحَساُنَك َدلَِّين َفَأْسأَُلَك ِبَك َو 
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َو يَا » 4« َو يَا َمْن َال يَِبيُع ِنَعَمُه ِباْألَْمثَانِ » 3«َو يَا َمْن ِعْنَدُه نـَْيُل الطَِّلَباِت » 2«اللَُّهمَّ يَا ُمْنتَـَهى َمْطَلِب احلَْاَجاِت » 1«[ 
ُر َعطَايَاُه ِباالْمِتَناِن  َو » 7«َو يَا َمْن يـُْرَغُب ِإلَْيِه َو َال يـُْرَغُب َعْنُه » 6«َو يَا َمْن ُيْستـَْغَىن ِبِه َو َال ُيْستـَْغَىن َعْنُه » 5«َمْن َال ُيَكدِّ
َقِطُع َعْنُه َحَواِئُج اْلُمْحَتاِجَني » 9«ِحْكَمَتُه اْلَوَساِئُل  َو يَا َمْن َال تـَُبدِّلُ » 8«يَا َمْن َال تـُْفِين َخَزآئَِنُه اْلَمَسآِئُل  َو يَا َمْن َال تـَنـْ

  ] َو يَا َمْن َاليـَُعنِّيِه ُدَعاءُ الدَّاِعنيَ » 10«

ايت خواسنت حاجات، و اى آن كه رسيدن به متام خواسته! خدايا ها به دست قدرت اوست، و اى آن كه  اى 
ا  نعمت كند، و اى  هايش را، به مّنت گذاشنت، تريه و ناصاف منى فروشد، و اى آن كه خبشش و قيمت منىهايش را به 

كنند، و از او روى برنتابند، و اى آن   شوند، و اى آن كه به او رغبت مى شود، و از او ىب نياز منى آن كه به او ىب نياز مى
دهد، و رشته حوايج نيازمندان از او  ، حكمتش را تغيري منىبرد، و دست آويزها هايش را از بني منى ها، گنج كه درخواست

  .كند شود، و دعاى دعا كنندگان او را خسته و درمانده منى قطع منى

   عطاى نعمت بدون مّنت

  حقيقت اين است كه بيشرت احسان و خريرساىن انسان، از روى خودبيىن و
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كند، در كرامت او طمع و توقع خريات از ديگران  پس هرگاه انفاق و لطفى به مردم مى. ىت اهلى نداردانتظار است و حقيق
  .پنهان است، بنابراين گاهى صدقات به مهراه مّنت و اذّيت است

  :فرمايد حق منّان با صراحت اين تفّكر غلط را به اهل اميان يادآورى مى

َكالَِّذى يُنِفُق َماَلُه رَِئآَء النَّاِس َوَال يـُْؤِمُن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اْألَِخِر َفَمثـَُلُه َكَمَثِل    ُلواْ َصَدقِتُكم ِباْلَمّن َواْألََذىيَأيـَُّها الَِّذيَن َءاَمُنواْ َالتـُْبطِ 
يـَْقِدُروَن َعَلى   »1« »َسُبواْ َواللَُّه َال يـَْهِدى اْلَقْوَم اْلكِفرِينَ ٍء ّممَّا كَ  َشىْ   َصْفَواٍن َعَلْيِه تـُرَاٌب َفَأَصابَُه َواِبٌل فـَتَـرََكُه َصْلًدا الَّ

كند و به خدا  هايتان را با مّنت و آزار باطل نكنيد، مانند كسى كه مالش را به ريا به مردم انفاق مى صدقه! اى اهل اميان
اك قرار دارد و خ] پوششى نازك از[و روز قيامت اميان ندارد كه وصفش مانند سنگ سخت و خاراىي است كه بر آن 

صدقه رياىي مانند آن خاك است و اين [واگذارد ]  و بدون خاك[رگبارى تند و درشت به آن برسد و آن سنگ را صاف 
  .كند يابند و خدا مردم كافر را هدايت منى اند، دست منى به چيزى از آنچه كسب كرده]  رياكاران

شود و اين گونه اعمال رياكارانه و  شود مهر بطالن بر روى آن زده مى مىزيرا با مّنت گذاشنت در كار خريى كه اجنام داده 
ره هاى سخت و قساوت مند سرچشمه مى هاى آميخته با آزار روحى از دل انفاق اى از آن  گريد و صاحبانش هيچ 

  .رود شان به هدر مى برند و متام زمحت منى

  :فرمايد از مّنت منشى دعوت مى پس موالى متقيان، امريمؤمنان، نيكوكاران را به پرهيز

______________________________  
  .264): 2(بقره  -)1(
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  »1« .نانِ يا َأْهَل اْلَمْعُروِف َو اْإلْحساِن الَمتُنُّوا ِبِإْحساِنُكْم، َفِإنَّ اْإلِْحساَن َو اْلَمْعُروَف يـُْبِطُلُه قـُْبُح االْمتِ 

اهل نيكى و نيكوكارى، به احسان خود مّنت مگذاريد پس مهانا كه زشىت منت گذارى ارزش نيكى و نيكوىي را از بني  اى
  .بربد
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  .هاى مردانگى مردان خدا اين است كه روش احسان را با مّنت آلوده نسازند از نشانه

ْعُروِف َو َبْذِل 
َ
  »2« .اْالْحساِن َو تـَْرِك اِإلْمِتنانِ ُيْسَتَدلُّ َعَلى ُمُروَِّة الرَُّجل بَِبثِّ امل

ادن است از نشانه   .هاى جوامنردى مرد، پراكندن نيكى و لطف و نيكوكارى و خوددارى از منت 

انفاق كنندگان حقيقى كساىن هستند كه تنها به خاطر خشنودى خدا و پرورش فضايل انساىن و تثبيت سجاياى ارزمشند 
ا پيدا  گراىندر درون خود و پايان دادن به ن ها و اضطراب كه به خاطر احساس مسؤوليت در برابر حمرومان در وجدان آ

  .گردد شود، توفيق نيكوكارى نصيبشان مى مى

  :فرمايد بر اين اساس حضرت على عليه السالم مى

  »3« .َمجاُل اْإلِْحساِن تـَْرُك اِإلْمِتنانِ 

  .زيباىي نيكى كردن، مّنت ننهادن است

طلىب بر  اش جربان كمبود ذاتى يا اخالقى خويش است يا براى ارضاى نفس خود و برترى ت گذار در انگيزهاز آن جا كه منّ 
   كوشد، مهيشه در بني مردم ديگران مى

______________________________  
  .8959، حديث 390: غرر احلكم -)1(

  .8735، حديث 384: غرر احلكم -)2(

  .8959، حديث 390: غرر احلكم -)3(
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  .پست و خوار باشد

اّما حق مطلق هيچ گونه نياز و نقص و نگراىن ندارد و در انتظار هيچ سود و پاداشى نيست؛ پس مّنت و آزار بندگان بر 
اىي خود اوست و هدف متامى افعال آفرينش، ذات حق است و مهه موجودا ت به او حمال است؛ زيرا غرض و كمال 

  .كنند و او كمال مطلق اّول و آخر و ظاهر و باطن اشيا است سوى كمال سري مى
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  .نعمت مهان ظرف جتّلى مجال حق است كه غذاى حقيقى انسان است

  .پذيراىي از بنده در ظرف ظهورات و جتليات مجاىل حق، عطاىي بدون مّنت است

گردد و بنده در  تر مى د تغذيه او در ظهورات ربوىب كاملها دست بردار  هر چه انسان در سر سفره بندگى حق از كاسىت
رتى برخوردار مى نعمت ره نربد و در ظرف جتليّات  هاى حق تعاىل از سالمىت روحى و رواىن  گردد و اگر از قرب ربوىب 

مّنت و تفّضل بنابراين بايد . جالىل حق غرق شود، نقمت و حمروميت او شامل حالش شود و از دايره الطاف بريون ماند
  .و لطف اهلى او را فراگريد تا زمينه ادامه حيات او فراهم شود

يكى از اسباب مهم امتحان اهلى وفور نعمت است و به حسب اتفاق، آزمايش با نعمت از آزمايش با بال سخت و 
ان قرار گرفت و هاى مادى و معنوى مورد امتح مهانند حضرت ايوب عليه السالم كه با انواع نعمت. تر است پيچيده

و اين وضعيت . منت، غفلت و غرق شدن در لذايذ و شهوات است عاقبت به خري گرديد؛ زيرا طبيعت فزوىن نعمت ىب
توانند از عوارض نامطلوب  كند، تنها كساىن مى سازد و ميدان را براى فعاليت شيطان آماده مى انسان را از خدا دور مى

به طور پيوسته به ياد خدا باشند و با يادآورى مهيشه خانه قلب را از نفوذ شياطني  فزوىن وفور نعمت در امان مبانند كه
  .حفظ منايند

سازد وىل اين انسان چقدر مغرور و خبيل است كه  اش مى آرى، او چه خداى بزرگ و منّاىن است كه با هر ناز و ناله بنده
   نالد و با كمرتين با كوچكرتين دردى مى

  13: ، ص7 جاديه، جتفسري و شرح صحيفه س

  .بازد نعمىت مى

  :گويد خبشد؛ با غرور و خنوت مى كند و نعمت به او مى هنگامى كه پروردگارش به او اكرام مى

پندارد كه مقرب درگاه خدا شده و اين  پس او به هنگام روى آوردن نعمت چنان مى. خداوند مرا گرامى داشته است
  .نعمت دليل بر آن قرب است

  :گويد ه روزى بر او تنگ شود با نااميدى مىاما هنگامى ك



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

تازد، غافل از اين كه  كند و به زمني و زمان مى شود و با او قهر مى از حق ناخشنود مى. خداوند مرا خوار كرده است
  .نعمت و نقمت هر دو وسيله آزمايش اويند

در مجالت ملكوتى و آمساىن باال، وجود مقدس پروردگار از زبان امام سجاد عليه السالم معّرىف شده و حضرت، انسان را 
اند كه در وقت نياز و حاجت كه از ابتداى عمر تا حلظه آخر آن است، بايد عرض نياز و فقر و  به اين معنا توجه داده

زّه برد كه كليد حّل هر مشكلى به دست اوست و خزائن ملك و ملكوت احتياج را فقط به پيشگاه مقدس حضرت رّب الع
باشد كه اسباب و وسايل رفع حاجت را چه به وسيله امور  در كف قدرت آن منبع لطف و كرامت است و تنها او مى

  .آورد ها فراهم مى طبيعيه و يا به دست انسان

ايت لطف، كرم، رمحت و ع ايت در ىب  نايت، مهر و مرمحت، عشق و حمبت، قدرت و سطوت، ذات مقّدسى كه ىب 
  .كرامت و عظمت است

  .دهد وجود مباركى كه متام هسىت و اجزايش به اراده حكيمانه او به وجود آمده و به اراده حكيمانه او ادامه حيات مى

فراخور حالشان از سفره  خداوندى كه خملوقات را آفريده و هر يك را به راهى كه بايد هدايت فرموده و روزى آنان را به
  .فرمايد رمحت و لطف عنايت مى

پروردگارى كه بر اساس مصلحت موجودات زمينه حيات را براى آنان فراهم آورده و كّل عناصر هسىت نياز خود را به او 
   برطرف كرده و به پيشگاهش عاشقانه

  14: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .رغبت دارند

نابع نعمتش با دعا و درخواست موجودات كه هر يك به اندازه خود و بيش از اندازه از آن خزائن و خزائن هسىت او و م
  .شود كنند، متام منى منابع خرج مى

  .خداوند مهرباىن كه شرط روزى دادنش فقط و فقط بودن خملوق است و بس

  .گردد اى از پيشگاهش مأيوس و نااميد بر منى عزيزى كه خواهنده و خواننده
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پذيرد؛ زيرا متام موجودات در ظاهر و باطن وجودشان گدا و حمتاج او  هربان موالئى كه در حرميش عرض حاجت پايان منىم
  .هستند

  .تواند مانع از عطايش گردد و حاجىب بني او و بندگانش وجود ندارد پروردگارى كه قدرى و عّلىت منى

  .آنان نيست كرميى كه به خاطر گناه بندگان مانع از رسيدن روزى به

  :دارد حضرت فيض كاشاىن به پيشگاه حضرتش عرضه مى

 شود ىب دل و جان بسر شود ىب تو بسر منى
 

 شود ىب دو جهان بسر شود ىب تو بسر منى

 ىب سر و پا بسر شود ىب تن و جان بسر شود
 

 شود ىب من و ما بسر شود ىب تو بسر منى

  درد مرا دوا توىي رنج مرا شفا توىي
 

 شود و سقا توىي ىب تو بسر منى ام تشنه

ان من توىي   در دل و جان من توىي گنج 
 

 شود جان و جهان من توىي ىب تو بسر منى

  يار من و تبار من مونس غمگسار من
 

 شود حاصل كار و بار من ىب تو بسر منى

  آب حيات من توىي فوز و جنات من توىي
 

 شود صوم و صالت من توىي ىب تو بسر منى

  

  15: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

 گر ز تو رو كنم بغري، ور به تو رو كنم زغري
 

 شود جانب توست هر دو سري ىب تو بسر منى

  گر زبرت جدا شوم يا زغمت رها شوم
 

 شود خود تو بگو كجا روم ىب تو بسر منى

 فيض زحرف بس كند پنبه درين جرس كند
 

 شود بسر منىذكر تو ىب نفس كند ىب تو 
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  )فيض كاشاىن(

  موقعّيت دعا

انسان در هر موقعيىت كه باشد و در هر مكانت و منزلىت كه قرار بگريد، در هيچ شأىن از شؤون حيات ىب نياز از حضرت 
  .شود ىب نياز منى

سلسله امور و در راحت و رنج، در خوشى و ناخوشى، درسالمت و مرض، در جواىن و پريى، در امنّيت و ناامىن به 
گردد كه زندگى را در كامش  رو مى دهد و با حوادثى روبه كند كه وى را در مشكل و بن بست قرار مى مسائلى برخورد مى

كند كه راهى براى خروج از بن بست و تبديل تلخى به لذت جز دعا و عرض نياز به حكيم على  تر مى از هر زهرى تلخ
  .كالت در پيش پاى زندگيش نيستاالطالق و طبيب دردمندان و حالل مش

ها و مشقات، شاه و گدا، عامل و جاهل، عارف و عامى، شهرى و دهاتى،  ها، آالم و اسقام، سخىت مشكالت و تلخى
گريد و براى رهاىي ازگاهى  هاىي است كه گريبان هر انساىن را مى شناسد، برنامه غىن و فقري، پري و جوان، مريض و سامل منى

ها وجود  ا نيست؛ زيرا غري حضرت حق از حل آن عاجز و جز دست قدرت او گره گشاىي در آن زمينهراهى به جز دع
  .ندارد

  ها كه راه حّلى جز دعا ندارد، اگر تكرب از دعا شود، در كنار بعضى از گرفتارى

  16: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .هالكت ابدى انسان حتمى است

نياز و درخواست دردمند به پيشگاه طبيب هسىت و عرض حاجت حاجتمند به پيشگاه موالى دعاى نيازمند به درگاه ىب 
اى حمبوب است كه آيات قرآن مردم را به اين معنا فراخوانده و دعا را از عبادات پرفيض  موجودات و وّىل آفرينش به اندازه

  .دانسته و متكّرب از آن را مستحّق عذاب معرىف كرده است

هاى گوناگون وارد شده كه تنها كتاب با عظمت كاىف به شصت  مهمى در كتب رواىي در باب دعا در فصلروايات بسيار 
  .فصل آن اشاره دارد و اين از باب امهيىت است كه دعا در نزد حق و انبيا و ائمه طاهرين عليهم السالم دارد
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رتين گريه و زارى در دعا و به عبارت ديگر اتصال موجودى ناچيز و بلكه معدوم ى سيه رو به منبع فيض هسىت از 
  .ترين حلظات حيات آدمى است حاالت و خوش

شود   البته اين معنا را بايد توجه داشت كه هر دعاىي قابل استجابت نيست، دعائى از جانب حضرت حمبوب مستجاب مى
  .كه متام شرايط الزم در آن مجع باشد

توانيد به كتاب باعظمت كاىف مراجعه  ت و احاديث ذكر شده كه مىشرايط دعاى قابل استجابت در قرآن جميد و روايا
  .مناييد

رسد، در اين وقت هرگز نگران نشويد كه آنچه را در  گاهى شرايط استجابت مجع است، وىل جواىب از جانب حمبوب منى
رسد، اندك باشد و چه  ىرسانند؛ زيرا دوست ندارند آنچه به دعا كننده م كنند، در آخرت به اجابت مى دنيا مستجاب منى

بسا دعاكنندگاىن كه دعايشان در دنيا مستجاب شود، چون به آخرت قدم گذارند و اجابت دعاهاى مستجاب نشده در 
  .شد دنيا را در عامل آخرت ببينند، آرزو كنند كه اى كاش متام دعاهاى ما در آخرت مستجاب مى

 باطن حيات آن قدر امهيت دارد كه متام انبياى اهلى و ائمه دعا در زندگى چه در سازندگى ظاهر حيات، چه در ساخنت
  طاهرين و اوليا و عاشقان و عارفان و

  17: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .مشتاقان به اين حقيقت در متام شؤون زندگى و بلكه در متام حلظات حيات پيوند قلىب و عملى و حاىل داشتند

   دعا در قرآن

  

  »1« »َعلَُّهْم يـَْرُشُدونَ َسأََلَك ِعَباِدي َعينِّ فَِإينِّ َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّاِع ِإَذا َدَعاِن فـَْلَيْسَتِجيُبوا ِيلْ َوْليـُْؤِمُنوا ِيب لَ َوِإَذا «

د اجابت يقيناً من نزديكم، دعاى دعا كننده را زماىن كه مرا خبوان:] بگو[هنگامى كه بندگامن از تو درباره من بپرسند، 
  ].و به مقصد اعلى برسند[راه يابند ]  به حّق و حقيقت[كنم؛ پس بايد دعومت را بپذيرند و به من اميان آورند، تا  مى

  »2« »اْدُعوا َربَُّكْم َتَضرُّعاً َوُخْفَيًة إنَُّه الحيُِبُّ اْلُمْعَتدينَ 
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؛ يقيناً خدا متجاوزان را ]ب و شرايط دعا جتاوز نكنيدو از آدا[پروردگارتان را از روى فروتىن و زارى و خمفيانه خبوانيد 
  .دوست ندارد

  »3« »َو اْدُعوُه َخْوفاً َو َطَمعاً إنَّ َرْمحََت الّلِه َقريٌب ِمَن اْلُمْحِسننيَ 

  .و خدا را از روى بيم و اميد خبوانيد كه يقيناً رمحت خدا به نيكوكاران نزديك است

شىت كه به آن اميد داريد،  كه مى  او را خبوانيد تا مشا را از عذاىب ترسيد، دور كند و وسايل استحقاق مشا را براى ورود به 
  .فراهم آورد

خبواهيد كه قلب مشا را نسبت به هر گناهى از تنفر و خشم پر كند تا ربط مشا به گناه قطع گردد و لّذت و شرييىن عبادت 
  و اطاعت و خدمت به مردم را به مشا

______________________________  
  .186): 2(بقره  -)1(

  .55): 7(اعراف  -)2(

  .56): 7(اعراف  -)3(

  18: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

شت است روى آوريد   .بچشاند، تا به هر عبادتى كه زمينه ساز ورود به 

  »1« »اْألَْمساءُ احلُْسىنُقِل اْدُعوا اللََّه أوِاْدُعوا الرَّْمحَن أيّاً مَّا َتْدُعوا فـََلُه 

كه اين دو نام [ها  نيكوترين نام] ايد ذات يكتاى او را خوانده[خدا را خبوانيد يا رمحان را خبوانيد، هر كدام را خبوانيد : بگو
است   .فقط ويژه اوست]  هم از آ

و دعاى مشا را به اجابت نزديك خواهيد، حضرتش را خبوانيد و درد خود را با او در ميان گذاريد كه ا به هر نامى كه مى
  .كند مى

  »2« »َو قاَل َربُُّكُم اْدُعوىن َأْسَتِجْب َلُكْم إنَّ الَّذيَن َيْسَتْكِربُوَن َعْن ِعباَدتى َسَيْدُخُلوَن جهّنم داِخرينَ 
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ر و رسوا به دوزخ مرا خبوانيد تا مشا را اجابت كنم، آنان كه از عبادت من تكّرب ورزند، به زودى خوا: و پروردگارتان گفت
  .درآيند

شت رانده شد و به درد مهجورى و حمرومّيت از فيوضات معنوى ومادى دچار شد،  آدم عليه السالم با مهسرش چون از 
اى جز دعا نديد، به پيشگاه حضرت رّب العزه عرضه  از پى اهلام حضرت حمبوب، براى جنات از آن مشكل و سخىت چاره

  :داشت

  »3« »ْمنا أنـُْفَسنا َو إْن َملْ تـَْغِفْرلَنا َو تـَْرَمحْنا َلَنُكوَننَّ ِمَن اْخلاِسرينَ َقاَال َربَّنا َظلَ 

  .ما بر خود ستم ورزيدمي، و اگر ما را نيامرزى و به ما رحم نكىن مسلماً از زيانكاران خواهيم بود! پروردگارا: گفتند

   برخاستچون با تضرّع و زارى و ذّلت و خوارى و خشوع و خضوع به دعا 

______________________________  
  .110): 17(اسراء  -)1(

  .60): 40(غافر  -)2(

  .23): 7(اعراف  -)3(

  19: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :دعايش را به اجابت رساندند، تقصريش را خبشيدند و رمحت واسعه نصيبش منودند

  »1« »َب َعَلْيِه ِإنَُّه ُهَو التـَّوَّاُب الرَِّحيمُ آَدُم ِمْن رَبِِّه َكِلَماٍت فـََتا  فـَتَـَلقَّى

از سوى پروردگارش دريافت  ] كه مايه توبه و بازگشت بود: مانند كلمه استغفار و توّسل به اهل بيت[پس آدم كلماتى را 
  .پذير و مهربان است اش را پذيرفت؛ زيرا او بسيار توبه توبه] پروردگار[كرد و 

   شريفهتفسري كلمات در آيه 

  :كند حضرت باقر يا حضرت صادق عليهما السالم در تفسري كلمات نقل مى
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  .ال إلَه إّالأْنَت ُسْبحاَنَك الّلُهمَّ َو ِحبَْمِدَك َعِمْلُت ُسوءاً و َظَلْمُت نـَْفسى َفاْغِفْرىل َو أْنَت َخيـُْر اْلغاِفرينَ 

  .َعِمْلُت ُسوءاً َو َظَلْمُت نـَْفسى َفاْغِفْرىل َو اْرَمحْىن إنََّك أْنَت أْرَحُم الرّاِمحنيَ الإلَه إّالأْنَت ُسْبحاَنَك الّلُهمَّ َو ِحبَْمِدَك 

  »2« .ُب الرَّحيمُ ال إلَه إّالأْنَت ُسْبحاَنَك الّلُهمَّ َو ِحبَْمِدَك َعِمْلُت ُسوءاً َو َظَلْمُت نـَْفسى فـَُتْب َعَلىَّ إنََّك أْنَت التـَّوَّا

رتين آمرزنده خدايا تو منزّه و ستودهمعبودى نيست جز تو،    .اى اى و به خود ستم كردم، پس مرا بيامرز كه تو 

اى، و به خود ستم كردم، پس مرا بيامرز و رمحت فرما كه تو مهربرتين  معبودى نيست جز تو، خداى تو منزّه و ستوده
  .مهرباناىن

  .پذير و مهرباىن م كردم، توبه مرا بپذير؛ زيرا تو بسيار توبهاى و به خود ست معبودى نيست جز تو، خدايا تو منزّه و ستوده

______________________________  
  .37): 2(بقره  -)1(

  .261: ؛ مفتاح الفالح472، حديث 304/ 8: الكاىف -)2(

  20: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

نياز آورد و از اجابت آن جناب دعايش قبول افتاد و حضرت حق را خواند و به پيشگاه مبارك حمبوب با اين كلمات روى 
  .دوباره به حرمي حرم دوست راه يافت

  :ام اين فقري دل شكسته و از راه حضرت دوست مانده با كمال عجز و انكسار به دربار رمحتش عرضه داشته

 به وصلت دردم ار درمان نگردد
 

 مرا مشكل دگر آسان نگردد

  دوائى بر عالج درد من نيست
 

 اگر عشقم دواى جان نگردد

  هر آنكو شد مقيم حمفل عشق
 

 چرا او ىب سر و سامان نگردد

  اى مى ز عشقت هر كه نوشد جرعه
 

 چرا مدهوش و جاويدان نگردد
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 هرآنكو در طواف كويت آيد
 

 چرا چون چرخ سرگردان نگردد

  بقا هرگز نيابدعاشق مست
 

 اگر قرباىن جانان نگردد

  هست با خويش نيابد قرب هر كو
 

 نيابد جان اگر قربان نگردد

  نبيند روى جانان هم چو مسكني
 

 اگر دل در رهش حريان نگردد

  

  )مؤلف(

   دعاى موسى و هارون

  

موسى و هارون براى جنات از مشكالتى كه فرعون براى آنان و مردم و مملكت به وجود آورده بود به پيشگاه حضرت رب 
  .برخاستند و حضرت حمبوب درخواست آن دو نفر بنده خالص را به اجابت رسانداالرباب به دعا 

  »1« »قاَل َقْد اجيَبْت َدْعَوُتُكما َفاْسَتقيما َوال تـَتَِّبعانِّ َسبيَل الَّذيَن اليـَْعَلُمونَ 

واز روش كساىن كه جاهل پابرجا واستوار باشيد ] در ابالغ پيام خدا[دعاى مشا دو نفر پذيرفته شد؛ بنابراين : فرمود] خدا[
  .و نادانند، پريوى نكنيد

______________________________  
  .89): 10(يونس  -)1(

  21: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :فرمايد كند، سپس اجابت آن دعاها را اعالم مى قرآن جميد دعاهاىي از اولياى خدا و مردم مؤمن نقل مى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

لوشان ياد مىآنان كه خداى را ايستاده و  ! پروردگار ما: منايند ها و زمني انديشه مى كنند و در آفرينش آمسان نشسته و بر 
نه ها و زمني را باطل نيافريدى، از هر عيب و نقصى منّزهى، پس ما را از عذاب آتش در پناه امن وامانت  گاه آمسان اين 
  .نگاهدار

اى و بر ستمكاران هيچ ياور و يارى  كىن به خوارى و ذّلت افكنده  به حقيقت كه تو هر كس را وارد آتش! پروردگار ما
  .نيست

كرد از براى اميان كه به پروردگارتان اميان آوريد، پس ما اميان آوردمي،  اى ندا مى به درسىت كه ما شنيدمي نداكننده! پروردگارا
  .مهراه نيكان مبريان هاى ما را بپوشان و ما را بدين جهت ما را از گناهان بيامرز و بدى! اهلى

آنچه را بر رسوالنت وعده دادى به ما مرمحت فرما و روز قيامت ما را دچار ذّلت و خوارى مگردان، به حقيقت ! خداوندا
  »2« » َفاْسَتجاَب َهلُْم َربـُُّهْم أّىن الُأضيُع َعَمَل عاِمٍل ِمْنُكْم ِمْن ذََكٍر أْوانْثى »1« .كىن كه تو خالف وعده منى

اى از مشا را از مرد يا زن كه مهه از  يقيناً من عمل هيچ عمل كننده]  كه[وردگارشان دعاى آنان را اجابت كرد پس پر 
  .كنم يكديگرند تباه منى

  دعاى پيامرب در جنگ بدر

  

  .رسول خدا صلى اهللا عليه و آله در جنگ بدر ِعّده و ُعّده خود را از دمشن بسيار كمرت ديد

داد، آن حضرت مهراه با دوستان و يارانش دست نياز به درگاه ىب نياز  اسالم را نشان مى ظاهر برنامه شكست ارتش
   برداشتند و به حمضر حضرت رّب العزّه عرضه

______________________________  
  .194 -191): 3(آل عمران  -)1(

  .195): 3(آل عمران  -)2(

  22: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .ما در اين جنگ، با شكست روبرو شومي، از اين پس كسى در روى زمني تو را عبادت نكنداگر : داشتند
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  »1« »إْذ َتْسَتغيثُوَن َربَُّكْم َفاْسَتجاَب َلُكْم أّىن ممُِدُُّكْم ِبأْلٍف ِمَن اْلَمالِئَكِة ُمْرِدفنيَ 

ازپروردگارتان يارى خواستيد، و او ]  رىدر حال مشاهده دمشِن تا دندان مسلح با دعا و زا[هنگامى را كه ] ياد كنيد[
  .دهم شوند، يارى مى درخواست مشا را اجابت كرد كه من مسّلماً مشا را با هزار فرشته كه پى در پى نازل مى

   دعاى پيامربان در قرآن

  

   دعاى يوسف عليه السالم

  :يوسف عزيز در تاريك خانه زندان به حمضر مبارك حضرت رّب االرباب عرضه داشت

َفاْسَتجاَب َلُه رَبُّهُ * َن اْجلاِهلنيَ َقاَل َربِّ السِّْجُن َأَحبُّ اَىلَّ ِممَا َيْدُعوَنىن إلَْيِه َو إّالَتْصِرْف َعّىن َكْيَدُهنَّ أْصُب إلَْيِهنَّ َو أُكْن مِ 
  »2« »َفَصَرَف َعْنُه َكْيَدُهنَّ إنَُّه ُهَو السَّميُع اْلَعليمُ 

خوانند، و اگر نرينگشان را از من نگرداىن  تر است از عملى كه مرا به آن مى ن نزد من حمبوبزندا! پروردگارا: يوسف گفت
اش را اجابت كرد و نرينگ زنان را از او بگردانيد؛  پس پروردگارش خواسته.* شوم كنم و از نادانان مى به آنان رغبت مى

  .زيرا خدا شنوا و داناست

______________________________  
  .9): 8(انفال  -)1(

  .34 -33): 12(يوسف  -)2(

  23: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

   دعاى نوح عليه السالم

  »1« »ِمْن قـَْبُل َفاْسَتَجْبنا َلُه فـََنجَّْيناُه َو أْهَلُه ِمَن اْلَكْرِب اْلَعظيمِ   َو نُوحاً إْذ نادى

  :ندا كرد]  شده پيامربان ياد[هنگامى كه پيش از اين ]  ياد كن[و نوح را 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

اش را از آن اندوه  پس ندايش را اجابت كردمي، و او و خانواده.] مرا از اين قوم فاسد و تبهكار جنات خبش! پروردگارا[
  .بزرگ جنات دادمي

   دعاى ايوب عليه السالم

َجْبنا َلُه َفَكَشْفنا ما ِبِه ِمْن ُضرٍّ َو آتـَْيناُه أْهَلُه َو ِمثْـَلُهْم َمَعُهْم َفاْستَ * َربَُّه َأّىن َمسَِّىنَ الضُّرُّ َو أْنَت أْرَحُم الرّاِمحنيَ   َو أَيُّوَب إْذنادى
  »2« »ِلْلعاِبدينَ   َرْمحًَة ِمْن ِعْنِدنا َو ذِْكرى

پس .* ترين مهرباناىن هنگامى كه پروردگارش را ندا داد كه مرا آسيب و سخىت رسيده و تو مهربان]  ياد كن[و ايوب را 
ها از دستش  كه در حادثه[اش را  اجابت كردمي و آنچه از آسيب و سخىت به او بود برطرف منودمي، و خانوادهندايش را 
و مانندشان را مهراه با آنان به او عطا كردمي كه رمحىت از سوى ما و مايه پند و تذكرى براى عبادت كنندگان ] رفته بودند

  .بود

 اگر از دل به حق آهى برآيد
 

 نت سرآيدزمان غصه و حم

  متام مشكالت جان شود حل
 

 اگر وقت سحر دل بر درآيد

  به عجز و البه و افغان و زارى
 

 متام حاجت سائل برآيد

  

 ببيىن شاهد جان را برابر
 

 اگر دل در حرميش مضطر آيد

______________________________  
  .76): 21(انبياء  -)1(

  .84 -83): 21(انبياء  -)2(
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  24: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

 بسر من دارم از لطف وى افسر
 

 به غري اين چگونه باور آيد

  عنايت كن غريبم ىب نوامي
 

 كه دل سوى تو با چشم ترآيد

  چه خوش باشد به وقت مرگ مسكني
 

 به بالني سر تو حيدر آيد

  

  )مؤلف(

   دعاى يونس عليه السالم

هاى دريا در شكم ماهى گرفتار بود و راه حّلى جز دعا نداشت بدينگونه در قرآن جميد ياد  تاريكى از دعاى يونس كه در
  :كند مى

* لظَّاِلِمنيَ ِىف الظُُّلَماِت َأن الَّ ِإلَه ِإالَّ أَنَت ُسْبَحاَنَك ِإىنِّ ُكنُت ِمَن ا  َوَذا النُّوِن إْذ َذَهَب ُمَغاِضباً َفَظنَّ َأن َلن نـَّْقِدَر َعَلْيِه فـََناَدى
َناُه ِمَن اْلَغمِّ وََكذِلَك نـُْنِجى اْلُمْؤِمِننيَ  َنا َلُه َوَجنَّيـْ   »1« »َفاْسَتَجبـْ

بر ] زندگى را[رفت و گمان كرد كه ما ]  از ميان قومش[زماىن كه خشمناك ]  ياد كن[را ]  حضرت يونس[و صاحب ماهى 
ندا داد كه معبودى جز تو نيست تو از هر ]  ، و دل ماهىى شب، زير آب[ها  او تنگ خنواهيم گرفت، پس در تاريكى

پس ندايش را اجابت كردمي و از اندوه جناتش دادمي؛ و اين گونه مؤمنان را .* عيب و نقصى منّزهى، مهانا من از ستمكارامن
  .دهيم جنات مى

   دعاى زكريا عليه السالم

برد، حل اين مشكل رنج دهنده را جز از طريق دعا نديد،  مى زكريا به وقت پريى از نداشنت فرزند در اندوه عجيىب به سر
  .به پيشگاه حضرت حق روى آورد
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______________________________  
  .88 -87): 21(انبياء  -)1(

  25: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

َنا َلُه َحيَْىي * اْلَوارِِثنيَ َربَُّه َربِّ َال َتَذْرِين فـَْرداً َوأَنَت َخيـُْر   َوزََكرِيَّا ِإْذ نَاَدى َوَأْصَلْحَنا َلُه َزْوَجُه ِإنـَُّهْم َكانُوا ُيَسارُِعوَن   َفاْسَتَجْبنا َلُه َوَوَهبـْ
  »1« »ِيف اْخلَيـْرَاِت َوَيْدُعونـََنا َرَغباً َوَرَهباً وََكانُوا َلَنا َخاِشِعنيَ 

رتين وارثاىن] فرزند و ىب[مرا تنها ! ردگاراپرو : زماىن كه پروردگارش را ندا داد]  ياد كن[و زكريا را  پس .* مگذار؛ و تو 
او را اجابت كردمي و حيىي را به او خبشيدمي و نازاىي مهسرش را براى وى اصالح منودمي، آنان مهواره در كارهاى خري ]  نداى[

  .ودندخواندند، و پيوسته در برابر ما فروتن ب شتافتند، و ما را از روى اميد و بيم مى مى

   دعا در كالم رسول خدا صلى اهللا عليه و آله

  

آيد كه راه حّلى جز دعا و  هاىي پيش مى ها به دعا نيازمندند، چرا كه در زندگى مهه آنان مشكالت و بن بست متام انسان
  .نيايش ندارد

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  »2« .يـَُردُّ اْلَقضاَء بـَْعَد أْن يـُبـَْرمَ الدُّعاءُ ُجْنٌد ِمْن َأْجناِد اللَّه ُجمَنٌَّد 

  .كند اى قدرت دارد كه قضاى حمتوم را دفع مى دعا سپاهى از سپاهيان جمّهز حضرت حق است و به اندازه

  :و آن حضرت فرمود

  »3« .الدُّعاَء بـَْنيَ اْألذاِن َواْإلقاَمِة اليـَُردُّ 

  .شود جانب حق مردود منىدعا بني اذان و اقامه در طريق استجابت است و از 

______________________________  
  .90 -89): 21(انبياء  -)1(
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  .3119، حديث 63/ 2: ؛ كنز العمال4263، حديث 655/ 1: اجلامع الصغري -)2(

  46: ؛ مفتاح الفالح87، حديث 36: ؛ الّدعوات، راوندى14، ذيل حديث 21، باب 348/ 90: حبار األنوار -)3(

  26: ، ص7 ح صحيفه سجاديه، جتفسري و شر 

  »1« .الدُّعاءُ ِسالُح اْلُمْؤِمنِ 

  .دعا اسلحه مؤمن است

  »2« .َو اْلُمَؤمُِّن ِىف اْألْجِر َشريكانِ   الدَّاعى

  .گويد در پاداش شريكند كند و آن كه آمني مى آن كه دعا مى

  »3« .الصَّالُة ِمْفتاُح اْجلَنَّةِ  الدُّعاءُ ِمْفتاُح الرَّْمحَِة، َو اْلُوُضوءُ ِمْفتاُح الصَّالِة، وَ 

شت است   .دعا كليد رمحت و وضو كليد مناز و مناز كليد 

  »4« .الدُّعاءُ ُهَو اْلِعباَدةُ 

  .دعا مهان عبادت است

  »5« .الدُّعاءُ يـَُردُّ اْلَبالءَ 

  .دعا دفع كننده بال است

  »6« .الدُّعاءُ يـَُردُّ اْلَقضاءَ 

  .دعا دفع كننده قضاست

َفُع ِممّا نـََزَل َو ِممّا َملْ يـَْنزِْل، فـََعَلْيُكْم ِعباَد الّلِه بِالدُّعاءِ    »7« .الدُّعاءُ يـَنـْ

  .اى برمشا باد به دعا دعا درباره آنچه به سرتان آمده و نيامده نافع است، بندگان حق در هر برنامه



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

______________________________  
  .8654، حديث 8، باب 38/ 7: ئل الشيعة؛ وسا1، حديث 468/ 2: الكاىف -)1(

  .31: ؛ اجلعفريات5775؛ حديث 37، باب 340/ 5: مستدرك الوسائل -)2(

  .4257، حديث 722/ 3: ؛ فيض القدير3116، حديث 62/ 2: كنز العمال  -)3(

  .37، ذيل حديث 6، باب 300/ 90: ؛ حبار األنوار5558، حديث 1، باب 160/ 5: مستدرك الوسائل -)4(

  .1، حديث 31، باب 89/ 91: ؛ حبار األنوار8670، حديث 9، باب 43/ 7: وسائل الشيعة -)5(

/ 90: ؛ حبار األنوار5610، حديث 6، باب 177/ 5: ؛ مستدرك الوسائل446، حديث 95: ج الفصاحة -)6(
  .23، ذيل حديث 16، باب 296

  .493/ 1: ؛ املستدرك على الصحيحني3122، حديث 63/ 2: كنز العمال  -)7(

  27: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .الدُّعاءُ ُمخُّ اْلِعباَدةِ 

  .دعا مغز عبادت است

   دعا در كالم بزرگان

  

  :فرمايد درباره دعا مى» نور على نور«صاحب رساله 

  .دعا كليد عطاى و وسيله قرب اىل اللَّه تعاىل و مخ عبادت و حيات روح و روح حيات است

  .باب رمحت رحيميه و سبب فتوح بركات شرح صدر و نور و ضياى سّر است دعا كوبه

  .دعا موجب رسوخ حّب ذكر اهلى در دل و منزِّه نفس از رين شواغل است
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  .دعا توشه سالكان حرم كربياى اليزال و شعار عاشقان قبله مجال و دثار عارفان كعبه جالل است

  .رابطه انسان با خداى متعال است دعا سري شهودى و كشف وجودى اهل كمال و تنها

  .دعا معراج عروج نفس ناطقه به اوج وحدت و ولوج به ملكوت عّزت است

  .دعا مرقات ارتقاى انسان به مقام واليت و رفرف اعتالى وى به مرتبت خّلت است

. م و اركان استدعا واسطه اسم اعظم گرديدن انسان و دست يافنت به كنوز قرآن و دارا شدن رموز تصرف طبايع اجرا
  .است »2« »أنَا ِعْنَد اْلُمْنَكِسَرِة قُلوبـُُهمْ   دعا كاسر قلب و جابر آن به

______________________________  
  .37، ذيل حديث 16، باب 300/ 90: حبار األنوار: 8615، حديث 2، باب 27/ 7: وسائل الشيعة -)1(

  .، فصل ىف فضل العلم من اآلثار123: منية املريد» .هاى شكسته هستم من پيش دل« -)2(

  28: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ترين كاالى بازار هسىت است كه خدا در دل  ترين و ارزنده يعىن دل از ذكر و دعا شكسته شود و دل شكسته درست
  .شكسته است

و در وحدت با او جنوى گفنت و دعا، ياد دوست در دل راندن و نام او به زبان آوردن و در خلوت با او جشن ساخنت 
  .شريين زباىن كردن است

ا ندارد« ا،  ا ندارد و دل ىب    .»دل ىب دعا 

  »1« »ُقْل ما يـَْعبَـُؤ ِبُكْم َرّىب َلْوال ُدعاؤُُكمْ 

  .اگر دعايتان نباشد پروردگارم به مشا ارجى ننهد: بگو

  :صادق آل حممد صلى اهللا عليه و آله فرمود

  »2« .ِبالدُّعاِء َفانَُّكْم التـَْقرَبُوَن ِمبِْثِلهِ َعَلْيُكْم 
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  .بر مشا باد به دعا كه مشا مهانند آن براى رسيدن به مقام قرب حق، چيزى نداريد

مجود عني و مخول لسان از كوردىل است، هر چند كه حمبت و عشق اساس ذكر و دعايند، وىل در آغاز از ذكر و 
  .آورد در اجنام، حمبت، ذكر و دعا و سوز و گداز مىمناجات و دعا حمبت به بار آيد و 

  :فرمايد باباى شوريده حال دامن الوند مى

  دل نازك بسان شيشه ديرم
 

  اگر آهى كشم انديشه ديرم

  سرشكم گر بود خونني عجب نيست
 

  مو آن خنلم كه در خون ريشه ديرم

  بسر شوق سر كوى تو ديرم
 

  به دل مهر مه روى تو ديرم

  من كعبه من قبله منبت 
 

  اى هر سو نظر سوى تو ديرم ته

  مو كه چون اشرتان قانع خبارم
 

  جهازم چوب و خروارى ببارم

 بدين مزد قليل و رنج بسيار
 

  هنوز از روى مالك شرمسارم

  

______________________________  
  .77): 25(فرقان  -)1(

  .8627، حديث 3، باب 30/ 7: الشيعة؛ وسائل 6، حديث 467/ 2: الكاىف -)2(

  29: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  مو از قالوا بلى تشويش ديرم
 

  گنه از برگ و باران بيش ديرم
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 اگر التقنطوا دستم نگريد
 

  مو از ياويلنا انديش ديرم

  هزاران غم به دل اندوته ديرم
 

  هزار آتش جبان افروته ديرم

  دل برآرمبه يك آه سحر كز 
 

  هزاران مدعى را سوته ديرم

  به غري تو دگر يارى نديرم
 

  به اغيارى سرو كارى نديرم

  به دكان تو آن كاسد متاعم
 

  كه اصًال روى بازارى نديرم

  دمل زار و حزينه چون ننامل
 

  وجودم آتشينه چون ننامل

  مبو واجن كه طاهر چند ناىل
 

  چو مرگم در كمينه چون ننامل

  مو كز سوته دالمن چون ننامل
 

  مو كز ىب حاصالمن چون ننامل

 به گل بلبل نشيند زار نالد
 

  مو كه دور از گالمن چون ننامل

  

  شىب خواهم كه پيغمرب ببينم
 

  دمى با ساقى كوثر نشينم

 بگريم در بغل قرب رضا را
 

  در آن گلشن گل شادى بچينم

  خوش آن ساعت كه ديدار تو وينم
 

  كمند عنربين تار ته وينم

  نوينه خّرمى هرگز دل من
 

  مگر آن دم كه رخسار ته وينم

  

  )باباطاهر عريان(

  آيات و رواياتى ديگر در منزلت دعا
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در مكانت و منزلت دعا و مقامات آن آيات قرآىن را لسان مبني است و رواياتى در اسرار و آداب دعا از پيشوايان دين 
ا نوشته علم را برانگيختند و بر آن داشته است كه مشايخ اند و در پريامون آن  ها گردآورده اند و صحيفه اند تا در دعا كتا

هاى دل  اند و به نام اند و درهاىي از رمحت به سوى نفوس مستعده گشوده ها پيش كشيده با تنويع موضوعات عديده حبث
ا ناميدهمفتاح الفال: انگيز و جان فزا از قبيل نشني و طرب اند،  ح، عّدةالّداعى، منهاج العارفني و منهاج الّنجاح و نظاير آ

   تا از اين

  30: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .اسامى عطرآگني نيز مشام ارواح را معطر سازند و قلوب را به رياض قدس سوق دهند و نفوس را به جمالس انس كشانند

  .امات انشائى و علمى ائمه دين استادعيه مأثوره هر يك مقامى از مق

فته شوند، در روايات وجود ندارند و  اند و ازمستفاد مى لطايف شوقى و عرفاىن و مقامات ذوقى و شهودى كه در ادعيه 
كردند و  شوند؛ زيرا در روايات خماطب مردمند و به فراخور عقل و فهم و ادراك و معرفت آنان، با آنان تكلم مى ديده منى
  .گفتند نه به كنه عقل خودشان مىسخن 

  :امام صادق عليه السالم فرمود

  »1« .ما َكلََّم َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله اْلِعباَد ِبُكْنِه َعْقِلِه َقطُّ 

  !!رسول خدا هرگز با حقيقت عقلش با مردم سخن نگفت

شوق حقيقى به راز و نياز بودند، لذا آنچه در ها، با مجال و جالل و حسن مطلق و حمبوب و مع اما در ادعيه و مناجات
  .اخنانه سّر و نگارخانه عشق و بيت املعمور ادب داشتند به زبان آوردند و به كنه عقل خودشان مناجات و دعا داشتند

دعا ياد  »2« .شود مهچون دعا نيست عارفان عاشق عقيده دارند بعد از تالوت قرآن جميد، عبادتى كه بر زبان جارى مى
  .خدا با دل و جان و گفتگوى عاشق با معشوق به توسط زبان است

  .دعا اظهار حاجت و نيازمندى از جانب فقري، به حمضر رّب غىن و خداوند كرمي است

  :خدا را ياد كنيد تا خداوند مهربان مشا را ياد كند: خداوند متعال در آيات زيادى فرموده است
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______________________________  
  .6، ذيل حديث 419: ؛ األماىل، شيخ صدوق394، حديث 268/ 8: الكاىف -)1(

  .7، حديث 1، باب 85/ 1: ؛ حبار األنوار15، حديث 23/ 1: ؛ الكاىف265/ 2: احملجة البيضاء -)2(

  31: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »َفاذُْكُروىن أَذُْكرُْكمْ 

  .ياد كنمپس مرا ياد كنيد تا مشا را 

  :و نيز خداوند كرمي را زياد ياد كنيد

  »2« »يا أيـَُّها الَّذيَن آَمُنوا اذُْكُروا الّلَه ِذْكراً َكثرياً 

  .خدا را بسيار ياد كنيد! اى اهل اميان

  :كنند مذّمت فرموده و از آنان به عنوان منافق ياد فرموده است قرآن جميد از آنان كه خدا را زياد ياد منى

  »3« »ُكُروَن الّلَه إّالقَليًال َوالَيذْ 

  .آورند و خدا را جز اندكى به ياد منى

  »4« .أْن َمتُوَت َو ِلساُنَك َرْطٌب ِبذِْكِر الّلهِ : َأىُّ اْألَْعماِل أْفَضُل؟ َفقالَ : ُسِئَل صلى اهللا عليه و آله

مبريى در حاىل كه : حضرت فرمودندكدام عمل برتر از مهه اعمال است؟ : از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله پرسيدند
  .زبانت به ذكر خدا مرتّمن باشد

  :فرمايد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله از حضرت حق روايت مى

ِمّىن ِشْرباً تـََقرَّْبُت ذا تـََقرََّب إذا ذََكَرىن َعْبدى ىف نـَْفِسِه ذََكْرُتهُ ىف نـَْفسى، َو إذا ذََكَرىن ىف َمَأل ذََكْرُتُه ِىف َمَأل َخْريٍ ِمْن َمَألِه، َو إ
  »5« .إَىلَّ َهْرَوْلُت إلَْيهِ   ِمْنُه ِذراعًا، َو إذا تـََقرََّب ِمّىن ِذراعاً تـََقرَّْبُت ِمْنهُ باعًا، َو إذا َمشى
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  ام در درونش از من ياد كند، در كنه وجودم از او ياد كنم و هرگاه در چون بنده

______________________________  
  .152): 2(ه بقر  -)1(

  .41): 33(احزاب  -)2(

  .142): 4(نساء  -)3(

  .267/ 2: ؛ احملجة البيضاء181: ؛ جامع األخبار5872، حديث 1، باب 286/ 5: مستدرك الوسائل -)4(

ج البالغه -)5(   .267/ 2: ، ذكر اخلوف و ماورد فيه من اآلثار؛ احملجة البيضاء154/ 10: شرح 

  32: ، ص7 ج تفسري و شرح صحيفه سجاديه،

رت از آشكار او از وى ياد كنم و هرگاه يك وجب به سومي بيايد، به اندازه يك ذراع  آشكار از من ياد كند، در آشكارى 
گردم و چون قدمى به سومي بيايد،  شوم و چون ذراعى به من نزديك شد به اندازه يك باع به او نزديك مى به او نزديك مى

  .روم مىهروله كنان به سويش 

  :و نيز رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  »1« .ذاِكُر الّلِه ِىف اْلغاِفلَني َكاحلَْىِّ بـَْنيَ اْألْمواتِ 

  .كند؛ مانند زنده بني مردگان است آن كه در بني مردم غافل، از خدا ياد مى

  :و نيز آن حضرت فرمود

َلْت ما ِمْن قـَْوٍم اْجَتَمُعوا َيْذُكُروَن الّلَه َعزَّ  َوجلَّ اليُريُدوَن ِبذِلَك إّالَوْجَههُ إّال ناداُهْم ُمناٍد ِمَن السَّماِء قُوُموا َمْغُفوراً َلُكْم، َقْد بُدِّ
  »2« .َسيِّئاُتُكْم َحَسناتٍ 

غفران دهد، برخيزيد در حاىل كه  اى از عامل باال ندا مى شود مگر اين كه ندادهنده مجعّيىت به ياد خدا خالصانه مجع منى
  .هاى مشا به حسنات تبديل شد خدا مشا را شامل شده است و به حقيقت كه بدى
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   دعاى حضرت على عليه السالم

  

  :از امري املؤمنني عليه السالم روايت شده است

ٍة، َو يا َدليلى ِىف الضَّالَلِة، يا نُورى ىف ُكلِّ ظُْلَمٍة، َو يا اْنسى ىف ُكلِّ َوْحَشٍة، َو يا َرجائى ىف ُكلِّ ُكْربٍَة، َو يا ثَِقىت ىف كُ  لِّ ِشدَّ
ىَّ َفأْسبَـْغَت، َوَرَزقْـَتىن فـََوفـَّْرَت، أْنَت َدليلى إَذا انـَْقَطَعْت َدالَلُة اْألِدّالِء، َفإنَّ َداللََتَك التـَنـَْقِطُع، َوالَيِضلُّ َمْن َهَدْيَت، أَنـَْعْمَت َعلَ 

يـَْتىن َفأْحَسْنَت ِغذائى، َو أْعَطيْ     َتىنَو َغذَّ

______________________________  
  .267/ 2: احملجة البيضاء -)1(

  .142/ 3: ؛ مسند امحد بن حنبل1889، حديث 438/ 1: ؛ كنز العمال270/ 2: احملجة البيضاء -)2(

  33: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .داءً ِمْنَك ِلَكَرِمَك َو ُجوِدكَ َفأْجَزْلَت ِبَال اْسِتْحقاٍق ِلذِلَك ِبِفْعٍل ِمّىن َولِكِن اْبتِ 

اى روشنائى من در هر ظلمت، اى انيس من در هر وحشت، اى اميد من در هر غصه و ناراحىت، اى تكيه گاه من در 
هر شّدت و بال، اى چراغ راه من در گمراهى، تو دليل و راهنماى مىن، به وقىت كه داللت دليالن قطع شود، به حقيقت  

شود، بر من نعمت عنايت كردى پس آن را كامل فرمودى  ه منىگردد و آن را كه هدايت كردى گمرا كه داللت تو قطع منى
ام را نيكو قرار دادى و بدون استحقاق به من  و به من روزى عنايت كردى و آن را بر من پرمنودى و غذامي دادى پس تغذيه

  .عطا كردى و اين عطاى تو بر من به خاطر جود و كرمت ابتداء شد

   دعاى امام باقر عليه السالم

  

  :باقر عليه السالم فرمود حضرت

 إّىن أْسئَـُلَك عاِفَيَتَك ىف الّلُهمَّ إّىن أْسئَـُلَك ِمْن ُكلِّ َخْريٍ أحاَط ِبِه ِعْلُمَك، َو أُعوُذ ِبَك ِمْن ُكلِّ ُسوٍء أحاَط ِبِه ِعْلُمَك، الّلُهمَّ 
نْيا َو َعذاِب اْآلِخَرةِ    اُمورى   »2« .ُكلِّها، َو أُعوُذ ِبَك ِمْن ِخْزِى الدُّ
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برم به تو از هر سوء و شرى   كنم از هر خريى كه دانشت به آن احاطه دارد و پناه مى از تو درخواست مى! بار پروردگارا
  .كه علمت نسبت به آن فراگري است

  .برم عافيت تو را در مهه امورم از تو تقاضامندم و از ذّلت در دنيا و عذاب آخرت به تو پناه مى! خداوندا

______________________________  
  .5، ذيل حديث 2، باب 202/ 88: ؛ حبار األنوار35، حديث 595/ 2: الكاىف -)1(

ذيب االحكام3، حديث 578/ 2: الكاىف -)2(   .328/ 2: ؛ احملجة البيضاء175، حديث 8، باب 108/ 2: ؛ 

  34: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

   عليه و آلهدعاى پيامرب گرامى اسالم صلى اهللا 

  

  :فرمايد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مى

اى نزد تو  خداوند مرا با هديه: جربئيل دعائى از عامل ملكوت آورد و با خوشحاىل و بشارت آن را نازل كرد و به من گفت
  :آن هديه چيست؟ گفت: فرستاد، گفتم

  ست؟چي: هاى عرش كه تو را به آن سرفراز فرموده، گفتم مجالتى از گنج

  :اين دعا را بر من خواند

َعْفِو، يا َحَسَن التَّجاُوِز، يا واِسَع يا َمْن أْظَهَر اجلَْميَل، َو َستَـَر اْلَقبيَح، يا َمْن َملْ يُؤاِخْذ ِباجلَْريَرِة َو َملْ يـَْهِتِك السَّتـَْر، يا َعظيَم الْ 
، يا َكرَمي الصَّْفِح، يا َعظيَم اْلَمنِّ، يا ُمْبَتِدئاً  ُكلِّ َشْكوى   ، َو ُمْنَتهى ُكلِّ َجنْوىاْلَمْغِفَرِة، يا باِسَط اْلَيَدْيِن ِبالرَّْمحَِة، يا صاِحَب  

  »1« .ُتَشوَِّه َخْلقى ِبالّنارِ  ِبالنـَِّعِم قـَْبَل اْسِتْحقاِقها، يا رَبَّنا َويا َسيَِّدنا َو يا َمْوالنا َو يا غاَيَة َرْغَبِتْنا، أْسئَـُلَك يا الّلُه أّال 

كىن، اى بزرگوارى كه بدى را پنهان مناىي، اى آن كه به گناه مؤاخذه  هاى بندگان را آشكار مى اى خداىي كه خوىب
مناىي، اى مهربان آقاىي كه پرده درى ندارى، اى صاحب گذشت بزرگ، اى درگذرنده نيكو، اى داراى مغفرت وسيع،  منى
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اى آن كه در كنار هر گفتار پنهاىن، اى آن كه عاقبت متام  اى وجود مباركى كه دو دست قدرتت به رمحت باز است،
شكاياتى، اى آن كه با بزرگوارى از بنده ات گذشت دارى، اى كه احسان و نعمتت، عظيم است، اى ابتدا كننده نعمت 

ايت رغبت و خواست ما، از  بدون اين كه نعمت گرينده مستحق باشد، اى مالك ما، اى آقاى ما، اى موالى ما، اى 
  .خواهم كه زيباىي آفرينشم را به آتش جهّنم زشت نكىن تو مى

______________________________  
  .337: ؛ عّدة الّداعى32، حديث 106، باب 198/ 92: ؛ حبار األنوار330 -329/ 2: احملجة البيضاء -)1(

  35: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

يِن، َو َحبِّْبِىن إَىل اْلُمْسِلمَني، َو اْجَعْل ىل ِلساَن ِصْدِق ِىف اْآلِخريَن، َو ارْ الّلُهمَّ َصلِّ َعلى ُحمَمٍَّد َو  زُْقىن آِل ُحمَمٍَّد، َوفـَقِّْهىن ِىف الدِّ
ٍد َو آِل ُحمَمٍَّد َو أْن َتْستَـْعِمَلِىن ِمبا َهْيَبَة اْلُمتَّقَني، يا الّلُه يا الّلُه يا الّلُه أْسئَـُلَك ِحبَقِّ َمْن َحقُُّه َعَلْيَك َعظيٌم أْن ُتَصلِّى َعلى ُحمَمَّ 

ْرَت ِمْن ِرْزِقكَ    »1« .َعرَّفْـَتىن ِمْن َحقَِّك، َو أْن تـَْبُسَط َعَلىَّ ما َقدَّ

بر حممد و آل حممد درود فرست و مرا دين شناس كن و وجودم را حمبوب مسلمانان فرما و نام و يادم را در زبان ! اهلى
ده، هيبت اهل تقوا را نصيبم كن، اى اللَّه، اى اللَّه، اى اللَّه، به حق آن كه حقش بر تو بزرگ است بر آيندگان نيكو قرار 

  .حممد و آلش درود فرست و مرا در اجراى حقوقى كه از خود بر من دارى بكارگري و روزى مقدرم را بر من گشايش ده

َك اْلَمْخُزوِن اْلَمكْ  َك اْلَعظيِم َو ُسْلطاِنَك اْلَقدِمي، يا واِهَب الّلُهمَّ إّىن َأْسئَـُلَك بِامسِْ ُنوِن الطّاِهِر اْلطُّْهِر اْلُمباَرِك و أْسئَـُلَك بِامسِْ
َبىت ِمَن النّاِر ُحمَمٍَّد َو آِل ُحممَّد َو أْن تـُْعِتَق َرقَـ   ، َويا َفّكاَك الرِّقاِب ِمَن الّناِر، أْسئَـُلَك اْن ُتَصلَِّى َعلى اْلَعطايا، َو يا ُمْطِلَق اْألُسارى

نْيا ساِلماً، َو َأْدِخْلِىن اْجلَنََّة آِمناً، َو أْن َجتَْعَل ُدعائى أوََّلُه َفالحاً َو أْوَسَطُه  َجناحًا، َو آِخَرُه َصالحاً إَنَك أْنَت َو أْخرِْجِىن ِمَن الدُّ
  »2« .اْلَعّالُم اْلغُُيوبِ 

خواهم به نام عظيم و سلطان قدميت، اى خبشنده  پاك مباركت و مىخواهم به نام خمزون مكنون طاهر  از تو مى! اهلى
خواهم كه بر حممد و آلش درود فرسىت و مرا از عذابت  ها از عذاب، مى عطايا و آزاد كننده اسريان و رها كننده انسان

شتم وارد مناىي و اول دعامي را رستگارى و  جنات دهى و از دنيا به آخرت به سالمتم انتقال دهى و در كمال اميىن به 
  وسطش را پريوزى و

______________________________  
  .54، حديث 38، باب 46/ 83: ، با كمى اختالف؛ حبار األنوار55: ؛ مصباح املتهّجد23: املصباح، كفعمى -)1(
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  .57: ؛ مصباح املتهّجد24 -23: املصباح، كفعمى -)2(

  36: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .ها آگاه و داناىي ش را صالح قرار دهى، به حقيقت كه تو بر اعماق پنهاىنآخر 

الّلُهمَّ اْغِفْرىل َعظيَم ُذنُوىب الّلُهمَّ إْن َعُظَمْت ُذنُوِىب َفأْنَت أْعَظُم، َو إْن َكبـَُر تـَْفريطى فَأْنَت أْكبَـُر، َو إْن داَم ُخبْلى فَأْنَت أْجَوُد، 
تـَْفريطى ِبظاِهِر َكَرِمَك، َو اْقَمْع ُخبْلى ِبَفْضِل ُجوِدَك، الّلُهمَّ ما بِنا ِمْن نِْعَمٍة َفِمْنَك ال الَه إّالأْنَت  ِبَعظيِم َعْفِوَك، َو َكبريَ 
  »1« .أْستَـْغِفُرَك َوأتُوُب إلَْيكَ 

وام است تو اهلى اگر گناهم بزرگ است، تو بزرگرتى و اگر كم گذاشتنم از عبادت، كبري است تو اكربى و اگر خبلم پرد
جوادترى، اهلى به بزرگى عفوت گناه بزرگم را بيامرز و به كرمت تفريط كبريم را ببخش و به فضل جودت مرا از خبل بازدار، 

  .گردم كنم و به تو باز مى از تو طلب مغفرت مى: اهلى آنچه نعمت در اختيار ماست از توست، معبودى جز تو نيست

ُحمَمٍَّد َو آِل ُحمَمٍَّد َو أْسئَـُلَك أْن َجتَْعَل النُّوَر ىف َبَصرِى، َو الَْبصريََة ىف   ُحمَمٍَّد َو آِل ُحمَمٍَّد أْن ُتَصلَِّى َعلى الّلُهمَّ إّىن أْسئَـُلَك ِحبَقِّ 
 .َر َلَك أََبداً ما أبـَْقْيَتىنديىن، َو اْلَيقَني ىف قـَْلىب، َو اْإلْخالَص ىف َعَملى، َو السَّالَمَة ىف نـَْفسى، َو السَِّعَة ىف ِرْزقى، َو الشُّكْ 

»2«  

خواهم كه چشمم را از نور  خوامن به حق حممد و آل حممد، اين كه بر حممد و آلش درود فرسىت و از تو مى تو را مى! اهلى
لطفت قرار دهى و قلبم را در دينت بصريت خبشى و دمل را خانه يقني گرداىن و در عملم اخالص قرار دهى و سالمت در 

  .صيبم فرمائى و روزمي را گشايش دهى و تا هستم مرا توفيق شكر دهىنفس ن

  :مولوى چه زيبا سروده است

______________________________  
  .63: ؛ مصباح املتهّجد33: املصباح، كفعمى -)1(

  .39: ؛ املصباح، كفعمى5433، حديث 26، باب 99/ 5: مستدرك الوسائل -)2(

  37: ، ص7 جتفسري و شرح صحيفه سجاديه، 
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  منگر به هر گداىي كه تو خاص از آن ماىي
 

  اىي مفروش خويش ارزان كه تو بس گران

  به عصا شكاف دريا كه تو موسى زماىن
 

  بدران قباى مه را كه ز نور مصطفاىي

  بشكن سبوى خوبان كه تو يوسف مجاىل
 

  چو مسيح دم روان كن كه تو نيز از آن هواىي

  تنها كه سفنديار وقىتبه صف اندر آى 
 

  در خيرب است بر كن كه علّى مرتضاىي

  بستان ز ديو خامت كه توىي جبان سليمان
 

  بشكن سپاه اخرت كه تو آفتاب راىي

  چو خليل رو در آتش كه تو خالصى و دخلوش
 

  آب حيوان كه تو جوهر بقاىي چو خضر خور

  

  )مولوى(

  38: ص، 7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

» 13«َو َنَسْبتَـُهْم ِإَىل اْلَفْقِر َو ُهْم َأْهُل اْلَفْقِر ِإلَْيَك » 12«َمتَدَّْحَت بِاْلَغَنآِء َعْن َخْلِقَك َو أَْنَت َأْهُل اْلِغَىن َعنـُْهْم » 11«[ 
ْد َطَلَب َحاَجَتُه ِيف َمظَانـَِّها َو أََتى طَِلَبَتُه ِمْن َوْجِهَها َفَمْن َحاَوَل َسدَّ َخلَِّتِه ِمْن ِعْنِدَك َو رَاَم َصْرَف اْلَفْقِر َعْن نـَْفِسِه ِبَك فـَقَ 

 َو اْسَتَحقَّ ِمْن ِعْنِدَك َو َمْن تـََوجََّه ِحبَاَجِتِه ِإَىل َأَحٍد ِمْن َخْلِقَك َأْو َجَعَلُه َسَبَب ُجنِْحَها ُدوَنَك فـََقْد تـََعرََّض لِْلِحْرَمانِ » 14«
ْحَسانِ    ] فـَْوَت اْإلِ

ا شايسته است اى، و حضرتت به ىب ها ستوده نيازى از مهه آفريده ودت را به ىبوج ها را به نيازمندى  آفريده. نيازى از آ
پس كسى كه ترميم خأل و شكاف زندگيش را از تو . چون و چرا نيازمند به تو هستند اى، و آنان هم ىب نسبت داده

يدسىت و فقرش را از تو درخو  اش خواسته و به دنبال  است كند، حمّققاً حاجتش را از جايگاه اصلىخبواهد، و تغيري 
هاى تو رو كند، يا او را به جاى تو  مطلبش، از راه صحيح و درستش آمده، و كسى كه براى حاجتش به يكى از آفريده

فنت احسان تو گشته وسيله رسيدن به نيازش قرار دهد، حمّققاً خود را در معرض حمروميت قرار داده، و سزاوار از دست ر 
  .است

  حقيقت فقر و غنا
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  :در اين مجالت ملكوتى به دو موضوع مهم اشاره شده است

  39: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .غناى خالق و فقر خملوق - 1

  .بدى رجوع به خلق به وقت حاجت - 2

  :فرمايد اى است كه مى قسمت اّول دعا اشاره به آيه

  »1« »ُم اْلُفَقراءُ اَىل الّلِه َو الّلُه ُهَو اْلَغِىنُّ احلَْميدُ يا ايـَُّها الّناُس انـْتُ 

  .نياز و ستوده است مشاييد نيازمندان به خدا، و فقط خدا ىب! اى مردم

رتين آيينه براى ديدن خود و خدا، براى متاشاى خود كه فقر حمضيم و از خود چيزى ندارمي و متاشاى  اين آيه شريفه 
  .مستجمع مجيع صفات كمالّيه استحضرت حمبوب كه 

  .ترين دوا براى معاجله متام امراض روحى و رواىن است رتين دارو براى عالج كرب و عجب و ريشه كن كردن منّيت و قوى

اش را درك كند و به غناى مطلق و ىب نيازى حضرتش پى بربد، از رذايل  اگر انسان فقر مطلق خود و نيازمندى مهه جانبه
  .شود كرده و به متام حسنات آراسته مى  جنات پيدا

در مفهوم آيه شريفه چه حقيقت پرارزشى تذّكر داده شده كه موقعّيت ما را در عرصه عامل هسىت در برابر هسىت خبش 
  .گويد گشايد و به سؤاالت زيادى پاسخ مى سازد و بسيارى از معماها را مى روشن مى

ها و متام موجودات سراپا  ام عامل هسىت يكى است و او خدا است، مهه انسانآرى، ىب نياز حقيقى و قائم بالّذات در مت
  .باشند اى ارتباطشان قطع شود، هيچ و پوچ مى نياز و فقر و وابسته به آن وجود مستقل هستند و اگر حلظه

خملوقات قائم به او  ها فقر مطلقند و مهان گونه كه او قائم به ذات است مهه مهان گونه كه او ىب نياز مطلق است، انسان
  ايت از هر هستند، چرا كه او وجودى ىب

______________________________  
  .15): 35(فاطر  -)1(
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  40: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .نظر و واجب الوجود در ذات و صفات است

هستيم كه از طريق عبادت و اطاعت او، با اين حال او چه نيازى به عبادت ما دارد؟ نياز در پيشگاه او نيست، اين ما 
شومي و از انوار ذات و  تر مى پيماييم و به آن مبدأ ىب پايان فيض در پرتو عبوديتش حلظه به حلظه نزديك راه تكامل را مى
ره مى   .گريمي صفاتش 

  :و در حقيقت آيه توضيحى است براى آيات قبل كه فرمود

  »1« »كُ ذِلُكُم الّلُه َربُُّكْم َلُه اْلُملْ 

  .اين است خدا پروردگار مشا، فرمانرواىي، ويژه اوست

ها نيازمند به او هستند و نه غري او، لذا هرگز نبايد سر تعظيم و تسليم بر آستان غري او بگذارند و رفع  بنابراين انسان
ا نيز مهه مانند خودش نيازمند و حمتاجند، حىت بزر  گداشت پيامربان اهلى و پيشوايان نيازمندى خود را از غري او بطلبند كه آ
  .حق به خاطر آن است كه فرستادگان و منايندگان اويند نه اين كه از خود استقالل دارند

يعىن در عني ىب نيازى آن قدر خبشنده و مهربان است كه شايسته هرگونه محد . است» محيد«و هم » غىنّ «بنابراين او هم 
  .باشد ده نوازى از مهگان ىب نياز مىو سپاسگزارى است و درعني خبشندگى و بن

ا را از مركب غرور و خودخواهى و طغيان  هاى مؤمن مى توجه به اين واقعّيت دو اثر مثبت در انسان گذارد، از يك سو آ
ا هشدار مى پياده مى هاى پروردگار نزد  دهد كه چيزى از خود ندارند كه به آن ببالند، هرچه هست امانت كند و به آ

اس   .تآ

و از سوى ديگر دست نياز به درگاه غري او دراز نكنند و طوق عبودّيت غري خدا را بر گردن ننهند، از رنگ مهه تعلقات 
  .آزاد باشند تا مهگان غالم مهتشان گردند

______________________________  
  .13): 35(فاطر  -)1(
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ا را از  بينند از پرتو وجود او مى و جهان بيىن هر چه در عامل مىمؤمنان با اين ديد  دانند و هرگز توجه به اسباب، آ
  .كند مسّبب االسباب غافل منى

تر  اند و يا به تعبري دقيق اند، سپس لباس وجود بر تن كرده بينيم مهه روزى معدوم بوده متام موجوداتى كه در اين جهان مى
ا  سپس وجود شدهاند و  روزى هيچ نبوده وجود ديگرى هستند و از خود هسىت » معلول«اند، اين دليل بر آن است كه آ

  .ندارند

خويش و سراپا نياز و احتياج است و اگر آن علت نيز معلول عّلت » علت«دانيم هر وجود معلوىل وابسته و قائم به  و مى
ايت تسلسل پيدا كند، جمموعه ديگرى باشد او هم به نوبه خود حمتاج و نيازمند خواهد بود و اى از  اگر اين امر تا ىب 

ايت  موجودات نيازمند و فقري خواهيم داشت، مسّلم است كه چنني جمموعه اى هرگز وجود خنواهد يافت، چرا كه ىب 
ايت صفر عددى به وجود منى ايت فقر، فقر، هرگز از ىب  ايت وابسته  نياز، نياز است و ىب  استقالىل آيد و از ىب 

  .شود حاصل منى

گريمي كه سراجنام بايد به وجودى برسيم كه قائم به ذات است و مستقل از متام جهات و علت است  از اين جا نتيجه مى
  .و معلول نيست و او واجب الوجود است

كه فقر جنبه عمومى ها و نياز آنان به خدا است؟ در حاىل   آيد كه چرا در اين آيه تنها سخن از انسان اين سؤال پيش مى
در عامل هسىت است؟ پاسخ اين است كه اگر انسان كه گل سرسبد موجودات اين جهان است سراپا نياز به اوست، حال 

  .بقيه موجودات روشن است و به تعبري ديگر بقّيه نيز در علت فقر كه مهان امكان وجود است با انسان شريكند

دف اين بوده كه انسان را از مركب غرور پياده سازد و به نيازش در مهه سخن از خصوص انسان به خاطر اين است كه ه
  حال و در مهه چيز و در مهه جا به خدا
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توجه دهد، مهان توّجهى كه ريشه اصلى صفات فضيله وملكات اخالقى است، مهان توجهى كه رمز تواضع، ترك ظلم و 
  »1« ».باشد خنوت، ترك خبل و حرص و حسد است و انگيزه تواضع در برابر حق مىستم، ترك غرور و 

  تكّرب در برابر خداوند
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كند و حداقل منفعِت فهِم  آرى، توجه به اين آيه شريفه، انسان را در مهه امور و در متام شؤون متوّجه حضرت حق مى
لق و ورود به درياى نور فروتىن و تضرّع و زارى و توّسل و عمق اين مجالت نوراىن، خروج از تاريكى كرب در برابر غىن مط

  .توّكل به حضرت ىب نياز جّل و عالست

اش در وجودشان چيست؟ حس  آنان كه دچار گناه بسيار بزرگ غرور و خودبيىن هستند عّلت حقيقى و فلسفه واقعى
  اند؟ ان نرم نشدهكنند در ابتداى امر معدوم نبوده و زماىن به صورت خاكى زير پاى گذشتگ مى

اى در خانه قرب نيستند؟ وجود و هسىت آنان قائم به خود است، قدرت  اول كارشان نطفه و در آخر جيفه بدبو و گنديده
است؟   و ثروت وعلم و نريوهاى ديگر آنان باالستقالل از آ

  اند و تا ابد خواهند بود، حمكوم قدرتى مافوق قدرت خود نيستند؟ از ازل بوده

  ثابت و حاكم بر متام حوادث و مشرف بر متام حقايقند؟موجودى 

نه اينطور نيست، انسان زماىن نبوده، به اراده قادرى حكيم از نيسىت به هسىت آمده، چند روزى در حاىل كه در برابر متام 
ر نظامات هسىت حمكوم است مهمان اين سّياره خاكى است، سپس به عّلت پريى و هزار درد از اين خانه رخت ب

رود و روحش در برزخ در گرو اعمال و رفتار و اخالقش خواهد رفت، چون اول و وسط و  بندد، جسمش به گور مى مى
  آخرش چنني است و بوىي از استقالل و آزادى ندارد و

______________________________  
  .223 -220/ 18: ترمجه تفسري امليزان -)1(
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اندك آزاديش براى اجراى اوامر و نواهى خدا و رسيدن به مقام قرب و وصال است، بر او تكرب نيامده و خودبيىن و 
  .عجب پسنديده نيست

كربياىي حق وجود مقدسى است كه در متام شؤون وجودى خود غىن مطلق و ذاتى قائم به ذات خود است، اين ضعيف 
تعبري قرآن كرمي اين فقري و نيازمند و اين مسكني و حمتاج و اين مستكني و ضعيف ناتوان و اول نطفه و آخر جيفه و به 

بايد با عبادت و اطاعت و بندگى و توّكل در حوزه هدايت و صراط مستقيم حركت كند، تا به سعادت دنيا و آخرت 
  .دست آوردبرسد و رضا و خشنودى حضرت حق را مهراه با جّنت نعيم او در جهان آخرت و صبح قيامت به 
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ينَ    »1« »اَلْيَس ىف جهّنم َمْثوًى ِلْلُمَتَكربِّ

  آيا در دوزخ جايگاهى براى متكّربان نيست؟

ينَ    »2« »قيَل اْدُخُلوا اْبواَب جهّنم خاِلديَن فيها َفِبْئَس َمثْـَوى اْلُمَتَكربِّ

  .اه متكربان چه بد جايگاهى استايد؛ پس جايگ از درهاى دوزخ درآييد در حاىل كه در آن جاودانه: گويند]  به آنان[

   تكّرب در روايات

  .تكّرب صفت بسيار زشىت است و متكرب در حقيقت كافر به حق و فاقد شخصيت و ارزش است

  :حضرت امري املؤمنني عليه السالم در خطبه قاصعه فرموده است

  »3« .الّلهِ  اوَُّل َمْن َتَكبـََّر ابْليُس، َو انَّ اْلُمَتَكبـَِّر َمْلُعوٌن غاِصٌب َحقَّ 

______________________________  
  .60): 39(زمر  -)1(

  .72): 39(زمر  -)2(

  .7/ 9: مستدرك سفينة البحار -)3(
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اول كسى كه نسبت به خواسته حق گردنكشى كرد ابليس بود، به حقيقت كه متكّرب در برابر حق ملعون و غصب كننده 
  .خداست حق

  :رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله فرمود

  »1« .يا اباَذٍر اْكثـَُر َمْن َيْدُخُل النّاَر اْلُمَتَكبـُِّرونَ 

  .گردند؛ متكربان هستند شوند و به عذاب ابدى خدا دچار مى بيشرت كساىن كه وارد جهّنم مى! اى ابوذر
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  :حضرت صادق عليه السالم فرمود

  »2« .َلُه َعَلى اْآلَخِر َفْضًال فـَُهَو ِمَن اْلُمسَتكربينَ  انَّ   َو َمْن َذَهَب يَرى

  .و آن كس كه خود را برتر از ديگران ببيند پس او از اهل كرب است

  :امام كاظم عليه السالم به هشام فرموده است

  »3« .َحبٍَّة ِمْن ِكْربٍ  يا ِهشاُم ايَّاَك َواْلِكبـَْر؛ فَانَُّه الَيْدُخُل اْجلَنََّة َمْن كاَن ىف قـَْلِبِه ِمْثقالُ 

شت منى   .اى كرب باشد شود كسى كه در دلش به وزن ذره اى هشام، از كرب و غرور بپرهيز؛ زيرا وارد 

  :حضرت سّجاد عليه السالم فرمود

  »4« .كاَن بِاْالْمِس نُْطَفًة َو ُهَو َغَداً جيَفةٌ    َعَجباً لِْلُمَتَكربِِّ اْلَفُخوِر الَّذى

   متكّرب فخرفروشى كه ديروز نطفه جنس بدبو بوده و فرداىتعّجب است از 

______________________________  
  .66/ 2: ؛ جمموعة ورّام13417، حديث 58، باب 27/ 12: مستدرك الوسائل -)1(

  .137/ 2: ؛ جمموعة ورّام98، حديث 128/ 8: الكاىف -)2(

  .29، حديث 4، باب 152/ 1: حبار األنوار؛ 13423، حديث 58، باب 29/ 12: مستدرك الوسائل -)3(

، ذيل حديث 24، باب 242/ 1: ؛ احملاسن14، حديث 3، باب 42/ 7: ؛ حبار األنوار76/ 2: كشف الغّمة  -)4(
230.  
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  .اى گنديده در ميان گور است روزگار جيفه

  :دامام صادق عليه السالم به يارانش سفارش فرمو 
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  »1« .ّلُه َو اَذلَُّه يـَْوَم الِقياَمةِ ايّاُكْم َو اْلَعَظَمَة َو اْلِكْربِ، َفانَّ اْلِكبـَْر رِداءُ اللَِّه َعزََّوَجلَّ، َفَمْن نازََع الّلَه رِداَءُه َقَصَمُه ال

ى حضرت حق رو  از خود بزرگ بيىن و كرب دورى جوييد، كربياىي خمصوص خداست، هر كسى در اين صفت خود را روبه
  .منايد شكند و در قيامت ذليل و بيچاره وارد حمشرش مى قرار دهد، خداوند او را مى

  :فرمايد فيض بزرگوار مى

 اى خنك آن نيسىت كه دعوى هسىت كند
 

 با كمال عجز اظهار زبردسىت كند

  چون درآيد از ره معىن بر اوج معرفت
 

 در حضيض جهل معىن افتد و پسىت كند

 دارد كه هسىت خبش هر هسىت است اوهسىت آن 
 

 غري او را كى رسد كو دعوى هسىت كند

 نيست هسىت در حقيقت جز خداى فرد را
 

 مستش ار دعوى كند هسىت ز سر مسىت كند

د در دستها  آن زبردست است كو قوت 
 

 آن كه زور از خود ندارد چون زبردسىت كند

  رفعت آن دارد كه جز او مجله در فرمان اوست
 

 هر كه فرمانرب بود ناچار او پسىت كند

______________________________  
  .20789، حديث 58، باب 376/ 15: ؛ وسائل الشيعة3، حديث 24، باب 294/ 75: حبار األنوار -)1(
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  جاهلست آن مست غفلت كو كند دعوى هوش
 

 كز عشق او مسىت كنددعوى هوش آن كند  
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  )فيض كاشاىن(

   رجوع به خلق در وقت حاجت

ها در متام  اگر كسى بگويد خداوند متعال بناى زندگى را به صورتى پايه گذارى كرده كه متام موجودات به خصوص انسان
ندارند، عالوه بر اين در آيات اى جز رجوع به مهديگر  امور حيات و شؤون زندگى به يكديگر نياز و احتياج دارند و چاره

قرآن و روايات بسيار مهم اسالمى تعاون به بّر و تقوا و رفع نياز نيازمندان و اداى حاجات مستمندان، دردمندان، فقريان، 
سؤال كنندگان امرى بسيار با ارزش و عملى فوق العاده پسنديده مشرده شده و بر اين كار اجر عظيم و مزد جزيل، از 

قّرر گشته، چگونه است كه امام معصوم و پيشواى حمبوب، حضرت سّجاد عليه السالم رجوع به خلق را به جانب حق م
  وقت نياز و حاجت سبب حرمان و عّلت فوت احسان از جانب حضرت حق دانسته است؟

از خدا و ىب  گرداىن از توحيد و توّكل و غفلت پاسخ به اين پرسش اين است كه منظور حضرت در اين مجالت نوراىن روى
هاى ىب جان و جاندار و خالصه شرك و كفر و طاغوت زدگى و فروش  هاى اهلى و روى آوردن به بت توجهى به واقعيت

  .شخصيت به ستمكاران و ظاملان و عمله جنايات ارباب زر و زور و شهوت و فجور است

هاى  دگان مؤمن و مسلمانان باصفا و چهرهوگرنه حاجت و گرفتارى خود را اگر انسان مؤمىن به اذن حضرت حمبوب به بن
  .خوشرو و با كرامت و اهل عطا و خبشش بگويد هيچ منافاتى با توحيد و توّكل ندارد

   عرض حاجت به عباد صاحل دوست به اذن دوست امرى است الزم و برآوردن
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  .حاجت حاجتمند در صورت امكان امرى واجب است

اى طاغوتى سبز شود و مركز قدرت و ثروت گردد و اعالم منايد كه هر كس امور مرا اداره كند خواسته  اگر در جامعه
منامي، روى آوردن افراد به او عملى زشت و كارى ناروا و كمك به هدم  كنم و نيازش را برطرف مى هايش را برآورده مى

  .اسالم و مسلمني و تعاون بر امث و عدوان است

  :فرمايد مام صادق عليه السالم مىا
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گرفتند و نياز و حاجت خود را با اتصال به آنان تأمني  پيوستند و اداره امور آنان را به دست منى اگر مردم به بىن اميه منى
آرى،  »1« !!خورد آمد و اسالم از اين مهه ضربات سنگني آنان صدمه منى كردند، اين مهه بال به سر اوليا و امامان منى منى

عرض حاجت و نياز در اين صورت به غري خدا عملى زشت وموجب حرمان و فوت احسان است، وىل جاىي كه رجوع 
به خلق به اذن شرع مطهر اجنام بگريد، بدون اين كه رجوع كننده استقالىل براى رجوع شونده قائل باشد و بلكه رجوع 

تر روا شدن حاجتش را از خدا و عنايت و لطف او ببيند و از شونده را واسطه فيض بني خود و خدا بداند و از آن باال
  .واسطه غفلت داشته باشد عني توحيد و حمض اخالص است

   حاجت و قضاى آن در قرآن

  

  :آياتى از قرآن كه در باب حاجت است

  َلْوالَواْنِفُقوا ِممّا َرَزْقناُكْم ِمْن قـَْبِل اْن يَْأِتَى اَحَدُكُم اْلَمْوُت فـَيَـُقوَل َربِّ 

______________________________  
ذيب االحكام4، حديث 106/ 5: الكاىف -)1(   .41، حديث 93، باب 331/ 6: ؛ 
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َق َو اُكْن ِمَن الّصاِحلنيَ    »1« »اخَّْرَتىن اىل اَجٍل َقريٍب َفاصَّدَّ

چرا مرا تا مدتى نزديك : يش از آن كه يكى از مشا را مرگ در رسد و بگويدامي انفاق كنيد، پ و از آنچه روزى مشا كرده
  !مهلت ندادى تا صدقه دهم و از شايستگان باشم؟

  »2« »ُمْفِلُحونَ فَأُؤلِئَك ُهُم الْ َفاتـَُّقوا اللََّه َما اْسَتَطْعُتْم َو اْمسَُعوا َو اطيُعوا َو اْنِفُقوا َخْرياً ِالنـُْفِسُكْم َو َمْن يُوَق ُشحَّ نـَْفِسِه 

بشنويد و اطاعت مناييد و انفاق كنيد كه براى مشا ] دعوت حق را[بنابراين به اندازه استطاعىت كه داريد از خدا پروا كنيد و 
  .رت است؛ و كساىن كه خود را از خبل و حرص بازدارند آنان رستگارند

  »3« »لِلّساِئِل َو اْلَمْحُرومِ * واهلِِْم َحٌق َمْعُلومٌ َو الَّذيَن ىف امْ * َصالِِْم داِئُمونَ   الَّذينَـُهْم َعلى
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]  يدست[براى درخواست كننده * و آنان كه در اموالشان حّقى معلوم است* آنان كه مهواره بر منازشان مداوم و پايدارند
  ]از معيشت و ثروت،[و حمروم 

 »ْرضاً َحَسناً َو ما تـَُقدُِّموا ِالنـُْفِسُكْم ِمْن َخْريٍ جتَُِدوُه ِعْنَد الّلِه ُهَو َخْرياً َو اْعَظَم اْجراً َواقيُموا الصَّالَة َوآتُوا الزَّكاَة َو اْقِرُضوا الّلَه قَـ 
»4«  

  و مناز را برپا داريد و زكات بپردازيد و وام نيكو به خدا بدهيد؛ و آنچه را از

______________________________  
  .10): 63(منافقون  -)1(

  .16): 64(تغابن  -)2(

  .25 - 23): 70(معارج  -)3(

  .20): 73(مّزّمل  -)4(

  49: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

رتين صورت و بزرگرتين پاداش خواهيد يافت عمل خري براى خود پيش مى   .فرستيد، آن را نزد خدا به 

ا نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِه الّلِه النُريُد ِمْنُكْم َجزاًء َوال ُشُكوراً * اسرياً ُحبِِّه ِمْسكيناً َويَتيماً َو   َويُْطِعُموَن الطَّعاَم على إنّا َخناُف ِمْن َربِّنا * امنَّ
  »1« »فـََوقاُهُم الّلُه َشرَّ ذِلَك اْليَـْوِم َوَلّقاُهْم َنْضَرًة َو ُسُروراً * يـَْوماً َعُبوساً َقْمَطريراً 

  .*كنند يتيم و اسري انفاق مى و غذا را در عني دوست داشتنش، به مسكني و

ما از .* كنيم و انتظار هيچ پاداش و سپاسى را از مشا ندارمي ما مشا را فقط براى خشنودى خدا اطعام مى:] گويند و مى[
دار آنان از آسيب و گزند آن روز  پس خدا نگه.* ترسيم پروردگارمان در روزى كه روز عبوس و بسيار هولناكى است مى

  .كند و شادماىن به آنان عطا مى است و شاداىب

بُّوَن اْلماَل ُحّباً َمجّاً * َو تَْأُكُلوَن الُرتاَث اْكًال َلّماً * َطعاِم اْلِمْسكنيِ   َوَالَحتاضُّوَن َعلى* َكّال َبْل الُتْكرُِموَن اْلَيتيمَ    »2« »َو حتُِ
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يتيم را گرامى ]  ت خدا براى اين است كهزبوىن، خوارى و دور شدن مشا از رمح[پنداريد، بلكه  اين چنني نيست كه مى
توجه به حالل  با مرياث ديگران ىب[و مرياث خود را * كنيد و يكديگر را بر طعام دادن به مستمند تشويق منى* داريد منى

  .وثروت را بسيار دوست داريد* خوريد جا و كامل مى يك]  وحرام بودنش

َق بِ * َو اتَّقى  َفاّما َمْن اْعطى َل َو اْستَـْغىن*  َفَسنـَُيسِّرُُه لِْلُيسرى*  احلُْْسىنَو َصدَّ َفَسنـَُيسِّرُُه *  َو َكذََّب ِباحلُْْسىن*  َو اّما َمْن خبَِ
  »3« » َو ما يـُْغِىن َعْنُه مالُُه اذا تـََرّدى*  ِلْلُعْسرى

كه وعده خدا نسبت به [ا و وعده نيكوتر ر * انفاق كرد و پرهيزكارى پيشه ساخت] ثروتش را در راه خدا[اما كسى كه 
  ] پاداش انفاق و پرهيزكارى است

______________________________  
  .11 -8): 76(انسان  -)1(

  .20 - 17): 89(فجر  -)2(

  .11 -5): 92(ليل  -)3(

  50: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

و اما كسى كه * كنيم آماده مى]  به توفيق خداست كه اجنام مهه اعمال نيك[پس به زودى او را براى راه آساىن * باور كرد؛
پس او را براى راه سخت و * و وعده نيكوتر را تكذيب كرد،* نياز نشان داد خبل ورزيد و خود را ىب]  از انفاق ثروت[

سقوط كند ] به چاه هالكت و گودال گور[و هنگامى كه * كنيم، آماده مى]  كه سلب هرگونه توفيق از اوست[دشوارى 
  .كند را از او دفع منى] چيزى از عذاب خدا[روتش ث

  »1« »َو امَّا الّساِئَل َفال تـَنـَْهرْ * َفامَّا الَيتيَم َفَال تـَْقَهرْ 

يدست حاجت خواه را * يتيم را خوار و رانده مكن]  به شكرانه اين مهه نعمت[و اما    .از خود مران]  به بانگ زدن[و 

شود كه رفع نياز نيازمندان و حاجت حاجتمندان و مسكنت مسكينان و فقر  مىدر هر صورت از آيات خدا استفاده 
فقريان و سؤال سائالن و درد دردمندان، به وقت رجوعشان به انسان كه اين رجوع هيچ مانع شرعى و فقهى ندارد، امرى 

از عذاب اهلى  واجب و از اعظم عبادات و وسيله قرب عبد به حضرت موال و باعث سعادت دنيا و آخرت و جنات
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ها بسيار زشت و عملى نكوهيده و برابر صريح آيات قرآن موّرث عذاب و آتش غضب  است و خبل ورزيدن در اين زمينه
  .اهلى است

ا ىف َسبيِل الّلِه فـََبشِّْرُهْم ِبَعذاٍب اليمٍ  ا   ْيها ىف ناِر جهّنم فـَُتْكوىَعلَ   يـَْوَم ُحيْمى* َوالَّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّهَب َو اْلِفضََّة َواليـُْنِفُقوَ ِ
  »2« »ِجباُهُهْم َو ُجُنوبـُُهْم َو ُظُهوُرُهْم هذا ما َكنَـْزُمتْ ِالنـُْفِسُكْم َفُذوُقوا ما ُكْنُتْم َتْكِنُزونَ 

روزى كه آن .* كنند، به عذاب دردناكى مژده ده اندوزند و آن را در راه خدا هزينه منى و كساىن را كه طال و نقره مى
   ها را در آتش دوزخ به ندوختها

______________________________  
  .10 - 9): 93(ضحى  -)1(

  .35 -34): 9(توبه  -)2(

  51: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

لو و پشتشان را به آن داغ كنند  يب زنند[شّدت گرما دهند و پيشاىن و  اين است ثروتى كه براى خود ] و به آنان 
  .اندوختيد، پس كيفر زراندوزى خود را بچشيد

ُلوا ِبِه يـَْوَم اْلِقياَمِة َولِّلِه َوال َحيَْسَنبَّ الَّذيَن يـَْبَخُلوَن ِمبا آتاُهُم ِمبا آتاُهُم الّلُه ِمْن َفْضِلِه ُهَو َخْرياً َهلُْم َبْل ُهَو َشرٌّ هلَُ  ْم َسُيَطوَّقُوَن ما خبَِ
  »1« »ِض َو الّلهُ ِمبا تـَْعَمُلوَن َخبريٌ مرياُث السَّمواِت َو اْالرْ 

ورزند، گمان نكنند كه آن خبل به سود آنان است، بلكه آن خبل  و كساىن كه خدا به آنچه از فضلش به آنان داده خبل مى
مني ها و ز  و مرياث آمسان. شود به زودى آنچه به آن خبل ورزيدند در روز قيامت طوق گردنشان مى. به زيانشان خواهد بود

  .دهيد، آگاه است فقط در سيطره مالكّيت خداست، و خدا به آنچه اجنام مى

جود و سخاوت و مرّوت و جوامنردى و دلسوزى به حال مردم و رسيدگى به وضع ناتوانان و كرم و كرامت از اخالق انبيا 
  .و پاكان و عباد صاحل و اولياى اهلى است

   روىي در روايات جود و گشاده
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  :فرمايد عليه السالم در اين باره مىامام على 

نْيا اْالْسِخياءُ َو ِىف اْآلِخَرِة اْالْتِقياءُ    »2« .ساَدُة الّناِس ِىف الدُّ

  .آقا و بزرگ مردم در دنيا سخاومتندان و در آخرت پرهيزكارانند

  :امام صادق عليه السالم فرمود

______________________________  
  .180): 3(آل عمران  -)1(

  .8557، حديث 379: ؛ غرر احلكم1، حديث 87، باب 350/ 68: حبار األنوار -)2(

  52: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .َرِضَى َلُكُم اْالْسالَم دينًا، َفاْحِسُنوا ُصْحَبَتُه بِالسَّخاِء َو ُحْسِن اْخلُْلقِ   انَّ الّلَه َتباَرَك َو َتعاىل

اسالم را براى مشا به عنوان دين رضايت داده، مشا بيائيد دين خود را با سخاوت و حسن  به حقيقت كه خداوند متعال
  .خلق نيكو بداريد

  :امام صادق عليه السالم فرمود

َو ىف ذِلَك َمْرَغَمٌة لِْلشِّْيطاِن، ْم ِخيارُُكْم ُمسَحاؤُُكْم، َو ِشرارُُكْم ُخبَالؤُُكْم َو ِمْن صاِلِح اْالْعماِل اْلِربُّ بِاْالْخواِن َو السَّْعُى ىف َحواِئِجهِ 
  »2« .َو تـََزْحزٌُح َعِن النِّرياِن، َو ُدُخوُل اْجلِنان

رتين مشا سخاومتندان و بدترينتان خبيالنند، از اعمال صاحله، نيكى به برادران و كوشش در رفع نياز آنان است كه اين  
شت استمالد و مشا را از آتش  كوشش دماغ شيطان را به خاك مى   .جهّنم دور و سبب ورود به 

  :امام صادق عليه السالم بعد از اين مجالت به مجيل فرمودند

فدايت شوم ياران شريفم كيانند؟ : اين حديث را به ياران شريف خود برسان، مجيل به حضرت عرضه داشت! اى مجيل
براى آن  ! اى مجيل: در راحت، سپس فرمودآنان كه نسبت به برادران ديىن خود نيكوكارند چه در سخىت و چه : فرمود

ره دارد، رسيدگى به حمتاجان كار ساده و آساىن است   .كس كه از ثروت و مال 
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  :كنند تعريف فرمود خداوند متعال از آنان كه به وقت ندارى خود، به ديگران رسيدگى مى

______________________________  
  .15932، حديث 104، باب 154/ 12: يعة؛ وسائل الش4، حديث 56/ 2: الكاىف -)1(

  .98، حديث 68: ؛ األماىل، شيخ طوسى12408، حديث 28، باب 429/ 9: وسائل الشيعة -)2(

  53: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »اْلُمْفِلُحونَ انـُْفِسِهْم َو َلوْكاَن ِِْم َخصاَصٌة َو َمْن يُوَق ُشحَّ نـَْفِسِه َفاولئَك ُهُم   َويـُْؤثُِروَن َعلى

و كساىن را كه از خبل و حرصشان . باشد]  به مال و متاع[دهند گرچه خودشان را نياز شديدى  و آنان را برخود ترجيح مى
  .اند، اينان مهان رستگارانند بازداشته

  :حضرت حق فرمود فرمايد كه حضرت باقر عليه السالم از پدران بزرگوارش از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله روايت مى

ا َعبٍد َخَلْقُتهُ . اىل َعْبِدَى اْلُمْؤِمِن، َفاْن قَِبَلها ِمّىن َفِربَْمحٍَة ِمّىن، َفاْن َردَّها َفِبَذنِْبِه ُحرَِمها َو ِمْنُه ال ِمّىن   اْلَمْعُروُف َهِديٌَّة ِمّىن  َو اميُّ
  »2« .تَـْلُه بِاْلُبْخِل فَاّىن اريُد ِبِه َخْرياً فـََهَديـُْتُه اَىل اْالمياِن َو َحسَّْنُت ُخْلَقُه َو َملْ ابْـ 

اى از جانب من به سوى بنده مؤمن است اگر بپذيرد به سبب رمحت من پذيرفته اگر قبول ننمايد به خاطر   نيكى، هديه
ميان اى را خلق كنم و او را به سوى ا گناهش آن را نپذيرفته و اين حمروميت از جانب خود اوست نه من و من هر بنده

  .ام هدايت منامي و اخالقش را نيكو گردامن و وى را از خبل حفظ كنم، به حقيقت كه براى او خري خواسته

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

ْنيا، َمْن تـََعلََّق ِبُغْصٍن ِمنـَْها اْجتَـرَُّه    »3« .اَىل اجلَنَّةِ السَّخاءُ َشَجَرٌة اْصُلها ِىف اْجلَنَِّة َو ِهَى ُمِطلٌَّة َعَلى الدُّ

______________________________  
  .9): 59(حشر  -)1(

  .29، حديث 24: ؛ األماىل، شيخ طوسى4، حديث 87، باب 351/ 68: حبار األنوار -)2(
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، با كمى 11414، حديث 2، باب 19/ 9: ؛ وسائل الشيعة13، حديث 87، باب 353/ 68: حبار األنوار -)3(
  .اختالف

  54: ، ص7 صحيفه سجاديه، ج تفسري و شرح

شت است و اين درخت تا دنيا كشيده شده، هر كس به شاخه اى از آن چنگ بزند،  سخا درخىت است كه ريشه آن در 
شت خواهد كشيد   .او را به 

  :امري املؤمنني عليه السالم به فرزندش حضرت حسن عليه السالم فرمود

  »1« .ُل ِىف اْلُعْسِر َو اْلُيْسرِ اْلَبذْ : يا بـَُىنَّ َما السَّماَحُة؟ قالَ 

يدستان در تنگ دسىت و داراىي: پسرم گذشت و بلند نظرى چيست؟ عرضه داشت   .خبشش مال به 

در هر صورت حرص ورزى براى مجع مال و اندوخنت ثروت و خبل داشنت مهه و مهه بر اساس آيات قرآن و روايات موّرث 
 و عّلت خشم و غضب اهلى است و جود و سخا و كرم و كرامت و  عذاب دردناك و باعث شقاوت و تريه خبىت

روىي و توجه به فقريان و حمتاجان و رفع نياز دردمندان و پاسخگوىي به سؤال سائالن، باعث خشنودى و رضاى  گشاده
شت عنرب سرشت است   .حق و عامل جنات انسان در دنيا و آخرت و موّرث ورود به 

در به روى آنان بسنت و خود را از دسرتس آنان ممنوع كردن و نسبت به آنان روى ترش منودن دورى گزيدن از حمتاجان و 
و خالصه طرد و رّد و منع آنان عملى بسيار زشت و كارى فوق العاده قبيح و اجياد حرمان در وجود خويش از رمحت و 

  .احسان اهلى است

  داستاىن عجيب از ثرومتند و فقري

  

  :فرمايد مى امام صادق عليه السالم

يدست و چرك لباس به حمضر  مردى ثرومتند، پاكيزه لباس، كنار پيامرب صلى اهللا عليه و آله قرار گرفت، در آن حال انساىن 
  آن حضرت آمد، ثرومتند لباس خود را مجع كرد و



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

______________________________  
  .11، حديث 41/ 4: ؛ الكاىف14، حديث 87، باب 353/ 68: حبار األنوار -)1(

  55: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  !از خود مواظبت منود

ترسيدى از ثروتت به او : نه، فرمود: ترسيدى از فقر او چيزى به تو برسد؟ عرضه داشت: پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود
پس اين چه كارى بود از تو سر زد؟ : نه، فرمود: ترسيدى لباست آلوده گردد؟ عرضه داشت: نه، فرمود: منتقل شود؟ گفت

دهد، من  اى كه هنوز حاكم بر من است بدى را نزدم خوىب و خوىب را بدى جلوه مى نفس اّماره! يا رسول اللَّه: عرض كرد
  .نصف ثرومت را به اين فقري خبشيدم

يدست فرمود   چرا؟: نه، فرمود: پذيرى؟ عرضه داشت مى: حضرت به آن 

  »1« .ه آنچه او مبتالست مبتال شومترسم من هم ب مى: گفت

  اى دل ارخواهى كه جا در بزم آن سلطان كىن
 

  بايد اول كاخ حرص و آز را ويران كىن

 پشت پا زن بر جهان و كار او مردانه وار
 

  مشكالت عشق اگر خواهى به خود آسان كىن

 زير زين آور براق عشق كثرت سوز را
 

  كىندر فضاى المكان خواهى اگر جوالن  

  

  نفس شيطانست از شيطان نفس امين مباش
 

قرب حق جوئى چو خود را دور از اين شيطان  
  كىن

  ىب من و ما در مناى عشق چون حمرم شوى
 

  بايد اول نفس كافر كيش را قربان كىن

  بايد اول كام و لب شوئى ز آب سلسبيل
 

  گر مها خواهى كه مدح شاه جم دربان كىن
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______________________________  
  .13، حديث 94، باب 13/ 69: ؛ حبار األنوار11، حديث 262/ 2: الكاىف -)1(

  

  56: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  آفتاب آمسان دين امري املؤمنني
 

ارستان كىن   آن كه عامل را به مدح او 

 مهر او جو تا منور آمسان جان شود
 

  تا معطر گلشن اميان كىنمدح او گو 

  شعله نريان گلستان بر تو گردد چون خليل
 

  باواليش جا اگر در شعله نريان كىن

  

   توجه به فقرا در روايات

  :حضرت موسى بن جعفر از پدرانش عليهم السالم از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله روايت فرموده است

َرِتِه ِمْن بـَْعِدِه، َفانَّ الرَُّجَل ِمنـُْهْم َلَيْشَفُع ىف ِمْثِل َربيَعَة َو ُمَضرَ الَتْسَتِخفُّوا ِبُفَقراِء َشيـَْعِة    »1« .َعِلىٍّ َو ِعتـْ

ا به اندازه مجعيت دو قبيله ربيعه و مضر را در قيامت  فقراى شيعه على و امامان بعد از او را سبك مشماريد كه يكى از آ
  .منايد شفاعت مى

ى فرموده، آمده است در آنچه كه رسول خدا   :صلى اهللا عليه و آله از آن 

  .اْن يـَُتوبَ  اال َو َمِن اْسَتَخفَّ ِبَفقٍري ُمْسِلٍم فـََقِد اْسَتَخفَّ ِحبَقِّ الّلِه، َو الّلُه َيْسَتِخفُّ ِبِه يـَْوَم اْلِقياَمِة اّال 

  »2« .لّلَه يـَْوَم اْلِقياَمِة َو ُهَو َعْنُه راضٍ َمْن اْكَرَم َفقرياً ُمْسِلماً َلِقَى ا: َو قاَل صلى اهللا عليه و آله



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

بدانيد هر كس فقري مسلماىن را سبك مشارد، به حقيقت كه حق خدا را سبك مشرده است و خداوند او را در قيامت 
  .سبك انگارد، مگر توبه كند

______________________________  
  .307: ، شيخ صدوق؛ األماىل80، حديث 21، باب 59/ 8: حبار األنوار -)1(

  .429: ؛ األماىل، شيخ صدوق1، ذيل حديث 67، باب 332/ 73: حبار األنوار -)2(

  57: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

يدست مسلماىن را گرامى بدارد، خدا را در قيامت مالقات مى: و نيز حضرت فرمود كند در حاىل كه از او  هر كس 
  .خشنود است

  :السالم فرمودحضرت رضا عليه 

  »1« .ِة َو ُهَو َعَلْيِه َغْضبانٌ َمْن َلِقَى َفقرياً ُمْسِلماً َفَسلََّم َعَلْيِه ِخالَف َسالِمِه َعَلى اْلَغِىنِّ َلِقَى الّلَه َعزََّوَجلَّ يـَْوَم اْلِقيامَ 

فقري نباشد خدا را در قيامت در هر كس فقري مسلماىن را ببيند و به او سالم كند وىل سالمش به فقري مانند سالم به غري 
  .كند حال غضب برخود مالقات مى

  :امري املؤمنني عليه السالم به وقت وفات به حضرت جمتىب عليه السالم فرمود

  »2« .اوصيَك ِحبُبِّ اْلَمساكِني َو ُجماَلَسِتِهمْ 

  .رت و نشسنت با آنانكنم به عشق ورزيدن به از كار افتادگان و حمتاجان و معاش تو را وصيت مى! حسن جان

  :و آن حضرت فرمود

نَـُهما ِىف اجلَنَّ    »3« .ِة اّال اْن يـَُتوبَ الُحتَقُِّروا ُضَعفاَء اْخواِنُكْم، فَانَُّه َمِن اْحتَـَقَرُمْؤِمناً َملْ َجيَْمِع الّلُه َعزََّوَجلَّ بـَيـْ

كه هر كس مؤمىن را كوچك بشمارد، برادران ديىن خود را كه از نظر ماىل ضعيف هستند كوچك مشماريد، به حقيقت  
شت بني او و مؤمن كوچك مشرده فاصله اندازد مگر اين كه توبه كند   .خداوند در 
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______________________________  
  .15653، حديث 36، باب 64/ 12: ؛ وسائل الشيعة31، حديث 94، باب 38/ 69: حبار األنوار -)1(

  .43حديث  ،94، باب 41/ 69: حبار األنوار -)2(

  .104: ؛ حتف العقول45، حديث 94، باب 42/ 69: حبار األنوار -)3(

  58: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :كند حضرت رضا از پدرانش عليهم السالم از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله روايت مى

  »1« .يـَْوَم اْلِقياَمِة ُمثَّ يـَْفَضُحهُ   ِقلَِّة ذاِت َيِدِه َشَهَرُه الّلُه َتعاىلَمِن اْسَتَذلَّ ُمْؤِمناً اْو ُمْؤِمَنًة اْو َحقََّرُه ِلَفْقرِِه اْو 

هر كس مرد مؤمن يا زن با امياىن را خوار كند، يا به خاطر فقر و نداريش او را كوچك بشمارد، خداوند متعال وى را در 
  .قيامت شهره مردم منوده و او را رسوا كند

  :يه و آله فرمودپيامرب خدا صلى اهللا عل

  »2« .اْبواُب اْجلَنَِّة ُمَفتََّحٌة َعَلى اْلُفَقراِء، َو الرَّْمحَُة نازَِلٌة َعَلى الرَُّمحاِء، َو الّلُه راٍض ِعَن اْالْسِخياءِ 

شت به روى حمتاجان باز است و رمحت خدا متوجه اهل مهر و حمبت است و خداوند از مردم باسخاوت راضى  درهاى 
  .ستو خشنود ا

  :لقمان به فرزندش گفت

  »3« .يا بـَُىنَّ الَحتِْقَرنَّ اَحداً ِخبُْلقاِن ثِيابِِه، َفانَّ َربََّك َورَبَُّه واِحدٌ 

  .كسى را به كهنه بودن لباسش كوچك و حقري مشمار، به حقيقت كه خداى تو و او يكى است! اى پسرم

  :ابراهيم عليه السالم از حضرت حق پرسيد

  »4« .َجزاُؤُه اْلُغْفراُن َو اْن كاَن ُذنُوبُُه َميَْألُ ما بـَْنيَ السَّماِء َو اْالْرضِ : ْطَعَم جاِئعاً َفما َجزاُؤُه؟ قاليا َربِّ َمْن ا
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______________________________  
  .16271، حديث 146، باب 267/ 12: ؛ وسائل الشيعة52، حديث 94، باب 44/ 69: حبار األنوار -)1(

  .454/ 2: ؛ روضة الواعظني57، ذيل حديث 94، باب 46/ 69: نوارحبار األ -)2(

  .455/ 2: ؛ روضة الواعظني57، ذيل حديث 94، باب 47/ 69: حبار األنوار -)3(

  .109: ؛ جامع االخبار58، ذيل حديث 94، باب 47/ 69: حبار األنوار -)4(

  59: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :اى را سري كند چيست؟ فرمود كسى كه گرسنهجزاى  ! اى پروردگار من

  .آمرزش گناه گرچه گناهش بني آمسان و زمني را پر كند

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  »1« .سائُِلوا اْلُعَلماَء، َو خاِطُبوا احلَُْكماَء، َو جاِلُسوا اْلُفَقراءَ 

يدستان جمالست مناييد دانشمندان را مورد پرسش قرار دهيد، با حكيمان گفتگو كنيد   .و با 

  :خداوند به حضرت داود عليه السالم خطاب كرد

شت  شود و من به خاطر آن حسنه، حكم مى اى از بندگامن در قيامت با يك حسنه بر من وارد مى بنده كنم او را وارد 
ما شادى بر مؤمىن وارد  به قدر يك خرما يا نصف خر : آن حسنه چيست؟ خطاب رسيد! خدايا: داود عرضه داشت. كنند

  »2« !اهلى آن كس كه تو را شناخت، حق است كه از حضرتت قطع اميد نكند: كند، داوود عرضه داشت

  امي اى دوست گرچه رويت نديده
 

  امي اى دوست وصف حسنت شنيده

  گفته بودى كه ما از آن توامي
 

  امي اى دوست اثرى زان نديده

  ها بر اميد صاىف وصل سال
 

  امي اى دوست هجران چشيده درد
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  امي كار جهان آخرى كرده
 

  امي اى دوست كاول از سر بريده

 ما چون مرغان به بال ّمهت و جهد
 

  امي اى دوست در هوايت پريده

  امي در جهان برگزيده مهه
 

  امي اى دوست تا تو را برگزيده

______________________________  
  .41: ؛ حتف العقول40، حديث 7، باب 146/ 74: حبار األنوار -)1(

  .21739، حديث 24، باب 351/ 16: ؛ وسائل الشيعة5، حديث 189/ 2: الكاىف -)2(

  

  60: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  هر كسى دربال گرفتار است
 

  امي اى دوست ما به نعمت رسيده

  به زرت چون عماد نفروشيم
 

  امي اى دوست خريدهكه به جانت 

  

  )عماد فقيه كرماىن(

رجوع نيازمند به مؤمن كرمي هيچ گونه مانع شرعى ندارد و قضاى حاجت او به وسيله مؤمن امرى است واجب و الزم و 
  .موّرث ثواب و جزاى اهلى و طرد كردن و حقري مشردنش، گناهى بزرگ و موجب عذاب اهلى است

و احسان حضرت حق است، رجوع به طاغوت و رجوع به مشرك و كافر است، آن  رجوعى كه باعث حرمان از رمحت
  .رجوعى كه باعث ذّلت اسالم و مسلمني و موجب رشد و تقويت خمالفان خدا است
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  61: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ْت ُدونـََها ِحَيِلي َو َسوََّلْت ِيل نـَْفِسي َرفْـَعَها ِإَىل َمْن يـَْرَفُع اللَُّهمَّ َو ِيل ِإلَْيَك َحاَجٌة َقْد َقصََّر َعنـَْها ُجْهِدي َو تـََقطَّعَ » 15«[ 
  ] رَاِت اْلُمْذنِِبنيَ َحَواِئَجهُ ِإلَْيَك َو َال َيْستَـْغِين ِيف طَِلَباتِِه َعْنَك َو ِهَي َزلٌَّة ِمْن زََلِل اْخلَاِطِئَني َو َعثْـَرٌة ِمْن َعثَـ 

اجىت است كه دست طاقت و توامن، از دست ياىب به آن كوتاه است، و رشته براى من در پيشگاه حضرتت ح! خدايا
ام، بدون لطف تو بريده است، و نـَْفسم در نظرم چنني آراسته كه رفع نيازم را از كسى خبواهم كه رفع نيازهايش را از  چاره

هاى  است، از لغزش اين درخواست حاجت از غري تو لغزشى. نياز نيست خواهد، و در حاجاتش از تو ىب تو مى
  .هاى گناهكاران خطاكاران، و افتادىن است، از افتادن

   فقر و امتحان اهلى

يدسىت امتحاىن از امتحانات اهلى است، در چنني موضعى هوشيارى و آگاهى كاىف الزم است كه فشار نفس،  فقر و 
آدمى را به دامن طاغوت و طاغوتيان  انسان را به جاىي كه حضرت حق راضى نيست نكشاند و براى رفع حاجت و نياز،

  .نيندازد كه صرب و حوصله بر فقر و نياز، تا رفع آن به لطف و كرم حضرت رّب االرباب ثواب عظيمى در نزد حق دارد

  :از حضرت صادق عليه السالم روايت شده كه حكيمى گفته است

  62: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .اْلَبْحرِ  ِمنَ   ِغَىن النـَّْفِس اْغىن

  .تر از درياست ىب نيازى نفس از آن كه بايد از او ىب نياز بود، حالىت گسرتده

  :جربئيل در مجالتى به رسول خدا صلى اهللا عليه و آله عرضه داشت

  »2« .انَّ َشَرَف الرَُّجِل ِقياُمُه بِاللَّْيِل، َو ِعزُُّه اْسِتْغناُؤُه َعِن الّناسِ 

  .مرد به عبادت در دل شب و عّزت و بزرگواريش در ىب نيازى از مردم استبه حقيقت كه شرافت 

  :كند حضرت صادق عليه السالم از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله روايت مى
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  »3« .ِغَىن النـَّْفسِ   َخيـُْر اْلِغىن

  .رتين ىب نيازى، ىب نيازى نفس است

  :حضرت صادق عليه السالم فرمود

الصَّالُة ىف آِخِر اللَّْيِل، َو يَْأُسُه ِممّا ىف اْيِدى الّناِس، َو ِوالَيُة اْالماِم ِمْن آِل : اْلُمْؤِمِن َو َزيـُْنُه ِىف الدُّنْيا َو اْآلِخَرةِ  َثالثٌَة ُهنَّ َفْخرُ 
  »4« .ُحمَمٍَّد صلى اهللا عليه و آله

چشم داشت به مال مردم و قبول  مناز شب، نداشنت: سه برنامه افتخار مؤمن و آراستگى او در دنيا و آخرت است
  .رهربى و واليت امامان معصوم

   نيازى مردم در كالم جملسى ىب

  

  :فرمايد نيازى از مردم در توضيح روايات مى عالمه جملسى در باب ىب

  مراد به ىب نيازى قطع طمع از مردم و قناعت به مقدار كفايت و تكيه بر خدا و

______________________________  
  .244: ؛ األماىل، شيخ صدوق7، حديث 33، باب 447/ 75: حبار األنوار -)1(

  .2، حديث 49، باب 106/ 72: ؛ حبار األنوار10288، حديث 39، باب 155/ 8: وسائل الشيعة -)2(

  .1، حديث 488: ؛ األماىل، شيخ صدوق5، حديث 49، باب 106/ 72: حبار األنوار -)3(

  .311، حديث 234/ 8: ؛ الكاىف6، حديث 49، باب 107/ 72: حبار األنوار -)4(

  63: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

متوسل نشدن به مردم و قطع سؤال و درخواست و اظهار حاجت درغري ضرورت است، ورنه دنيا خانه حاجت و نياز 
ها  چه حاجات و درخواست است و انسان موجودى اجتماعى و مهه در امور زندگى و معيشت حمتاج به يكديگر، اما هر
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و نيازها كمرت باشد، عّزت آدمى نزد مردم بيشرت است و به هر مقدار كه قلب خاىل از طمع به مال مردم باشد، كمك 
آرى، صرب بر نياز و حاجت و استقامت ورزى بر مشكالت  »1« .حق به رفع نياز انسان و آسان شدن كار بيشرت است

يله علل و امور شرعى عبادتى بس بزرگ و موّرث عّزت در دنيا و جّنت در آخرت تا حل آن به عنايت خدا و به وس
  .است

   ارزش فقرا در روايات

  :فرمايد حضرت صادق عليه السالم از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله روايت مى

  »2« .ضِ ِلْلَمساكِني بالصَّْربِ، َو ُهُم الَّذيَن يـََرْوَن َمَلُكوَت السَّماواِت َو اْالرْ   ُطوىب

دهند، نفس و شهوت و غريزه و ميل،  و اجازه منى[خوشا به حال مردم مسكني به خاطر صربى كه در برابر مشكل دارند، 
، اينان مردمى هستند كه لياقت متاشاى ملكوت مساوات و زمني در ]آنان را به گناه و معصيت براى حّل مشكل وادار كند

  .بينند آنچه را كه ديگران منىبينند از حقايق  آنان شكفته شده و مى

  :حضرت باقر عليه السالم فرمود

______________________________  
  .14، ذيل حديث 109/ 72: حبار األنوار -)1(

  .13، حديث 263/ 2: ؛ الكاىف15، حديث 94، باب 15/ 69: حبار األنوار -)2(

  64: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

! ِعباِدى: اْيَن اْلُفَقراُء؟ فـَيَـُقوُم ُعُنٌق ِمَن النّاِس َكثٌري فـَيَـُقولُ : ُمناِدياً يُناِدى بـَْنيَ َيَدْيهِ   اْلِقياَمِة اَمَر الّلهُ َتباَرَك َو َتعاىلاذا كاَن يـَْوُم 
ا اْختَـْرُتُكْم ِلِمْثِل هذا اْليَـْوِم، َتَصفَُّحوا ُوُجوَه الّناِس َفَمْن اّىن َملْ اْفِقرُْكْم ِهلَواٍن ِبُكْم َعَلىَّ َولِكْن امنََّ : فـَيَـُقولُوَن َلبـَّْيَك رَبَّنا، فـَيَـُقولُ 

  »1« .َصَنَع اَلْيُكْم َمْعُروفاً َملْ َيْصنَـْعُه اّال ِىفَّ َفكاُفوُه َعىنِّ بِاْجلَنَّةِ 

  كند، منادى از طرف او ندا در دهد فقرا كجايند؟ هنگام قيامت، خداوند امر مى
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كند، من نه به  دهند، لبيك اى خداى ما، خطاب مى پاسخ مى. رسد بندگامن خيزند، خطاب مى بر مىبسيارى از مردم 
خاطر سبك انگاشنت مشا به فقر و ندارى مبتاليتان كردم، بلكه مشا را براى مثل امروزى انتخاب منودم، در بني مردم 

شت را به عنوان جزاى خوبيش در اختيارش  جستجو كنيد هر كس به خاطر من با مشا خوىب كرد، از جانب من 
  .بگذاريد

  :گويد حضرت صادق عليه السالم به من فرمود راوى مى

  :خواسىت خبرى؟ عرضه داشتم وارد بازار شدى، ميوه را و آنچه ميل داشىت منى

  »2« .اى است خواسىت وىل قدرت خريد آن را نداشىت حسنه براى تو به هر چيزى كه مى: چرا؟ فرمود

______________________________  
  .15، حديث 263/ 2: ؛ الكاىف17، حديث 94، باب 24/ 69: حبار األنوار -)1(

  .17، حديث 264/ 2: ؛ الكاىف19، حديث 94، باب 25/ 69: حبار األنوار -)2(

  65: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

َو » 17«نـََهْضُت بِتَـْوِفيِقَك ِمْن َزلَِّيت َو َرَجْعُت َو َنَكْصُت بَِتْسِديِدَك َعْن َعثْـَرِيت  ُمثَّ انـَْتبَـْهُت بَِتْذِكِريَك ِيل ِمْن َغْفَلِيت وَ » 16«[ 
  ]ُسْبَحاَن َريبِّ َكْيَف َيْسَأُل ُحمَْتاٌج ُحمَْتاجاً؟ َو َأىنَّ يـَْرَغُب ُمْعِدٌم ِإَىل ُمْعِدٍم؟: قـُْلتُ 

ه توفيق تو از عرصه گاه لغزشم برخاستم و به راهنماىي تو از افتادمن آن گاه به يادآورى تو، از خواب غفلت بيدار شدم و ب
منزه و پاك است پروردگارم، چگونه : به وادى خطر پس آمدم، و از علل در افتادن به گمراهى دست برداشتم، و گفتم

ى دسىت ديگر ميل و رغبت نشا ى دسىت به    !ن دهد؟نيازمندى از نيازمند ديگر طلب حاجت كند، و از كجا 

  نياز دست نياز به سوى ىب

چرا  . تواند به اوج كمال برسد كه عشق به ذات خويش را در پرتو ذات خدا و منايندگان او قرار دهد در صورتى انسان مى
اى دل او به سوى كرم خداوند است وىل  كه اگر ديد بنده در به دست آوردن حاجت گرفتار دو نگربيىن شود به گونه

  .گردد دم باشد، از ياد خدا غافل شده يعىن ديده و دل بنده نيازمند؛ دو گانه سوز مىچشمش به دست مر 
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بنابراين بنده از درجات كمال و . دهد بيند وىل دل در گرو نيازمند قرار مى نياز مى با آن كه فضل و كرم را در دست ىب
رت اگر خب. ماند اش سرگردان مى معرفت حق حمروم شود و در خواسته   واهد دسىت دراز كند به سوى اهل معرفت وپس چه 

  66: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .كرامت برود

  :فرمايد امام حسني عليه السالم دراين باره به مرد فقريى مى

ُُروَِّة َفِإنَّهُ ِديٍن، َأْو ُمُروٍَّة، أَْو َحَسٍب، فَامَّا ُذو   ذى  ِإىل: َأَحِد َثالثَةٍ   التـَْرَفْع حاَجَتَك ِإالَّ ِإىل... 
يِن فـََيُصوُن ِديَنُه، َو أَمَّا ُذوامل الدِّ

حاَجِتَك فـَُهو َيُصوُن َوْجَهَك َأْن يـَُردََّك ِبَغْريِ َقضاِء   َيْسَتحىي ِلُمُروَِّتِه َو أَمَّا ُذواحلََْسِب فـَيَـْعَلُم أَنََّك َملْ ُتْكرِْم َوْجَهَك َأْن تـَْبُذَلهُ ىف
  »1« .حاَجِتكَ 

   زاده بزرگ -3جوامنرد  -2ديندار  -1: خودت را به نزد سه نفر بربنياز 

داند كه  زاده مى كند و بزرگ سازد و جوامنرد از مردانگى خود شرم مى زيرا ديندار براى حفظ دين خود نيازت را برآورده مى
  .كند تو با روانداخنت به او آبرويت را فروخىت، با برآوردن نيازت آبروى تو را حفظ مى

  .البته بندگان نيكوكار و منايندگان حق در بني مردم مهان لطف اهلى است

  :امام صادق عليه السالم به من فرمود: گويد امحد بن عيسى مى

رود كه كار از كار  ورزم؛ زيرا ترس آن مى هر گاه مردى دست نياز به سوى من دراز كند، در برآوردن نياز او شتاب مى
دهد  گزار بود كه اجازه منى بايد از بنده نوازى خداوند مّنان سپاس »2« .به كارش نيايد بگذرد و كمك من در مشكل او

اش به كسى كه توان برآوردن حاجت او را ندارد، روى آورد؛ زيرا اين حركت جسارت به حمضر پروردگار است و عقل  بنده
  .فطرى خود را تباه سازدپسندد كه نيازمند به سوى مانند خودش دست نياز بگشايد و اعتبار  هم منى

  :دارد پس به اين اعتبار سيدالشهداء عليه السالم در دعاى عرفه عرضه مى

______________________________  
  .247: ؛ حتف العقول2، ذيل حديث 20، باب 118/ 75: حبار األنوار -)1(
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  .1337حديث ، 644: ؛ األماىل، شيخ طوسى76، حديث 20، باب 317/ 71: حبار األنوار -)2(

  67: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« . َجْهلى  َفَكْيَف الَأُكوُن َجُهوًال ىف  ِعْلمى  أَنَا اْجلاِهُل ىف  ، ِإهلى فـَْقرى  ِغَناَى َفَكْيَف الاُكوُن َفِقرياً ىف  أَنَا اْلَفقُري ىف  ِإهلى

يدسىت، ! خدايا يدستم، پس چگونه در  در عني داناىي نادامن، پس چگونه در ! يدست نباشم، خدايادر عني توانگرى 
  .ناداىن، نادان نباشم

نيازى هم نيازمندم؛ زيرا حاجت و  من كه با متام دانشم؛ نادان هستم، مهان طور در ىب! منظور حضرت اين است كه خدايا
  .دانش ذاتى نيست بلكه امانت و لطفى از ناحيه توست

  :رمايدف حضرت على عليه السالم مى

  »2« .ِمبَْسأَلَِتِه َو ِإَىل النَّاِس ِبتـَرِْكها  التـََّقرُُّب ِإَىل اللَِّه َتعاىل

مقّرب شدن نزد خداى متعال با دراز كردن دست نياز به سوى او شدىن است و حمرتم شدن نزد مردم به ترك پرسش از 
  .آنان است

برد و چشم كندن از آنچه در دست  د و غريت و شرم را مىرباي چون دست نيازمند به سوى مردم دراز كردن عّزت را مى
  .مردم است، مايه عّزت مؤمنان است

حضرت . مردى نيازمند به نزد حضرت على عليه السالم از حاجت خود شكوه كرد و از روى گرداىن دنيا از او ناله سر داد
  :فرمود

ا أَْنَت ِفيِه خازٌِن ِلَغْريِكَ ٍء ُتِصيُبُه ِمَن الدُّنيا فـَْوَق  ِإْعَلْم َأنَّ ُكلَّ َشى   »3« .قُوِتَك فَِإمنَّ

  .رسد؛ تو نگهبان آن براى ديگران هسىت بدان كه هر چه از دنيا بيش از روزى و نيازت به تو مى

______________________________  
  .348: ؛ إقبال األعمال3، ذيل حديث 2، باب 225/ 95: حبار األنوار -)1(

  .3953، حديث 199: غرر احلكم -)2(
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  .58، حديث 16/ 1: ؛ اخلصال61، حديث 122، باب 90/ 70: حبار األنوار -)3(

  68: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

حضرت كلمه خازن را به جهت احرتام به مرد حمتاج فرموده كه دل او بيشرت شكسته نشود وگرنه در حقيقت او باركش مال 
  .ديگران است

اندوهم براى : خورى؟ گفت افسوس مى! چرا اى بنده خدا: هنگام مرگ اظهار تأسف كرد؛ پرسيده شدسلمان فارسى در «
دنيا نيست، بلكه چون پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله به ما سفارش كرد كه بايد قوت روزانه هر يك از مشا به اندازه ره 

از دستور آن حضرت سرپيچى كرده باشم سپس با دستش ترسم  توشه يك مسافر باشد من با اين مهه اثاثيه در اطرافم مى
ا اشاره كرد و گفت پس توجه داشته باش كجا هسىت و با كى هسىت، قدرى با  »1« ».آن بالش و مششري و كاسه: به آ

  .خواهم من يقني مى! خود خلوت كن، به صحرا و كوه و بيابان برو و كمى مناز خبوان و بگو خدايا

اىي مى   :رمايدف حضرت شيخ 

  از هوس بگذر رها كن كّش و فش
 

  پا ز دامان قناعت در مكش

 گر نباشد جامه اطلس تو را
 

 كهنه دلقى ساتر تن بس تو را

  ور مزعفر نبودت با قند و مشك
 

  خوش بود دوغ و پياز و نان خشك

  ور نباشد مشربت از زرّناب
 

  تواىن خورد آب با كف خود مى

  جلامور نباشد مركب زرين 
 

  توان هم زد بپاى خويش گام مى

  ور نباشد دور باش از پيش و پس
 

  دور باش نفرت خلق از تو بس

  

 هاى زرنگار ورنباشد خانه
 

 تواند بردن به سر در كنج غار مى
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 ور نباشد فرش ابريشم طراز
 

 با حصري كهنه مسجد بساز

ر ريش ور نباشد شانه   اى از 
 

  انگشت خويششانه بتوان كرد با 

  

اىي(   )شيخ 

______________________________  
  .115: ؛ عّدة الّداعى85، ذيل حديث 94، باب 54/ 69: حبار األنوار -)1(

  69: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

َو َعِلْمُت َأنَّ َكِثَري َما َأْساُلَك َيِسٌري ِيف ُوْجِدَك » 19«ِبَك فـََقَصْدُتَك؟ يَا ِإهلَِي بِالرَّْغَبِة َو أَْوَفْدُت َعَلْيَك َرَجآِئي ِبالثـَِّقِة » 18«[ 
  ]اْلَعَطايَا َأْعَلى ِمْن ُكلِّ َيدٍ َو َأنَّ َخِطَري َما َأْستَـْوِهُبَك َحِقٌري ِيف ُوْسِعَك َو َأنَّ َكَرَمَك َال َيِضيُق َعْن ُسَؤاِل َأَحٍد َو َأنَّ َيَدَك بِ 

و شوق آهنگ تو كردم، و از باب اطمينان به تو، اميدم را به جانب حضرتت آوردم، و  روى اين حساب، با اشتياق
خواهم، هر چند زياد باشد، در كنار داراييت اندك است، و چيزهاى با ارزشى كه خبشش را از  دانستم آنچه را از تو مى

رگواريت با تقاضاى هيچ كس تنگ كنم، در جنب تواناييت كوچك و ىب مقدار است، و دايره كرم و بز  تو درخواست مى
  .شود، و دست خبشندگيت از هر دسىت برتر است منى

   قدرت خبشش و لطف حق

هاى بزرگ و بدون عوض است مانند عقل و قّوه فهم و شعور كه فرمانده اصلى  هاى كرميانه خداوند، خبشش از خصلت
  .اجنامى استزندگى انسان و راهنماى جاّده هدايت بشر به سوى خوشبخىت و نيك سر 

  .آيد خردها از عطاياى اهلى هستند وىل كمال ادب به صورت اكتساىب و تالش به دست مى

  :در حمضر امام رضا عليه السالم سخن از عقل و ادب به ميان آمد، حضرت فرمود

  70: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج
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  »1« .َفَمْن َتَكلََّف اْألََدَب َقَدَر َعَلْيِه َو َمْن َتَكلََّف اْلَعْقَل َملْ يـَْزَدْد ِبذِلَك ِإالَّ َجْهًال اْلَعْقُل ِحباءٌ ِمَن اللَِّه َو اْألََدُب ُكْلَفٌة، 

آيد، پس هر كه در راه كسب ادب و تربيت كوشش  خرد خبششى از سوى خداست و ادب با زمحت و تالش به دست مى
  .ود را به سخىت اندازد بر نادانيش افزوده شودكند به آن دست يابد و هر كه در راه افزودن خرد، خ

  :فرمايد پيامرب گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله مى

فته بود و هيچ پيامربى فرستاده نشده و فرشته بارگاه خداوند  خداوند خرد را از نورى آفريد كه در علم ازىل او اندوخته و 
ن آفرينش آدم عليه السالم نعمت عقل را در برترين جاى كالبد پس پروردگار در اولني زما »2« .از آن آگاهى نداشت

ها گسرتده گرديده و از  آدمى قرار داد و فرمان هدايت فطرى و حركىت را برعهده او گذاشت و با گسرتش نسل آدم عقل
  .ها پديد آمده است توّلدها، انديشه

  :فرمايد امام على عليه السالم مى

  »3« .اْلِعْلُم ِإفاَدٌة َو ُجماَلَسُة اْلُعَلماِء زِياَدةٌ الَعْقُل ِوالَدٌة َو 

  .عقل در سرشت و فطرت و دانش فراگرفتىن است و مهنشيىن با دانشمندان افزوىن است

شوند؛ زيرا هر دو از جنس نورند كه دو بال  عقل و علم مانند دو برادر با ريسماىن به هم بسته شده و از يكديگر دور منى
ها گذاشته  در كسب دانش بايد كوشيد وىل اصل آن نورى است كه در ظرف سينه برخى انسان. بشر هستند پرواز تكامل

  دانش نور و. سازد شود و آن توفيق رسيدن به شناخت و عبادت حق را فراهم مى مى

______________________________  
  .1يل حديث ، ذ26، باب 342/ 75: ؛ حبار األنوار18، حديث 23/ 1: الكاىف -)1(

  .1؛ حديث 313: ؛ معاىن األخبار3، حديث 104، باب 107/ 1: حبار األنوار -)2(

  .171: ؛ أعالم الدين39، حديث 4، باب 160/ 1: حبار األنوار -)3(

  71: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .دهد هاى اوليا و دوستان، فضيلت قرار مى روشناىي است كه خداوند در دل
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دعا فرماييد خداوند مرا توفيق دهد كه از علم مشا سود برم و هر چه : رى به امام صادق عليه السالم عرض كردعنوان بص
  :از مشا بپرسم پاسخ بشنوم؛ حضرت فرمود

ا ُهَو نُوٌر يـََقُع ىف   »1« ...َيُه َأْن يـَْهدِ   قـَْلِب َمْن يُريُد اللَُّه تَباَرَك َو َتعاىل  لَْيَس اْلِعْلُم بِالتـََّعلُِّم ِإمنَّ

  ...تابد  علم به فرا گرفنت نيست بلكه نورى است كه از طرف خداوند متعال بر دل هر كه خبواهد او را هدايت كند مى

شود كه بتوانند امىت را  هاى برگزيده و با صالحيت فرستاده مى هاى انسان اى اهلى است كه به سينه اين نور دانش عطيّه
  .راهنماىي منايند

  :الّله صلى اهللا عليه و آله به اصحاب فرمودرسول 

ترين فرزند آدم هستم و بعد  ترين خبشنده است و من خبشنده ترين خبشنده خرب دهم؟ خداوند، خبشنده آيا مشا را از خبشنده
هاىي او در روز قيامت به تن. ترين مشا مردى است كه دانش را آموزش دهد و از اين راه دانش او پخش شود از من خبشنده

و مهگى . ها ظهور تام حق و نظام احسن هستند بنابراين تك تك نعمت »2« .شود مهچون يك امت برانگيخته مى
ره   .روند گريى در سري و سلوك انسان به كار مى ساخته و پرداخته دست اوست كه به جهت 

زيرا وجود انسان مركز هدف آفرينش  هر مقدار نياز آدمى بزرگ جلوه كند در نزد حق تعاىل بزرگرت از خود انسان نيست؛
  .هسىت و كاينات است

اگر خداوند قدرت فّياضى دارد كه مقاماتى بلند مرتبه را به اشرف موجودات بدهد، چرا مقام رضا كه مقام فناى اراده رهرو 
  .در اراده حق است، را به او لطف نكند

______________________________  
  .148: ؛ منية املريد17، حديث 7، باب 225/ 1: حبار األنوار -)1(

  .14/ 1: ؛ ارشاد القلوب، ديلمى28771، حديث 151/ 10: كنز العمال  -)2(

  72: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ره. گريد تا انسان به اين مقام نرسد، اعمالش مورد پذيرش و رضايت حق قرار منى گريى از اين سرمايه  پس بايد زمينه 
  .ا فراهم ساختمنت ر  ىب
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از خدا بپرس چه عملى است كه اگر ما آن را اجنام دهيم خدا از ما راضى : اسرائيل به موسى عليه السالم گفتند بىن
به آنان ! اى موسى: اسرائيل گفتند؟ خطاب آمد شنيدى آنچه را بىن! پروردگارا: شود؟ موسى عليه السالم عرض كرد مى

ماند و  اگر شخصى به اين مقام برسد؛ ديگر نه ناله و آهى مى »1« .ا راضى شوماز من راضى شويد تا من از مش: بگو
  .بيند نه خواهش و خوارى؛ زيرا رضايت را در رضاى حق مى

كند؛ از الطاف حق درك درسىت ندارد و به  هاى كمياب شكايت مى و آن كه در زندگى پيوسته از كمبودها و نعمت
  .آورد به درجات باال برساند باور حقيقى منىهاى معنوى و عرفاىن كه او را  مقام

  :در دعاى شب مبعث آمده است

، َو انَّ َلَك اْلَمماَت َو اْلَمْحيا، َو إنَّ َلَك اْآلِخَرَة  َو اْلُمْنَتهى  َو انَّ اَلْيَك الرُّْجعى  َو اْنَت ِباْلَمْنَظِر اْالْعلى  َوالُترى  الّلُهْم انََّك َترى
  »2« . َو اْالوىل

اىي به سوى توست و چگونه زيسنت و  بيىن وىل ديده منى اهلى تو مى شوى و تو بر ديدگان فرازترى و بازگشت و سري 
  .مردن از توست و آخرت و دنيا براى تو و در تصرف توست

  :در دعاى اّم داود آمده است

  ما َتشاءُ   نََّك َعلىَواْسئَـُلَك بِانََّك َمليٌك، َو انََّك ما َتشاءُ ِمْن اْمٍر َيُكوُن، َو ا

______________________________  
  .84: ؛ مسكن الفؤاد26، ذيل حديث 18، باب 143/ 79: حبار األنوار -)1(

  .536: ؛ املصباح، كفعمى183: البلد األمني -)2(

  73: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .َقديرٌ 

زمامدار ملك و ملكوت هسىت و به اين كه تو هر كارى را خواهى بشود  كنم به حق اين كه توىي از و از تو درخواست مى
  .شود و به اين كه تو بر هر چيزى كه خواهى توانائى مى
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الرِّياِح، يا فاِلَق  ما َيشاءُ َقديٌر، يا ُمْرِسلَ   يا َمْن الَْيِه التَّْدبُري َو َلُه اْلَمقاديُر، َو يا َمِن اْلَعسُري َعَلْيِه َسْهٌل َيسٌري، يا َمْن ُهَو َعلى
تاِت، يا راِزَق َمْن اْالْصباِح، يا باِعَث اْالْرواِح، و يا َذااْجلُوِد َو السَّماِح، يا رادَّ ما َقْد فاَت، يا ناِشَر اْالْمواِت، يا جاِمَع الشَّ 

  »2« .َيشاءُ ِبَغْريِ ِحساٍب، َويا فاِعَل ما َيشاءُ َكْيَف َيشاءُ 

و اى آن كه هر دشوارى بر او مهوار و آسان . ها در قدرت او قرار دارد شى با اوست و اندازهاى آن كه تدبري و نقشه ك
ا  است، اى آن كه بر هر چه خبواهد تواناست، اى روان كننده بادها، اى شكافنده صبح روشىن خبش، اى برانگيزنده روا

مردگان، اى گردآورنده پراكندگى، اى ىب حساب  اى داراى جود و خبشش سهل، اى بازگرداننده آنچه رفته، اى زنده كننده
  .روزى دهنده به هر كس كه خواهد، اى اجنام دهنده هر چه خواهد به هر گونه كه خواهد

  اى مونس و غمگسار عاشق
 

  وى چشم و چراغ و يار عاشق

ى و صحت   اى داروى فر
 

ر تن نزار عاشق   از 

 اى رمحت و پادشاهى تو
 

  عاشقبربوده دل و قرار 

______________________________  
  .811: ؛ مصباح املتهّجد182: البلد األمني -)1(

  .534: ؛ مصباح املتهّجد182: البلد األمني -)2(

  

  74: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  اى كرده خيال را رسوىل
 

  در واسطه يادگار عاشق

  آن را كه به خويش بار ندهى
 

  بيند كار و بار عاشقكى 
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 از جذب و كشيدن تو باشد
 

  آن ناله زار زار عاشق

  اى الف أِبْيُت ِعْنَد رّىب 
 

  آرايش و افتخار عاشق

  َلوالك َلما َخَلْقُت اْالفالك
 

  نُه چرخ به اختيار عاشق

  

  )مولوى(

  75: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ْلِين ِبَكَرِمَك َعَلى التـََّفضُِّل َو َال َحتِْمْلِين ِبَعْدِلَك َعَلى االْسِتْحَقاِق َفَمااللَُّهمَّ َفَصلِّ » 20«[  أَنَا بَِأوَِّل  َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو امحِْ
» 21«َعَلْيِه َو ُهَو َيْستَـْوِجُب احلِْْرَماَن  رَاِغٍب َرِغَب ِإَلْيَك َفَأْعطَْيَتُه َو ُهَو َيْسَتِحقُّ اْلَمْنَع َو َال ِبَأوَِّل َسآِئٍل َسَأَلَك فَأَْفَضْلتَ 

يباً َو ِمْن ِنَداِئي َقرِيباً َو ِلَتَضرُِّعي رَاِمحاً َو لِ  َو َال تـَْقَطْع » 22«َصْوِيت َساِمعاً اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو ُكْن ِلُدَعآِئي جمُِ
َو تـََولَِّين بُِنْجِح طَِلَبِيت َو َقَضاِء » 23«َك َو َال تـَُوجِّْهِين ِيف َحاَجِيت َهِذِه َو َغْريَِها ِإَىل ِسَواَك َرَجآِئي َعْنَك َو َال تـَُبتَّ َسَبِيب ِمنْ 

  ]ُمورِ يِع اْألُ َحاَجِيت َو نـَْيِل ُسْؤِيل قـَْبَل َزَواِيل َعْن َمْوِقِفي َهَذا ِبتَـْيِسِريَك ِيلَ اْلَعِسَري َو ُحْسِن تـَْقِديرَِك ِيل ِيف مجَِ 

بر حمّمد و آلش درود فرست و مرا به كرم و بزرگواريت بر دست يافنت به احسانت كمك فرما، و از باب عدالتت ! خدايا
  .بر كيفرى كه سزاوار آمن دچار مكن

اى، و حال آن كه سزاوار ممنوع شدن از  اى نيستم كه به حضرتت رو آورده، پس به او عطا كرده من اّولني رغبت كننده
اى در حاىل كه مستحق  اى نيستم كه از تو طلب حاجت كرده و تو بر او احسان كرده يت بوده، و اولني خواهندهعطا

  .حمروميت از احسان توست

  76: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

و صدامي را بر حمّمد و آلش درود فرست و مستجاب كننده دعامي باش و به ندامي توجه كن، و به زارمي رمحت آر، ! خدايا
شنوا باش، و اميدم را از حضرتت قطع مكن، و دست آويز مرا از خود جدا مساز، و در اين حاجتم و ديگر حواجيم، مرا 
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ام، و روا شدن حاجتم و رسيدن به مطلبم، پيش از برخاسنت  به سوى غري خودت روانه مكن، و به برآورده شدن خواسته
  .زىن، كار ساز من باشد رنوشت خوىب كه در متام امور برامي رقم مىاز جامي و با آسان ساخنت مشكلم و با س

   درياى كرم

هاى انساىن و نفساىن دست يابد، بايد از درسىت روش و منش رسيدن به حقيقت آگاه  هر كسى كه خبواهد به واقعيت
ل فن مراجعه كند، چنانكه در البته براى تعيني درسىت و نادرسىت هر چيز و ميزان حقيقى يا دروغى بودن آن به اه. باشد

  .رود مورد ميزان برخوردارى آدمى از صحت و سالمىت بدن به نزد پزشك متخصص و متبّحر مى

در باب معرفت اهلى تعيني سالمت راه و مشاهده نشانه عظمت پروردگار به عهده اهل راه يعىن پيامربان اهلى و اولياى 
هاى معرفىت، شناخت كرامت نفس برگرفته از كرامت حقيقى  اين روش از. معصومني است كه مهگى آينه حق منا هستند

  .شود خداوند است كه آثار آن در زندگى بزرگوارانه منايان مى

  :فرمايد وار اشاره مى امام صادق عليه السالم در بياىن شيوا به بعضى از رفتارهاى كرامت

نْيا َو اآلِخَرةِ    »1« .مَّْن َظَلَمَك َو َتِصُل َمْن َقَطَعَك َو َحتُْلُم إذا ُجِهَل َعَلْيكَ تـَْعُفوا عَ : َثالٌث ِمْن َمكارِِم الدُّ

  :هاى بلند اخالقى در دنيا و آخرت است سه چيز از كرامت

______________________________  
  .3، حديث 93، باب 399/ 68: ؛ حبار األنوار3، حديث 107/ 2: الكاىف -)1(

  77: ، ص7 جتفسري و شرح صحيفه سجاديه، 

  .گذشت نسبت به كسى كه به مشا ستم روا داشته است  - 1

  .ارتباط با كسى كه پيوند خويش را با تو بريده است - 2

  .بردبارى با كسى كه رفتار جاهالنه داشته است - 3

ت بر پايه اين بيان حضرت، عشق ورزيدن، نسبىت بني آفريدگار و بندگان خداست و شالوده دين هم مهني عشق و حمب
ها  در ميان مردم معروف است كه مهيشه گنجينه در ويرانه. خالص، نسبت به خدا و اولياى خدا و مهه ظهورات حق است
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بر اين پايه، مؤمن در راه وصال دوست تا از هواهاى نفساىن و خودبيىن خراب و فاىن نشود، به بقاى  . شود يافت مى
  .شود كرميانه حق آباد منى

. هاى اهلى برسد، نيازمند عزمى حمكم و نيىت جّدى و خالص است ر معنوى به درياى كرامتخواهد در سف كسى كه مى
اگر در ميان راه تنّزىل كند و به بيگانه اندكى چشمداشت پيدا كند چنان . اتصال كامل در صورت بريدن از غري است

وى حق اوج بگريد، سقوط او به درّه نيسىت افتد؛ چرا كه به هر اندازه انسان به س منايد كه از نظر پروردگار مى سقوط مى
گرد  توان از شك و ترديد در راه سفر معنوى از سري قهقراىي و عقب پس با كنرتل شديد نفس مى. شديدتر خواهد بود

  .جلوگريى منود

  :فرمايد امام على عليه السالم يك چشمه از راهياىب به درياى كرامت را به ما نشان داده و مى

، َو نُوراً ِمَن الظَُّلِم، َو ُخيَلُِّدُه ِفيما اْشتَـَهْت َو اْعَلُموا  نـَْفُسُه، َو يـُْنزِْلُه َمْنزَِل اْلَكرَاَمِة ِعْنَدُه انَُّه َمْن يـَتَِّق اللََّه َجيَْعْل َلُه َخمَْرجاً ِمَن اْلِفَنتِ
  »1« .ُزوَّارُها َمالِئَكُتُه، َو رَُفقاُؤها ُرُسُلهُ  ِىف داٍر اْصَطنَـَعها ِلنَـْفِسِه، ِظلُّها َعْرُشُه، َو نُوُرها بـَْهَجُتُه، وَ 

______________________________  
  .182خطبه : ج البالغه -)1(
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از تاريكى ها را برايش باز كند و به او نورى بنماياند كه  بدانيد آن كه تقواى اهلى را رعايت كند خداوند راه خروج از فتنه
اى كه براى  برهد و او را در آنچه كه ميل و آرزوى اوست جاويدان كند، وى را نزد خود در خانه كرامت وارد سازد، خانه

  .اش عرش، روشناييش شادماىن او، زيارت كنندگانش فرشتگان و دوستانش انبياى او هستند خود انتخاب منوده كه سايه

نياز بداند؛ زيرا بلندى مرتبه كسى كه  شناسد، خود را از كرامت حق ىب خدا را مى بنابراين سزاوار نيست كسى كه بزرگى
  .شناسد اين است كه افتادگى را پيشه كند و در نزد خداوند اظهار بندگى و ذّلت منايد حق را مى

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

  »1« .َمْن بَِرَئ ِمَن اْلِكْربِ ناَل اْلَكرَاَمةَ 

  .خود بزرگ بيىن پاك شود به بزرگوارى دست يابدهر كه از 
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ادن به مهان اندازه كه براى شخص اهل كرامت سازنده است؛ براى انسان فرومايه تباه كننده است و كرامت  يعىن احرتام 
  .نتيجه دورانديشى است

  :از پيامرب اسالم درباره اهل كرامت و بزرگوارى پرسيدند، فرمود

به اين منظور اسالم، احرتام و عّزت خمصوصى  »2« .كنند و جلسه ياد خداوند را برپا مى كساىن كه در مسجد، حمفل
  .براى مساجد گذاشته است

  :فرمايد امام صادق عليه السالم در باب آداب مراقبت در مسجد مى

   در پيشگاه او به ناتواىن و تقصري و درويشى... هر گاه به در مسجد رسيدى 

______________________________  
  .107، حديث 23، باب 229/ 75: ؛ حبار األنوار315: حتف العقول -)1(

  .98/ 3: ؛ صحيح ابن حبّان1931، حديث 447/ 1: كنز العمال  -)2(
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ار و بدان كه مهه اسرار رازهايت را با او در ميان بگذ. اى خود اعرتاف كن؛ زيرا كه تو براى پرستش و مهدمى با او آمده
در برابر او چونان نيازمندترين بندگانش باش و دلت را از هر دل مشغوىل  . درون مردم يا آشكارشان بر او پوشيده نيست

بنگر از كدام ديوان . پذيرد ترين مى كه حجاب ميان تو و پروردگارت شود خاىل كن؛ زيرا كه او تنها از پاكرتين و خالص
د، اگر شرييىن مناجات با او و لّذت گفتگو با وى را چشيدى و بر اثر روى خوش او به تو و پذيرشش، آي نامت بريون مى

اينك به مسجد درآى كه در امن . اى جام رمحت و كرامت او را سركشيدى، هر آينه اليق چاكرى و خدمتگزارى او شده
رسد و با فراواىن احسان  درنگ مى ه بزرگوار نقد و ىببنابراين بزرگوارى به بنده نوازى است و وعد »1« .و امان خواهى بود

  .شود ها مشخص مى بزرگوارى

______________________________  
  .130: ؛ مصباح الشريعة40، حديث 8، باب 373/ 80: حبار األنوار -)1(
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َداِئَمًة نَاِمَيًة َال اْنِقطَاَع ِألََبِدَها َو َال ُمْنتَـَهى ِألََمِدَها َو اْجَعْل َذِلَك َعْوناً ِيل َو َسَبباً َو َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َصَالًة » 24«[ 
) ِيف ُسُجوِدكَ  َو َتْذُكُر َحاَجَتَك ُمثَّ َتْسُجُد َو تـَُقولُ (َو ِمْن َحاَجِيت يَا َربِّ َكَذا َو َكَذا » 25«ِلَنَجاِح َطِلَبِيت ِإنََّك َواِسٌع َكِرميٌ 

  .]َخائِباً  َفْضُلَك آَنَسِين َو ِإْحَساُنَك َدلَِّين َفَأْسَأُلَك ِبَك َو ِمبَُحمٍَّد َو آِلِه َصَلَواُتَك َعَلْيِهْم َأن َال تـَُردَِّين 

درود  اين. و بر حمّمد و آلش درود فرست؛ درودى دائمى و فزاينده كه براى مّدتش انقطاعى، و براى زمانش پاياىن نباشد
هامي  از مجله درخواست! را برامي مدد، و جهت برآورده شدن حاجتم سبب قرار ده؛ مهانا تو واسع و كرميى و اى پروردگارم

  :)گوىي ات مى روى، و در سجده گوىي، سپس به سجده مى و نياز به درخواستت را مى. (چنني و چنان است

به حق خودت و به حق حمّمد و آلش كه درودت بر . كند م مىدهد، و احسانت راهنمايي عطاو خبششت به من آرامش مى
  .خواهم كه مرا از پيشگاهت نااميد برنگرداىن آنان باد، از تو مى

   دعاى

  

14  

  

   ستم و ستمديده
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»1«  
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َو يَا َمْن قـَرَُبْت » 3«ْن َال َحيَْتاُج ِيف َقَصِصِهْم ِإَىل َشَهاَداِت الشَّاِهِديَن َو يَا مَ » 2«يَا َمْن َال َخيَْفى َعلَْيِه أَنـَْباءُ اْلُمَتظَلِِّمَني 
َقْد َعِلْمَت يَا ِإهلَِي َما نَاَلِين ِمْن ُفَالِن ْبِن ُفَالٍن ِممَّا َحَظْرَت » 5«َو يَا َمْن بـَُعَد َعْونُُه َعِن الظَّاِلِمَني » 4«ُنْصرَتُُه ِمَن اْلَمْظُلوِمَني 

اللَُّهمَّ َفَصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو ُخْذ َظاِلِمي » 6«َو انـْتَـَهَكُه ِمينِّ ِممَّا َحَجْزَت َعَلْيِه َبَطراً ِيف نِْعَمِتَك ِعْنَدُه َو اْغِرتَاراً ِبَنِكِريَك َعَلْيِه 
اللَُّهمَّ َو َصلِّ » 7«َو اْجَعْل َلُه ُشْغًال ِفيَما يَِليِه َو َعْجزاً َعمَّا يـَُناِويِه َو َعُدوِّي َعْن ظُْلِمي ِبُقوَِّتَك َو افْـُلْل َحدَُّه َعينِّ ِبُقْدَرِتَك 

اللَُّهمَّ » 8«َال َجتَْعْلِين ِيف ِمْثِل َحاِلِه َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو َال ُتَسوِّْغ َلُه ظُْلِمي َو َأْحِسْن َعَلْيِه َعْوِين َو اْعِصْمِين ِمْن ِمْثِل أَفْـَعاِلِه َو 
اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى » 9«ْيِه َوفَاًء َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو َأِعْدِين َعَلْيِه َعْدَوًى َحاِضَرًة َتُكوُن ِمْن َغْيِظي ِبِه ِشَفاًء َو ِمْن َحَنِقي َعلَ 

وِء َصِنيِعِه ِيب َرْمحََتَك َفُكلُّ َمْكُروٍه َجَلٌل ُدوَن َسَخِطَك َو ُكلُّ َمْرزَِئٍة َسَواءٌ ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو َعوِّْضِين ِمْن ظُْلِمِه ِيل َعْفَوَك َو أَْبِدْلِين ِبسُ 
ْسَتِعُني اللَُّهمَّ َال َأْشُكو ِإَىل َأَحٍد ِسَواَك َو َال أَ » 11«اللَُّهمَّ َفَكَما َكرَّْهَت ِإَيلَّ َأْن أُْظَلَم َفِقِين ِمْن َأْن َأْظِلَم » 10«َمَع َمْوِجَدِتَك 

َجاَبِة َو اْقرِْن ِشَكاَيِيت بِالتـَّْغيِ  اللَُّهمَّ َال تـَْفِتينِّ بِاْلُقُنوِط » 12«ِري ِحبَاِكٍم َغْريَِك َحاَشاَك َفَصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو ِصْل ُدَعآِئي ِباْإلِ
َعَلى ظُْلِمي َو ُحيَاِضَرِين ِحبَقِّي َو َعرِّْفُه َعمَّا َقِليٍل َما َأْوَعْدَت الظَّاِلِمَني َو  ِمْن ِإْنَصاِفَك َو َال تـَْفِتْنهُ ِباْألَْمِن ِمْن ِإْنَكارَِك فـَُيِصرَّ 

  َعرِّْفِين َما
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َقُبوِل َما َقَضْيَت ِيل َو َعَليَّ َو َرضِِّين ِمبَا َأَخْذَت ِيل اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آلِِه َو َوفـِّْقِين لِ » 13«َوَعْدَت ِمْن ِإَجاَبِة اْلُمْضَطرِّيَن 
اللَُّهمَّ َو ِإْن َكاَنِت اْخلِيَـَرُة ِيل ِعْنَدَك ِيف تَْأِخِري اْألَْخِذ ِيل َو تـَْرِك » 14«َو ِمينِّ َو اْهِدِين لِلَِّيت ِهَي أَقْـَوُم َو اْستَـْعِمْلِين ِمبَا ُهَو َأْسَلُم 

َو » 15« َصاِدَقٍة َو َصْربٍ َدآِئٍم ِممَّْن ظََلَمِين ِإَىل يـَْوِم اْلَفْصِل َو َجمَْمِع اخلَْْصِم َفَصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو أَيِّْدِين ِمْنَك بِِنيَّةٍ  االْنِتَقامِ 
َما ادََّخْرَت ِيل ِمْن ثـََواِبَك َو َأْعَدْدَت ِخلَْصِمي ِمْن َجزَآِئَك َو َأِعْذِين ِمْن ُسوِء الرَّْغَبِة َو َهَلِع َأْهِل احلِْْرِص َو َصوِّْر ِيف قـَْلِيب ِمَثاَل 
آِمَني َربَّ اْلَعاَلِمَني ِإنََّك ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم َو أَْنَت » 16«ِعَقاِبَك َو اْجَعْل َذِلَك َسَبباً ِلَقَناَعِيت ِمبَا َقَضْيَت َو ثَِقِيت ِمبَا َختَيـَّْرَت 

  .ٍء َقِديرٌ  َشيْ َعَلى ُكلِّ 
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َو يَا َمْن » 3«َو يَا َمْن َال َحيَْتاُج ِيف َقَصِصِهْم ِإَىل َشَهاَداِت الشَّاِهِديَن » 2«يَا َمْن َال َخيَْفى َعَلْيِه أَنـَْباءُ اْلُمَتَظلِِّمَني » 1«[ 
َقْد َعِلْمَت يَا ِإهلَِي َما نَاَلِين ِمْن ُفَالِن ْبِن ُفَالٍن ِممَّا » 5«يَا َمْن بـَُعَد َعْونُُه َعِن الظَّاِلِمَني  وَ » 4«قـَرَُبْت ُنْصرَتُُه ِمَن اْلَمْظُلوِمَني 

  ] َحَظْرَت َو انـْتَـَهَكُه ِمينِّ ِممَّا َحَجْزَت َعَلْيِه َبَطراً ِيف نِْعَمِتَك ِعْنَدُه َو اْغِرتَاراً ِبَنِكِريَك َعَلْيهِ 
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و اى آن كه نسبت به ستمى كه بر ستم ديدگان رفته، نياز به ! اخبار شاكياِن از ستم بر او پنهان نيست اى آن كه
اى ! و اى آن كه يارى و نصرتش به ستم ديدگان نزديك، و مددكاريش از ستمگران دور است! شهادت شاهدان ندارد

ى كردى، و پرده حرمتم را دريده  داىن، از فالىن فرزند فالىن ستمى به من رسيد حمّققاً مى! خداى من ه كه او را از آن ستم 
درى، از باب طغيان در نعمت توست كه در اختيار اوست، و  گرى و پرده اين ستم. كه دريدنش را بر او منع فرمودى

  .اعتناىي به خشم و غضب توست كه گريبان او را خواهد گرفت براساس غفلت و ىب

   مظلوم و ظامل

  :دعا به چند مسئله مهم در باب مظلوم و ظامل اشاره شده استدر اين قسمت از 

  .اش از حضرت او پنهان نيست وضع مظلوم و فرياد و زارى و استغاثه - 1
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رتين   مظلوم از ظلمى كه بر وى رفته نيازى به آوردن شاهد در پيشگاه حق به وقت رسيدگى به پرونده ندارد؛ زيرا - 2
  .گواه و شاهد بر اعمال بندگان، خداست

  .كمك و يارى حضرت حق به مظلوم نزديك و از ستمكار دور است  - 3

وجود مقدس حضرت رب العزّه متام بندگانش را از ظلم و ستم منع فرموده و آنان را از هتك نسبت به ديگران باز  - 4
  .داشته است

  .جه طغيان وسركشى در نعمت استظلم و ستم معلول كفران نعمت خدا و نتي - 5

   مهه در حمضر اهلى

  

هاى  پرستند كه قرآن جميد و فرمايش حقيقت و مفهوم مجله باال براى متام خداپرستان روشن است؛ زيرا آنان خداوندى را مى
  .انبيا و ائمه معصومني عليهم السالم او را معرىف منوده است
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ايت است خداى قرآن، خداوندى است كه در متام امسا و ايت در ىب  خداى قرآن خداوندى . صفات وجودى، ىب 
  .اى بيش نيست است كه ملك و ملكوت هسىت در دست قدرتش مهچون ذرّه

خداى قرآن، خداوندى است كه علم و دانش و آگاهيش نسبت به ظاهر و باطن موجودات علم تفصيلى است و هيچ 
  .چيزى از نظر حضرتش پنهان نيست

تواند به عنوان معبود حق و  و معارف اسالمى، خملوق ذهن حمدود و عقل ناقص بشرى است و منى خداى غري قرآن
  .معشوق حقيقى مورد توجه قرار بگريد

خداِى غري قرآن از امسا و صفاتى برخوردار نيست كه انسان از عظمت و هيبتش سر تعظيم به خاك تواضع بسايد و به 
  .اش و عذاب و انتقامش برتسد ظلم و ستم بپرهيزد و از مقام و مرتبه خاطر علم فراگريش از گناه و معصيت و

  خداى تورات و اجنيل حتريف شده، خداى اوستا و زند و پازند كتاب زرتشتيان،

  87: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

، كنار كشيده از خداى بودا و بوداييان، خداىي ساختگى، قالىب، خياىل، ومهى، ضعيف، ىب قدرت، بدون علم فراگري
خلقت و بدون قاعده و قانون مهربان و سازگار با هر ظلم و ستم و پشتيبان ظامل و خائن و تكيه گاه عاصى و فاسد 

  .است

اى كه آن چنان خداىي را باور  به خاطر اميان به چنني خداىي است كه يهوديان و مسيحيان و خالصه هر مّلت و جامعه
، خيانت، جنايت، پسىت، آلودگى، پوكى، پوچى، گناه، معصيت، گرفتار و دچار است و متام دارد، به انواع مفاسد، مظامل

  .اين دردهايش درد ىب درمان و امراض فكرى و روحيش امراض غري قابل عالج است

ز خداى اند بشر جلام گسيخته جداى ا ها، علوم گوناگون نفسى و رواىن، تاكنون نتوانسته ها، دانشگاه ها، دبريستان مدرسه
تر از متام حيوانات  حقيقى را در جناياتى كه دارد، كنرتل كنند و راهى هم براى كنرتل اين افسار گسيختگان وحشى

  .وحشى، جز تابش نور توحيد ناب قرآىن در قلبشان وجود ندارد

ين معنا را ملس  چون نور توحيد ناب قرآىن و اسالم ناب حممدى بر قلوب بتابد و انسان با ذات و فطرت و عمق دلش ا
ايت و در كنار خداىي عادل و عامل به مهه چيز و وجود مقدسى   ايت در ىب  كند كه در متام امور در دست قدرتى ىب 
كه نسبت به اهل طاعت و عبادت رحيم و نسبت به عاصى و پليد و ظامل و ستمكار اشد املعاقبني قرار دارد، از دايره 
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د و عصيان و غفلت و گناه و معصيت و  ظلم و ستم به درآمده، به عرصه گاه تقوا و كرامت و درسىت و انسانيت قدم 
مصداق حقيقى خليفة اللَّه گردد و وجودش تبديل به منبع كرامت و شرف و فضيلت شده، متام روى زمني از پى اميان و 

شت عنرب سرشت گردد   .اخالق و عمل صاحلش 

رود تا براى  ه ظاهر و باطن و ملك وملكوت متام اجزاى هسىت اشاره مىآياتى در جهت آگاهى و فراگريى حق نسبت ب
اش در كنار خداى مسيع است و براى ظامل  تر شود كه ظلمى كه بر او رفته در برابر رّب بصري رفته و ناله مظلوم روشن
  معلوم گردد
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ردم ضعيف آگاه است و به وقت الزم انتقام مظلوم را از ظامل خواهد گرفت و كه حضرت جبّار از جنايات و ستم او بر م
  .جزاى ستم ستمكار را در دنيا و آخرت به ستمكار خواهد رساند

   حكومت خدا در بيان قرآن

ُط ِمْن َوَرَقٍة اّال يـَْعَلُمها َوال َحبٍَّة ىف ظُُلماِت اْالْرِض َو ِعْنَدُه َمفاِتُح اْلَغْيِب اليـَْعَلُمها اّال ُهَو َو يـَْعَلُم ما ِىف اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر َو ما َتْسقُ 
  »1« »َوال َرْطٍب َوال ياِبٍس اّال ىف ِكتاٍب ُمبنيٍ 

ا را جز او منى و به آنچه در خشكى و درياست، آگاه است، و هيچ . داند و كليدهاى غيب فقط نزد اوست، و كسى آ
هاى زمني، و هيچ تر و خشكى نيست مگر آن كه در   اى در تاريكى داند، و هيچ دانه مىافتد، مگر آن كه آن را  برگى منى

  .است]  ثبت[كتاىب روشن 

  »2« »ءٌ ِىف اْالْرِض َوالِىف السَّماءِ  َعَلْيِه َشىْ   انَّ الّلَه الَخيْفى

  .يقيناً چيزى در زمني و در آمسان بر خدا پوشيده نيست

  »3« »ٍء ِىف اْالْرِض َوال ِىف السَّماءِ  َعَلى الّلِه ِمْن َشىْ   ُخنْفى َو ما نـُْعِلُن َو ما َخيْفىَربَّنا انََّك تـَْعَلُم ما 

داىن و هيچ چيز در زمني و آمسان بر خدا  كنيم، مى دارمي و آنچه را آشكار مى يقيناً تو آنچه را ما پنهان مى! پروردگارا
  .پنهان نيست



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

______________________________  
  .59): 6(انعام  -)1(

  .5): 3(آل عمران  -)2(

  .38): 14(ابراهيم  -)3(
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  »1« »ءٌ ِلَمِن اْلُمْلُك اْليـَْوَم لِّلِه اْلواِحِد اْلَقّهارِ  َعَلى الّلِه ِمنـُْهْم َشىْ   يـَْوَم ُهْم بارُِزوَن الَخيْفى

امروز فرمانرواىي ويژه  :] و ندا آيد. [ماند چيزى از آنان بر خدا پوشيده منى] و[شوند،  روزى كه مهه آنان آشكار مى
  .كيست؟ ويژه خداى يكتاى قّهار است

ا ِشْئُتْم انَُّه ِمبا ِىف الّناِر َخيـٌْر اْم َمْن يَْأتى آِمناً يـَْوَم اْلِقياَمِة اْعَمُلوا م  انَّ الَّذيَن يـُْلِحُدوَن ىف آياتِنا ال َخيَْفْوَن َعَلْينا اَفَمْن يـُْلقى
  »2« »تـَْعَمُلوَن َبصريٌ 

و به تفسري و تأويلى نادرست متوسل [دهند  اش تغيري مى مسلماً كساىن كه معاىن و مفاهيم آيات ما را از جايگاه واقعى
رت است يا كسى كه روز قيامت در حال امي آيا كسى را كه در آتش مى. بر ما پوشيده نيستند] شوند مى ىن افكنند، 
  .دهيد، بيناست ترديد او به آنچه اجنام مى خواهيد اجنام دهيد، ىب آيد؟ هر چه مى مى

  »3« »َو انَا اْعَلُم ِمبا اْخَفْيُتْم َو ما اْعَلْنُتمْ 

  .داشتيد و آنچه آشكار كرديد؛ داناترم من به آنچه پنهان مى

  »4« »ٍء َقديرٌ  الّلُه َو يـَْعَلُم ما ِىف السَّمواِت َو ما ِىف اْالْرِض َو الّلُه َعلى ُكلِّ َشىْ ُقْل اْن ُختُْفوا ما ىف ُصُدورُِكْم اْو تـُْبُدوُه يـَْعَلْمُه 

. داند هاى مشاست، پنهان داريد يا آشكار كنيد، خدا آن را مى در سينه]  هاى فاسد و افكار باطل از نّيت[اگر آنچه : بگو
  .داند و خدا بر هر چيز تواناست ، مىها و آنچه را در زمني است و نيز آنچه را در آمسان

______________________________  
  .16): 40(غافر  -)1(
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  .40): 41(فّصلت  -)2(

  .1): 60(ممتحنه  -)3(

  .29): 3(آل عمران  -)4(
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  :فرمايد امري املؤمنني عليه السالم مى

  »1« .َخِفيّاِت اْالموِر، َو َدلَّْت َعَلْيِه اْعالُم الظُُّهورِ احلَْْمُدِلّلِه الَّذى َبَطَن 

  .هاى آشكار بر وجودش داللت دارد سپاس خداوندى را كه به مهه امور پنهاىن داناست و نشانه

  :فرمايد و نيز مى

ُلوٌك، َو ُكلُّ عاملٍِ َغيـْرُُه ُمتَـَعلٌِّم، َو ُكلُّ قاِدٍر َغيـْرُُه يـَْقِدُر َو ُكلُّ َعزيٍز َغيـْرُُه َذليٌل، َو ُكلُّ َقِوىٍّ َغيـْرُُه َضعيٌف، وَُكلُّ ماِلٍك َغيـْرُُه ممَْ 
َعْن   َو ُكلُّ َبصٍري َغيـْرُهُ يـَْعمىيـَْعُجُز، َو ُكلُّ َمسيٍع َغيـْرُُه َيَصمُّ َعْن َلطيِف اْالْصواِت َو ُيِصمُُّه َكبريُها َو َيْذَهُب َعْنُه ما بـَُعَد ِمْنها، 

  »2« .ْلواِن َو َلطيِف اْالْجسامِ َخِفىِّ اْال 

و هر عزيزى غري از او خوار و هر قوّىي غري او زبون و هر مالكى غري او مملوك و هر عاملى غري او نيازمند به فراگريى و هر 
اى غري او از شنيدن صداهاى آهسته ناشنوا و از شنيدن  صاحب قدرتى غري او گاه توانا و گاه ضعيف و هر شنونده

اى غري او از ديدن رنگهاى پنهان و اجسام لطيف   و هر بيننده. اى بلند كر و از شنيدن صداهاى دور حمروم استآوازه
  .كور

براساس آيات و روايات انبيا و ائمه طاهرين عليهم السالم اين معنا بايد در قلب انسان يقيىن باشد كه ظاهر و باطن هسىت 
  .نظر او خمفى نيست در پيشگاه حضرت حق حاضر و ريز و درشىت از

اى شنواست، پس از ظلم و ستم بر مردم ضعيف و بر هر موجود  او بر متام امور آگاه و نسبت به هر صداىي و ناله
اى بپرهيزيد كه ستم و ظلم مشا، در معرض علم و آگاهى او و ناله دادخواهى و شكايت مظلوم در كنار شنواىي  زنده

  .حضرت اوست
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______________________________  
  .49خطبه : ج البالغه -)1(

  .64خطبه : ج البالغه -)2(
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رتين گواه در عامل هسىت    خداوند، 

  »1« »انَّ الّلَه ُهَو السَّميُع اْلَبصريُ 

  .يقيناً خدا شنوا و بيناست

وقىت آگاهى حضرت حق نسبت به مهه چيز و مهه كس و نسبت به ظاهر و باطن و امور پنهان و آشكار، علم فراگري 
باشد، اين معىن كه حضرت حق نسبت به هر عمل و هر حركىت از هر موجودى شاهد است و به وقت بازپرسى و حماكمه 

ه و ماىل غصب شده و حقوقى بر باد رفته و ستمى كه در حمكمه عدالت و در دادگاه قيامت و اثبات حّقى به غارت رفت
  .بر مظلومى واقع شده، هيچ نيازى به توضيح و تفسري ندارد

  »2« »ُقْل يا اْهَل اْلِكتاِب ِملَ َتْكُفُروَن ِبآياِت الّلِه َو الّلُه شهيٌد َعلى ما تـَْعَمُلونَ 

  .دهيد، گواه است خدا بر آنچه اجنام مى ورزيد؟ در حاىل كه چرا به آيات خدا كفر مى! اى اهل كتاب: بگو

َو َربَُّكْم َو ُكْنُت َعَلْيِهْم َشهيداً ما ُدْمُت ِفيِهْم فـََلّما تـََوفـَّْيَتِىن ُكْنَت الرَّقيَب َعَلْيِهْم   ما قـُْلُت َهلُْم اّال ما اَمْرَتىن ِبِه اِن اْعُبُدوا الّلَه َرّىب 
  »3« »ٍء َشهيدٌ  ُكلِّ َشىْ    َو اْنَت َعلى

و تا زماىن  . خداىي را بپرستيد كه پروردگار من و مشاست:] گفتم[من به آنان جز آنچه را كه به من دستور دادى نگفتم، 
  برگرفىت، خود] از ميان آنان به سوى خود[كه در ميان آنان بودم گواهشان بودم، و چون مرا 

______________________________  
  .20): 40(غافر  -)1(

  .98): 3(ران آل عم -)2(
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  .117): 5(مائده  -)3(
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  .مراقب و نگاهبانشان بودى؛ و تو بر مهه چيز گواهى

َنُكمْ  ُقْل اىُّ َشىْ    »1« »ٍء اْكبَـُر َشهاَدًة ُقِل الّلُه َشهيٌد بـَْيىن َو بـَيـْ

تا او [تر است  گواهى چه كسى از مهه گواهان بزرگ: بگو ]طلبند به كافران و مشركان كه براى حق بودِن نبوتت گواه مى[
ترين و  اش بزرگرتين ومطمئن كه گواهى[خدا ميان من ومشا گواه است : ؟ بگو] را بر حّقانّيت نبّومت براى مشا گواه آورم

  ]. هاست ترين گواهى صحيح

  »2« »ما يـَْفَعُلونَ   لَْينا َمْرِجُعُهْم ُمثَّ الّلُه َشهيٌد َعلىَو اّما نُرِيـَنََّك بـَْعَض الَّذى َنِعُدُهْم اْو نـَتَـَوفـَّيَـنََّك فَا

بيىن كه عذاىب سخت و  مى[دهيم، به تو نشان دهيم  به آنان وعده مى]  به سبب كفرشان[هاىي را كه  اى از عذاب اگر پاره
اندوه خمور كه در قيامت، [نيم تو را قبض روح ك]  پيش از آن كه عذاب آنان را به تو نشان دهيم[يا اگر ]  دردناك است

  .دهند، گواه است پس بازگشتشان به سوى ماست؛ خدا بر آنچه اجنام مى] عذابشان را خواهى ديد

نَـُهْم يـَْوَم اْلِقيَمِة ِإنَّ اللََّه َعَلى   »3« »ٍء َشِهيدٌ  ُكلِّ َشىْ    ِإنَّ اللََّه يـَْفِصُل بـَيـْ

پيشگان به  تا گرويدگان به حق از آلودگان به باطل جدا شوند و حق[كند  حتماً خدا روز قيامت ميانشان داورى مى
  .ترديد خدا بر مهه چيز گواه است ؛ ىب]شت و باطل گرايان به دوزخ درآيند

  »4« »ٍء َشهيدٍ  ُكلِّ َشىْ    الَّذى َلهُ ُمْلُك السَّماواِت َو ْاَالْرِض َوالّلُه َعلى

______________________________  
  .19): 6(انعام  -)1(

  .46): 10(يونس  -)2(

  .17): 22(حج  -)3(

  .9): 85(بروج  -)4(
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  .خداىي كه مالكّيت و فرمانرواىي آمسان ها و زمني در سيطره اوست و خدا بر مهه چيز گواه است

ج البالغه    عظمت خالق در 

  

  :يدفرما امري املؤمنني عليه السالم مى

  »1« .ءٍ  ٍء، َو اْلُقوَُّة َعلى ُكلِّ َشىْ  ٍء، َو اْلَغَلَبُة ِلُكلِّ َشىْ  َقْد َعِلَم السَّرائَِر، َو َخبَـَر الضَّمائَِر، َلُه اْالحاَطُة ِبُكلِّ َشىْ 

ا آگاه است و از انديشه ا  ها باخرب است، به هر چيزى احاطه دارد و بر هر چيزى غالب است و بر مهه چيز به 
  .تواناست

به قسمىت از خطبه معروف به اشباح توجه كنيد، تا بيش از پيش به عظمت خالق و حضورش در ظاهر و باطن هسىت 
اى از معجزات حضرت موال، امام عارفان، پيشواى پرهيزكاران، مشع قلب عاشقان، غالب كل،  واقف شويد و نيز به معجزه

  .على بن ابيطالب عليه السالم آگاه گرديد

ان كنند، دانا و آگاه است و به پنهان گوىي آنان كه سخن با يكديگر آهسته خدا وند متعال بر كساىن كه راز خود را 
هاىي كه از ظّن و گمان در دل قرار گريد و به آنچه با يقني، تصميم بر آن گرفته شود  و به انديشه. رانند مطّلع و بيناست

ها   گريد و به آنچه درقلوب پنهان شده و به ناديدىن دى و آهستگى اجنام مىهاى زير چشم كه از روى دز  و به نگاه كردن
  .ها مستور است وقوف كامل دارد ها و پرده كه در زير حجاب

هاىي كه موران كوچك در تابستان و حشرات و   شنود و به روزنه ها به دزدى و آهستگى مى هاى گوش به سخناىن كه سوراخ
  گريند و مى گزندگان در زمستان در آن جاى

______________________________  
  .85خطبه : ج البالغه -)1(
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ها و به  به صداى با آه و ناله و گريه زناىن كه ميان ايشان و فرزندانشان مفارقت و جداىي افتاده و به صداى آهسته قدم
ها و كوهها و  هاى رگ و ريشه درختان است و به جاى پنهان شدن حيوانات در غارها و درّه جاى منو ميوه كه در غالف

هاىي كه  ها و به رحم ها به شاخه هاى درختان و به جاى اتصال برگ ستها و پو  ها ميان ساق به جاى پنهان شدن پشه
ا و به  هاى آميخته به خون كه از صلب نطفه ها خارج شده در آن قرار گريد و به ابرهاى درآمده در هوا و جاى پيوسنت آ

و به فرو رفنت و حركت  پاشند باريدن دانه باران در جاى روى هم آمدن ابرها و به آنچه گردبادها بر روى زمني مى
هاى تاريك و به  ها و به جايگاه پرندگان بر سر كوهها بلند، به نغمه سرائى مرغان خواننده در آشيان حشرات در ريگستان
ها است و امواج دريا، در دل خود آن را پرورش داده و به آنچه تاريكى شب آن را پوشانده و يا  آنچه در ميان صدف
هاى روشىن بر آن وارد گرديده و به نشانه هر   هاى تاريكى و درخشندگى به آنچه پى در پى پرده آفتاب بر آن تابيده و

گامى و به صداى آهسته هر حركىت و به آواى هر سخىن و به حركت و جنبش هر لىب و به جاى هر جاندارى و به 
اراده است و به آنچه بر روى زمني  اى و به مههمه و صداى آهسته هر جاندارى كه داراى عزم و مقدار و وزن هر ذرّه

است از قبيل ميوه درخت، يا برگى فرو افتاده يا رمحى نطفه دار، مهراه با شؤون آفرينش از قبيل خون بسته، پاره گوشت، يا 
  »1« !داراى شكل و صورت، يا طفل متولد شده، به مهه و مهه آگاه و بينا و نسبت به متام، حاضر و شاهد است

 تا كى نظر افكىن بنا را به طواف خانه
 

 به حرمي دل قدم نه كه نظر كىن خدا را

 قدحى ز زمزم عشق اگرت نصب افتد
 

 چو خضر دگر جنوئى سرچشمه بقا را

______________________________  
  .، خطبة االشباح90خطبه : ج البالغه -)1(
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 طلب و وقوف بنما عرفات درگه دل،
 

 كه از آن وقوف ياىب جلوات كربيا را
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  بصفاى جان منا سعى و گذر زمروه تن
 

 كه مگر در آن ببيىن رخ يار دلربا را

 به مناى عشق قربان كىن ار مّىن خود را
 

 ز وصال دوست ياىب به خدا تو هر منا را

  نه به ذبح گوسپندى به جهان تو راست عيدى
 

 آنگه كه بُرى سر هوا رابه تو عيد گردد 

 چو در اين طريق نفست به خالف اين خبواند
 

 تو به دست عشق بر او عددى بزن حصا را

  بگذر ز راه صورت بسپار راه معىن
 

 كه جز از طريق معىن نبود رهى خدا را

  

  )المع(

غارت رفته، چه نيازى به گواه  چنني آگاهى و علمى، به وقت حماكمه ستمگر و رساندن مظلوم به حقى كه از او به 
ان و ناظر بر آشكار و پنهان است   .گواهان دارد كه او گواه بر متام عامل و شاهد بر متام شؤون هسىت و حاضر بر سّر و 

ديدند و  راسىت، اگر متام مردم روى زمني به اين معنا توجه قلىب داشتند و خود را در متام حلظات در حمضر حضرت او مى
  كردند، روزگار آنان و برخوردشان با يكديگر چگونه بود؟ را با متام وجود ملس مى آن حمبوب

   يار مظلومان و دمشن ظاملان

   حضرت حق، چون انسان را بيافريد، خورشيد نبوت و امامت و چراغ پر فروغ
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موز جهان و به عظمت شخصيت خود و به قوانني و مقّرراتى كه سالمت عقل و خرد را فرا راه او قرار داد، تا به اسرار و ر 
  .كند، واقف و آگاه گردد مهه جانبه وى را در زندگى دنيا و سعادت و خوشبخىت او را در قيامت تضمني مى

  .اى عظيم و نعمىت بزرگ از جانب حضرت حمبوب به انسان بود رسالت انبيا و امامت امامان عطيّه
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شت عنرب سرشت، معلول پريوى از انبيا و نتيجه اطاعت از سفريان پاك اهلى حيات طيبه و ز  ندگى پاك و ثواب آخرت و 
  .است

نبّوت و امامت حصن حصني حضرت حق و ضامن حفظ انسان از خطر و عامل شكوفاىي مهه استعدادهاى بشر و 
  .ترسيم كننده صراط مستقيم حضرت رّب براى انسان است

هم السالم راه زندگى صحيح را به انسان مناياندند و هر آنچه در مسري هدايت و رشد و كمال نياز انبيا و امامان علي
  .داشت به او فهماندند و وى را به متام منافع و خطرات مادى و معنوى آگاه كردند

ختيار بشر قرار انبيا و ائمه عليهم السالم كليه مسائل مربوط به عقايد حقه و حسنات اخالقى و اعمال صاحله را در ا
دادند و در اين زمينه از چيزى فروگذار نكرده و براى هدايت و دستگريى انسان تا سر حّد نثار جان در راه خدا  

  .كوشيدند

اى اهلى خود و دستورها و قوانني جامعى كه داشتند، انسان را دعوت به آبادى دنيا و  انبيا و امامان عليهم السالم با كتا
  .عمارت آخرت كردند

ها حق وحقوق  آن بزرگواران از آدميان خواستند در متام امور حيات به حقوق مربوط به خود قانع باشند و در مهه زمينه
  .ديگران را رعايت منايند

آنان از مردم خواستند از هر گونه ظلم و ستمى به ديگران و حىت به حيوانات بپرهيزند و آنچه مربوط به ديگران است 
آنان مباند و از غارت و غصب و دزدى و رشوه و خيانت و جنايت و غل و غّش و حيله و مكر و بگذارند در دست 

   ثروت
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  .اندوزى و تعطيل حق ديگران خوددارى منايند

براى جتاوز باقى اى  در حاىل كه وجود مقّدس حضرت رّب، حجت مهه جانبه خود را نسبت به بندگان متام كرده و زمينه
گردد و مظلوم را پناه  نگذاشته، چنانچه ظلمى به كسى واقع شود، آتش غضب و خشمش نسبت به ظامل افروخته مى

منايد و چنانچه بنا به عللى در دنيا، از  داده، زمينه انتقام او را يا به دست خودش، يا به وسيله ديگران از ظامل فراهم مى
  .كند كه راه جناتى براى او نباشد گريد، وى را در قيامت به عذاىب دچار مىستم پيشه انتقام مظلوم را ن
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اين معنا از ابتداى زندگى انسان در دنيا عمًال نسبت به ظامل و مظلوم مسّلم بوده وموضوعى است كه نسبت به وضع 
  .قيامىت آن، هيچ گونه شك و ترديدى وجود ندارد

ال است از بني برود و انتقام از ظامل چيزى نيست كه فراموش گردد كه حق مظلوم در اين دنيا و در جهان آخرت حم
  .ها گواه و شهيد و آگاه وشاهد است حضرت حق عامل به مهه امور و مسيع و بصري و خبري و عليم و نسبت به كلّيه برنامه

  .و دمشن است حضرت او به كسى كه به ناحق مورد ظلم واقع شده رحيم و مهربان و نسبت به ظامل وستمگر خصم

كند و  هاى حق زندگى مى د و در متام امور برابر با خواسته مظلوم با شخصيت و صابر كه قدمى از راه حق فراتر منى
ماند تا خداوند زمينه انتقام را برايش فراهم آورد، تا به دست خود و يارى مردم مؤمن حّقش را از ظامل بگريد  منتظر مى

  .نابكار و متكّرب غّدار و فخر فروش از خود راضى، منفور و مبغوض خدا است باشد و ستمگر حمبوب خدا مى

يارى حضرت حق به فرموده حضرت سّجاد عليه السالم به مظلوم نزديك و كمك حضرت جّبار و صاحب انتقام از 
  .ستمكار دور است
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   دورى از ستم

  

يگر جتاوز به حق خود، يا به حق ديگران، يا به حقوق حضرت حق، عملى بسيار زشت و ظلم و ستم يا به عبارت د
  .اى ناباب و كارى پليد و حركىت زيان آور است برنامه

وجود مقدس حضرت حق در كتب آمساىن، به خصوص قرآن جميد، انسان را از هر عمل زشىت و سوء خلقى و نيت 
ى فرموده و به  آلوده ظامل در صورتى كه توبه نكند و دست از ستم برندارد، وعده عذاب دردناك اى، به خصوص ظلم 

  .داده است

  .آيات و روايات در اين زمينه خواهد آمد
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   نتيجه طغيان در نعمت

  

خداوند مهربان به هر  : هاى حضرت حّق چه مادى و چه معنوى قابل مشاره نيست و ثانياً  نعمت: روشن است كه اّوًال 
راه مصرف نعمت را به وسيله كتب آمساىن و : قت و سعى و كوشش او نعمت عنايت فرموده و ثالثاً كسى به اندازه ليا

  .تعليمات انبيا و امامان عليهم السالم به انسان آموخته است

اگر نعمت زيباىي و نعمت جسم و نعمت حاالت قلب و نعمت غرايز و شهوات و نعمت مال و ثروت و نعمت علم و 
قوت و سطوت و مكنت در راه آبادى دنيا و سالمت زندگى و خوشبخىت حقيقى خانواده و  فهم و نعمت قدرت و

جامعه و طاعت و عبادت و رشد و كمال و خري و سعادت و حل مشكالت بندگان خدا خرج شود، عني عدالت و 
  .موّرث رضا و خشنودى حق و رسيدن انسان به اجر كرمي و ثواب عظيم است

يانت و غّل و خدعه و شهوات حرام و قمار و شراب و گناه و معصيت و حبس حقوق از ها خرج خ و اگر آن نعمت
  ديگران و فروپاشى نظام خانه و اجتماع و تكاثر و
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شود باعث نفرت حق و شعله ور شدن آتش غضب حضرت جبار و لعنت خدا و ... ثروت و كرب و فخر فروشى و 
لعنت كنندگان و عذاب مقيم و آتش ابد در قيامت خواهد شد و ظلم و ستم جز اين معناىي ندارد، ظلم يعىن  مالئكه و

  .طغيان و سركشى در نعمت و يا به عبارت ديگر، نعمت را در غري جاى خودش مصرف كردن است

  .تبديل كردن نعمت به معصيت، ظلمى سنگني، عملى زشت و حركىت فوق العاده قبيح است

ا َو ِبْئَس اْلَقرارُ *  تـََر اَىل الَّذيَن بَدَُّلوا ِنْعَمَة الّلِه ُكْفراً َو اَحلُّوا قـَْوَمُهْم دارَاْلَبوارِ املَْ    »1« »جهّنم َيْصَلْوَ

نعمت خدا را به كفران و ناسپاسى تبديل كردند و قوم خود را به سراى نابودى و هالكت ] شكر[آيا كساىن را كه 
  .شوند، و بد قرارگاهى است دوزخى است كه در آن وارد مى]  سراى نابودى و هالكت، مهان[ *درآوردند، نديدى؟
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كنند، از وضع ستمگران قبل از  هاى اهلى را در گناه و كوبيدن بندگان حق و ظلم و ستم خرج مى اى كاش آنان كه نعمت
ان را به خاك مذّلت با چشم دل مشاهده گرفتند و افتادن آنان را به بند انتقام و ماليده شدن دماغش خود عربت مى

  .ادند منودند، تا از ظلم دست برداشته و قدم به راه پاكى و درسىت و صدق و صفا مى مى

  اى دل اساس خانه عمر استوار نيست
 

  سرمايه خوش است وىل پايدار نيست

  

ال گلستان روزگار  نشكفت بر 
 

  يك گل كه رنگ عارض او مستعار نيست

  شادى زمانه غم ىب مشار هست با
 

  در جام روزگار مى ىب مخار نيست

______________________________  
  .29 - 28): 14(ابراهيم  -)1(

  

  100: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  صورت مبند راحت ىب رنج در جهان
 

ار نيست   كني نقش بر صحايف ليل و 

  عمر صرفدر جستجوى يار مكن نقد 
 

  اى يار فكر يار رها كن كه يار نيست

  درويش اگر عزيز نباشد بچشم خلق
 

  خوارش خموان كه در نظر شرع خوار نيست

رتين خاليق به فقر بود  چون فخر 
 

  گرما گدا و ىب سروپائيم عار نيست
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ُه ُشْغًال ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو ُخْذ َظاِلِمي َو َعُدوِّي َعْن ظُْلِمي ِبُقوَِّتَك َو افْـُلْل َحدَُّه َعينِّ ِبُقْدَرِتَك َو اْجَعْل لَ  اللَُّهمَّ َفَصلِّ َعَلى» 6«[ 
ِمي َو َأْحِسْن َعَلْيِه َعْوِين َو اْعِصْمِين ِمْن اللَُّهمَّ َو َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو َال ُتَسوِّْغ َلُه ظُلْ » 7«ِفيَما يَِليِه َو َعْجزاً َعمَّا يـَُناِويِه 

اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو َأِعْدِين َعَلْيِه َعْدَوًى َحاِضَرًة َتُكوُن ِمْن َغْيِظي ِبِه » 8«ِمْثِل أَفْـَعاِلِه َو َال َجتَْعْلِين ِيف ِمْثِل َحاِلِه 
اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو َعوِّْضِين ِمْن ظُْلِمِه ِيل َعْفَوَك َو أَْبِدْلِين ِبُسوِء َصِنيِعِه ِيب » 9«فَاًء ِشَفاًء َو ِمْن َحَنِقي َعَلْيِه وَ 

  ] َرْمحََتَك َفُكلُّ َمْكُروٍه َجَلٌل ُدوَن َسَخِطَك َو ُكلُّ َمْرزَِئٍة َسَواءٌ َمَع َمْوِجَدِتكَ 

كننده بر من و دمشنم را با نريويت از ستم بر من بازدار، و با قدرتت تندى و  فرست، و ستم بر حمّمد و آلش درود! خدايا
تيزى ستمش را بر من بشكن، و برايش در آنچه كه دوست دارد، مشغولّيت و سرگرمى قرار ده، تا از ستم ورزى غافل  

  .واىن زنخيزد، داغ عجز و نات گردد، و بر وجودش در برابر مظلومى كه به دمشىن برمى

و ستم كار را رخصت ستم بر من مده، و ياريت را نسبت به من، در برابر او نيكو . بر حمّمد و آلش درود فرست! خدايا
  .قرار ده، و مرا از دست زدن به كارهاىي مانند كار او حفظ كن، و در حالىت مانند حال او قرار مده

  102: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

درنگى كه خشمم را نسبت به او شفا، و   ّمد و آلش درود فرست و مرا بر دمشنم يارى ده؛ يارى دادن ىببر حم! خدايا
  .ام را در برابر او وفا باشد كينه

دارد عوض ده و به جاى  بر حمّمد و آلش درود فرست و عفو و خبششت را، در برابر ستمى كه دمشن به من روا مى! خدايا
تت را قرار ده، پس هر شّدتى وراى خشم تو ناچيز، و هر بالىي با وجود غضب تو معتدل رفتار بدش نسبت به من، رمح

  .است

   بازداشنت از ستم ديگران

ادب بندگى و بنده نوازى در اين است كه بنده پيوسته خداوند كرمي را از هر گونه عيب و نقصى دور بداند و در هر  
ها را به سوى حق بداند و تقصريها و خطاكارى را  س كماالت و ارزشكمال، تنها او را عنصر موثّر و فّياض بشناسد پ

  .به خود نسبت دهد
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امام سّجاد عليه السالم از ديدگاه برتر از بشر عادى؛ ظلم ديگران را ناديده گرفته است وىل به حال آن ستمگر خفته دل 
خبشيدن به ستمكار سبب ستم پيشگى در نگران است و از خداوند خواسته كه او را از ستمگرى باز دارد؛ زيرا قدرت 

شود و هر انساىن با به دست آوردن اسلحه قدرت و تواناىي نظامى به خود اجازه جتاوز و ستمگرى  ها مى بني انسان
  .دهد و جنايات بشرى كه در طول تاريخ اتفاق افتاده است در اثر اين احساس قدرت پوشاىل است مى

انسان عدالت . آيد ردن در حق او نيست؛ زيرا در اين صورت ستم ديگرى پديد مىمعناى روياروىي با ستمكار، ستم ك
پيشه كسى است كه با دمشن خود جانب انصاف و عدالت را نگه دارد، چنانكه رفتار و منش امريمؤمنان على عليه 

ره  نيز از چشمه عدالت ىب السالم در برابر دمشناىن مانند معاويه بر مهني اصل بوده است؛ مهچنني قاتل خود ابن ملجم را
   نفرمود و به فرزند بزرگوارش امام حسن جمتىب عليه السالم
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  :سفارش فرمود

رت مى دامن با ابن ملجم چه كنم، وىل اگر زنده مناندم و مشا خواستيد او را جمازات   فرزندم چنانچه من زنده ماندم، خود 
اريد او را قطعه قطعه كنيد، او يك ضربه مششري بر من وارد ساخته است مشا نيز يك ضربه بر او وارد سازيد و كنيد حق ند

ايد از  و تا هنگامى كه او را قصاص نكرده. در صورتى كه با آن ضربه هالك نشد، حق زدن ضربه ديگر را به او نداريد
داند  مؤمن وارسته كه از خويش فاىن گشته و چيزى را از خود منى »1« .دهيد به او نيز خبورانيد مهان خواركى كه به من مى

دهد از ابزار  داند، هرگز به خود اجازه منى و دست و زبان و قدرت و غضب و انتقام مهگى را از خدا و براى خدا مى
ره بربد معصومان عليهم السالم بر اين پايه . قدرت به غري از راه حق و حقيقت و برپاىي عدالت و پاكى و تقوا در جامعه 

آن جا كه پاى شخص و مسائل خصوصى در ميان بوده و درباره ستم و ستمكار به صرب و بردبارى و گذشت دعوت 
آمد مانند اين كه جان و مال و ناموس مسلمانان به خطر  اند وىل هر جا كه پاى حقوق ديگران به ميان مى منوده مى
گرفت، هرگز در برابر اين گونه موارد سكوت  مرزهاى كشور مورد جتاوز قرار مىافتاد يا خانه و كاشانه و جامعه و  مى
كرده و پريوانشان را نيز به مبارزه با ستم و ريشه كن   اند، بلكه در برابر آنان تا سر حد جان هم ايستادگى مى كرده منى

  :فرمايد زارى جسته است و مىپذيرى بي بنابراين خداوند هم از اصل ستمكارى و ستم. منودند كردن آن تشويق مى

  »2« »نَصُرونَ َو َالتـَرَْكُنواْ ِإَىل الَِّذيَن َظَلُمواْ فـََتَمسَُّكُم النَّاُر َو َما َلُكم ّمن ُدوِن اللَِّه ِمْن أَْوِلَيآَء ُمثَّ َالتُ 

______________________________  
  .67 :؛ قرب األسناد10، حديث 127، باب 206/ 42: حبار األنوار -)1(
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اند، متايل و اطمينان نداشته باشيد و تكيه مكنيد كه آتش  ستم كرده]  به آيات خدا، پيامرب و مردم مؤمن[و به كساىن كه 
  .شويد به مشا خواهد رسيد ودر آن حال مشا را جز خدا هيچ سرپرسىت نيست، سپس يارى منى]  دوزخ[

  .اند ها، سفارش بسيار كرده پيامرب گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله و معصومان ديگر بر پرهيز از ستم به خودى

   انواع ظلم

  

  :فرمايد امام على عليه السالم مى

ُب فَامَّا الظُّْلُم الَّذى اليـُْغَفُر فَالشِّْرُك ِباللَِّه، قاَل اللَّهُ اال َو انَّ الظُّْلَم َثالثٌَة، َفظُْلٌم اليـُْغَفُر َو ظُْلٌم اليـُتـَْرُك َو ظُْلٌم َمْغُفوٌر الُيْطلَ 
  : َتعاىل

   ِإنَّ اللَّه اليـَْغِفُر اْن ُيْشَرَك بِهِ 

  »1« ...َفظُْلُم اْلِعباِد بـَْعِضِهم بـَْعضاً اليـُتـَْرُك   َو امَّا الظُّْلُم الَّذى. َو امَّا الظُّْلُم الَّذى يـُْغَفُر َفظُْلُم اْلَعْبِد نـَْفَسُه ِعْنَد بـَْعِض اْهلَناتِ 

ستمى كه خبشيده نشود و ستمى كه بازخواست شود و ستمى كه خبشيده شود و بازخواست : بدانيد ستم سه گونه است
  .نشود

  :اما ستمى كه آمرزيده نشود شرك به خداوند است، خداوند سبحان فرموده

اما ستمى كه آمرزيده شود ستم عبد بر خود است در ارتكاب بعضى » .آمرزد ىخداوند اين گناه را كه به او شرك آورند من«
  .از گناهان كوچك

  .اما ستمى كه بازخواست شود ستم بعضى از مردم بر بعض ديگر است

  :فرمايد پيامرب عزيز اسالم صلى اهللا عليه و آله در اين باره مى
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  :هاى اعمال نزد خداوند سه گونه است ديوان

  .كند گريى منى ديواىن كه خداوند نسبت به آن سخت - 1

  .گذارد ديواىن كه خداوند از آن چيزى فرو منى - 2

  .خبشايد ديواىن كه خداوند از آن منى - 3

شت را بر او : شرك است و فرموده استخبشد،  اّما ديواىن كه خداوند آن را منى هر كه به خدا شرك ورزد مهانا خداوند 
  .كند حرام مى

دهد، ظلم بنده به خود اوست در كارهاىي كه به رابطه او و خدا مربوط  و ديواىن كه خداوند به آن هيچ امهيت منى
  .إْن شاَء اللَّه. كند گذشت مىخبشد و   و خداوند اينها را مى... منازى و  شود، مانند روزه خوارى، ىب مى

 .گذرد، ستم بندگان به يكديگر است كه بايد جواب پس دهد و بس و ديواىن كه خداوند از كمرتين چيزى از آن منى
  .باشد بنابراين، ضد ظلم به معناى عدالت خاصى است كه ظلم ستيزى دو جانبه مى »1«

  :فرمايد مىمرحوم مال امحد نراقى در بيان عدالت با مردمان 

و آن عبارت است از بازداشنت خود از ستم به . و خمفى مناند كه ضد ظلم به اين معىن عدالت به معىن اخص است... 
مردمان و دفع ظلم ديگران به قدر امكان از ايشان و نگاهداشنت هر كسى را بر حق خود مهچنان كه اشاره به آن شده 

هاى خدا و شتاب خبشيدن در  براى زايل شدن نعمت »2« .شود ات ذكر مىدر غالب مراد از عدالت كه در اخبار و آي
شنود و مهواره در كمني  خشم او و انتقام او هيچ چيز كارگرتر از ستمگرى نيست؛ زيرا خداوند دعاى ستمديدگان را مى

  .ستمگران است

 و سفارش براى كار كرده بود؛ امام صادق عليه السالم در پاسخ به نامه جناشى، حاكم اهواز كه درخواست راهنماىي
  :نوشتند



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

______________________________  
  .4289، حديث 659/ 1: ؛ اجلامع الصغري10311، حديث 233/ 4: كنز العمال  -)1(

  .، صفت سوم، ظلم370: معراج السعادة -)2(

  106: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

عّلت خوشحاىل من از . ، از اين خرب هم خوشحال و هم ناراحت شدماى اى كه گرفتار فرماندارى اهواز شده گفته
  :سرپرسىت تو اين است كه با خودم گفتم

ا  شايد خداوند به وسيله تو؛ گرفتارى يكى از دوستان آل حممد صلى اهللا عليه و آله را فريادرسى كند و خوار و گرفتار آ
ه گردند و ناتوانان آنان قوى شوند و آتش خشم خمالفان به وسيله تو به وسيله تو عزيز شوند و برهنگان از اين گروه پوشيد

و اما عّلت ناراحىت من و كمرتين ترس و نگرانيم براى واليت تو اين است كه يك وقت نسبت به . از آنان برطرف گردد
شت را احساس نكىن ين روش امام ا »1« .دوسىت از دوستان ما دچار كوتاهى و لغزشى شوى و در نتيجه هرگز بوى 

كند؛ در جواب مسئوىل ابراز نگراىن منايد و با  حّساسيت به حق مردم است كه حضرت صادق عليه السالم را وادار مى
  .ستمگرى به مبارزه برخيزد

______________________________  
  .22354، حديث 49، باب 207/ 17: ؛ وسائل الشيعة112، حديث 23، باب 271/ 75: حبار األنوار -)1(
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اللَُّهمَّ َال َأْشُكو ِإَىل َأَحٍد ِسَواَك َو َال َأْسَتِعُني ِحبَاِكٍم » 11«اللَُّهمَّ َفَكَما َكرَّْهَت ِإَيلَّ َأْن أُْظَلَم َفِقِين ِمْن َأْن َأْظِلَم » 10«[ 
َجابَِة َو اْقرِْن ِشَكاَيِيت بِالتـَّْغِيِري  َغْريَِك َحاَشاَك َفَصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلهِ  اللَُّهمَّ َال تـَْفِتينِّ ِباْلُقُنوِط ِمْن » 12«َو ِصْل ُدَعآِئي بِاْإلِ

ا َأْوَعْدَت الظَّاِلِمَني َو َعرِّْفِين َما ا قَِليٍل مَ ِإْنَصاِفَك َو َال تـَْفِتْنُه ِباْألَْمِن ِمْن ِإْنَكارَِك فـَُيِصرَّ َعَلى ظُْلِمي َو ُحيَاِضَرِين ِحبَقِّي َو َعرِّْفُه َعمَّ 
اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آلِِه َو َوفـِّْقِين ِلَقُبوِل َما َقَضْيَت ِيل َو َعَليَّ َو َرضِِّين ِمبَا َأَخْذَت ِيل » 13«َوَعْدَت ِمْن ِإَجاَبِة اْلُمْضَطرِّيَن 

  ] َوُم َو اْستَـْعِمْلِين ِمبَا ُهَو َأْسَلمُ َو ِمينِّ َو اْهِدِين لِلَِّيت ِهَي أَقْـ 

مهان طور كه ستم كردن ديگران را بر من در نظرم ناخوشايند جلوه دادى، مرا از اين كه بر ديگران ستم ورزم حفظ ! خدايا
  .فرما
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بر حمّمد و پس . خواهم؛ حاشا كه چنني كنم كنم، و از هيچ حاكمى غري تو يارى منى به كسى غري تو شكايت منى! خدايا
  .ام مقرون ساز آلش درود فرست و دعامي را به اجابت برسان، و شكايتم را به تغيري وضع فعلى

مرا به نااميدى از عدل و انصاف آزمايش نكن، و دمشن را به اميىن از كيفرت امتحان مفرما تا بر ستمش نسبت به ! خدايا
ديد كردى آشنا كن، و من پافشارى كند، و بر حّقم چريه شود، و به زودى او را   به عذاىب كه ستمكاران را به آن 
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  .مرا با اجابىت كه نسبت به دعاى بيچارگان وعده دادى آگاه فرما

ه آنچه از اى موفق دار، و مرا ب بر حمّمد و آلش درود فرست، و مرا به پذيرفنت هر سود و زياىن كه برامي مقدور كرده! خدايا
ترين برنامه به   ترين راه هدايتم كن، و به سامل ستاىي، خشنود ساز، و به راست ديگرى براى من، و از من براى ديگرى مى

  .كارم گمار

   توفيق انسان در سود و زيان

ره هر آدمى در هر شرايطى خواه طبيعى يا اتفاقى، بايد تواناىي و از حق تعاىل  هاى خود را شناساىي كند ها و كمبودها و 
هاى خمتلف اجتماعى و فرهنگى و  انسان بايد در ابتداى ورود به عرصه. ها و ضررها كمك خبواهد براى طرف كردن كاسىت

ها بسنجد و در حل  معنوى خود را حماسبه كند و حاالت و روحيات و متعلق عادات و اضطرار خود را در مهه موقعيت
  .مشكالت خود بكوشد

  :فرمايد در قرآن جميد به حال حبراىن انسان سوگند ياد مىوقىت كه خداوند 

  »1« »ِإنَّ اْإلِنسَن َلِفى ُخْسرٍ * َو اْلَعْصرِ 

  .كارى بزرگى است ترديد انسان در زيان ىب]  كه]* [ ظهور پيامرب اسالم[سوگند به عصر 

ها را در پى دارد و كارهاى  زندگى انساناين سوگند به خاطر ارزش قسمىت و خبشى از روز است؛ زيرا زمان، دگرگوىن نظام 
گردند، خورشيد سر در  هاى خود بازمى روند، پرندگان و حيوانات به النه هايشان مى ها به خانه گريد، انسان روزانه پايان مى
هاى  نهسازد و نشا اين دگرگوىن انسان را به قدرت بزرگ اهلى متوجه مى. رود برد و آمسان رو به تاريكى مى افق مشرق مى

  يقيىن اراده جهان و عامل هسىت را
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______________________________  
  .2 - 1): 103(عصر  -)1(
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  .كند بازگو مى

  :فرمايد سپس با توّجه و شّدت مى

ها و  دهند و سال خنواهند از دست مىهاى وجودى خود را چه خبواهند يا  ها در زيانند يعىن سرمايه به طور يقني مهه انسان
  .رود گذرد، نريوهاى معنوى و مادى به حتليل مى ها به سرعت مى ها و حلظه ماه

اين طبيعت . ها را از او بگريند آنكه خبواهد، هر روز خبشى از آن سرمايه مهانند كسى كه سرمايه عظيمى در اختيار دارد ىب
  .زندگى دنياست

هاى معنوى  شود و آن بيشرت در خسارت رمايه است كه گاهى به نفس انسان نسبت داده مىخسران به معناى كم شدن س
قرآن جميد خسران را در . افتد ها اتفاق مى و اخالقى است و گاهى به عمل انسان مربوط است كه در معامله و جتارت

  :فرمايد د و به پيامربش مىآور  به حساب مى... هاى دروىن مانند سالمىت، عقل، اميان، ثواب، تقوا و  سرمايه

ْسرَاُن اْلمُ    »1« »ِبنيُ ُقْل ِإنَّ اْخلِسرِيَن الَِّذيَن َخِسُرواْ أَنُفَسُهْم َو َأْهِليِهْم يـَْوَم اْلِقيَمِة َأَال َذ ِلَك ُهَو اخلُْ

داده باشند؛ آگاه  كساىن هستند كه روز قيامت سرمايه وجودشان و كسانشان را به تباهى]  واقعى[ترديد زيانكاران  ىب: بگو
  .كه آن مهان زيان آشكار است! باشيد

ا را در قيامت از دست مى وجود انسان و خانواده دهند و هر چه براى آن تالش   اش از سرمايه ابدى است وىل گروهى آ
  .رود اش به هدر مى مانند كسى كه كارش يخ فروشى است و در زير آفتاب سرمايه. دهند اند به باد فنا مى كرده

  :در تفسري فخر رازى در ذيل آيه فوق آمده است

______________________________  
  .15): 39(زمر  -)1(
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شود رحم كنيد،  اش ذوب مى به كسى كه سرمايه: گفت زد و مى معناى اين سوره را از مرد يخ فروشى دريافتم كه فرياد مى
است كه عصر و  ِإنَّ اِإلنسان َلفى ُخسر  اين معناى: به نفس خود گفتم. شود مهرباىن كنيد اش ذوب مى هبه كسى كه سرماي

اين خاصيت  »1« .كند در اين حال زيانكار است گريد و ثواىب كسب منى گذرد و عمرش پايان مى زمان بر او مى
بازند؛ مهان گونه كه امام هادى عليه  ند و برخى مىبر  برخى مى. دنياست كه مانند بازارى پر از زرق و برق و هيجان است

  :فرمايد السالم مى

ْنيا ُسوٌق َرِبَح ِفيها قـَْوٌم َو َخِسَر آَخُرونَ    »2« .الدُّ

  .دنيا بازارى است كه گروهى در آن سود برند و گروهى در آن زيان بينند

  :اصل توفيق به دست آورنديعىن مهه در گرداب حمروميت و زيان گرفتارند مگر كساىن كه در چهار 

   اميان به مقدسات حقيقى - 1

   اعمال شايسته و خالصانه - 2

   دعوت به حق و واقعيت - 3

  دعوت به استقامت و صرب - 4

ره اخروى است اين اصول چهارگانه جامع   .ترين برنامه حيات و سعادت انسان است كه مهان كسب پاداش و 

  :فرمايد جتارت دنياىي و آخرتى را چنني توصيف مى رسول الّله صلى اهللا عليه و آله وضعيت

   تاِجُر الدُّنْيا ُخماِطٌر ِبنـَْفِسِه َو ماِلِه َو تاِجُر اآلِخَرَة غاِمنٌ راِبٌح َو أَوَُّل ِرحبِْهِ 

______________________________  
  .85/ 32: التفسري الكبري، فخر رازى -)1(

  .483: ؛ حتف العقول1يل حديث ، ذ28، باب 366/ 75: حبار األنوار -)2(
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  »1« . نـَْفُسُه ُمثَّ َجنَُّة اْلَمْأَوى

خنستني سود او نفس او و . برد گر آخرتى ذخريه و سود مى افكند و معامله گر دنيا خودش و مالش را به خطر مى معامله
شت اعلى است   .سپس 

  :فرمايد مىحضرت على عليه السالم 

  »2« .َو الِجتاَرَة َكاْلَعَمِل الصَّاِلِح َو الرِْبَح َكالثَّوابِ 

  .هيچ داد و ستدى چون عمل شايسته نيست و هيچ سودى مهچون ثواب و پاداش نيست

  :فرمايد دهد و مى حساب خرب مى امام على عليه السالم از سود سرشار و ىب

  »3« .تـَْتُه اَألْرباَح ِمْن َغْريِ ِجتارَةٍ َمِن اختَََّذ طاَعَة اللَِّه ِبضاَعًة أَ 

  .شود اى اجنام دهد، سودها به طرف او سرازير مى آنكه معامله هر كه فرمانربى از خدا را كاالى خويش سازد، ىب

______________________________  
  .120/ 2: جمموعة ورّام -)1(

  .113حكمت : ج البالغه -)2(

  .3443حديث ، 183: غرر احلكم -)3(

  112: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

 يـَْوِم اْلَفْصِل َو َجمَْمِع اخلَْْصِم اللَُّهمَّ َو ِإْن َكاَنِت اْخلِيَـَرُة ِيل ِعْنَدَك ِيف َتْأِخِري اْألَْخِذ ِيل َو تـَْرِك االْنِتَقاِم ِممَّْن َظَلَمِين ِإَىل » 14«[ 
َو َأِعْذِين ِمْن ُسوِء الرَّْغَبِة َو َهَلِع َأْهِل احلِْْرِص َو َصوِّْر ِيف » 15«أَيِّْدِين ِمْنَك بِِنيٍَّة َصاِدَقٍة َو َصْربٍ َدآِئٍم  َفَصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه وَ 

ِلَك َسَبباً ِلَقَناَعِيت ِمبَا َقَضْيَت َو ثَِقِيت قـَْلِيب ِمثَاَل َما ادََّخْرَت ِيل ِمْن ثـََواِبَك َو َأْعَدْدَت ِخلَْصِمي ِمْن َجزَآِئَك َو ِعَقاِبَك َو اْجَعْل ذَ 
  .]ٍء َقِديرٌ  آِمَني َربَّ اْلَعاَلِمَني ِإنََّك ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم َو أَْنَت َعَلى ُكلِّ َشيْ » 16«ِمبَا َختَيـَّْرَت 
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ه به من ستم روا داشته، تا روز اگر خري من نزد تو در اين است كه در گرفنت حّقم تأخري افتد و انتقام از كسى ك! خدايا
پس بر حمّمد و . جدا شدن حق از باطل و جايگاه گرد آمدن مدعيان مرتوك گذاشته شود، مهان را در حق من عملى فرما

قرارى  آلش درود فرست، و مرا از جانب خود، به نّيت صادقانه، و پايدارى مهيشگى يارى فرما، و از ميل و رغبت بد و ىب
اى، در دمل به  اى، و كيفر و عقاىب كه براى دمشنم مهيا ساخته ده و نقشى از ثواىب كه براى من ذخريه كردهاهل حرص پناه 

اى، و اطمينان به آنچه كه  اى براى خرسندى و رضايت من نسبت به آنچه كه برامي مقدور كرده تصوير آر، و آن را وسيله
  .اى قرار ده برامي انتخاب فرموده

  .دعامي را مستجاب كن؛ مهانا تو دارى احسان بزرگى و بر هر كارى تواناىي! اناى پروردگار جهاني

  113: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

   ستم و ستم پيشگان و ستمديدگان

  .اند اهل لغت ظلم را به ستم، خوردن حق مردم، كار ضد عدالت، چيزى را در غري حمل خود قرار دادن معنا كرده

  :اند ها را حتت سه عنوان آورده انواع ظلمدر معارف اسالمى 

  :حضرت باقر عليه السالم فرمود

َفامَّا الظُْلُم الَّذى اليـَْغِفرُُه الّلُه َعزََّوَجلَّ َفالشِّْرُك بِالّلِه، َو امَّا . ظُْلٌم يـَْغِفرُُه اللُّه، َو ظُْلٌم اليـَْغِفرُُه الّلُه، َو ظُْلٌم الَيَدُعهُ : الظُّْلُم َثالثَةٌ 
َنُه َو بـَْنيَ الّلِه َعزََّوجلَّ، َو ا مَّا الظُّْلُم الَّذى الَيَدُعُه الّلُه َعزََّوَجلَّ الظُّْلُم الَّذى يـَْغِفرُُه الّلُه َعزََّو َجلَّ َفظُْلُم الرَُّجِل نـَْفَسُه فيما بـَيـْ

  »1« .َفاْلُمدايـََنهُ بـَْنيَ اْلِعبادِ 

خبشد و ستمى كه مكافاتش را در دنيا و آخرت وامنى   ظلمى كه منى خبشد و ظلمى كه خداوند مى: ظلم سه نوع است
  .گذارد

خبشد گناهى است كه مؤمن بني خود و خدا دارد و اما ستمى كه وا  خبشد شرك است، اما ظلمى كه مى اما ستمى كه منى
  .گذارد كليه حقوقى است كه مردم به يكديگر دارند و در موارد آن حقوق ظلم شده است منى
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ظامل است؛ زيرا غري خدا را كه خملوقى ضعيف و ذليل و فقر حمض است، شريك خدا قرار داده و عبادت را در غري  مشرك
البته مشرك اگر به خود آيد و دست از شرك بردارد و به توبه . حمّلش برده و به جاى طاعت از حق، معصيت گذاشته

  .گريد وانابه متوّسل شود مورد آمرزش قرار مى

معصيت كار هم ظامل است؛ زيرا از خواسته موال وحمبوبش روى گردانده و دچار هوا و هوس شده و قدرت و و مؤمن 
  .قوت خويش را به جاى اين كه خرج عمل صاحل كند مصرف گناه منوده است

______________________________  
  .293: ؛ حتف العقول5، ذيل حديث 22، باب 173/ 75: حبار األنوار -)1(
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اما متجاوز به حقوق مردم ظامل است؛ زيرا آنچه حق مردم بوده، به زور و عنف و به جرب و قدرت از مردم سلب كرده و 
  .يا حقى كه از پدر و مادر و زن و فرزندان و ساير مردم بر عهده داشته، رعايت ننموده است

  ظلم در قرآن جميد

  

قرآن و روايات در رابطه با ظلم خارج از اين سه عنوان نيست كه قرآن در سى و شش مرحله آن را بيان كرده كليه آيات 
  :است

   پاميال كردن حقوق زن - 1

  .پاميال كردن حقوق زن چه در زماىن كه در قيد زوجّيت است و چه وقىت كه زمينه طالق شرعى پيش آيد ظلم است

 الّلِه فَاْن ْعُروٍف اْو َتْسريٌح ِباْحساٍن َوال حيَِلُّ اْن تَْأُخُذوا ِممّا آتـَْيُتُموُهنَّ َشْيئاً اّال اْن َخيافا اّال يُقيما ُحُدودَ الطَّالُق َمرَّتاِن فَاْمساٌك مبَِ 
ا َو َمْن يـَتَـَعدَّ ُحُدوَد الّلِه َفاولِئَك ُهُم ِخْفُتْم االيُقيما ُحُدوَد الّلِه َفال ُجناَح َعَلْيِهما فيَما افْـَتَدْت ِبِه تِْلَك ُحُدوُد الّلِه َفال تـَْعَتُدوه

  »1« »الظّاِلُمونَ 
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بايد ]  شوهر در هر مرتبه از رجوع. [دوبار است]  رجعى كه براى شوهر در آن حّق رجوع وبازگشت به مهسر است[طالِق 
و براى مشا حالل . رها كندبه نيكى و خوشى ] با ترك رجوع، او را[به طور شايسته ومتعارف نگه دارد، يا ] مهسرش را[

ايد چيزى را بازستانيد، مگر آن كه هر دو برتسند كه حدود و مقّررات  به آنان پرداخته]  به عنوان مهريه[نيست از آنچه 
   اگر برتسيد كه آن]  حاكمان شرع[پس مشا . برپا ندارند]  در روش مهسردارى[خدا را 

______________________________  
  .229): 2(بقره  -)1(

  115: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اينها . فديه بپردازد، گناهى بر آنان نيست]  عوض طالق[دو نفر حدود خدا را برپا ندارند در آنچه زن براى رهاىي خود 
ا جتاوز نكنيد و كساىن كه از حدود خدا جتاوز كنند، آنان ىب   .ترديد ستمكارند حدود خداست؛ پس از آ

نَّ ِضرَاراً ِلتَـْعَتُدوا َوَمن يـَْفَعْل ذِلَك فـََقْد ا َطلَّْقُتُم النَِّساَء فـَبَـَلْغَن َأَجَلُهنَّ فََأْمِسُكوُهنَّ ِمبَْعُروٍف َأْو َسرُِّحوُهنَّ ِمبَْعُروٍف َوَال ُمتِْسُكوهُ َوِإذَ 
الّلِه َعَلْيُكْم َوَما أَنـَْزَل َعَلْيُكم ِمَن اْلِكَتاِب َواحلِْْكَمِة يَِعُظُكم ِبِه َواتـَُّقوا الّلَه َظَلَم نـَْفَسُه َوَال تـَتَِّخُذوا آيَاِت الّلِه ُهُزواً َواذُْكُروا نِْعَمَت 

  »1« »ٍء َعِليمٌ  َواْعَلُموا َأنَّ الّلَه ِبُكلِّ َشيْ 

شايسته و متعارف، به طور ]  با رجوع كردن[و هنگامى كه زنان را طالق داديد و به پايان عّده خود نزديك شدند، آنان را 
و آنان را براى آزار رساندن و زيان زدن نگه نداريد تا بر آنان . به نيكى و خوشى رها كنيد]  با ترك رجوع[نگه داريد يا 

و آيات خدا را به مسخره نگرييد و نعمت خدا را . و هر كه چنني كند قطعاً به خود ستم كرده است. تعّدى و ستم كنيد
و از خدا پروا كنيد و . دهد، به ياد آريد ب و حكمت بر مشا نازل كرده كه مشا را به آن پند مىبر خود و آنچه از كتا

  .بدانيد كه خدا به مهه چيز داناست

  اين كه فرموده ظلم به مهسر ظلم به نفس است، شايد به خاطر اين است كه؛«

  .توان يافت رجوعى كه بر اساس حق كشى باشد، ديگر هيچ گونه آرامشى در آن منى: اوًال 

از نظر قرآن زن و مرد در نظام خلقت جزء يك پيكرند بنابراين پاميال كردن حقوق زن، تعّدى و ظلم به خود خواهد : ثانياً 
  .بود

  رود و در كند در واقع به استقبال كيفر اهلى مى كسى كه به ديگرى ستم مى: ثالثاً 
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______________________________  
  .231): 2(بقره  -)1(

  116: ، ص7 فسري و شرح صحيفه سجاديه، جت

  .حقيقت به خويشنت ظلم كرده است

شود، وىل براى رهائى از فشار وجدان و فرار از عذاب اهلى، به  معموًال بعضى از مردم هزاران خالفكارى مرتكب مى
  .ددهن هاى شرعى متوّسل شده و ظواهر احكام و آيات را در دستاويز خود قرار مى ها و كاله حيله

داند و متأسفانه اين احنراف در موارد زيادى از احكام به چشم  قرآن اين روش را يك نوع استهزاى آيات و مقررات اهلى مى
ا مهني طالق است؛ زيرا حق رجوع براى مرد مهان طور كه گذشت به خاطر اين است كه ازدواج  مى خورد كه يكى از آ

دارند يعىن با استفاده از حق رجوع درصدد  بر خالف اين منظور گام بر مى هر چه بيشرت پايدار مباند، وىل بعضى درست
  .پوشانند آيند و در زير نقاب عمل به قانون چهره واقعى ستمگرانه خود را مى انتقام جوئى و آزار زن بر مى

و به ياد نعمت بزرگ  آيات خدا را بازيچه قرار ندهيد: گويد اين مهان استهزاى به قرآن و قانون است، آيه مورد حبث مى
  .آيني خدا و كتاب آمساىن كه براى سعادت مشا آمده است، باشيد

دين و جمموعه مقّررات آن از نظام ثابت مهني جهان سرچشمه گرفته و با اّتكاى به مصاحل واقعى انسان وضع گرديده 
هاى ىب روحى بسازيد كه هم  قالب است، بنابراين نبايد با چشم پوشى از مصاحل و چسبيدن به ظاهر، قسمىت از احكام،

  .منافع مشا را به خطر بيندازد و هم دهن كجى به آيات خدا حمسوب شود

آورد كه از  در آخر آيه براى دفاع از حقوق زن و جلوگريى از سوء استفاده از احكام اهلى، اين حقيقت را به خاطر مى
مضامني دو آيه مورد حبث با  »1« ».ر اين جهان آگاه استخدا بپرهيزيد و بدانيد او از متام كارهاى مشا و مهه اسرا

  .شّدتى بيشرت در اولني آيه سوره مباركه طالق آمده است

______________________________  
  .بقره 231، ذيل آيه 179 -178/ 2: تفسري منونه -)1(

  117: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج
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  اميان نياوردن به خدا - 2

ردن به حضرت حق، در صورتى كه زمينه حتقق اميان براى هر انساىن آماده است و پاسخ ندادن به دعوت انبيا كه اميان نياو 
  :كنند، ظلم است انسان را به خدا و قيامت و عمل صاحل و اخالق حسنه دعوت مى

َك فـََعَل الَّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم َو َما َظَلَمُهُم الّلُه َولِكْن كانُوا انـُْفَسُهْم َهْل يـَْنظُُروَن اّال اْن تَْأتِيَـُهُم اْلَمالِئَكُة اْو يَْأِتَى اْمُر َربَِّك َكذلِ 
  »1« »َفاصابـَُهْم َسيِّئاُت ما َعِمُلوا َو حاَق ِِْم ما كانُوا ِبِه َيْستَـْهِزُؤنَ * َيْظِلُمونَ 

در مورد [آيند، يا فرمان پروردگارت به سويشان ]  قبض كننده ارواح[جز اين كه فرشتگاِن ]  كافران و مشركان[آيا 
  برند؟ در رسد، انتظار مى]  عذابشان

به آنان ستم نورزيد، بلكه ]  در عذاب كردنشان[چنني كردند، و خدا ]  در برابر حق[كساىن هم كه پيش از آنان بودند 
اىي كه اجنام دادند به آنان ه بدى] كيفر[پس .* كردند به خودشان ستم مى]  با مرتكب شدن انواع گناهان[آنان مهواره 

  .كردند، بر آنان نازل شد رسيد، و عذاىب كه مهواره مسخره مى

  »2« »قاَلْت َربِّ اّىن َظَلْمُت نـَْفسى َو اْسَلْمُت َمَع ُسَلْيماَن لِّلِه َربِّ اْلعاَلمنيَ 

خدا، پروردگار ]  ها و احكام فرمان[قطعاً من به خود ستم كردم، اينك مهراه سليمان، تسليم ! پروردگارا: گفت] ملكه سبا[
  .جهانيان شدم

ا فاْنُظْر َكْيَف كاَن عاِقَبُة اْلُمْفِسدينَ   ِبآياتِنا اىل  ُمثَّ بـََعْثنا ِمْن بـَْعِدِهْم ُموسى   »3« »ِفْرَعوَن َو َمَالئِِه َفظََلُموا ِ

   سپس بعد از پيامربان گذشته موسى را با آيات خود به سوى فرعون و اشراف

______________________________  
  .34 -33): 16(حنل  -)1(

  .44): 27(منل  -)2(

  .103): 7(اعراف  -)3(
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پس با تأّمل بنگر كه سراجنام مفسدين و تبهكاران چگونه . و سران قومش فرستادمي؛ وىل آنان به آن آيات ستم ورزيدند
  بود؟

  ستورهاى پروردگارختّلف از د - 3

  :ختّلف از دستورهاى حق معصيت و ظلم است

  »1« »اّال َمْن َظَلَم ُمثَّ َبدََّل ُحْسناً بـَْعَد ُسوٍء َفاّىن َغُفوٌر َرحيمٌ 

جايگزين ]  كه اميان و كار شايسته است[؛ وىل زماىن كه پس از بدى نيكى را ]كه او بايد برتسد[مگر كسى كه ستم كند 
  .؛ زيرا من بسيار آمرزنده و مهربامن]اب من در امان است و نبايد برتسداز عذ[آن منايد 

َفِإن َملْ تـَْفَعُلوا َفْأَذنُوا ِحبَْرٍب ِمَن الّلِه َوَرُسوِلِه َوِإن تـُْبُتْم * يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا الّلَه َوَذُروا َما بَِقَي ِمَن الرِّبَا ِإن ُكْنُتم ُمْؤِمِننيَ 
  »2« »َلُكْم ُرؤوُس َأْمَواِلُكْم َال َتْظِلُموَن َوَال ُتْظَلُمونَ فَـ 

واگر .* باقى مانده رها كنيد]  بر عهده مردم[هستيد آنچه را از ربا ]  واقعى[از خدا پروا كنيد، و اگر مؤمن ! اى اهل اميان
يقني كنيد؛ و اگر ] بر ضد خود[ به جنگى بزرگ از سوى خدا و رسولش] و به رباخوارى اصرار ورزيديد[چنني نكرديد 

كه در اين صورت نه ] و سودهاى گرفته شده را به مردم بازگردانيد[هاى مشا براى خود مشاست  توبه كرديد، اصل سرمايه
  .گرييد كنيد و نه مورد ستم قرار مى ستم مى

   ُخواٌر اَملْ يـََرْوا انَّهُ ِمْن بـَْعِدِه ِمْن ُحِليِِّهْم ِعْجًال َجَسداً َلُه   َواختَََّذ قـَْوُم ُموسى

______________________________  
  .11): 27(منل  -)1(

  .279 -278): 2(بقره  -)2(

  119: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »الُيَكلُِّمُهْم َواليـَْهديِهْم َسبيًال اختََُّذوُه َو َكانُوا ظاِلمنيَ 
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هاى ساختند كه صداى گاو  ، از زيورهاى خود جمسمه گوسال]اه پروردگاربه ميعادگ[او ]  رفنت[و قوم موسى پس از 
وىل با روشن بودن اين ! [كند؟ گويد و آنان را به راهى هدايت منى ديدند كه آن جمسمه با آنان سخن منى آيا منى! داشت

گرفتند و ]  اى پرستشبه عنوان معبودى بر [آن را ] آيد اى بيش نيست و هيچ كارى از دستش بر منى حقيقت كه جمسمه
  .از ستمكاران بودند]  در صورتى كه در اين انتخاب[

  »2« »قاال َربَّنا َظَلْمنا انـُْفَسنا َو اْن َملْ تـَْغِفْرَلنا َو تـَْرَمحْنا لََنُكوَننَّ ِمَن اْخلاِسرينَ 

  .اً از زيانكاران خواهيم بودما بر خود ستم ورزيدمي، و اگر ما را نيامرزى و به ما رحم نكىن مسلم! پروردگارا: گفتند

   پرسىت و شرك بت - 4

  :بت پرسىت و غري خدا را با خدا شريك قرار دادن كه ظلم عظيم است

  »3« »َو اْذ قاَل ُلْقماُن ِالبِْنِه َو ُهَو يَِعُظُه يا بـَُىنَّ ال ُتْشرِْك ِبالّلِه انَّ الشَّْرَك َلظُْلٌم َعظيمٌ 

  كرد، سرش در حاىل كه او را موعظه مىهنگامى كه لقمان به پ]  ياد كن[و 

______________________________  
  .148): 7(اعراف  -)1(

  .23): 7(اعراف  -)2(

  .13): 31(لقمان  -)3(

  120: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .ترديد شرك ستمى بزرگ است به خدا شرك نورز، ىب! پسركم: گفت

َاِذُكُم اْلِعْجَل فـَُتوبُوا ِإَىل ِلَقْوِمِه   َوِإْذ َقاَل ُموَسى ٌر َلُكْم ِعْنَد   يَا قـَْوِم ِإنَُّكْم َظَلْمُتْم أَنـُْفَسُكْم ِباختِّ بَارِِئُكْم َفاقْـتـُُلوا أَنـُْفَسُكْم َذِلُكْم َخيـْ
  »1« »بَارِِئُكْم فـََتاَب َعَلْيُكْم ِإنَُّه ُهَو اْلتـَّوَّاُب اْلرَِّحيمُ 

قطعاً مشا به سبب معبود گرفنت گوساله به خودتان ستم ! اى قوم من: به قومش گفتزماىن كه موسى ] ياد كنيد[و 
بكشيد كه اين ] كه گوساله را به پرستش گرفتند[خودتان را ] افرادى از[ورزيديد، پس به سوى آفريننده خود بازگرديد، و 
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رت است]  عمل[ توبه مشا را پذيرفت؛ زيرا او ]  دن دستورشبه دنبال اجرا كر [پس خدا . براى مشا در پيشگاه آفريدگارتان 
  .پذير و مهربان است بسيار توبه

َفُعَك َوالَيُضرَُّك فاْن فـََعْلَت فَانََّك اذاً ِمَن الظّاِلمنيَ    »2« »َو الَتْدُع ِمْن ُدوِن الّلِه ما ال يـَنـْ

  .گر بپرسىت قطعاً از زيانكاران خواهى بودزند، َمَپرست؛ كه ا  رساند و زياىن منى و به جاى خدا چيزى را كه سودى به تو منى

  فراموش كردن خداوند - 5

  :هاى حق سبب گرفتار شدن در دامن شيطان است و عذاب آخرت، ظلم است رخ تابيدن از ياد خدا و برنامه

  َحّىت * ونـَُهْم َعِن السَّبيِل َو َحيَْسُبوَن انـَُّهْم ُمْهَتُدونَ َو انـَُّهْم َلَيُصدُّ * َو َمْن يـَْعُش َعْن ِذْكِر الرَّْمحِن نـَُقيِّْض َلُه َشْيطاناً فـَُهَو َلُه َقرينٌ 
َفَعُكُم اْليَـْوَم اْذ ظََلْمُتْم انَُّكْم ِىف اْلَعذاِب ُمْشَرتُِكونَ * اذا جاَءنا قاَل يا َلْيَت بـَْيىن َو بـَيـَْنَك بـُْعَد اْلَمْشرِقـَْنيِ فَِبْئَس اْلَقرينُ   »َوَلْن يـَنـْ

»3«  

______________________________  
  .54): 2(بقره  -)1(

  .106): 10(يونس  -)2(

  .39 - 36): 43(زخرف  -)3(

  121: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

گمارمي كه آن شيطان مالزم و  رمحان به كوردىل و حجاب باطن بزند، شيطاىن بر او مى]  خداى[و هر كس خود را از ياد 
گمان ]  با اين گمراهى سخت[دارند، در حاىل كه  ها چنني كساىن را از راه خدا باز مى شيطانترديد  و ىب.* دمسازش باشد

اى كاش ميان من و تو : گويد]  به شيطانش[نزد ما آيند ]  در قيامت[تا زماىن كه * كنند راه يافتگان واقعى آنانند؛ مى
  :گويند  به آنان[و !* فاصله و دورى مشرق و مغرب بود، پس بد مهنشيىن بودى

اكنون مهه با هم ] و[ستم ورزيديد ] در دنيا[دهد؛ زيرا  هرگز به مشا سودى منى]  امروز اين گفتگو و آرزوى دورى از شيطان
  .در عذاب مشرتك خواهيد بود
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 نيمى ز عمر در عقب قيل و قال شد
 

 نيم دگر زعمر گران صرف حال شد

 گه شربت وصال خورند گاه زهر هجر
 

 به هجر و وصال شد اين چند روز عمر

  طلب كنم  دنيا امان نداد كه عقىب
 

 اى ديده خون ببار كه از كف جمال شد

 پريى رسيد و ماه جواىن غروب كرد
 

 آن قامت الف صفتم شكل دال شد

  اين چند روز عمر كه بودم در اين جهان
 

 كارم متام غيبت و وزر و وبال شد

  سرمايه شد متام و نكردم جتارتى
 

 چگونه بدر متامم هالل شدديدى 

  

  )ساعى(

   تبديل احكام اهلى - 6

  :تبديل حكم حضرت حق به غري ظلم است

َل الَِّذيَن ظََلُموا قـَْوًال َغيـَْر الَِّذي ِقيَل َهلُْم َفَأنـَْزْلَنا َعَلى الَِّذيَن ظََلُموا رِْجزاً ِمَن السَّماءِ    »1« » ِمبَا َكانُوا يـَْفُسُقونَ فـََبدَّ

به سخىن ديگر تبديل كردند ] پس از ورود به شهر[به آنان گفته شده بود ] بريون دروازه شهر[ستمكاران، سخىن را كه وىل 
ما هم بر ستمكاران به سبب آن كه مهواره نافرماىن ]. به جاى درخواست ريزش گناهان، درخواست امور مادى كردند[

  .كردند، عذاىب از آمسان فرود آوردمي مى

  »2« »ُمونَ الَّذيَن ظََلُموا ِمنـُْهْم قـَْوًال َغيـَْر الَّذى قيَل َهلُْم َفاْرَسْلنا َعَلْيِهْم رِْجزاً ِمَن السَّماِء ِمبا كانُوا َيْظلِ فـََبدََّل 

به سخىن ديگر ] پس از ورود به شهر[به آنان گفته شده بود ] بريون دروازه شهر[پس ستمكاران از آنان، سخىن را كه 
ايتاً به كيفر ستمى كه مهواره مرتكب ] ه جاى درخواست ريزش گناهان درخواست امور مادى منودندب[تبديل كردند، 

  .شدند، عذاىب از آمسان بر آنان فرستادمي مى
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  نفى ظلم از خداوند - 7

  :داند كند و ستم را خمصوص به خود انسان مى خداوند هر گونه ظلم و ستمى را از خود نفى مى

  »3« »نـَتـُْلوَها َعَلْيَك ِباحلَْقِّ َو َما الّلُه يُرِيُد ظُْلماً لِْلعاَلمنيَ تِْلَك آياُت الّلِه 

______________________________  
  .59): 2(بقره  -)1(

  .162): 7(اعراف  -)2(

  .108): 3(آل عمران  -)3(

  123: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

آيات خداست كه آن را به درسىت و راسىت ]  امور مربوط به آخرت است ها و ها، بيم كه سرگذشت اهل كتاب، مژده[اينها 
  .خواهد خوانيم؛ و خدا هيچ ستم و بيدادى بر جهانيان منى بر تو مى

نـَْيا َكَمَثِل رِيٍح ِفيَها ِصرٌّ َأَصاَبْت َحْرَث قـَْوٍم َظَلُموا أَنـُْفَسهُ  َأْهَلَكْتُه َوَما َظَلَمُهُم الّلُه َولِكْن ْم فَ َمَثُل َما يـُْنِفُقوَن ِيف هِذِه احلََْياِة الدُّ
  »1« »أَنـُْفَسُهْم َيْظِلُمونَ 

به عنوان [كنند، مانند بادى آميخته با سرماىي سخت است كه  در اين زندگى دنيا انفاق مى]  كافران[داستان آنچه 
به آنان ستم نكرده است، وىل آنان به اند برسد و آن را نابود كند؛ و خدا  به كشتزار قومى كه بر خود ستم كرده]  جمازات

  .ورزند خويشنت ستم مى

ٍء َلّما جاَء اْمُر رَبَِّك َو ما  َو ما َظَلْمناُهْم َولِكْن ظََلُموا انـُْفَسُهْم َفما اْغَنْت َعنـُْهْم اِهلَتـُُهُم الَّىت َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن الّلِه ِمن َشىْ 
َر تـَْتِبيبٍ    »2« »زاُدوُهْم َغيـْ

آنان ستم نكردمي، وىل آنان بر خويشنت ستم ورزيدند، پس هنگامى كه عذاب پروردگارت فرا رسيد، معبوداىن كه به و ما بر 
  .از آنان دفع نكردند، و به آنان جز خسارت و هالكت نيفزودند] از عذاب را[پرستيدند، چيزى  جاى خدا مى

  »3« »ْن قـَْبُل َو ما َظَلْمناُهْم َولِكْن كانُوا انـُْفَسُهْم َيْظِلُمونَ َو َعَلى الَّذيَن هاُدوا َحرَّْمنا ما َقَصْصنا َعَلْيَك مِ 
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و آنچه را پيش از اين براى تو شرح دادمي، بر يهود حرام كردمي، ما به آنان ستم نورزيدمي، بلكه آنان خودشان به خود ستم 
  .كردند مى

______________________________  
  .117): 3(آل عمران  -)1(

  .101): 11(هود  -)2(

  .118): 16(حنل  -)3(

  124: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »انَّ الّلَه الَيْظِلُم الّناَس َشْيئاً َولِكنَّ النّاَس انـُْفَسُهْم َيْظِلُمونَ 

  .ورزند بر خود ستم مى]  گرداىن از حق با روى[دارد، وىل مردم  يقيناً خدا هيچ ستمى به مردم روا منى

  »2« »ما َظَلْمناُهْم َولِكْن كانُوا ُهُم الظّاِلمنيَ َو 

  .و ما بر آنان ستم نكردمي، وىل آنان خود ستمكار بودند

   عذاب ستمكاران در دنيا و آخرت - 8

  :عذاب ستمكاران در دنيا و آخرت سخت است

بُّونـَُهْم َكُحبِّ  الّلِه َوالَِّذيَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحبَّاً لِلَِّه َوَلْو يـََرى الَِّذيَن َظَلُموا ِإْذ يـََرْوَن  َوِمَن النَّاِس َمْن يـَتَِّخُذ ِمْن ُدوِن الّلِه أَْنَداداً حيُِ
يعاً َوَأنَّ الّلَه َشِديُد اْلَعَذابِ    »3« »اْلَعَذاَب َأنَّ اْلُقوََّة ِلّلِه مجَِ

ا را آن گونه كه  و برخى از مردم به جاى خدا معبودهاىي انتخاب مى سزاوار است خدا را دوست داشته باشند، كنند كه آ
با [و اگر كساىن كه . تر است اند، حمبت و عشقشان به خدا بيشرت و قوى دارند؛ وىل آنان كه اميان آورده دوست مى

و [ترديد بفهمند كه مهه قدرت ويژه خداست  ستم روا داشتند، هنگامى كه عذاب را ببينند، ىب]  انتخاب معبودهاى باطل
  .و خدا سخت كيفر است] اند باطل، هيچ و پوچمعبودهاى 

  »4« »َوَمن يـَْعِص الّلَه َوَرُسوَلُه َويـَتـََعدَّ ُحُدوَدُه يُْدِخْلُه ناراً َخاِلداً ِفيَها َوَلهُ َعَذاٌب ُمِهنيٌ 
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____________________________________________________________  
  .44): 10(يونس  -)1(

  .76): 43(زخرف  -)2(

  .165): 2(بقره  -)3(

  .14): 4(نساء  -)4(

  125: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

و هر كه از خدا و رسولش نافرماىن كند و از حدود او جتاوز منايد، خدا او را در آتشى درآورد كه در آن جاودانه است و 
  .براى او عذاىب خواركننده است

نـَْيا َويـَْوَم اْلِقَياَمةِ أَفـَتـُْؤِمُنوَن ِببَـْعِض اْلِكَتاِب     يـَُردُّوَن ِإَىل َوَتْكُفُروَن ِببَـْعٍض َفَما َجزَاءُ َمْن يـَْفَعُل ذِلَك ِمْنُكْم ِإالَّ ِخْزٌي ِيف اْحلَياِة الدُّ
  »1« »َأَشدِّ اْلَعَذاِب َوَما الّلُه ِبَغاِفٍل َعمَّا تـَْعَمُلونَ 

حرام بودن جنگ و آواره كردن را مردود [ورزيد؟  و به خبشى ديگر كفر مىآوريد  اميان مى]  آمساىن[آيا به خبشى از كتاب 
در [پس كيفر كساىن از مشا كه چنني تبعيضى را !] كنيد كيشان را از اسارت قبول مى مشاريد، و وجوب آزاد كردن هم مى

ترين عذاب بازگردانيده  تدارند، جز خوارى و رسواىي در زندگى دنيا نيست، و روز قيامت به سوى سخ روا مى] آيات خدا
  .خرب نيست دهيد، ىب شوند، و خدا از آنچه اجنام مى مى

َا َجزَاءُ الَِّذيَن ُحيَارِبُوَن الّلَه َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِيف اْألَْرِض َفَساداً َأن يـَُقتـَُّلوا َأْو ُيَصلَّبُ  َأْو  وا َأْو تـَُقطََّع أَْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهم ِمْن ِخَالفٍ ِإمنَّ
نـَْيا َوَهلُْم ِيف اْآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيمٌ    »2« »يُنَفْوا ِمَن اْألَْرِض ذِلَك َهلُْم ِخْزٌي ِيف الدُّ

كوشند، فقط اين است كه كشته شوند، يا به  جنگند، و در زمني به فساد و تباهى مى كيفر آنان كه با خدا و پيامربش مى
اين براى آنان رسواىي و خوارى . بريده شود، يا از وطن خود تبعيدشان كنند دارشان آويزند، يا دست راست و پاى چپشان

  .در دنياست، و براى آنان در آخرت عذاىب بزرگ است

______________________________  
  .85): 2(بقره  -)1(
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  .33): 5(مائده  -)2(

  126: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ْنيا ِخْزٌى َو نُِذيُقُه يـَْوَم اْلِقياَمِة َعذاَب احلَْريقِ ثاِىنَ ِعْطِفِه لُِيِضلَّ َعْن    »1« »َسبيِل الّلِه َلُه ِىف الدُّ

م[ با حالىت متكربانه و مغرورانه كه سراجنام مردم را از راه خدا گمراه كند؛ براى او در دنيا رسواىي است و روز قيامت ]  آ
  .چشانيم عذاب سوزان به وى مى

  »2« »ِمهاٌد َو ِمْن فـَْوِقِهْم َغواٍش وََكذِلَك َجنْزِى الظّاِلمنيَ  َهلُْم ِمْن جهّنم

  .دهيم هاىي از آتش است، و ما اين گونه ستمكاران را پاداش مى براى آنان بسرتى از دوزخ و برفرازشان پوشش

   آلودگان به ظلم - 9

  :اهل ستم و آلودگان به ظلم را حضرت حق پذيرفته است

ِْم َوَمن يـَْغِفُر الذُّنُوَب ِإالَّ َوالَِّذيَن ِإَذا  َما فـََعُلوا   الّلُه وََملْ ُيِصرُّوا َعَلىفـََعُلوا َفاِحَشًة َأْو َظَلُموا أَنـُْفَسُهْم ذََكُروا الّلَه َفاْستَـْغَفُروا ِلُذنُِو
ْم َوَجنَّاٌت َجتِْري ِمن* َوُهْم يـَْعَلُمونَ    »3« »َحتِْتَها اْألَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َونِْعَم َأْجُر اْلَعاِمِلنيَ  أُولِئَك َجزَاُؤُهم َمْغِفَرٌة ِمن َرِِّ

و آنان كه چون كار زشىت مرتكب شوند يا بر خود ستم ورزند، خدا را ياد كنند و براى گناهانشان آمرزش خواهند؛ و چه  
  آمرزد؟ كسى جز خدا گناهان را مى

پاداش آنان آمرزشى است از سوى پروردگارشان، و * كنند؛ پا فشارى منى اند، و دانسته و آگاهانه بر آنچه مرتكب شده
رها جارى است، در آن جاودانه]  درختانِ [هاىي كه از زيِر  شت   .اند؛ و پاداش عمل كنندگان، نيكوست آن 

______________________________  
  .9): 22(حج  -)1(

  .41): 7(اعراف  -)2(

  .136 -135): 3(آل عمران  -)3(
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  127: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »تـَوَّاباً َرِحيماً َوَلْو أَنـَُّهْم ِإذ َظَلُموا أَنـُْفَسُهْم َجاُءوَك َفاْستَـْغِفَروا الّلَه َواْستَـْغَفَر َهلُُم الرَُّسوُل َلَوَجُدوا الّلَه 

خواستند، و پيامرب هم  آمدند و از خدا آمرزش مى مىبه خود ستم كردند، نزد تو ]  با ارتكاب گناه[و اگر آنان هنگامى كه 
  .يافتند پذير و مهربان مى كرد، يقيناً خدا را بسيار توبه براى آنان طلب آمرزش مى

  »2« »َوَمن يـَْعَمْل ُسوءاً َأْو َيْظِلْم نـَْفَسهُ ُمثَّ َيْستَـْغِفِر الّلَه جيَِِد الّلَه َغُفوراً َرِحيماً 

  .يا برخود ستم ورزد، سپس از خدا آمرزش خبواهد، خدا را بسيار آمرزنده و مهربان خواهد يافتو هر كس كار زشىت كند 

پس كسى كه بعد از ستم كردنش توبه كند  »3« »َفَمن َتاَب ِمن بـَْعِد ظُْلِمِه َوَأْصَلَح فَِإنَّ الّلَه يـَُتوُب َعَلْيِه ِإنَّ الّلَه َغُفوٌر َرِحيمٌ 
  .پذيرد؛ زيرا خدا بسيار آمرزنده و مهربان است اش را مى ايد، يقيناً خدا توبهاصالح من] مفاسد خود را[و 

  »4« »َو انَّ َربََّك َلُذو َمْغِفَرٍة ِلّلناِس َعلى ظُْلِمِهْم َو انَّ َربََّك َلَشديُد اْلِعقابِ 

كيفر  ردگارت سختكنند صاحب آمرزش است، و مسلماً پرو  و قطعاً پروردگارت نسبت به مردم با ظلم و ستمى كه مى
  .است

 «5» شنيدم كه مسىت زتاب نبيد
 

 به مقصوره مسجدى در دويد

  بناليد بر آستان كرم
 

  برم  كه يارب فردوس اعلى

  مؤّذن گريبان گرفتش كه هني
 

  سگ و مسجد اى غافل از عقل و دين

  

______________________________  
  .64): 4(نساء  -)1(

  .110): 4(نساء  -)2(
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  .39): 5(مائده  -)3(

  .6): 13(رعد  -)4(

  .از باب ضرورت شعرى با دال آمده است. شراب: نبيذ -)5(

  128: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

شت   چه شايسته كردى كه جوئى 
 

  زيبدت ناز با روى زشت منى

  به گفت اين سخن پري و بگريست مست
 

  كه از من بدار اى جوامنرد دست

 عجب دارى از لطف پروردگار
 

 كه باشد گنه كارى اميدوار

 نگومي كه عذرم پذير تو را مى
 

 در توبه باز است و حق دستگري

  مهى شرم دارم زلطف كرمي
 

  كه خوامن گنه پيش عفوش عظيم

  كسى را كه پريى در آرد زپاى
 

  چو دستش نگريى خنيزد زجاى

 من آمن زپا اندر افتاده پري
 

 بفضل خودت دست گري! خدايا

  نگومي بزرگى و جاهم ببخش
 

  فروماندگى و گناهم ببخش

  اگر يارى اندك زلل داندم
 

  به ناخبردى شهره گرداندم

 تو بينا و ما خائف از يكديگر
 

 كه تو پرده پوشى و ما پرده در

  برآورده هر دم زبريون خروش
 

  تو با بنده در پرده و پرده پوش

 بندگان سركشندبه ناداىن ار 
 

 خداوندگاران قلم دركشند
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 اگر جرم خبشى به مقدار جود
 

 مناند گنه كارى اندر وجود

 گريى جبائى رسم و گرم دست
 

  گر بفكىن بر نگريد كسم

  گريى بقدر گناه و گر خشم
 

  بدوزخ فرست و ترازو خمواه

 بضاعت نياوردم اّال اميد
 

 ز عفوم مكن نااميد! خدايا

  

  )شريازى سعدى(

   مداومت بر ظلم -10

  .تداوم ظلم و ستم و عصيان و معصيت تا وقت مرگ باعث بسته شدن در توبه است

َوُهْم ُكفَّاٌر أُولِئَك ِإَذا َحَضَر َأَحَدُهُم اْلَمْوُت َقاَل ِإىنِّ تـُْبُت اآلَن َوَال الَِّذيَن َميُوتُوَن   َولَْيَسِت التـَّْوبَُة لِلَِّذيَن يـَْعَمُلوَن السَّيِّئاِت َحىتَّ 
  اْعَتْدنَا َهلُْم َعَذاباً 

  129: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »أَلِيماً 

و در آن حلظه كه متام [شوند، تا زماىن كه مرگ يكى از آنان فرا رسد  و براى كساىن كه پيوسته كارهاى زشت مرتكب مى
  :گويد]  ها از دست رفته فرصت

اينانند كه عذاىب دردناك براى آنان آماده  . روند، توبه نيست و نيز براى آنان كه در حال كفر از دنيا مى. اكنون توبه كردم
  .امي كرده

الّلِه   اً وََكاَن ذِلَك َعَلىِإالَّ َطرِيَق جهّنم َخاِلِديَن ِفيَها أََبد* ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَظَلُموا َملْ َيُكِن الّلُه لِيَـْغِفَر َهلُْم َوَال ِليَـْهِديـَُهْم َطرِيقاً 
  »2« »َيِسرياً 
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ستم ورزيدند، خدا بر آن نيست كه آنان را بيامرزد ]  به آيات اهلى، به خود و به ديگران[ترديد كساىن كه كافر شدند و  ىب
  .ن استاند؛ و اين كار بر خدا آسا مگر به راه دوزخ كه در آن جاودانه.* هدايت كند] مستقيم و استوار[و به راهى 

  »3« »فـَُقِطَع داِبُر اْلَقْوِم الَّذيَن َظَلُموا َو احلَْْمُدلِّلِه َربِّ اْلعاَلمنيَ 

ها ويژه خدا مالك و مرىب  ستم ورزيدند، بريده شد؛ و مهه ستايش]  به آيات ما و به مردم[در نتيجه ريشه كساىن كه 
  .جهانيان است

   دعا درباره ستمكاران -11

  :معاند مستجاب نيست دعا درباره ستمكاران

َقاَل يَانُوُح ِإنَُّه لَْيَس ِمْن َأْهِلَك ِإنَُّه َعَمٌل * نُوٌح َربَُّه فـََقاَل َربِّ ِإنَّ اْبِين ِمْن أَْهِلي َوِإنَّ َوْعَدَك احلَْقُّ َوأَنَت َأْحَكُم احلَْاِكِمنيَ   َونَاَدى
  َغيـُْر َصاِلٍح َفَال َتْسئَـْلِن َما

______________________________  
  .18): 4(نساء  -)1(

  .169 -168): 4(نساء  -)2(

  .45): 6(انعام  -)3(
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  »1« »لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإينِّ َأِعُظَك َأن َتُكوَن ِمَن اجلَْاِهِلنيَ 

ات  به راسىت كه پسرم از خاندان من است و يقيناً وعده! پروردگارا: گفتپروردگارش را ندا داد و  ]  پيش از توفان[و نوح 
رتين داوراىن]  به جنات خاندامن[ ]  داراى[به يقني او از خاندان تو نيست، او ! اى نوح: خدا فرمود.* حق است و تو 

دهم كه مبادا از ناآگاهان  ندرز مىكردارى ناشايسته است، پس چيزى را كه به آن علم ندارى از من خمواه، مهانا من تو را ا
  .باشى
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أَنـَُّهْم َكَفُروا بِالّلِه َوَرُسوِلِه َوالّلُه َاليـَْهِدى اْلَقْوَم اْستَـْغِفْر َهلُْم َأْو َالَتْستَـْغِفْر َهلُْم ِإن َتْستـَْغِفْر َهلُْم َسْبِعَني َمرًَّة فـََلن يـَْغِفَر الّلُه َهلُْم ذِلَك بِ 
  »2« »اْلَفاِسِقنيَ 

اگر براى آنان هفتاد بار هم ]  يكسان است[چه آمرزش خبواهى چه خنواهى ] اند كه عيب جويان مسخره كننده[اى آنان بر 
آمرزش خبواهى، خدا هرگز آنان را خنواهد آمرزيد؛ زيرا آنان به خدا و پيامربش كفر ورزيدند و خدا گروه فاسقان را هدايت 

  .كند منى

   اعتماد به ستمكاران -12

  :اعتماد و رغبت به ظاملان امرى ممنوع و حرام استميل و 

  »3« »َصُرونَ َوَال تـَرَْكُنوا ِإَىل الَِّذيَن َظَلُموا فـََتَمسَُّكُم النَّاُر َوَما َلُكم ِمن ُدوِن اللَِّه ِمْن أَْوِلَياَء ُمثَّ َال تُن

اطمينان نداشته باشيد و تكيه مكنيد كه آتش اند، متايل و  ستم كرده]  به آيات خدا، پيامرب و مردم مؤمن[و به كساىن كه 
  به مشا خواهد رسيد]  دوزخ[

______________________________  
  .46 -45): 11(هود  -)1(

  .80): 9(توبه  -)2(

  .113): 11(هود  -)3(
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  .شويد منىودر آن حال مشا را جز خدا هيچ سرپرسىت نيست، سپس يارى 

  :در تفسري منونه چند نكته مهم در اين باره آمده است

دارد و سپس  به معناى ستون و ديواره هائى است كه ساختمان يا اشياى ديگر را بر سر پا مى» ركن«ركون از ماده : الف
  .به معىن اعتماد و تكيه كردن بر چيزى به كار رفته است
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ا به يك مفهوم جامع و كلى باز  لمه در ذيل آيه آوردهگرچه مفّسران، معاىن بسيارى براى اين ك اند، وىل مهه يا غالب آ
گردد، مثًال بعضى آن را به معىن متايل و بعضى به معىن مهكارى و بعضى به معىن اظهار رضايت يا دوسىت و بعضى به  مى

  .اد و وابستگى مجع استاند كه مهه اينها در مفهوم جامع اتكا و اعتم معىن خري خواهى و اطاعت ذكر كرده

هايشان شركت  ها و ستمگرى در چه امورى نبايد به ظاملان تكيه كرد؟ بديهى است كه در درجه اول نبايد در ظلم: ب
ا در آنچه مايه ضعف و ناتواىن جامعه اسالمى و مّلت حممدى  ا كمك گرفت و در درجه بعد اتكاى بر آ جست و از آ

گردد، بايد از ميان برود كه اين   كفاىي و تبديل شدن به يك عضو وابسته و ناتوان مىو از دست دادن استقالل و خود 
  .اى خنواهد داشت ها جز شكست و ناكامى و ضعف جوامع اسالمى نتيجه گونه ركون

اگر مسلمانان با جوامع غري مسلمان روابط جتارى يا علمى بر اساس حفظ منافع مسلمني و استقالل و ثبات جوامع 
داشته باشند نه داخل در مفهوم ركون به ظاملني است و نه چيزى است كه از نظر اسالم ممنوع بوده باشد و در  اسالمى

  .عصر خود پيامرب صلى اهللا عليه و آله و اعصار بعد مهواره چنني ارتباطى وجود داشته است

آفريند كه به طور امجال بر هيچ كس   مىهاى فراواىن تكيه بر ظامل، مفاسد و نابساماىن: فلسفه حترمي ركون به ظاملان: ج
  .يابيم اى دست مى پوشيده نيست وىل هر قدر در اين مسئله كنجكاوتر شومي به نكات تازه

  132: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ا باعث گسرتش دامنه ظلم و فساد و تباهى جامعه هاست، در  است و تقويت آ تكيه بر ظاملان باعث تقويت آ
نبايد حق خود را از ) اى از اوقات جمبور هم شود و حىت در پاره(خوانيم كه انسان تا جمبور نشود  دستورهاى اسالمى مى

طريق يك قاضى ظامل و ستمگر بگريد، چرا كه مراجعه به چنني قاضى و حكومىت براى احقاق حق مفهومش به رمسيت 
  .شود، بيشرت است ياىن كه به خاطر از دست دادن حق مىشناخنت ضمىن و تقويت اوست و ضرر اين كار گاهى از ز 

برد و مردم را به ستم   گذارد و زشىت ظلم و گناه را از ميان مى تكيه بر ظاملان در فرهنگ فكرى جامعه آرام و آهسته اثر مى
  .منايد كردن و ستمگر بودن تشويق مى

اى جز بدخبىت خنواهد داشت، تا چه رسد به  د، نتيجهاصوًال تكيه و اعتماد بر ديگران كه در شكل وابستگى آشكار گرد
  .اين كه اين تكيه گاه ظامل و ستمگر باشد
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اى است كه روى پاى خود بايستد، مهان گونه كه قرآن در مثال زيباىي  يك جامعه پيشرو و پيشتاز و سربلند و قوى، جامعه
كه روى پاى خود ايستاده و براى زنده ماندن و سرافرازى نياز   مهانند گياه سرسبزى »1« ».ُسوِقهِ   َعلى  َفاْسَتوى :فرمايد مى

  .به وابستگى به چيز ديگر ندارد

اى است كه از هر نظر خود كفا باشد و پيوند و ارتباطش با ديگران، پيوندى بر اساس  يك جامعه مستقل و آزاد، جامعه
ى خواه از نظر فكرى و فرهنگى باشد يا نظامى منافع متقابل باشد، نه بر اساس اتكاى يك ضعيف بر قوى، اين وابستگ

اى جز اسارت و استثمار به بار خنواهد آورد و اگر اين وابستگى به ظاملان و ستمگران  يا اقتصادى و يا سياسى، نتيجه
ا و شركت در برنامه باشد، نتيجه ا خواهد بود اش وابستگى به ظلم آ   .هاى آ

شود كه حىت  ها نيست، بلكه پيوند و رابطه دو فرد را با يكديگر نيز شامل مى جامعه البته فرمان آيه فوق خمصوص به روابط
  يك انسان آزاده و با اميان هرگز نبايد

______________________________  
  .29): 48(فتح / -)1(
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دن استقالل، سبب كشيده شدن به دايره ظلم و ستم او و متكى به ظامل و ستمگر بوده باشد كه عالوه بر از دست دا
  .تقويت و گسرتش فساد و بيدادگرى خواهد بود

ا را بنده و برده خود  متام كساىن هستند كه دست به ظلم و فساد در ميان بندگان خدا زده الَّذيَن َظَلُموا منظور از اند و آ
ره كشى ساخته ا به نفع خود    .اند كرده  اند و از نريوهاى آ

اند داخل در  اند و گاهى مصداق اين عنوان بوده وىل مسّلم است كساىن كه در زندگى خود ظلم كوچكى را مرتكب شده
مفهوم آيه نيستند؛ زيرا در اين صورت كمرت كسى از آن مستثىن خواهد بود و ركون و اتكا به هيچكس جماز خنواهد شد، 

د در مهان جنبه ظلم و ستم بدانيم كه در اين صورت حىت كساىن را كه يكبار ستم  مگر اين كه معىن ركون را اتكا و اعتما
  »1« .شود اند؛ شامل مى كرده

  بينم دامن جهان تار است يا من تار مى منى
 

  بينم دامن كه خواب آلوده يا بيدار مى منى
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  بينم دامن چرا آزادگان را خوار مى منى
 

  بينم مىدامن طبيبان را چرا بيمار  منى

  بينم نيم يوسف ولكن گرگ آدخموار مى
 

  يكى در گوشه ويرانه افتاده به صد خوارى

  يكى از مال و دارائى زده بر طبل ىب عارى
 

  كند زارى يكى از دست اين ىب رحم مردم مى

  اش را كرده گلكارى يكى از مسرتاح خانه
  

  

   بينم عجب سريى بزير گنبد دّوار مى

______________________________  
  .سوره هود 113، ذيل آيه 263 -262/ 9: تفسري منونه -)1(

  134: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

 يكى از ىب نواىي چون ىن و نائى نوا دارد
 

 يكى از فرط سريى جنگ خونني با خدا دارد

 ها دارد يكى از جور ظامل در دل خود ناله
 

 پركنده هزاران زارها دارديكى چون مرغ 

  بينم هاى زار مى يكى را گرسنه با ناله
  

  

   صرف نعمت حق در شهوات -13

  :نعمت حق را در شهوات و لّذات حرام بردن، ظلم و عاملش از نظر قرآن جميد مرتف است

َنا ِمنـُْهْم َواتـََّبَع الَِّذيَن َظَلُموا َما أُْترُِفوا فـََلْوَال َكاَن ِمَن اْلُقُروِن ِمن قـَْبِلُكْم أُوُلوا بَِقيٍَّة يـَنـَْهْوَن َعِن  اْلَفَساِد ِيف اْألَْرِض ِإالَّ قَِليًال ِممَّْن َأْجنَيـْ
  »1« »ِفيِه وََكانُوا ُجمْرِِمنيَ 
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 از فساد در زمني بازدارند؟ مگر] مردم را[هاىي كه پيش از مشا بودند، مصلحاىن دلسوز نبودند كه  پس چرا در ميان امت
چيزى از نعمت ]  و دل بسته[رو  و آنان كه ستم كردند، دنباله. جناتشان دادمي] به سبب بازداشنت مردم از فساد[اندكى كه 

  .و آنان گنهكار بودند] كه در آن به سركشى و طغيان افتادند[و ثروت شدند 

َال تـَرُْكُضوا َواْرِجُعوا * فـََلمَّا َأَحسُّوا بَْأَسَنا ِإَذا ُهم ِمنـَْها يـَرُْكُضونَ * ماً آَخرِينَ وََكْم َقَصْمَنا ِمن قـَْرَيٍة َكاَنْت ظَاِلَمًة َوأَنَشْأنَا بـَْعَدَها قـَوْ 
َجَعْلَناُهْم َحِصيداً   ىتَّ َفَما زَاَلْت تِْلَك َدْعَواُهْم حَ * قَاُلوا يَا َويـَْلَنا ِإنَّا ُكنَّا َظاِلِمنيَ * َما أُْترِفْـُتْم ِفيِه َوَمَساِكِنُكْم َلَعلَُّكْم ُتْسأَلُونَ   ِإَىل 

  »2« »َخاِمِدينَ 

______________________________  
  .116): 11(هود  -)1(

  .15 -11): 21(انبياء  -)2(

  135: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

پس .* ستمكار بودند، درهم شكستيم، و پس از آنان قومى ديگرپديد آوردمي]  اهلش[و چه بسيار از شهرهاىي كه 
فرار نكنيد، :] از روى استهزا و حتقري به آنان گفتند.* [گرخيتند هنگامى كه عذاب ما را احساس كردند، ناگهان از آن مى

يدستان و [هايتان بازگرديد تا  بوديد و خانه] و مغرور[و به سوى زندگى مرّفهى كه در آن نازپرورده  بار ديگر به وسيله 
] با ديدن عذاب فرياد برداشتند و.]* [و مشا آنان را با كرب و خنوت برانيد[شود  از مشا درخواست كمك]  مستمندان

كن و خاموش  پس مهواره سخنشان مهني بود تا آن كه آنان را ريشه!* اى واى بر ما كه ما قطعاً ستمكار بودمي: گفتند
  .ساختيم

   ستمگران در روز قيامت -14

  :شود خواهند وىل به آنان پاسخ داده منى جهّنم مىستمگران در روز قيامت از حضرت حق جنات از 

ْب َدْعَوَتَك َونـَتَِّبِع الرُُّسَل َأَو َملْ َتُكونُوا   َوأَنِذِر النَّاَس يـَْوَم يَْأتِيِهُم اْلَعَذاُب فـَيَـُقوُل الَِّذيَن ظََلُموا َربـََّنا َأخِّْرنَا ِإَىل  َأَجٍل َقرِيٍب جنُِّ
  »1« »ُكم ِمن َزَوالٍ أَْقَسْمُتم ِمن قـَْبُل َما لَ 
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ما را تا ! پروردگارا: گويند اند، مى پس كساىن كه ستم ورزيده. آيد، هشدار ده و مردم را از روزى كه عذاب به سويشان مى
:] وىل به آنان گويند. [مدتى كوتاه مهلت ده تا دعوتت را اجابت كنيم، و از پيامربانت پريوى مناييم] سرآمدى نزديك و[

  !كرديد كه هرگز براى مشا زوال و فناىي نيست؟ كه پيش از اين سوگند ياد مىمشا نبوديد  

______________________________  
  .44): 14(ابراهيم  -)1(

  136: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

َنا ِشْقَوتـَُنا َو ُكنَّا قـَْوًما َضاّلنيَ   »َقاَل اْخُسواْ ِفيَها َو َالُتَكّلُمونِ * َأْخرِْجَنا ِمنـَْها َفِإْن ُعْدنَا َفِإنَّا ظِلُمونَ َربـََّنآ * َقاُلواْ َربـََّنا َغَلَبْت َعَليـْ
»1«  

ما را از دوزخ بريون آر، ! پروردگارا.* خبىت و شقاوت ما بر ما چريه شد، و ما گروهى گمراه بودمي تريه! پروردگارا: گويند مى
  :گويد مى] خدا.* [ترديد ستمكار خواهيم بود ىب بازگشتيم،] ها ها و گمراهى به بدى[پس اگر 

  !در دوزخ گم شويد و با من سخن مگوييد!] اى سگان[

   عذاب ستمكاران -15

  :ستمكاران در عذاب جهّنم؛ ختفيف ندارند

نـَْيا بِاْآلِخَرِة َفَال ُخيَفَُّف َعنـُْهُم اْلَعَذاُب َوَال    »2« »ُهْم يـُْنَصُرونَ  أُْولِئَك الَِّذيَن اْشتَـَرُوا اْحلََياَة الدُّ

  .دنيا را به جاى آخرت خريدند؛ پس نه عذاب از آنان سبك شود و نه يارى شوند] زودگذر[اند كه زندگى  اينان كساىن

  »3« »َواذا َرأَ الَّذيَن َظَلُموا اْلَعذاَب َفال ُخيَفَُّف َعنـُْهْم َوال ُهْم يـُْنَظُرونَ 

نه عذاب از آنان ]  به كيفر ستمشان[پس ] گريزى از آن ندارند يابند كه هيچ راه مى[و چون كه ستمكاران عذاب را ببينند 
  .شود، و نه مهلتشان دهند سبك مى

   متسخر وحى -16
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  :بازيچه گرفنت وحى و متسخر به خرب انبياى اهلى ظلم است

______________________________  
  .108 -106): 23(مؤمنون  -)1(

  .86): 2(بقره  -)2(

  .85): 16(حنل  -)3(

  137: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

م حمَُّْدٍث ِإالَّ اْسَتَمُعوُه َوُهْم يـَْلَعُبونَ  َالِهَيًة قـُُلوبـُُهْم َوَأَسرُّوا النَّْجَوى الَِّذيَن َظَلُموا َهْل هَذا ِإالَّ َبَشٌر * َما يَْأتِيِهم ِمن ِذْكٍر ِمن رَِِّّ
  »1« »وَن السِّْحَر َوأَنُتْم تـُْبِصُرونَ مِّثْـُلُكْم أَفـََتْأتُ 

شنوند و در حاىل كه سرگرم بازى  آيد مگر آن كه آن را مى اى از سوى پروردگارشان براى آنان منى هيچ يادآورى و پند تازه
مشغول است؛ و آنان كه ]  به امور مادى، خوشگذراىن و معصيت[هايشان  دل.]* كنند مى آن را مسخره[هستند 

آيا اين پيامرب جز اين است كه بشرى مانند مشاست؟ آيا مشا با چشم :] و گفتند[اند رازگوىي خود را پنهان داشتند  هپيش ستم
  !رويد؟ باز وشناخت وآگاهى به سوى ِسحر مى

اشاره به اين است كه كتب آمساىن  »2« »ُحمَْدث«كلمه ذكر در آيه فوق اشاره به هر سخن بيدار كننده است و تعبري به 
هاى قرآن و آيات آن هر كدام حمتواى تازه و نوى دارد كه از طرق خمتلف براى  گردد و سوره كى پس از ديگرى نازل مىي

  .گريند شود، اما چه سود براى كساىن كه مهه اينها را به شوخى مى هاى غافالن وارد مى نفوذ در دل

ا از تازه اند دل خوش كرده، گوىي پيمان  نياكان خود به ارث برده ها وحشت دارند، با مهان خرافات قدميى كه از گويا آ
اى خمالفت كنند، در حاىل كه اساس قانون تكامل بر اين است كه هر روز انسان با  اند كه با هر حقيقت تازه جاودانه بسته

  .سازد مسائل تازه و نويىن مواجه مى

ا در حاىل هستند كه : گويد باز براى تأكيد بيشرت مى ا از نظر  هايشان در هلو و ىب دلآ خربى فرو رفته است؛ زيرا آ
پندارند و از نظر باطن، گرفتار هلو و اشتغال فكر به مسائل ىب ارزش  ظاهر، مهه مسائل جدى را لعب و بازى و شوخى مى

  و
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______________________________  
  .3 -2): 21(انبياء  -)1(

  .تازه و جديد: حمدث -)2(

  138: ، ص7 رح صحيفه سجاديه، جتفسري و ش

  .غافل كننده هستند و طبيعى است چنني كساىن هرگز راه سعادت را خنواهند يافت

ا اشاره كرده مى اى از نقشه بعد به گوشه   :فرمايد هاى شيطاىن آ

پيغمرب يك بشر  اين: گويند دارند و مى دهند، پنهان مى اين ستمگران گفتگوهاى درگوشى خود را كه براى توطئه اجنام مى
عادى مهچون مشاست، حال كه او يك بشر عادى بيش نيست البد اين كارهاى خارق العاده او و نفوذ سخنش چيزى 

  بينيد؟ رويد با اين كه مى تواند باشد، آيا مشا به سراغ سحر مى جز سحر منى

   پشيماىن ظامل در قيامت -17

  :عذر ظامل در قيامت به هيچ عنوان پذيرفته نيست

ا بعثت صد و بيست و چهار هزار پيغمرب و امامت دوازه امام و عقل و فطرت و وجدان و حكمت حكيمان و ب
نصيحت ناصحان و عرفان عارفان كه مهه و مهه در راه هدايت انسان قرار داده شده براى بشر در قيامت عذر قابل 

  .پذيرش وجود خنواهد داشت

  »1« »وا َمْعِذَرتـُُهْم َوال ُهْم ُيْستَـْعَتُبونَ فـَيَـْوَمِئٍذ اليـَنْـَفُع الَّذيَن ظََلمُ 

دهد، و نه از آنان  شان به آنان سود منى اند، عذرخواهى ستم كرده]  به آيات ما و پيامربان[پس در آن روز كساىن كه 
  .عذرخواهى كنند] براى به دست آوردن خشنودى خدا[خواهند كه  مى

  »2« »ُهْم َو َهلُُم اللَّْعَنُة َو َهلُْم ُسوءُ الّدارِ يـَْوَم اليـَنْـَفُع الظّاِلمَني َمْعِذَرتُـ 

  .مهان روزى كه عذرخواهى ستمكاران سودشان ندهد و براى آنان لعنت خدا و سراى سخت و بدى است
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______________________________  
  .57): 30(روم  -)1(

  .52): 40(غافر  -)2(

  139: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  هاى ناجبا خواسته -18

  :تقاضاى ىب جا در حاىل كه از جانب حق مهه چيز براى انسان فراهم است ظلم است

ْرنا فيَها السَّيـَْر سريُوا فيها َلياِىلَ  نَـُهْم َو بـَْنيَ اْلُقرى الَّىت بارَْكنا فيها قُرًى ظاِهَرًة َو َقدَّ ْد بـَْنيَ َفقاُلوا َربَّنا باعِ * َو ايّاماً آِمننيَ  َوَجَعْلنا بـَيـْ
  »1« » َشُكورٍ اْسفارِنا َوَظَلُموا انـُْفَسُهْم َفَجَعْلناُهْم احاديَث َو َمزَّْقناُهْم ُكلَّ ُممَزٍَّق انَّ ِىف ذِلَك آلياٍت ِلُكلِّ َصبّارٍ 

ادمي، آبادى ا بركت  را در  هاى به هم پيوسته و منايان قرار دادمي، و سري و سفر و ميان مردم سبا و شهرهاىي كه در آ
ا مسافرت كنيد شب:] و گفتيم[آنان متناسب و به اندازه مقّرر داشتيم، ]  ميان[ اين [پس .* ها و روزها با امنّيت در آ

. ميان سفرهاى ما، دورى و فاصله انداز! پروردگارا: گفتند]  مغرورشدگان به رفاه و خوشى و ناسپاسان در برابر نعمت
يدست[ بر خودشان ستم  ]  اين گونه آنان[، و ]ان و پا برهنگان نتوانند در كنار آنان سفر كننداين را درخواست كردند تا 

قرار دادمي و مجعشان را به شدت متالشى و تار و مار كردمي، ]  براى عربت آيندگان[هاىي  كردند، پس ما آنان را داستان
  .هاست براى هر صربكننده سپاس گزارى عربت] ها سرگذشت[مهانا در اين 

  :ر تفسري منونه شرح دو آيه باال آمده استد

ا و سرزمني« ا را تا آن حد آباد كردمي كه نه تنها شهرهايشان را غرق نعمت ساختيم بلكه ميان آ هاىي را كه  سرزمني آ
   در حقيقت در ميان قوم سبا و سرزمني مبارك. هاى آشكار قرار دادمي بركت به آن داده بودمي شهرها و آبادى

______________________________  
  .19 -18): 34(سبأ  -)1(

  140: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .ديدند اى كم بود كه از هر يك ديگرى را مى ها به اندازه اى وجود داشت و فاصله اين آبادى هاى مّتصل و زجنريه آبادى
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ما : كند مهم و اساسى آن امنّيت است، اضافه مى اين از نظر آبادى، وىل از آن جا كه تنها عمران كاىف نيست و شرط
ا گفتيم ها فاصله در ميان اين آبادى ها و روزها در اين  ها؛ شب در ميان اين قريه: هاى مناسب و نزديك مقّرر كردمي و به آ

  .ها در امنّيت كامل مسافرت كنيد آبادى

نظر محله وحوش و درندگان بيابان، يا سارقني  اى داشت و از ها فواصل متناسب و حساب شده به اين ترتيب آبادى
ايت امنّيت بود، به گونه توانستند بدون زاد و توشه و مركب، ىب آن كه احتياج به  اى كه مردم مى وقطاع الطريق نيز در 

 حركت دسته مجعى و استفاده از افراد مسلح داشته باشند بدون هيچ خوف و ترس از جهت ناامىن راه يا كمبود آب و
  .آذوقه به مسري خود ادامه دهند

هاست، هم امنّيت از نظر دزدان  مقدم داشنت لياىل بر ايام ممكن است از اين جهت باشد كه مهم وجود امنّيت در شب
  .راه و هم وحوش بيابان و گرنه تأمني امنّيت در روز آسانرت است

ا را فرا گرفته بود، مانند بسيارى ديگر از هاى بزرگ اهلى كه سرت وىل اين مردم ناسپاس در برابر آن مهه نعمت اسر زندگى آ
ا را بر آن داشت كه راه ناسپاسى پيش   اقوام متنّعم، گرفتار غرور و غفلت شدند، مسىت و نعمت و كمى ظرفيت، آ

  .اعتنا گردند گريند، از مسري حق منحرف شوند و به دستورهاى اهلى ىب

ا اين   از مجله تقاضاهاى جنون ا فاصله افكند، گفتندآميز آ ميان : كه از خداوند تقاضا كردند كه در ميان سفرهاى آ
  !!سفرهاى ما دورى افكن تا بينوايان نتوانند دوش به دوش اغنيا سفر كنند

هاى خشكى پيدا شود، به اين جهت كه اغنيا و  اى بيفتد و بيابان هاى آباد فاصله منظورشان اين بود كه در ميان اين قريه
  ندان مايل نبودند افراد كم درآمدثرومت

  141: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ا سفر كنند و به هر جا مى ا و نشانه قدرت و  مهانند آ خواهند ىب زاد و توشه و مركب بروند، گوىي سفر از افتخارات آ
  .بايست اين امتياز و برترى مهيشه براى آنان ثبت شود ثروت بود و مى

كردند در  كردند به ديگران ستم مى آنان با اين تقاضاى ىب جا به خودشان ستم كردند، آرى، اگر فكر مىبه هر حال 
  .ها در چشم خودشان فرو رفت شكافتند و دود مهه اين آتش اشتباه بودند، خنجرى برداشته و سينه خود را مى

ا بيان مى   :ايدفرم كند مى به دنبال اين مجله كه درباره سرنوشت دردناك آ
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ا را سرگذشت و داستان براى ديگران قرار دادمي ا را جمازات كردمي و زندگانيشان را درهم پيچيدمي كه آ   .چنان آ

ها و سطورى بر  ها و يادى در خاطره از آن مهه زندگاىن با رونق و متدن درخشان و گسرتده چيزى جز اخبارى بر سر زبان
ا را سخت«صفحات تاريخ باقى مناند  به يقني در اين سرگذشت آيات و  »1« .»متالشى و پراكنده ساختيم و آ

  .هاى عربتى براى صابران و شاكران است نشانه

ا َوفُوِمَها َوَعَدِسَها َطَعاٍم َواِحٍد َفادُْع لََنا َربََّك ُخيْرِْج لََنا ِممَّا تـُْنِبُت اْألَْرُض ِمْن بـَْقِلَها َوِقثَّاِئهَ   َلْن َنْصِربَ َعَلى  َوِإْذ قـُْلُتْم يَا ُموَسى
ِبالَِّذى ُهَو َخيـٌْر اْهِبُطوا ِمْصراً َفِإنَّ َلُكْم َما َسأَ ْلُتْم َوُضرَِبْت َعَلْيِهُم الذِّلَُّة َواْلَمْسَكَنةُ   َوَبَصِلَها قَاَل أََتْسَتْبِدلُوَن الَِّذي ُهَو أَْدىنَ 
  »2« »انُوا َيْكُفُروَن بِآيَاِت الّلِه َويـَْقتـُُلوَن النَِّبيَِّني ِبَغْريِ احلَْقِّ ذِلَك ِمبَا َعَصوا وََكانُوا يـَْعَتُدونَ َوبَاُءوا ِبَغَضٍب ِمَن الّلِه ذِلَك ِبأَ نـَُّهْم كَ 

كنيم، پس از پروردگارت خبواه تا از آنچه  ما هرگز بر يك نوع غذا صرب منى! اى موسى: هنگامى كه گفتيد] ياد كنيد[و 
  آيا مشا: گفت]  موسى. [و خيار و سري و عدس و پيازش را براى ما آماده كند روياند از سبزى زمني مى

______________________________  
  .سوره سبأ 19 -18، ذيل آيه 66 -63/ 18: تفسري منونه -)1(

  .61): 2(بقره  -)2(

  142: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

رت، غذاى پست به شهرى فرود آييد كه آنچه ] اكنون كه چنني درخواست نارواىي داريد! [خواهيد؟ مىتر را  به جاى غذاى 
خوارى و بيچارگى و نياز بر آنان زده شد و سزاوار خشم خدا شدند؛ اين ]  داغِ [و . خواستيد، براى مشا آماده است

كشتند؛ اين  مربان را به ناحق مىورزيدند و پيا به سبب آن بود كه آنان مهواره به آيات خدا كفر مى]  خوارى و خشم[
  .كردند جتاوز مى]  از حدود حق[سرپيچى منودند و پيوسته ]  از فرماِن من[به علت آن بود كه ]  كفرورزى و كشنت پيامربان[

   عذاب ستمگر در قيامت -19

  :پذيرند از ظامل و ستمگر در قيامت براى رفع عذاب چيزى منى
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ن ُدوِن الّلِه َوِيلٌّ َوَال نَـُهْم َلِعباً َوَهلْواً َوَغرَّتْـُهُم احلََْياُة الدُّنـَْيا َوذَكِّْر ِبِه َأن تـُْبَسَل نـَْفٌس ِمبَا َكَسَبْت َلْيَس َهلَا مِ َوَذِر الَِّذيَن اختََُّذوا ِدي
يٍم َوَعَذاٌب أَِليٌم ِمبَا َكانُوا َيْكُفُرونَ َشِفيٌع َوِإن تـَْعِدْل ُكلَّ َعْدٍل َاليـُْؤَخْذ ِمنـَْها أُولِئَك الَِّذيَن أُْبِسُلوا ِمبَا َكَسُبوا   »َهلُْم َشرَاٌب ِمن محَِ

»1«  

با قرآن اندرز ده؛ كه ] مردم را[و كساىن كه دينشان را بازى و سرگرمى گرفتند، و زندگى دنيا آنان را فريفت، و اگذار؛ و 
و به هالكت [حمروم ماند ]  رمحت و ثواب از[مرتكب شده ]  از گناهان[آنچه ] كيفر[به ]  در روز قيامت[مبادا كسى 
هر گونه عوض و ]  اش از عذاب براى رهاىي[؛ و او را جز خدا سرپرست و ياور و شفيعى نباشد؛ و اگر ]سپرده شود

حمروم ]  از رمحت و ثواب[اند  مرتكب شده]  از اعمال زشت[آنانند كه به سبب آنچه . اى بدهد از او پذيرفته نشود فديه
  و. اند]  به هالكت سپرده شده و[مانده 

______________________________  
  .70): 6(انعام  -)1(
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  .اى از آب جوشان و عذاىب دردناك است ورزيدند براى آنان نوشابه كفر مى]  به آيات اهلى[به خاطر آن كه مهواره 

نَـُهْم بِاْلِقْسِط َو ُهْم اليُظْ  َوَلْو انَّ ِلُكلِّ نـَْفٍس َظَلَمتْ   »َلُمونَ ما ِىف اْالْرِض َالفْـَتَدْت ِبِه َواَسرُّوا النَّداَمَة َلّما رَاُوا اْلَعذاَب َو ُقِضَى بـَيـْ
»1«  

از [براى هر كسى كه ستم كرده مهه ثروتى كه در زمني است فراهم باشد، يقيناً آن را براى بازخريد خود ]  در قيامت[اگر 
كنند،  پشيماىن و اندوه خود را پنهان مى]  از شدت شرمسارى[پردازد؛ و زماىن كه عذاب را ببينند  مى]  جاودانه عذاب

  .شود و مورد ستم قرار خنواهند گرفت وميان آنان به عدالت و انصاف داورى مى

َالفْـَتَدْوا ِبِه ِمْن ُسوِء اْلَعذاِب يـَْوَم اْلِقياَمِة َو َبدا َهلُْم ِمَن الّلِه ما َملْ َيُكونُوا َوَلْو انَّ لِلَّذيَن َظَلُموا ما ِىف ْاَالْرِض َمجيعاً َو ِمثْـَلهُ َمَعُه 
  »2« »َحيَْتِسُبونَ 

ترديد حاضرند  اند، مهه آنچه در زمني است و مانندش با آن باشد، ىب ستم ورزيده] به آيات خدا[و اگر براى كساىن كه 
]  هاى گوناگون از عذاب[اب سخت روز قيامت عوض دهند، و از سوى خدا آنچه را كه آن را براى رهاىي خود از عذ

  .شود پنداشتند، آشكار مى منى
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   مظلومان در آخرت -20

  :منايد شوند، در دنيا و آخرت عنايت خاص مى خداوند مهربان به آنان كه از طرف ستمكاران مورد ظلم واقع مى

يَن هاَجُروا ِىف الّلِه  ْنيا َحَسَنةً َو الذَّ   ِمْن بـَْعِد ما ظُِلُموا لَنُبَـوِّئنـَُّهْم ِىف الدُّ

______________________________  
  .54): 10(يونس  -)1(

  .47): 39(زمر  -)2(
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  »1« »ْم يـَتَـوَكَُّلونَ الَّذيَن َصبَـُروا َو َعلى َرِِّ * َوَالْجُر اْآلِخَرِة اْكبَـُر َلْو كانُوا يـَْعَلُمونَ 

و آنان كه پس از ستم ديدنشان براى به دست آوردن خشنودى خدا هجرت كردند، يقيناً آنان را در اين دنيا در جايگاه 
رت و برتر است، اگر مى كه داراى چه كّمّيت و كيفيىت [دانستند  و مكاىن نيكو جاى دهيم، و قطعاً پاداش آخرت 

صرب كردند و فقط بر پروردگارشان توّكل ]  برابر مصايب، وحوادث و آزار ديدن از ديگران در[مهانان كه .]* است
  .كنند مى

  :در تفسري منونه در ذيل اين دو آيه آمده است

ا احرتام « مقام مهاجران در اسالم مقام فوق العاده پر ارجى است، هم خود پيامرب و هم مسلمانان بعد، مهگى براى آ
ا به متام زندگى خويش براى گسرتش دعوت اسالم پشت پا زدند، بعضى جان خود را به خاصى قائل بودند ، چرا كه آ

  .دانستند خطر انداختند و بعضى از مهه اموال خود چشم پوشيدند و جالب اين كه خود را در اين معامله نيز برنده مى

كردند هرگز  عناصر شيطاىن كه بر آن حكومت مىاگر فداكارى آن مهاجران در آن روزها نبود، حميط خفقان بار مكه و 
ا با اين  داد صداى اسالم به گوش كسى برسد و اين صدا را براى مهيشه در گلوى مؤمنان خفه مى اجازه منى كردند، اما آ

 جهش حساب شده نه تنها مكه را زير سيطره خود درآورند، بلكه صداى اسالم را به گوش جهانيان رساندند و اين سّنىت
  .است براى مهه مسلمانان در چنني شرايطى و در مهه تاريخ
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ايت اخالص اين مهاجران است كه تنها » سبيل«كه حىت كلمه    هاَجُروا ِىف اللّهِ   تعبري به هم در آن ذكر نشده اشاره به 
  براى خدا و در مسري اهللا و به خاطر

______________________________  
  .42 -41): 16(حنل  -)1(
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  .رضاى او و محايت و دفاع از آيينش دست به چنني هجرتى زدند نه براى جنات جان خود و يا استفاده مادى ديگر

ل دهد كه نبايد فوراً ميدان را خاىل كرده بلكه بايد تا آن جا كه ممكن است ايستاد و حتمّ  نشان مى ِمْن بـَْعِد ما ظُِلُموا  مجله
منود، اما هنگامى كه حتمل آزار دمشن جز جرأت و جسارت و تضعيف مؤمنان مثرى نداشته باشد در اين جا بايد دست 

رتى تعقيب  تر، جهاد در متام زمينه به هجرت زد، تا با كسب قدرت بيشرت و فراهم ساخنت سنگرهاى حمكم ها از موضع 
  .ى و فرهنگى و تبليغاتى منتهى گرددهاى نظام شود و به پريوزى طرفداران حق در زمينه

ْنيا َحَسَنةً   مجله دهد كه مهاجران راستني اگر چه در آغاز كار، امكانات مادى خود را از دست  نشان مى َلُنبَـوِّئـَنـَُّهْم ىف الدُّ
است مى   .دهند وىل سراجنام حىت از نظر زندگى دنيا پريوزى با آ

اى به مبارزه  ذليالنه مبريد، چرا با شجاعت مهاجرت نكند و از موضع تازهچرا انسان زير فشار ضربات دمشن مباند و 
  برخنيزد تا حق خويش را بگريد؟

انتخاب دو صف صرب و توّكل براى مهاجران دليلش روشن است؛ زيرا در چنني حوادث سخت و طاقت فرسا كه در 
است، استقامىت به عظمت حادثه و يا برتر و آيد در درجه اول شكيباىي و صرب و استقامت الزم  زندگى انسان پيش مى

بيشرت، سپس توّكل و اعتماد بر خدا و اصوًال اگر انسان در اين گونه حوادث تكيه گاه حمكم و مطمئن معنوى نداشته 
  .باشد، صرب و استقامت براى او ممكن نيست

ه شكيباىي و استقامت در برابر انتخاب صرب به خاطر اين است كه در آغاز اين مسري به سوى اللّ : اند بعضى گفته
هاى نفس الزم است و انتخاب توّكل به خاطر اين است كه پايان اين مسري به انقطاع و بريدن از هر چه غري خدا  خواسته

  .اجنامد بنابراين صف اّول آغاز راه است و دوم پايان آن است و پيوسنت به او مى

   كن نيست، انسان، خنستو به هر حال هجرت بريون، بدون هجرات دروىن مم
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بايد از عاليق پست مادى دروىن بربد و به سوى فضايل اخالقى هجرت كند تا بتواند در بريون دست به چنني هجرتى 
قاتـَُلوَن ِبانـَُّهْم ظُِلُموا َو انَّ الّلَه اِذَن ِللَّذيَن يُ  »1« ».بزند و از دارالكفر با پشت پا زدن به مهه چيز به دار االميان منتقل گردد

  »2« »َعلى َنْصرِِهْم َلَقديرٌ 

گريند، چون به آنان ستم شده اذن جنگ داده شده، مسّلماً خدا  مورد جنگ و هجوم قرار مى]  ستمكارانه[به كساىن كه 
  .بر يارى دادن آنان تواناست

   حسرت ظاملان در دنيا و آخرت -21

شوند، حسرت و  در دنيا و آخرت بر اثر اعمال ناشايسته و اخالق سوء دچار حسرت و اندوه مى ستمگران و ظاملان
  :اندوهى كه دائمى و مهيشگى است و عالجى ندارد

ا ُمثَّ َتُكوُن َعَلْيِهْم َحسْ  ُمثَّ يـُْغَلُبوَن َوالَّذيَن َكَفُروا اىل جهّنم  َرةً انَّ الَّذيَن َكَفُروا يـُْنِفُقوَن اْمواَهلُْم لَِيُصدُّوا َعْن َسبيِل الّلِه َفَسيـُْنِفُقوَ
  »3« »ُحيَْشُرونَ 

براى [كنند تا مردم را از راه خدا بازدارند، و به زودى مهه اموالشان را  مسلماً كساىن كه كافرند، اموالشان را هزينه مى
زيرا خواهند ديد  [شود  ندامت مىبراى آنان مايه حسرت و ]  اين عمل[كنند؛ سپس  خرج مى]  جلوگريى از گسرتش اسالم

شوند، و آنان كه كافرند به سوى دوزخ   و آن گاه مغلوب مى]  اند و اسالم هم گسرتش يافته كه ثروتشان را از دست داده
  .گردآورى خواهند شد

______________________________  
  .سوره حنل 42 -41، ذيل آيه 239 -237/ 11: تفسري منونه -)1(

  .39): 22(حج  -)2(

  .36): 8(انفال  -)3(
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  »1« »َو اْنِذْرُهْم يـَْوَم احلَْْسَرِة اْذ ُقِضَى اْالْمُر َو ُهْم ىف َغْفَلٍة َو ُهْم اليـُْؤِمُنونَ 

هستند و اميان ]  ىشديد[خربى  برتسان، در حاىل كه آنان در ىب -آنگاه كه كار از كار بگذرد -و آنان را از روز حسرت
  .آورند منى

 َأْعَماَهلُْم َحَسرَاٍت َعَلْيِهْم َوَما ُهْم ِخبَارِِجَني ِمَن َوَقاَل الَِّذيَن اتـَّبَـُعوا َلْو َأنَّ لََنا َكرًَّة فـََنَتبَـرَّأَ ِمنـُْهْم َكَما تـَبَـرَُّءوا ِمنَّا َكذِلَك يُرِيِهُم الّلهُ 
  »2« »النَّارِ 

بود تا ما هم از ] به دنيا[كاش براى ما بازگشىت : پريوى كردند، گويند] از پيشوايان شرك و كفربه جاى خدا [و آنان كه 
خدا اين گونه اعمالشان را كه براى آنان مايه اندوه و دريغ . جستيم، مهان گونه كه آنان از ما بيزارى جستند آنان بيزارى مى

  .آمدىن نيستنددهد و اينان هرگز از آتش بريون  است، به آنان نشان مى

  واليت كفار -22

  :انتخاب كّفار به واليت و سرپرسىت و سردمدارى ظلم است

ْمياِن َو  ُْم ِمْنُكْم فَاولِئَك ُهُم يا ايـَُّها الَّذيَن آَمُنوا التـَتَِّخُذوا آباَئُكْم َو اْخواَنُكْم اْولِياَء اِن اْسَتَحبُّوا اْلُكْفَر َعَلى اْإلِ َمْن يـَتَـَوهلَّ
  »3« »ُمونَ الظّالِ 

اگر پدرانتان و برادرانتان كفر را بر اميان ترجيح دهند، آنان را دوستان و سرپرستان خود مگرييد؛ و كساىن از ! اى اهل اميان
  .مشا كه آنان را دوست و سرپرست خود گريند، هم اينانند كه ستمكارند

______________________________  
  .39): 19(مرمي  -)1(

  .167 ):2(بقره ) 2(

  .23): 9(توبه  -)3(
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يُهاِجُروا ِيف َسِبيِل الّلِه َفِإن تـََولَّوا َفُخُذوُهْم َواقْـتـُُلوُهْم   َودُّوا َلْو َتْكُفُروَن َكَما َكَفُروا فـََتُكونُوَن َسَواًء َفَال تـَتَِّخُذوا ِمنـُْهْم أَْولَِياءَ َحىتَّ 
  »1« »ُمتُوُهم َوَال تـَتَِّخُذوا ِمنـُْهْم َولِيّاً َوَال َنِصرياً َحْيُث َوَجدْ 

با هم برابر و يكسان ]  در كفر و ضاللت[اند، مشا هم كافر شويد، تا  آنان دوست دارند مهان گونه كه خود كافر شده
از [جرت كنند؛ پس اگر ه]  براى پذيرش دين[بنابراين از آنان دوستاىن انتخاب نكنيد تا آن كه در راه خدا . باشيد

آنان را هر كجايافتيد بگرييد و بكشيد، و از ] و به خيانت و جنايتشان بر ضد مشا ادامه دادند[روى برتافتند ]  هجرت
  .آنان يار و ياورى نگرييد

  »2« »ِباْلَمَودَِّة َوَقْد َكَفُرْوا ِمبَا َجاءَُكم ِمَن احلَْقِّ يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال تـَتَِّخُذوا َعُدوِّي َوَعُدوَُّكْم َأْولَِياءَ تـُْلُقوَن ِإَلْيِهم 

كنيد، در حاىل كه آنان  دمشنان من و دمشنان خودتان را دوستان خود مگرييد، مشا با آنان اظهار دوسىت مى! اى اهل اميان
  .به طور يقني به آنچه از حق براى مشا آمده كافرند

   رستگار نشدن ستمكاران -23

  :ران و ظاملان در صورت ادامه ظلم تا حلظه مرگ از فالح و پريوزى و جنات و سعادت براى ابد حمرومندستمكا

  »3« »َمَكانَِتُكْم ِإينِّ َعاِمٌل َفَسْوَف تـَْعَلُموَن َمْن َتُكوُن َلُه عاِقَبُة الّداِر إنَُّه َاليـُْفِلُح الظّاِلُمونَ   ُقْل يَا قـَْوِم اْعَمُلوا َعَلى

]  در اجنام دادن وظايفم[بكوشيد، من هم ]  براى مبارزه با من و آيينم[تا جاىي كه در قدرت مشاست ! قوماى : بگو
   كوشم، سپس خواهيد دانست مى

______________________________  
  .89): 4(نساء  -)1(

  .1): 60(ممتحنه  -)2(

  .135): 6(انعام  -)3(

  149: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .شوند سراجنام خوش و نيكوى سراى آخرت براى كيست؟ قطعاً ستمكاران رستگار منى كه
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  »1« »ِمْن ِعْنِدِه َو َمْن َتُكوُن َلهُ عاِقَبُة الّداِر انَُّه اليـُْفِلُح الظّاِلُمونَ   َرّىب اْعَلُم ِمبَْن جاَء ِباْهلُدى  َو قاَل ُموسى

ترديد  هدايت آورده و به كسى كه سراجنام نيك براى اوست داناتر است؛ ىبپروردگارم به كسى كه از نزد او : و موسى گفت
  .شوند ستمكاران پريوز منى

   ستمكاران در گمراهى -24

  :ستمكاران در گمراهى آشكارند

  »2« »هذا َخْلُق الّلِه َفاُروىن ماذا َخَلَق الَّذيَن ِمْن ُدونِِه َبِل الظّاِلُموَن ىف َضالٍل ُمبنيٍ 

ا كه غري اويند . ينش خدااين است آفر  اند؟  چه چيزى آفريده] ايد و مشا به عنوان معبود برگزيده[پس به من نشان دهيد آ
ا چيزى نيافريده[   .بلكه ستمكاران در گمراهى آشكارى هستند] اند آ

ْع ِِْم َو اْبِصْر يـَْوَم يَْأُتونَنا لِكِن الظّاِلُموَن اْليَـْوَم ىف َضالٍل ُمبنيٍ    »3« »امسِْ

شوند، وىل امروز ستمكاران در گمراهى  چه شنوا و چه بينا مى]  نسبت به حقايق[آيند  آنان روزى كه به سوى ما مى
  .آشكارند

______________________________  
  .37): 28(قصص  -)1(

  .11): 31(لقمان  -)2(

  .38): 19(مرمي  -)3(

  150: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

   داشنت ستمكاران در قيامتياور ن -25

  :ستمكاران در روز قيامت كه متام مردم نياز به يار و ياور دارند، هيچ گونه پشتيبان و ياورى ندارند

  »1« »َربـََّنا ِإنََّك َمن ُتْدِخِل النَّاَر فـََقْد َأْخَزيـَْتُه َوَما لِْلظَّاِلِمَني ِمْن أَْنَصارٍ 
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اى، و براى ستمكاران هيج يارى وجود  آتش در آورى، قطعاً خوار و رسوايش كردهترديد هر كه را تو در  ىب! پروردگارا
  .ندارد

  »2« »َو اْنِذْرُهْم يـَْوَم اْألزَِفِة اِذ اْلُقُلوُب َلَدى اْحلَناِجِر كاِظمَني ما لِلظّاِلمَني ِمْن َمحيٍم َوال َشفيٍع ُيطاعُ 

ها به گلوگاه رسد، در حاىل كه مهه وجودشان پر از غم و  جان]  ساز شدت تر [و آنان را از روز نزديك بيم ده، آنگاه كه 
  !براى ستمكاران هيچ دوست مهرباىن و شفيعى كه شفاعتش پذيرفته شود، وجود ندارد. اندوه است

   احتجاج مالئكه با ستمكاران -26

  :شوند حمكوم مىكنند و ستمگران در اين احتجاج و گفتگو  مالئكه با ستمكاران به وقت مرگ احتجاج مى

ْألَْرِض َقالُوا َأَملْ َتُكْن َأْرُض الّلِه َواِسَعًة ِإنَّ الَِّذيَن تـََوفَّاُهُم اْلَمَالِئَكُة ظَاِلِمي أَنـُْفِسِهْم َقالُوا ِفيَم ُكْنُتْم قَاُلوا ُكنَّا ُمْسَتْضَعِفَني ِيف ا
  »3« »ِصرياً فـَتـَُهاِجُروا فيَها َفأُولِئَك َمْأَواُهْم جهّنم َوَساَءْت مَ 

  با ترك هجرت از ديار كفر، و ماندن زير سلطه كافران و[قطعاً كساىن كه 

______________________________  
  .192): 3(آل عمران  -)1(

  .18): 40(غافر  -)2(

  .97): 4(نساء  -)3(

  151: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

دارى و  از نظر دين: [گويند كنند، به آنان مى فرشتگاْن آنان را قبض روح مى]  هنگامى كه[بر خويش ستم كردند ]  مشركان
ناور : گويند فرشتگان مى. ما در زمني، مستضعف بودمي: گويند در چه حاىل بوديد؟ مى]  زندگى آيا زمني خدا وسيع و 

  .و آن بد بازگشت گاهى است پس جايگاهشان دوزخ است! مهاجرت كنيد؟]  از حميط شرك به ديار اميان[نبود تا در آن 

َفاْدُخُلوا * ِإنَّ اللََّه َعِليٌم ِمبَا ُكنُتم تـَْعَمُلونَ   الَِّذيَن تـَتَـَوفَّاُهُم اْلَمَالِئَكُة ظَاِلِمي أَنُفِسِهْم َفأَْلَقُوا السََّلَم َما ُكنَّا نـَْعَمُل ِمن ُسوٍء بـََلى
ينَ أَبـَْواَب جهّنم َخاِلِديَن ِفيها فـََلِبْئَس َمثْـوَ    »1« »ى اْلُمَتَكربِّ
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از در تسليم در ]  در آن موقعيت[گريند؛ پس  اند، مى مهانان كه فرشتگان جانشان را در حاىل كه ستمكار بر خود بوده
ومسلماً خدا به آنچه مهواره اجنام ] داديد يقيناً اجنام مى: به آنان گويند. [دادمي ما هيچ كار بدى اجنام منى:] و گويند[آيند 
ايد؛ و بد جاىي است جايگاه  بنابراين از درهاى دوزخ وارد شويد در حاىل كه در آن جاودانه.* ديد، داناستدا مى

  .مستكربان

   ستمكاران و فرار از مرگ -27

  :ستمكاران و ظاملان از مرگ فرارى و ترسان هستند

اُر ا ْآلِخَرُة ِعْنَد الّلِه َخاِلَصًة ِمن  َمْت * ُدوِن النَّاِس فـََتَمنـَُّوا اْلَمْوَت ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقنيَ ُقْل ِإْن َكاَنْت َلُكُم الدَّ َوَلْن يـََتَمنـَّْوُه أََبداً ِمبَا َقدَّ
  »2« »أَْيِديِهْم َوالّلُه َعِليٌم ِبالظَّاِلِمنيَ 

  نزد]  با مهه نعمت هايش[سراى آخرت ] پنداريد آن گونه كه مى[اگر : بگو

______________________________  
  .29 -28): 16(حنل  -)1(

  .95 - 94): 2(بقره  -)2(

  152: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .خدا ويژه مشاست نه مردم ديگر، پس چنانچه راستگوييد مرگ را آرزو كنيد

  .كنند؛ و خدا به ستمكاران داناست اند، آرزو منى و آنان هرگز مرگ را به سبب گناهاىن كه مرتكب شده* 

َمْت * َصاِدِقنيَ  أَيـَُّها الَِّذيَن َهاُدوا ِإن َزَعْمُتْم أَنَُّكْم أَْولَِياءُ لِلَِّه ِمن ُدوِن النَّاِس فـََتَمنـَُّوا اْلَمْوَت ِإن ُكنُتمْ ُقل يَا  َوَال يـََتَمنـَّْونَُه أََبداً ِمبَا َقدَّ
  »1« »أَْيِديِهْم َواللَُّه َعِليٌم ِبالظَّاِلِمنيَ 

كنيد كه فقط مشا دوستان خداييد نه مردم ديگر، پس آرزوى مرگ كنيد اگر راستگوييد  گمان مىاگر  ! اى يهوديان: بگو
اند هرگز  وىل آنان به سبب گناهاىن كه مرتكب شده.]* چون دوستان خدا براى رسيدن به لقاى او مشتاق مرگ هستند[

  .كنند، و خدا به ستمكاران داناست آروزى مرگ منى
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   ىحمروميت از هدايت اهل -28

  :ظامل تا در ظلمت كفر و عناد و فساد است از هدايت اهلى حمروم است

ى ُحيِْىيْ َوميُِيُت قَاَل أَنَا ُأْحِىي َوأُِميُت قَاَل َأَملْ تـََر ِإَىل الَِّذى َحاجَّ ِإبـْرَاِهيَم ِىف َربِِّه َأْن آَتاُه الّلُه اْلُمْلَك ِإْذ َقاَل ِإبـْرَاِهيُم َرىبَِّ الَّذِ 
َا ِمَن اْلَمْغِرِب فـَُبِهَت الَِّذى َكَفَر َوالّلُه َال ِإبـْرَا   »2« »يـَْهِدى اْلَقْوَم الظَّاِلِمنيَ ِهيُم َفِإنَّ الّلَه يَْأِتى بِالشَّْمِس ِمَن اْلَمْشرِِق َفْأِت ِ

ابراهيم درباره با ] از روى كرب و غرور[ننگريسىت به كسى كه چون خدا او را پادشاهى داده بود ]  با ديده عربت[آيا 
   پروردگارم كسى: هنگامى كه ابراهيم گفت! منطق پرداخت؟ پروردگارش به جمادله و ستيز و گفتگوى ىب

______________________________  
  .7 -6): 62(مجعه  -)1(

  .258): 2(بقره  -)2(

  153: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

و براى مشتبه كردن كار بر مردم، دستور . [مريامن كنم و مى من هم زنده مى: گفت] او[مرياند  كند و مى است كه زنده مى
براى بسنت راه مغالطه و تزوير به روى [ابراهيم .] داد دو زنداىن حمكوم را حاضر كردند، يكى را آزاد و ديگرى را كشت

پس آن كه كافر شده بود، متحري ! ورآورد، تو آن را از مغرب برآ مسلماً خدا خورشيد را از مشرق بريون مى: گفت]  دمشن
  .كند هدايت منى]  به خاطر جتاوز، ستم، پافشارى بر عناد و جلاجشان[گر را  و خدا گروه ستم. و مبهوت شد

  »1« »ظَّاِلِمنيَ َعَلى الّلِه َكِذباً لُِيِضلَّ النَّاَس ِبَغْريِ ِعْلٍم ِإنَّ اللَّه َاليـَْهِدى اْلَقْوَم ال  َفَمْن َأْظَلُم ِممَِّن افْـتَـَرى

مسّلماً خدا گروه ! پس ستمكارتر از كسى كه به خدا دروغ بندد تا مردم را از روى ناداىن و جهالت گمراه كند، كيست؟
  .كند ستمكاران را هدايت منى

   لعنت ستمگران -29

  :باشند ستمگران مورد لعنت خداوند و مالئكه و متام مردم مى
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ِِْم َوَشِهُدوا َأنَّ الرَُّسوَل َحقٌّ َوَجاَءُهُم اْلبَـيـَِّناُت َوالّلُه َال يـَْهِدى اْلَقْوَم الظَّ َكْيَف يـَْهِدى الّلُه قـَْوماً   أُولِئَك * اِلِمنيَ َكَفُروا بـَْعَد ِإميَا
َالِئَكِة َوالنَّاِس َأْمجَِعنيَ 

َ
  »2« »َجزَاُؤُهْم َأنَّ َعَلْيِهْم َلْعَنَة الّلِه َوامل

ت كند كه بعد از آن كه اميان آوردند، و به حّقانّيت رسول اسالم شهادت دادند، و داليل چگونه خدا گروهى را هداي
   اينان كيفرشان اين است.* كند روشن و آشكار براى آنان آمد، كافر شدند؟ و خدا گروه ستمكاران را هدايت منى

______________________________  
  .144): 6(انعام  -)1(

  .87 -86): 3(آل عمران  -)2(

  154: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .كه لعنت خدا و فرشتگان و مهه مردم بر آنان است

ْم اال لَ   َوَمْن اْظَلُم ِممَِّن اْفرتى ْم َو يـَُقوُل اْالْشهاُد هُؤالِء الَّذيَن َكَذبُوا َعلى َرِِّ ِه َعَلى ْعَنُة اللّ َعَلى الّلِه َكِذباً اولِئَك يـُْعَرُضوَن َعلى َرِِّ
  »1« »الظّاِلمنيَ 

بر پروردگارشان عرضه خواهند شد، ]  در قيامت[و ستمكارتر از كساىن كه به خدا دروغ بندند چه كسى است؟ اينان 
  :گويند مى]  اعمال[وگواهان 

  .لعنت خدا بر ستمكاران باد! اينان كساىن هستند كه بر پروردگارشان دروغ بستند؛ آگاه باشيد

   از ستمگران گريى كناره  -30

  :يكى از دعاهاى اهل اميان به پيشگاه حضرت حق اين است كه آنان را از قرار گرفنت با ستمكاران حفظ كند

  »2« »َو اذا ُصرَِفْت اْبصاُرُهْم تِْلقاَء اْصحاِب النّاِر قاُلوا رَبَّنا الَجتَْعْلنا َمَع اْلَقْوِم الظّاِلمنيَ 

شتيان، چشمانشان ناخواسته  ما را با گروه ستمكاران قرار ! پروردگارا: به سوى دوزخيان گردانده شود، گويندو چون 
  .مده

  »3« »َربِّ َفال َجتَْعْلىن ِىف اْلَقْوِم الظّاِلمنيَ 
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  .]و با آنان قرين عذاب مكن[مرا در ميان گروه ستمكاران قرار مده ! پس پروردگارا

______________________________  
  .18): 11(هود  -)1(

  .47): 7(اعراف  -)2(

  .94): 23(مؤمنون  -)3(

  155: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

   ستمكار و مؤمن در قيامت -31

  :ستمكار و مؤمن در پيشگاه خداوند مساوى نيستند

اْآلِخِر َو جاَهَد ىف َسبيِل الّلِه الَيْستَـُووَن ِعْنَد الّلِه َو الّلهُ اَجَعْلُتْم ِسقاَيَة اْحلاجِّ َو ِعماَرَة اْلَمْسِجِد احلَْراِم َكَمْن آَمَن ِبالّلِه َو الْيَـْوِم 
  »1« »ال يـَْهِدى اْلَقْوَم الظّاِلمنيَ 

ايد كه به خدا و روز قيامت اميان آورده  كسى قرار داده]  عمل[آيا آب دادن به حاجيان و آباد كردن مسجداحلرام را مانند 
  .كند نزد خدا برابر و يكسان نيستند و خدا گروه ستمكاران را هدايت منى] اين دو[! و در راه خدا جهاد كرده است؟

  »2« »اَفَمْن كاَن ُمْؤِمناً َكَمْن كاَن فاِسقاً الَيْستَـُوونَ 

  .مساوى و يكسان نيستند]  نه هرگز اين دو گروه[اند؟  اند مانند كساىن هستند كه فاسق با اين حال آيا كساىن كه مؤمن

   ى و ظلمجاسوس -32

  :جاسوسى عليه مردم مسلمان خيانت و از مصاديق بارز ظلم و ستم است -32

  »3« »َو الّلُه َعليٌم ِبالظّاِلمنيَ َلْو َخَرُجوا فيُكْم مازاُدوُكْم اّال َخباًال َوَالْوَضُعوا ِخالَلُكْم يـَبْـُغوَنُكُم اْلِفتـَْنَة َو فيُكْم َمسّاُعوَن َهلُْم 

در ميان ]  و منّامى[افزودند و مسّلماً خود را براى سخن چيىن  آمدند، جز شّر و فساد به مشا منى ون مىبا مشا بري ]  هم[اگر 
  براى از[دادند تا  مشا قرار مى
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______________________________  
  .19): 9(توبه  -)1(

  .18): 32(سجده  -)2(

  .47): 9(توبه  -)3(
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كه به نفعشان خربچيىن [جوىي كنند و در ميان مشا جاسوساىن براى آنان هستند  فتنه]  گسسنت شريازه سپاه اسالم  هم
  .؛ و خدا به ستمكاران داناست]كنند مى

ا نه  شركت نكردن افراد تاريك دل در ميدان جهاد نه تنها جاى تأّسف نيست، بلكه شايد جاى خوشحاىل باشد؛ زيرا آ
  .اى خواهند شد گشايند، بلكه با آن روح نفاق و ىب امياىن و احنراف اخالقى سرچشمه مشكالت تازه منى فقط مشكلى را

دهد كه هيچ گاه در فكر افزودن سياهى لشگر و تعداد نباشند،  آيه شريفه در حقيقت به مسلمانان يك درس بزرگ مى
ر چند نفراتشان كم باشد، اين درسى بود براى ديروز بلكه به فكر اين باشند كه افراد خملص و با اميان انتخاب كنند ه

  .مسلمانان و براى امروز و فرداى آنان

ا مهراه مشا به سوى ميدان جهاد حركت مى كردند خنستني اثر شومشان اين بود كه چيزى جز ترديد و اضطراب بر  اگر آ
  .افزودند مشا منى

ا با سرعت كوشش مى لشگر نفوذ كنند و به اجياد نفاق و تفرقه و از هم گسسنت كنند در ميان نفرات  به عالوه آ
  .پيوندهاى احتاد بپردازند

  .و فيُكْم َمسّاُعوَن َهلُمْ  كنند اى از افراد هستند كه براى گروه منافقان جاسوسى مى در ميان مشا پاره

ا كه پنهاىن ستم به خويش يا  خداوند مهه ستمگران را مى ا كه آشكارا و آ كنند از ديدگاه علم او  جامعه مىشناسد، آ
  .خمفى نيستند

  ستمگران مبغوض خدا -33
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  :ستمگران مورد حمبت خدا نيستند

   َو َجزاءُ َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة ِمثْـُلها َفَمْن َعفا َو اْصَلَح َفاْجرُُه َعَلى الّلِه انَُّه ال حيُِبُ 
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  »1« »الظّاِلمنيَ 

ميان خود و طرف [مانند مهان بدى است؛ وىل هر كه بگذرد و ]  چون قتل و زخم زدن و اتالف مال[پاداش بدى 
  .پاداشش بر عهده خداست؛ يقيناً خدا ستمكاران را دوست ندارد. اصالح منايد] مقابلش را

  »2« »َوالّلُه َال حيُِبُّ الظَّاِلِمنيَ  َوَأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحلَِاِت فـَيـَُوفِّيِهْم ُأُجوَرُهمْ 

دهد؛ و خدا ستمكاران را  و اما كساىن كه اميان آوردند و كارهاى شايسته اجنام دادند، خدا پاداششان را به طور كامل مى
  .دوست ندارد] كه به دين كافر شدند، يا از دين فقط به اسم آن قناعت كردند[

   ستمكارترين مردم -34

  :ردم كيانند؟ستمكارترين م

َا أُولِئَك َما َكاَن َهلُْم َأْن َيْدُخُلوَها ِإالَّ َخاِئِفَني َهلُْم ِىف الدُّنـَْيا   َوَمْن َأْظَلُم ِممَّْن َمَنَع َمَساِجَد الّلِه َأْن يُْذَكَر ِفيَها اْمسُُه َوَسَعى ِ ِىف َخرَا
  »3« »ِخْزٌى َوَهلُْم ِىف ا ْآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيمٌ 

ا   كساىن ستمكارتر از كساىن مىو چه   باشند كه از بردن نام خدا در مساجد خدا جلوگريى كردند، و در خراىب آ
براى ]. از عدالت و انتقام خدا[درآيند، جز در حال ترس ]  مراكز عبادت[كوشيدند؟ آنان را شايسته نيست كه در آن 

  .آنان در دنيا خوارى و زبوىن است و در آخرت عذاىب بزرگ است

______________________________  
  .40): 42(شورى  -)1(

  .57): 3(آل عمران  -)2(

  .114): 2(بقره  -)3(
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  »1« »َوَمْن َأْظَلُم ِممَّْن َكَتَم َشَهاَدًة ِعنَدُه ِمَن الّلِه َوَما الّلُه ِبَغاِفٍل َعمَّا تـَْعَمُلونَ 

  سى كه شهادتى را كه از خدا نزد اوست پنهان كند، كيست؟وستمكارتر از ك

  .خرب نيست دهيد، ىب وخدا از آنچه اجنام مى

  »2« »َعَلى الّلِه َكِذباً َأْو َكذََّب ِبآيَاتِِه ِإنَُّه َاليـُْفِلُح الظَّاِلُمونَ   َوَمْن َأْظَلُم ِممَِّن افْـتَـَرى

  .او را تكذيب كرده، كيست؟ يقيناً ستمكاران، رستگار خنواهند بودستمكارتر از كسى كه بر خدا دروغ بسته، يا آيات 

  »3« »َعَلى الّلِه َكِذباً لُِيِضلَّ النَّاَس ِبَغْريِ ِعْلٍم ِإنَّ اللَّه َاليـَْهِدى اْلَقْوَم الظَّاِلِمنيَ   َفَمْن َأْظَلُم ِممَِّن افْـتَـَرى

مسّلماً خدا گروه ! روى ناداىن و جهالت گمراه كند، كيست؟ پس ستمكارتر از كسى كه به خدا دروغ بندد تا مردم را از
  .كند ستمكاران را هدايت منى

  »4« »َعَلى الّلِه َكِذباً اْو َكذََّب ِبآياِتِه انَُّه اليـُْفِلُح اْلُمْجرُِمونَ   َفَمْن اْظَلُم ِممَِّن افْـَرتى

  .كيست؟ يقيناً گنهكاران، رستگار خنواهند شد  پس ستمكارتر از كسى كه بر خدا دروغ بندد يا آياتش را تكذيب كند،

   رفيق گمراه كننده -35

  :انتخاب رفيق گمراه كننده ظلم است

______________________________  
  .140): 2(بقره  -)1(

  .21): 6(انعام  -)2(

  .144): 6(انعام  -)3(

  .17): 10(يونس  -)4(
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ْذ ُفَالناً َخِليًال   يَا َويـَْلَىت * َيَدْيِه يـَُقوُل يَالَْيَتِىن اختََّْذُت َمَع الرَُّسوِل َسبِيًال   يـََعضُّ الظَّاِملُ َعَلى َويـَْومَ  َلَقْد َأَضلَِّىن َعِن الذِّْكِر * لَْيَتِىن َملْ َأختَِّ
  »1« »بـَْعَد ِإْذ َجاَءِىن وََكاَن الشَّْيَطاُن ِلْإلِنَساِن َخُذوًال 

اى كاش مهراه اين : گويد مى] و[گزد  مى]  از شدت اندوه و حسرت به دندان[روزى كه ستمكار، دو دست خود را  و
* گرفتم، به دوسىت منى] كه سبب بدخبىت من شد[اى واى، كاش من فالىن را * گرفتم، پيامرب راهى به سوى حق برمى

پس از گمراه كردنش تنها و غريب در [و شيطان مهواره انسان را . ترديد مرا از قرآن پس از آن كه برامي آمد گمراه كرد ىب
  .گذارد وامى]  وادى هالكت

  :در شأن نزول آيات باال در تفسري منونه آمده است كه

آمد غذاىي  در عصر رسول خدا دو نفر دوست در ميان مشركان به نام عقبه و اّىب بودند، هر زمان عقبه از سفر مى«
داشت به حمضر پيامرب صلى اهللا عليه و آله  كرد و در عني حال دوست مى قومش را دعوت مى داد و اشراف ترتيب مى

  .برسد هر چند اسالم را نپذيرفته بود

روزى از سفر آمد و طبق معمول ترتيب غذا داد و دوستان را دعوت كرد، در ضمن از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله نيز 
  .دعوت منود

خورم تا  من از اين سفره غذا منى: گسرتدند و غذا حاضر شد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمودهنگامى كه سفره را  
  .شهادت به وحدانّيت خدا و رسالت من دهى، عقبه شهادتني بر زبان جارى كرد

نه به خدا قسم من منحرف : اى عقبه از آيينت منحرف شدى؟ او گفت: اين خرب به گوش رفيقش اّىب رسيد، گفت
  دم، اما مردى بر من وارد شد كه حاضر نبود ازنش

______________________________  
  .29 -27): 25(فرقان  -)1(
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غذامي خبورد جز اين كه شهادتني بگومي، من از اين شرم داشتم كه او از سر سفره من برخيزد ىب آن كه غذا خورده باشد لذا 
  .ادمشهادت د

عقبه اين كار را كرد و مرتّد ! شوم مگر اين كه در برابر او بايسىت و سخت توهني كىن من هرگز از تو راضى منى: اىب گفت
  .شد و سراجنام در جنگ بدر در صف كفار به قتل رسيد و رفيقش اّىب نيز در روز جنگ احد كشته شد

زند و به گمراهى كشيده  ت گمراه و گمراه كننده دست مىآيات فوق سرنوشت مردى را كه در اين جهان به انتخاب دوس
  »1« ».شود شرح داد مى

   يار مظلومان -36

  :خداوند يار مظلومان و ستمديدگان است

 »َفال ُيْسِرْف ِىف اْلَقْتِل ِإنَُّه َكاَن َمنُصوراً  طَاناً َوَال تـَْقتـُُلوا النـَّْفَس الَِّىت َحرََّم اللَّهُ ِإالَّ بِاحلَْقِّ َوَمن قُِتَل َمْظُلوماً فـََقْد َجَعْلَنا ِلَولِيِِّه ُسلْ 
»2«  

اده[و كسى را كه خدا كشتنش را حرام كرده  ]  و به ناحق[جز به حق نكشيد، و هر كس مظلوم ]  و به جانش حرمت 
د در كشنت امي، پس وارث مقتول نباي قرار داده] جهت خوخنواهى، ديه و عفو[كشته شود، براى وارثش تسّلطى بر قاتل 

  .مورد محايت قرار گرفته است]  با قوانني صحيح و درسىت چون ديه و قصاص[زياده روى كند؛ زيرا او 

   ظلم در روايات

  

  :حضرت باقر عليه السالم فرمود

______________________________  
  .سوره فرقان 29 -27، ذيل آيه 69 -68/ 15: تفسري منونه -)1(

  .33): 17(اسراء  -)2(
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يا بـَُىنَّ اوِصيَك ِمبا اْوصاِىن ِبِه اِىب عليه السالم حَني : َصْدرِِه ُمثَّ قالَ   َلّما َحَضَرْت َعِلىَّ ْبَن احلَُْسْنيِ عليه السالم اْلَوفاُة َضمَّىن اىل
  »1« .يا بـَُىنَّ ايّاَك َو ظُْلَم َمْن الجيَُِد َعَلْيَك ناِصراً االَّ الّلهَ : قالَ َحَضرَْتُه اْلَوفاُة، َو ِمبا ذََكَر انَّ اباُه اْوصاُه ِبِه فَ 

تو را به آنچه پدرم به وقت ! اى پسرم: چون وقت وفات امام سّجاد عليه السالم رسيد مرا به سينه گرفت، سپس فرمود
بر حذر باش از ! اى پسرم: فرمود كنم، سپس يادآور شد كه پدرش به او وصيت وفاتش به من وصيت كرد سفارش مى

  .ستم به كسى كه بر تو يارى جز خدا ندارد

  :امري املؤمنني عليه السالم فرمود

  »2« .َمْن خاَف َربَُّه َكفَّ ظُْلَمهُ 

  .گريد هر كه از خدا برتسد؛ جلوى ستم خود را بر مردم مى

  :و نيز فرمود

  »3« .اْلِعبادِ ِبْئَس الزّاُد اَىل اْلَمعاِد اْلُعْدواُن َعَلى 

  .ستم بر بندگان خدا، چه توشه بدى براى معاد است

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

  »4« .َيْظِلُم َمْن فـَْوَقُه بِاْلَمْعِصَيِة، َو َمْن ُدونَُه بِاْلَغَلَبِة، َو يُِعُني الظََّلَمةَ : يا بـَُىنَّ لِلظّاملِِ َثالُث َعالماتٍ : قاَل ُلْقماُن ِالبِْنهِ 

تر از  كند و به پائني به باالتر از خودش با نافرماىن ستم مى: براى ستمكار سه عالمت است: لقمان به فرزندانش گفت
   خودش با زورگوئى و غلبه و به

______________________________  
  .163/ 2: ؛ جمموعة ورّام1، حديث 79، باب 308/ 72: حبار األنوار -)1(

  .8، حديث 322: ؛ األماىل، شيخ صدوق3، حديث 79، باب 309 /72: حبار األنوار -)2(

  .13623، حديث 77، باب 97/ 12: ؛ مستدرك الوسائل4، حديث 79، باب 309/ 72: حبار األنوار -)3(
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  .113، حديث 121/ 1: ؛ اخلصال8، حديث 79، باب 310/ 72: حبار األنوار -)4(
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  .دهد ان كمك مىستمكار 

  :فرمود كند كه امري املؤمنني عليه السالم پيوسته مى امام صادق عليه السالم از پدرانش عليهم السالم روايت مى

  »1« .اْلعاِمُل بِالظُّْلِم، َو اْلُمعُني َعَلْيِه، َو الرّاضى ِبِه ُشرَكاءُ َثالثَةٌ 

  .گناهندستمگر و كمك كار به او و راضى از عمل ظامل سه شريك در  

  :حضرت باقر عليه السالم فرمود

ْنيا ُهَو الظُُّلماُت ِىف ْاآلِخرَةِ    »2« .لظُّْلُم ِىف الدُّ

  .ها در آخرت است اش تاريكى ستم در دنيا نتيجه

  :حضرت صادق عليه السالم فرمود

  »3« .النّاِر يـَْوَم اْلِقياَمةِ َمْن اَكَل ِمْن ماِل اخيِه ظُْلماً َو َملْ يـَُردَُّه َعَلْيِه اَكَل َجْذَوًة ِمَن 

هر كس از مال برادر ديىن خود، به ستم و ظلم خبورد و آن را به صاحبش برنگرداند، در قيامت آتش سرخ شده خواهد 
  .خورد

  :امام صادق عليه السالم فرمود

َيسيَل ِمْن َعرَِقِه اْوِديٌَة َويُناِدى ُمناٍد ِمْن   عاٍم َعلى رِْجَلْيِه َحّىت  يا يُوُنُس َمْن َحَبَس َحقَّ اْلُمْؤِمِن اقاَمُه الّلُه يـَْوَم اْلِقياَمِة َمخَْسِمَأةِ 
   فـَيـَُوبَُّخ اْربَعَني يـَْوماً ُمثَّ يـُْؤَمُر ِبِه اَىل : قالَ . هَذا الظّاِملُ الَّذى َحَبَس َعِن الّلِه َحقَّهُ : ِعْنِد الّلهِ 

______________________________  
  .72؛ حديث 107/ 1: ؛ اخلصال16، حديث 79، باب 312/ 72: ارحبار األنو  -)1(
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  .20949، حديث 77، باب 49/ 16: ؛ وسائل الشيعة18، حديث 79، باب 312/ 72: حبار األنوار -)2(

  .20960، حديث 78، باب 53/ 16: ؛ وسائل الشيعة24، حديث 79، باب 313/ 72: حبار األنوار -)3(
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  »1« .الّنارِ 

دارد در حدى   هر كس حق مؤمىن را حبس كند خداوند در قيامت پانصد سال او را در روى دو پايش نگاه مى! اى يونس
اين است ستمگرى كه حقش از : دهد اى از جانب خداوند ندا مى كه رودها از عرق از او جارى شود و ندا دهنده

  .شود كه به آتش واردش كنند كنند، آنگاه امر مى را چهل روز سرزنش مىاو : جانب خدا حبس شده، سپس فرمود

  :حضرت صادق عليه السالم فرمود

ا ُمْؤِمٍن َحَبَس ُمْؤِمناً َعْن ماِلِه َو ُهَو َحيْتاُج الَْيِه َملْ يَُذْق َو الّلِه ِمْن َطعاِم اْجلَنَِّة َوال َيْشرَ    »2« .ُب ِمَن الرَّحيِق اْلَمْخُتومِ اميُّ

شت نچشد و از باده  هر مؤمىن مؤمن ديگر را از مالش منع كند، در حاىل كه به آن حمتاج است، به خدا قسم از غذاى 
  .ناب و پاكيزه بسته شده نياشامد

  :كند حضرت صادق عليه السالم از پدرانش عليهم السالم از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله روايت مى

  »3« .َح اليـَُهمُّ ِبظُْلِم اَحدٍ اْفَضُل اجلِْهاِد َمْن اْصبَ 

  .برترين جهاد انسان صبح كردن اوست در حاىل كه قصد ستم به كسى از مردم را نداشته باشد

  :كند حضرت رضا عليه السالم از پدرانش عليهم السالم از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله روايت مى

  »4« .ايّاُكْم َو الظُّْلَم َفانَُّه ُخيِْرُب قـُُلوَبُكمْ 

______________________________  
  .240: ؛ ثواب االعمال72، حديث 33، باب 100/ 1: ؛ احملاسن2، حديث 367/ 2: الكاىف -)1(

  .72، ذيل حديث 33، باب 100/ 1: ؛ احملاسن31، حديث 79، باب 314/ 72: حبار األنوار -)2(
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  .449، حديث 47، باب 292/ 1: ؛ احملاسن32، حديث 79، باب 314/ 72: حبار األنوار -)3(

  .13635، حديث 77، باب 103/ 12: ؛ مستدرك الوسائل34، حديث 79، باب 315/ 72: حبار األنوار -)4(

  164: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .كند ها را ويران مى از ظلم و ستم بپرهيزيد كه اين عمل دل

  :فرمودند سخنراىن خود مىرسول خدا در : امام باقر عليه السالم فرمود

  »1« .ِسباُب اْلُمْؤِمِن ِفْسٌق، َو ِقتاُلُه ُكْفٌر، َو اْكُل حلَِْمِه َمْعِصَيُة الّلِه، و ُحْرَمُة ماِلِه َكُحْرَمِة َدِمهِ 

  .ناسزا گفنت به مؤمن فسق و جنگ با او كفر و غيبت او معصيت خدا و احرتام مالش مهچون احرتام خون اوست

  :املؤمنني عليه السالم فرمودامري 

  »2« .َمْن َظَلَمَك فـََقْد نـََفَعَك َو اَضرَّ بِنَـْفِسهِ 

  .زند رساند و به خود ضرر مى كند به حقيقت كه به تو سود مى آن كس كه به تو ستم مى

  :به حضرت باقر عليه السالم عرضه داشتم: پريمردى از قبيله خنع گفت

  :َزَمِن احلَّْجاِج اىل يـَْوِمى هذا فـََهْل ِىل ِمْن تـَْوبٍَة؟ قالَ اّىن َملْ اَزْل واِلياً ُمْنُذ 

  »3« .تـَُؤدِّى اَىل ُكلِّ ذى َحقٍّ َحقَّهُ   ال، َحّىت : َفَسَكَت ُمثَّ اَعْدُت َعَلْيِه، َفقالَ 

از اين عمل من به طور دائم تا امروز از طرف حجاج بن يوسف ثـََقفى آن ستمكار ىب بديل فرماندار بودم، آيا براى من 
نه، مگر اين كه حق : گويد امام باقر در جوامب سكوت كرد، دوباره سؤامل را تكرار كردم حضرت فرمود اى هست؟ مى توبه

  .هر صاحب حقى كه در ايام حكومتت از بني رفته به او باز گرداىن

  :حضرت صادق عليه السالم فرمود

ا ىف نـَْفِسِه اوْ    »4« .ىف ماِلِه اْو ىف ُوْلِدهِ  َمْن َظَلَم َمْظِلَمًة اِخَذ ِ
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______________________________  
  .4946، حديث 569/ 3: ؛ من الحيضره الفقيه46، حديث 79، باب 320/ 72: حبار األنوار -)1(

  .45، حديث 293: ؛ الّدعوات، راوندى48، ذيل حديث 79، باب 320/ 72: حبار األنوار -)2(

  .20959، حديث 78، باب 52/ 16: ؛ وسائل الشيعة59، حديث 79اب ، ب329/ 72: حبار األنوار -)3(

  .9، حديث 332/ 2: ؛ الكاىف62، ذيل حديث 79، باب 330/ 72: حبار األنوار -)4(

  165: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .شود كسى كه ستمى مرتكب شود، انتقام آن ستم از او يا مال او يا فرزندان او گرفته مى

  :صادق عليه السالم فرمودحضرت 

َفامَّا الَّذيَن يُْدِخُلُهُم الّلُه اْجلَنََّة ِبَغْريِ ِحساٍب . َثالثٌَة يُْدِخُلُهُم الّلُه اْجلَنََّة ِبَغْريِ ِحساٍب، َو َثالَثٌة يُْدِخُلُهُم الّلُه الّناَر ِبَغْريِ ِحسابٍ 
َو امَّا الثَّالَثُة الَّذيَن يُْدِخُلُهُم الّناَر ِبَغْريِ ِحساٍب َفاماٌم . َرُه ىف طاَعِة الّلِه َعزََّوجلَّ ُعمْ   َفاماٌم عاِدٌل َو تاِجٌر َصُدوٌق َو َشْيٌخ اْفىن

  »1« .جاِئٌر َو تاِجٌر َكُذوٌب َو َشْيٌخ زانٍ 

شت مى اما آنان كه بدون . برد كند و سه نفر را بدون حساب به جهّنم مى خداوند سه نفر را بدون حساب وارد 
شت مىح   :ورند ساب به 

رهرب عادل، تاجرى كه شديداً راستگو ست وپريمردى كه عمرش را در طاعت خدا به سر برده است و اما سه نفرى كه 
  :شوند بدون حساب وارد جهّنم مى

  .رهرب ستمگر و تاجر دروغگو و پريمرد زناكار است

  :كند لسالم روايت مىحضرت صادق عليه السالم از پدرانش عليهم السالم از على عليه ا

ْؤِمنَني؟ قالَ : انَّ ىف جهّنم َرَحى َتْطَحُن، اَفال َتْساُلوىن ماَطْحُنها؟ َفقيَل لَهُ 
ُ
اْلُعَلماءُ اْلَفَجرَُة، َو اْلُقرّاءُ : َفما َطْحُنها يا أِمري امل

  :َو انَّ ِىف النّاِر َلَمديَنًة يُقاُل َهلا. اْلُعَرفاءُ اْلَكَذبَةُ اْلَفَسَقُه، َو اْجلَباِبَرُة الظََّلَمُة، َو اْلُوَزراءُ اخلََْونَُة، َو 

  :َو َما فيها يا امريَاْلُمْؤِمنني؟ َفقالَ : احلَْصيَنُة اَفال َتْسأَُلوِىن ما فيها؟ َفقيلَ 
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  »2« .ِفيها اْيدى النّاِكثنيَ 

  پرسيد آرد آن آسيا چيست؟ كند، از من منى در جهّنم آسيائى است كه آرد مى

______________________________  
  .1، حديث 80/ 1: ؛ اخلصال5، حديث 81، باب 337/ 72: حبار األنوار -)1(

  .65، حديث 296/ 1: ؛ اخلصال14، حديث 81، باب 338/ 72: حبار األنوار -)2(
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و در . سق، سالطني ستمگر، وزيران خائن، خربگزاران دروغگوعلماى گناهكار، قاريان فا: عرضه داشتند چيست؟ فرمود
  پرسيد در آن چيست؟ عرضه داشتند چيست؟ گويند، از من منى آتش شهرى است كه به آن حصينه مى

  .بيعت شكنان: فرمود

  فداى دوست نكردمي جان و دل صد حيف
 

  زاختيار نرستيم زآب و گل صد حيف

  

  نفسىزعشق حق نزدمي آتشى جبان 
 

  مهيشه ز آتش ديومي مشتعل صد حيف

  بكام دوست نبودمي يك نفس صد آه
 

  رسيد دمشن آخر بكام دل صد حيف

  كنيم دمى جهاز عقىب باقى منى
 

  بكار دنىي فانيم مشتغل صد حيف

  گذشت عمر نكردمي از سر اخالص
 

  عبادتى كه زند سر ز نور دل صد حيف

 نيافت آيينه دل صفا زصيقل ما
 

  مباند در دل ما زنگ ز آب و گل صد حيف
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  )فيض كاشاىن(

   دعاى

  

15  

  

   بيمارى يا اندوه و گرفتارى

  

  

  169: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

»1«  

  

َفَما » 2«َما َأْحَدْثَت ِيب ِمْن ِعلٍَّة ِيف َجَسِدي اللَُّهمَّ َلَك احلَْْمُد َعَلى َما َملْ َأَزْل أََتَصرَُّف ِفيِه ِمْن َسَالَمِة َبَدِين َو َلَك احلَْْمُد َعَلى 
أَ َوْقُت الصِّحَِّة الَِّيت َهَنْأَتِين ِفيَها طَيَِّباِت » 3«َأْدرِي يَا ِإهلَِي َأيُّ اْحلَاَلْنيِ َأَحقُّ بِالشُّْكِر َلَك؟ َو َأيُّ اْلَوقْـتَـْنيِ َأْوَىل بِاحلَْْمِد َلَك؟ 

َا ِالبِْتَغاِء َمْرَضاِتَك َو َفْضِلَك َو قـَوَّيـَْتِين َمَعَها َعَلى َما َوفـَّْقَتِين َلُه ِمْن َطاَعِتَك ِرْزِقَك َو َنشَّْطَتِين  َأْم َوْقُت اْلِعلَِّة الَِّيت » 4«ِ
َا َختِْفيفاً ِلَما ثـَُقَل ِبِه َعَليَّ َظْهرِي ِمَن ا َا َو النـَِّعِم الَِّيت َأْحتَْفَتِين ِ خلَِْطيَئاِت َو َتْطِهرياً ِلَما انـَْغَمْسُت ِفيِه ِمَن السَّيَِّئاِت َو َحمَّْصَتِين ِ

َو ِيف ِخَالِل َذِلَك َما َكَتَب ِيلَ اْلَكاتَِباِن ِمْن زَِكيِّ اْألَْعَماِل َما َال » 5«تـَْنِبيهاً ِلتَـَناُوِل التـَّْوَبِة َو َتْذِكرياً ِلَمْحِو احلَْْوَبِة ِبَقِدِمي النـِّْعَمِة 
اللَُّهمَّ َفَصلِّ » 6« َصِنيِعَك ِإَيلَّ ْلٌب َفكََّر ِفيِه َو َال ِلَساٌن َنَطَق ِبِه َو َال َجارَِحٌة َتَكلََّفْتُه َبْل ِإْفَضاًال ِمْنَك َعَليَّ َو ِإْحَساناً ِمنْ قَـ 

َت ِيب َو َطهِّْرِين ِمْن َدَنِس َما َأْسَلْفُت َو اْمُح َعينِّ َشرَّ َما َقدَّْمُت َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو َحبِّْب ِإَيلَّ َما َرِضيَت ِيل َو َيسِّْر ِيل َما َأْحَللْ 
 َتَحوَِّيل َعْن َصْرَعِيت ِإَىل َجتَاُوزَِك وَ َو َأْوِجْدِين َحَالَوَة اْلَعاِفَيِة َو َأِذْقِين بـَْرَد السََّالَمِة َو اْجَعْل َخمَْرِجي َعْن ِعلَِّيت ِإَىل َعْفِوَك َو مُ 
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ِة ِإَىل فـََرِجَك  ْحَساِن اْلُمَتَطوُِّل ِباالْمِتَناِن » 7«َخَالِصي ِمْن َكْرِيب ِإَىل َرْوِحَك َو َسَالَمِيت ِمْن َهِذِه الشِّدَّ ِإنََّك اْلُمتَـَفضُِّل بِاْإلِ
  .اْلَوهَّاُب اْلَكِرُمي ُذو اجلََْالِل َو اْإلِْكرَامِ 

  170: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

َت ِيب ِمْن ِعلٍَّة ِيف َجَسِدي اللَُّهمَّ َلَك احلَْْمُد َعَلى َما َملْ َأَزْل أََتَصرَُّف ِفيِه ِمْن َسَالَمِة بََدِين َو َلَك احلَْْمُد َعَلى َما َأْحَدثْ » 1« [
أَ َوْقُت الصِّحَِّة الَِّيت َهَنْأَتِين ِفيَها » 3« َأْوَىل ِباحلَْْمِد َلَك؟ َفَما َأْدرِي يَا ِإهلَِي َأيُّ اْحلَاَلْنيِ َأَحقُّ بِالشُّْكِر َلَك؟ َو َأيُّ اْلَوقْـتَـْنيِ » 2«

َا ِالبِْتَغاِء َمْرَضاِتَك َو َفْضِلَك َو قـَوَّيـَْتِين َمَعَها َعَلى َما َوفـَّْقَتِين  لَِّيت أَْم َوْقُت اْلِعلَِّة ا» 4«َلُه ِمْن َطاَعِتَك  َطيَِّباِت ِرْزِقَك َو َنشَّْطَتِين ِ
َا َختِْفيفاً ِلَما ثـَُقَل ِبِه َعَليَّ َظْهرِي ِمَن اخلَِْطيَئاِت وَ  َا َو النـَِّعِم الَِّيت َأْحتَْفَتِين ِ  َتْطِهرياً ِلَما انـَْغَمْسُت ِفيِه ِمَن السَّيَِّئاِت َو َحمَّْصَتِين ِ

  ]َبِة ِبَقِدِمي النـِّْعَمةِ تـَْنِبيهاً ِلتَـَناُوِل التـَّْوَبِة َو َتْذِكرياً ِلَمْحِو احلَْوْ 

تو را سپاس بر تندرسىت بدمن كه پيوسته از آن برخوردار بودم، و تو را سپاس بر بيمارى و مرضى كه در جسمم ! خدايا
  .پديد آوردى

كدام يك از اين دو حال، براى سپاس گزارى به درگاهت سزاوارتر، و كدام يك از اين دو وقت، براى ! اى خداى من
ات را در آن برامي گوارا فرمودى، و به  هاى پاكيزه تر است؟ آيا زمان سالمت كه روزى ا به پيشگاهت شايستهسپاس و ثن

سبب آن براى به دست آوردن خشنودى و احسانت به من نشاط دادى، و مرا مهراه آن، بر آنچه كه از اطاعتت توفيق 
   هاىي كه به من ها خالص ساخىت، و نعمت ناخالصى يا هنگام بيمارى كه مرا به وسيله آن از. دادى، نريو خبشيدى

  171: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ام، و  هاىي كه در آن فرو رفته هديه دادى، براى سبك كردن گناهاىن كه پشتم را گران و سنگني كرده، و پاك كردن زشىت
  ام؟ قدمي، براى حمو كردن گناهان بزرگ از پروندههاى  آگاهى دادن براى اين كه توبه را فراگريم، و به ياد آوردن نعمت

   سالمت جسم و طهارت بدن و لباس

داشت بدن و لباس و خوراك و شهر و ديار، به اندازه يك دهم  قواعد و قوانني متام مكتب هاى معنوى و مادى، در 
  .مقررات عاىل اسالم نباشد

داشىت است قرآن و روايات و دستورهاى حكيمانه بزرگان اسالمى، حاوى   .بسيارى از مسائل 
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يكى از امتيازات دين اسالم، امهيت زيادى است كه براى طهارت و نظافت قائل شده تا آن جا كه نظافت را جزء اميان 
  :قرار داده است

  »1« .النِّظاَفُة ِمَن ْاإلميانِ 

  .پاكيزگى نشانه اميان است

اى خود به  در فقه اسالمى طهارت شرط اساسى مناز و بعضى ديگر از عبادات است و به خاطر امهيت آن فقها در كتا
  .اند حبث طهارت پرداخته

يه دستگاه داشت و كشف ميكرب و  هاى البراتوار، امهّّيت نظافت و طهارت اسالم  امروزه با پيشرفت بشر در علوم و 
  .شود و ارتباط آن با سالمىت انسان به خوىب آشكار مى

آيد تا يك قرن پيش ناشناخته بود و  و نظافت اسالمى كه امروز براى ما امرى عادى به نظر مىبسيارى از مسائل طهارت 
   اروپائيان تا قرن شانزدهم ميالدى نه تنها به

______________________________  
  .20016، حديث 92، باب 319/ 16: ؛ مستدرك الوسائل89، باب 291/ 59: حبار األنوار -)1(

  172: ، ص7 صحيفه سجاديه، جتفسري و شرح 

  .ها از نظافت و پاكيزگى به دور بودند اين مسائل آشنا نبودند، بلكه فرسنگ

  :نويسد مى» منازعه بني علم و دين«در » دريرب«چنانكه استاد 

هاى  دانستند و مدفوعات حيوانات و آشغال مردم پاريس معناى نظافت را منى) عصر متدن اسالمى(در اين زمان «
  .رخيتند و بوى تعفن و مسموم كننده از آن بلند بود هاى خود مى ها را جلو اطاق آشپزخانه

اسالم براى اين كه مسلمانان مهيشه نظيف و پاكيزه باشند، طهارت و نظافت را عبادت و مقدمه مناز كه روزى پنج بار 
  .شود و طواف به دور خانه خدا قرار داده است تكرار مى
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ا مانند وضو، مايه نشاط و  ا نظافت ظاهرى بدن و لباس از آلودگىطهارت اسالمى تنه ها نيست، بلكه بعضى از آ
روشنائى جسم و روح نيز هست و برخى مانند غسل گذشته از دو اثر فوق، موجب ترميم آب كاهش يافته بدن نيز 

  .باشد هاى دروىن مهچون شرك و كفر مى خواهد بود و بعضى مانند اسالم پاك كننده پليدى

بايد خود را از شرك و كفر كه پليدى باطىن است، پاك كرد؛ و از كساىن كه آلوده به آن هستند دورى شود كه قرآن فرموده 
  :است

َا اْلُمْشرُِكوَن َجنَسٌ    »1« »امنَّ

  .جز اين نيست كه مشركان پليدند

   اى از اوصاف مشركان پاره

هاى مادى را در برابر الّله نفى  ّحدان كه نه تنها اربابان و قدرتمشركان از نظر قرآن كساىن هستند در برابر مو  - 1
ا را مانند خداوند دوست دارند هاى مادى، رؤسا و سالطني كرنش مى كنند، بلكه در برابر صاحب قدرت منى   .ورزند و آ

______________________________  
  .28): 9(توبه  -)1(
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  »1« »َو ِمَن الّناِس َمْن يـَتَِّخُذ ِمْن ُدوِن الّلِه اْنداداً حيُِبُّونـَُهْم َكُحبِّ الّلهِ 

ا را آن گونه كه سزاوار است خدا را دوست داشته باشند،  و برخى از مردم به جاى خدا معبودهاىي انتخاب مى كنند كه آ
  .دارند دوست مى

افكنند و جباى اّحتاد، احزاب گوناگون پديد  ن مردم تفرقه و اختالف ديىن مىنيز مشركان كساىن هستند كه در ميا - 2
  :دهد كه مشارند، قرآن به ما هشدار مى آورند و هر كدام تنها حزب و گروه خود را حق و سايرين را باطل مى مى

  »2« »ُكلُّ ِحْزٍب ِمبا َلَدْيِهْم َفرُِحونَ   ِمَن الَّذيَن فـَرَُّقوا دينَـُهْم َو كانُوا ِشَيعاً * َوال َتُكونُوا ِمَن اْلُمْشرِكنيَ 
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گروه گروه شدند، در حاىل كه هر گروهى به ]  سراجنام[مشركاىن كه دينشان را خبش خبش كردند و .* و از مشركان نباشيد
  !شادمانند]  به تصور اين كه حق است[نزد آنان است ]  از خبشى از دين[آنچه 

  .كان، پاى بند نبودن به عهد و پيمان استهاى ديگر اغلب مشر  و از ويژگى - 3

َفَما اْسَتقُمواْ َلُكْم َفاْسَتِقيُمواْ َهلُْم ِإنَّ  َكْيَف َيُكوُن ِلْلُمْشرِِكَني َعْهٌد ِعنَد اللَِّه َوِعنَد َرُسوِلِه ِإالَّ الَِّذيَن عَهدمتُّْ ِعنَد اْلَمْسِجِد احلَْرَامِ 
  »3« »اللََّه حيُِبُّ اْلُمتَِّقنيَ 

مگر كساىن  ] كنند در صورتى كه مهواره پيمان شكىن مى[تواند بود ] استوار[ونه مشركان را نزد خدا و پيامربش پيماىن چگ
با مشا پايدارى كنند، مشا هم به پيمانتان ]  به پيمانشان[ايد، پس تا زماىن كه  كه با آنان در كنار مسجد احلرام پيمان بسته

  .پرهيزكاران را دوست داردبا آنان پايدارى كنيد؛ زيرا خدا 

______________________________  
  .165): 2(بقره  -)1(

  .32 - 31): 30(روم  -)2(

  .7): 9(توبه  -)3(
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   اى از خصوصيات كافران پاره

  »1« »الدُّنـَْيا َفاْليَـْوَم نـَْنَساُهْم َكَما َنُسوا ِلَقاَء يـَْوِمِهْم هَذا َوَما َكانُوا ِبآيَاتَِنا َجيَْحُدونَ الَِّذيَن اختََُّذوا ِدينَـُهْم َهلْواً َوَلِعباً َوَغرَّتْـُهُم احلََْياُة 

برميشان، مهان گونه كه آنان  آنان كه دينشان را سرگرمى و بازى گرفتند و زندگى دنيا آنان را فريفت، پس ما امروز از ياد مى
  .كردند بردند ومهواره آيات ما را انكار مىديدار امروزشان را از ياد 

ا هستند كه دين خود را به بازى و سرگرمى گرفته  - 1   .اند كافران مها

ا را مغرور ساخته است - 2   .زندگى دنيا آ

ا را فراموش خواهد كرد - 3   .وعده ديدار آخرت را فراموش كرده و خداوند هم در آخرت آ
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  .زنند دقت دست به انكار مى ىبرسند  و چون به آيات اهلى مى - 4

  »2« »ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌى فـَُهْم َال يـَْعِقُلونَ  - 5

  .كنند انديشه منى]  درباره حقايق[كر و الل و كورند، به مهني سبب ]  كافران، در حقيقت[

  »3« »َوالَّذيَن َكَفُروا اْولِياُؤُهُم الطّاُغوتُ  - 6

  .ن گرانندو كساىن كه كافر شدند، سرپرستان آنان طغيا

يََّة اْجلاِهَليَّةِ  - 7 ُِم احلَِْميََّة محَِ   »4« »اْذ َجَعَل الَّذيَن َكَفُروا ىف قـُُلِو

دل هايشان را از تعّصب و خشم شديد جاهلى آكنده  ]  پس از قرارداد صلح حديبيه[هنگامى را كه كافران ]  ياد كن[
  .كردند

______________________________  
  .51 ):7(اعراف  -)1(

  .171): 2(بقره  -)2(

  .257): 2(بقره  -)3(

  .26): 48(فتح  -)4(
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  :در رساله نوين درباره معناى كافر چنني آمده است

كافر كسى است كه از اسالم برگردد و يا مسلمان بوده وىل منكر ضروريات دين مانند مناز، روزه و حج شود، به طورى  «
كه انكارش به انكار رسالت يا تكذيب پيامرب صلى اهللا عليه و آله يا ناقص مشردن شريعت مقدس اسالم برگردد، يا گفتار 

كسى كه با مسلمانان «و خواه كافر اصلى، خواه حرىب » برگشته از اسالم«و كردار كفرآميز از وى صادر شود، خواه مرتد 
  .»برد اسالم به سر مىكسى كه در پناه «و خواه ذمى » سرجنگ دارد
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غلّو كننده درباره ائمه به «و غاىل » قيام كنندگان عليه امام«و خوارج » دشنام دهندگان به ائمه عليهم السالم«نواصب، 
در هر صورت طهارت در اسالم امرى مهّم و  »1« .كافرند» طورى كه موجب انكار الوهيت يا توحيد و يا نبوت شود

  .باشد كه شامل متام امور ظاهر و باطن مى  اى فوق العاده است برنامه

داشت در غذا و اعتدال در خوراك و رعايت نظافت و  از مجله امورى كه در اسالم مراعات آن الزم مشرده شده، 
  :اى در اسالم حائز امهّيت است كه؛ از بزرگان دين نقل شده است باشد و به اندازه پاكيزگى و سالمت بدن مى

  »2« .ُم ِىف اجلِْْسِم السَّليمِ اْلَعْقُل السَّلي

  .عقل سامل در بدن سامل است

براى حفظ سالمت جسم و صحت بدن كه باالترين سرمايه براى عبادت و كار و كوشش و اجنام كار خري و خالصه 
  :تأمني سعادت دنيا و آخرت است، دستورهاى زياد و مفيدى در قرآن و روايات وارد شده است

______________________________  
  .47: رساله نوين -)1(

  .295: ؛ النظام السياسى ىف االسالم، قرشى325: الشفاء الروحى، بغدادى -)2(
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   طهارت در قرآن

  

َوأَْيِدَيُكْم ِإَىل اْلَمرَاِفِق َواْمَسُحوا ِبُرُؤوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِإَىل اْلَكْعبَـْنيِ يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَىل الصََّالِة َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم «
  »1« »َوِإن ُكنُتْم ُجُنباً فَاطَّهَُّروا

هايتان را تا آرنج بشوييد و خبشى از سرتان و روى  مناز برخيزيد، صورت و دست] قصدِ [هنگامى كه به ! اى اهل اميان
  .برآمدگى پشت پا مسح كنيد و اگر ُجُنب بوديد، غسل كنيد پاهايتان را تا
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  »2« »انَّ الّلَه حيُِبُّ التـَّّوابَني َوحيُِبُّ اْلُمَتَطهِّرينَ 

پاكيزه ] ها ها از مهه آلودگى با پذيرش انواع پاكى[كنند، و كساىن را كه خود را  يقيناً خدا كساىن را كه بسيار توبه مى
  .كنند؛ دوست دارد مى

  »3« »ياَبَك َفَطهِّرْ َوثِ 

  .ات را پاك كن و جامه

  »4« »َفاْجَتِنُبوا الرِّْجسَ 

  .گريى كنيد از پليدى كناره

  »5« »ُمثَّ ْليَـْقُضوا تـََفثـَُهمْ 

برطرف  ]  هايشان قرار گرفته كه در مدت ُحمرم بودن و قرباىن كردن و سر تراشيدن بر بدن[هاى خود را  سپس بايد آلودگى
  .كنند

   و زيبائى و شاداىب آن، از مجله امورى است كه جزء رسالت اسالمسالمىت تن 

______________________________  
  .6): 5(مائده  -)1(

  .222): 2(بقره  -)2(

  .4): 74(مّدثّر  -)3(

  .30): 22(حج  -)4(

  .29): 22(حج  -)5(
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كند، مگر اين كه به نظافت  ترازوى اسالم، آن وزن و احرتام شايسته را پيدا منى قرار گرفته است، بطورى كه شخص در
داشىت با جّدّيت پايبند بوده و در خوراك و پوشاك و مسكن و وضع ظاهرش از چرك و كثافات و  بدن و مسائل 

  .حاالت نفرت آور به دور باشد

لكه اثر عميقى هم در تربيت روحى و معنوى و موفقّيت سالمىت و پاكى بدن نه تنها از حلاظ مادى مايه سعادت است ب
ا بدون داشنت بدن چابك و تن سامل و بنيه نريومند و با  در قيام به وظايف زندگى دارد، آن چنان وظايفى كه قيام به آ

  .ظرفيت، ممكن نيست

داده و مناز را هم در شبانه روز پنج اسالم هم، بدن را گرامى مشرده، لذا پاكى كامل آن را اساس ضرورى براى هر مناز قرار 
ا بايد اعضاى ظاهرى از قبيل دست ها و سر و پاها كه در معرض گرد و خاك و   ها و آرنج نوبت واجب كرده كه در آ

گريد، با آب پاك و نظيف شسته شود، عالوه بر اين، در حاالتى هم از قبيل جنابت،  كثافات و غريه، بيشرت قرار مى
  .ن را واجب كرده استشستشوى متام بد

ها را نيز در هنگام شركت در جمالس  ترين جامه آيات فوق موضوع ديگرى، يعىن آرايش و جتّمل و پوشيدن زيباترين و نظيف
ا مشرده است توصيه مى   .كند عمومى كه مساجد را منونه مهم آ

بلكه مقصود جتّمل . باشد ها مى شخصيت هاى جلف و سبك و مصنوعى ىب البته اين جتّمل ساده و طبيعى غري از آن جتّمل
و نظافىت است توأم با وقار و شخصيت، توأم با نظافت و زيباىي روح كه از آن، به توبه كارى، يعىن روگرداىن از گناه و به 

، نظيف واقعى »1«  تعبري ديگر آاليش روحى تعبري كرده است، پس مردمى كه داراى اين حالند، آنان به مصداق اين آيه
  »2« .وده و حمبوب خدايندب

______________________________  
  .222): 2(بقره  -)1(

  .83: اخالق قرآن -)2(
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 برون نرفته زخود حسن يار نتوان ديد
 

ار نتوان ديد  درون بيضه صفاى 

  خط عذار تو بارست بر دل عشاق
 

 نتوان ديدكه چشم آينه را درغبار 

  بريز خون مرا و مخار خود بشكن
 

 كه چشم مست تو را در مخار نتوان ديد

 باشد لطافت رخ ازين بيشرت منى
 

 نقاب تو را آشكار نتوان ديد كه ىب

  تالش ديدن آن گلعذار ساده دىل است
 

 اى كه ره انتظار نتوان ديد به ديده

 ها ره صالح به دست آر در جواىن
 

 چشم مزار نتوان ديدكه پيش پا به 

  

  )صائب تربيزى(

» حيات مايه«آياتى كه در قرآن جميد درباره منافع آب و اين كه از مهمرتين مطّهرات است و هر موجود زنده از اين مايه 
  .هسىت گرفته، نازل شده از معجزات شگفت آور كتاب خداست

   آب در روايات

داشت بدن و در حبار االنوار مسائل مهمى درباره آب ذكر  شده، تا بيش از پيش روشن شود كه اسالم چه اندازه براى 
  :امام صادق عليه السالم فرمود »1« .سالمت جسم و نظافت مهه جانبه زندگى امهيت و ارزش قائل است

شت، آب است   :و نيز حضرت فرمود »2« .سرور نوشابه اهل 

  »3« .آب زمزم درمان است

______________________________  
  .، كتاب السماء و العامل4 - 1، باب 445/ 63: حبار األنوار -)1(

  .، الفصل السابع ىف منافع املياه155: ؛ مكارم االخالق16، حديث 1، باب 450/ 63: حبار األنوار -)2(
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  .155: ؛ مكارم األخالق16، ذيل حديث 1، باب 450/ 63: حبار األنوار -)3(

  179: ، ص7 جتفسري و شرح صحيفه سجاديه، 

  :و نيز حضرت فرمود

كه اگر من : حضرت صادق عليه السالم به خالد بن جرير فرمود »1« .آب زمزم، درمان هر درد و امان از هر ترس است
ر فرات مى على عليه السالم  »2« .خوردم كردم و هر روز يك دانه انار مى رفتم و غسل مى نزد مشاها بودم هر روز سر 

آب خنك، : حضرت صادق عليه السالم فرمود »3« .بر تب دار آب سرد بپاشيد كه گرمى بدن آن را براندازد: فرمود
و نيز حضرت  »4« .داغى را خاموش كند و صفرا را آرام منايد و خوراك را در معده آب كند و تب را از ميان بردارد

و نيز  »5« .تر كند و درد تن را از بني بربد از آب داغ بنوشيد كه چهره را خّرمهر كدام به محام رويد سه مشت : فرمود
آب : امام رضا عليه السالم فرمود »6« .آب جوشيده براى هر چه خوبست و به هيچ چيز زيان ندارد: حضرت فرمود

از ابن عباس روايت  »7« .ها را قوت خبشد ها و گام هفت جوش كه هر بار در ظرىف جوشيده، تب را از بني بربد و ساق
آب زمزم تب و سردرد را معاجله كند و سركشيدن در آن ديده را روشن منايد، هر كه براى درمان نوشد؛ خداوند : شده

: رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود »8« .شفايش خبشد و هر كه براى گرسنگى از آن بياشامد خداوند سريش كند
  »9« .آخرت است ها در دنيا و آب سرور نوشابه

______________________________  
  .156: ؛ مكارم األخالق16، ذيل حديث 1، باب 450/ 63: حبار األنوار -)1(

  .156: ؛ مكارم االخالق16، ذيل حديث 1، باب 451 -450/ 63: حبار األنوار -)2(

  .156: ؛ مكارم االخالق16، ذيل حديث 1، باب 451 -450/ 63: حبار األنوار -)3(

  .157: ؛ مكارم األخالق16، ذيل حديث 1، باب 451/ 63: حبار األنوار -)4(

  .157: ؛ مكارم األخالق16، ذيل حديث 1، باب 451/ 63: حبار األنوار -)5(

  .156: ؛ مكارم االخالق16، ذيل حديث 1، باب 451 -450/ 63: حبار األنوار -)6(

  .157: ؛ مكارم االخالق16حديث  ، ذيل1، باب 451 -450/ 63: حبار األنوار -)7(
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  .20617، حديث 13، باب 18/ 17: ؛ مستدرك الوسائل17، ذيل حديث 1، باب 451/ 63: حبار األنوار -)8(

  .20566، حديث 13، باب 5/ 17: ؛ مستدرك الوسائل18، حديث 1، باب 451/ 63: حبار األنوار -)9(

  180: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .درمان بيمار است، آب باران درمان مهه دردهاست آب ناودان

بودى آورند: امام سّجاد عليه السالم فرمود  »1« .انار و آب نيم گرم: دو چيز در درون در نيايند مگر اين كه براى آن 
آب باران را : و نيز حضرت فرمود »2« .گرمى تب را با بنفشه و آب سرد بشكنيد: حضرت على عليه السالم فرمود

  :خداوند در سوره انفال فرموده است. ها را عالج منايد بنوشيد كه تن را پاك كند و بيمارى

  »3« »ُلوِبُكْم َو يـُثَبَِّت ِبِه ْاَالْقدامَ َو يـُنَـزُِّل َعَلْيُكْم ِمَن السَّماِء ماًء لُِيَطهِّرَُكْم ِبِه َو يُْذِهَب َعْنُكْم رِْجَز الشَّْيطاِن َو ِليَـْرِبَط َعلى قُـ 

كه از بدترين كثافات [پاك كند، و وسوسه شيطان را ] ها از آلودگى[برايتان آىب از آمسان نازل كرد تا مشا را به وسيله آن  و
اين آيه در  »4« .هايتان را به آن استوار و پا برجا كند هايتان را استحكام دهد، و گام از مشا برطرف منايد، و دل]  است

رفت و ىب آب بود و خوابيدند و  لمانان بر تپه خاكى منزل داشتند كه پا در آن فرو مىجنگ بدر نازل شد، آن جا كه مس
ا باريد تا در وادى روان شد، مسلمانان غسل كردند و زمني زير پاى آنان  بيشرت شان حمتلم شدند و شبانه باران بر آ

ه بود از آنان دور شد و دلشان به هايشان براى جنگ استوار گشت و پليدى شيطان كه جنابت و وسوس حمكم شد، گام
  .اعتماد بر لطف حق به هم پيوست

ى كردم، حضرت فرمود: گويد ابن أىب طيفور پزشك مى : بر امام كاظم عليه السالم وارد شدم و ايشان را از نوشيدن آب 
  سازد و آب باكى ندارد، خوراك را در معده مهوار مى

______________________________  
  .31089، حديث 10، باب 33/ 25: ؛ وسائل الشيعة24، حديث 1، باب 453/ 63: ار األنوارحب -)1(

  .31077، حديث 10، باب 29/ 25: ؛ وسائل الشيعة26، حديث 1، باب 453/ 63: حبار األنوار -)2(

  .11): 8(انفال  -)3(

  .2، حديث 387/ 6: ؛ الكاىف27، حديث 1، باب 453/ 63: حبار األنوار -)4(
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  181: ، ص7 ري و شرح صحيفه سجاديه، جتفس

  :كند كه مردى به نام صارم روايت مى »1« .نشاند و خرد را بيفزايد و صفرا را خاموش كند خشم را فرو مى

: يكى از هم كيشان ما در مكه بيمار شد تا به بسرت مرگ افتاد و من به امام صادق عليه السالم در راه برخوردم و فرمود
ادم فرمود: چه كرد؟ گفتمفالىن ! اى صارم ) باران(اگر من در آن جا بودم او را از آب ناودان : من او را در حال مرگ وا

آنگاه آن را از هر كه جستجو كردمي نيافتيم، در اين ميان بودمي كه ابرى برآمد و غرّيد و درخشيد و باريد، . نوشاندم مى
يك ظرف از او گرفتم و آب ناودان را در آن رخيته باالى سر  سپس نزد كسى در مسجد رفتم و يك درهم به او دادم و

بودى يافت بيمار رفتم و به او نوشاندم، از كنارش برخناسته بودم كه جرعه آب از پاك كنندگان است  »2« .اى خورد و 
ن و و شستشوى بدن و لباس و منزل و غسل كردن با آن و مداومت وضو به اين مايه حيات و طهارت و نوشيدن آ

مداواى به اين نعمت ىب نظري حق، الزمه حيات و براى مردم مؤمن كه در مسري عبادت حق و خدمت به خلق به سر 
  .برند، داراى ثواب اخروى است مى

هاى اهلى مذّمت شده و انسان مسرف از  البته اسراف در آب، در فرهنگ مقدس اسالم مهانند اسراف در ساير نعمت
  .ستدايره حمبت اهلى خارج ا

  »3« »انَُّه الحيُِبُّ اْلُمْسرِفنيَ 

  .زيرا خدا اسراف كنندگان را دوست ندارد

______________________________  
، باب 572/ 2: ؛ احملاسن31782، حديث 4، باب 237/ 25: ؛ وسائل الشيعة2، حديث 381/ 6: الكاىف -)1(
  .15، حديث 1

  .24، حديث 3، باب 574/ 2: احملاسن ؛44، حديث 1، باب 457/ 63: حبار األنوار -)2(

  .31): 7(اعراف  -)3(
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ها، مهاهنگ با دستورهاى حضرت حق است، حمبوب خدا است و حمبوب خدا به متام  آن كه در مصرف كردن نعمت
  .فيوضات اهلى راه دارد

  ميان كعبه و ما گرچه صد بيابان است
 

  زحرم در سراچه جان استاى  دريچه

  جبان مالزم آن آستانه باش اى دل
 

  كه بار تن به كعبه بردن آسان است

  اگر عزميت خاك در حرم دارى
 

  كفن بپوش چو آىي چنانكه فرمان است

 زبوستان رخت گل كسى تواند چيد
 

  اش در نظر چو رحيان است كه خار باديه

  پرى زخار مپرس به بال مهت اگر مى
 

  چرا كه طاير قدس امين از مغيالن است

  بيا و بنگر اگر چشم خرده بني دارى
 

  كه سنگريزه بطحا عقيق و مرجان است

 مپاى خواجه كه خضر از براى خدمت تو
 

  زالل بر كف و موقوف در بيابان است

  گفت ام كه به حجاج عاشقى مى شنيده
 

  كه كعبه من سرگشته كوى جانان است

 دل گر ميسرت گرددطواف كعبه 
 

  عماد حج من سرگشته در جهان آن است

  

  )عماد فقيه كرماىن(

داشت دهان و دندان و مواد خوراكى و پوشاكى و شهر و ديار بر هر مسلماىن واجب شرعى و  حفظ سالمت بدن و 
  .ضربه زدن به بدن به هر شكل و صورتى حرام و در قيامت مهراه با عذاب است

داشت بدن و متام امور زندگى امهيت زيادى قائل است تا جاى كه دستورهاى بسيار مهمى براى اسالم عزيز،  براى 
تداوم سالمت يا بازگشت به سالمت در قرآن جميد و روايات ارائه فرموده و اّمت را از آنچه براى سالمت انسان زيان 

  .دارد؛ بر حذر داشته است
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داشىت    اسالم و دستورهاى 

َم َوحلََْم اْخلِْنزِيِر * ا الَِّذيَن آَمُنوا ُكُلوا ِمن طَيَِّباِت َما َرَزقْـَناُكْم َواْشُكُروا لِّلِه ِإن ُكْنُتْم ِإيَّاُه تـَْعُبُدونَ يَا أَيـُّهَ  َا َحرََّم َعَلْيُكُم اْلَمْيَتَة َوالدَّ ِإمنَّ
   َوَما أُِهلَّ ِبِه ِلَغْريِ اللّهِ 

  183 :، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »َفَمِن اْضُطرَّ َغيـَْر بَاٍغ َو َالَعاٍد َفَآل ِإْمثَ َعَلْيِه ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِّحيمٌ 

امي، خبوريد و خدا را سپاس گزاريد، اگر فقط او را  اى كه روزى مشا كرده هاى پاكيزه ها و خوردىن از انواع ميوه! اى اهل اميان
مردار و خون و گوشت خوك ]  هاى جسمى و روحى راى مصون ماندن مشا از زيانب[جز اين نيست كه خدا .* پرستيد مى

] براى جنات جانش از خطر[پس كسى كه . نام غري خدا بر آن برده شده، بر مشا حرام كرده]  هنگام ذبح[و حيواىن را كه 
ا ناچار شود، در حاىل كه خواهان لذت نباشد و از حّد الزم جتاوز نكند، گ ناهى بر او نيست؛ زيرا خدا به خوردن آ

  .بسيار آمرزنده و مهربان است

كند به اين كه الشه و خون و گوشت خوك و قرباىن غرياسالمى را نبايد خورد؛ زيرا طبيعى است  آيه كرميه تصريح مى
جسم آن  حيواىن كه مرده، بر اثر مرض يا به سبب پريى از بني رفته است، هرگاه بر اثر مرضى مرده باشد شكى نيست كه

از مواد غري طبيعى و مضّر مسموم گرديده و آثار اين قبيل مسوم به قدرى قوى است كه حىت اگر ميكرب آن را به وسيله 
  .رود آتش عقيم منايند باز زيان آن از بني منى

ايند با هاى آن را به وسيله حرارت عقيم من اى است كه هر چه ميكرب جسم مرده در چنني حالىت شبيه غذاى ختمري شده
  .اين حال براى انسان مضر است و چه بسا خوردن آن منتهى به مرگ گردد

هاى قرمزى  ترين عنصرى كه در آن وجود دارد گلبول هاست و مهم مهني طور خون؛ زيرا قسمت عمده خون كه از بافت
  هاى زنده است و نيز است كه مركب از سلول

______________________________  
  .173 -172: )2(بقره  -)1(
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  .مقدارى ترّشحات بدن با خون تركيب شده است كه به وسيله بول يا عرق بايسىت از جسم خارج شود

بنابراين خون ممزوجى است مركب از مقدارى مواد مفيد و بسيارى از مواد مضر كه بايسىت به صورت ترشح از بدن خارج 
شود، پس اگر خون از حيوان مريض باشد خوردنش مضرتر خواهد بود و خوردن گوشت پيش از آن كه خون از 

هاى جسم حيوان  د مضّرى است كه با سرعت در بافتهاى آن بريون رود بسيار زيان آور است؛ زيرا خون داراى موا بافت
سازد و هرگاه مرگ حيوان بر اثر پريى باشد ضررش مانند ضرر  كند و گوشت را براى خوردن ناسازگار مى اجياد ختمري مى

هاى جسم است و مسلم است كه احنالل  اى است كه مرض باعث مرگش شده؛ زيرا معىن پريى احنالل تدرجيى بافت مرده
گريد،  ها جز به واسطه ضعيف طبيعى يا مرض تدرجيى كه در گوشت حيوان حمسوس است صورت منى يك از بافت هيچ

  .كاهد در اين صورت از ارزش غذاىي و قابليت هضم آن مى

رتين غذاهاست و هيچ گونه  از نظر پزشكى مسلم است كه گوشت حيوان ساملى كه ذبح شود و خونش گرفته شود 
  .اى كه گوشتش با خون آميخته باشد ندارد، بر خالف حيوان مريض و مرده ضررى در آن وجود

باشد كه ضرر گوشت خوك از سودش  شود كه خوردن گوشتش زيان آور است و ثابت مى خوك غالباً مبتال به امراضى مى
  .بيشرت است

آن يك نوع كرم خطرناكى است   هستند و» تركتيا«اى از نواحى آمريكا دچار مرضى موسوم به  ها در پاره قسمىت از خوك
شود و از عوارض آن اجياد اسهاىل مانند وباست كه گاهى منتهى  كه اگر انسان مبتال به آن گردد به طور عموم مسموم مى

تر اين كه گوشت خوك آلوده را ممكن نيست به سهولت از اين مرض تطهري منايند، حىت جوشاندن  گردد و مهم به مرگ مى
يا داغ كردن آن نيز كاىف نيست و هرگاه آلودگى گوشت زياد باشد پس از تطهري طّىب نيز قابل تغذيه  خمتصر در آب گرم،

شود و بديهى است  خنواهد بود، اين جا حكمت دين اسالم در اجتناب از ضررى كه پرهيز از آن ممكن نيست آشكار مى
  .رتين طريقه احرتاز، امتناع از خوردن آن است

  185: ، ص7 سجاديه، ج تفسري و شرح صحيفه

هائى كه مورد احتياج جسم است، با دست لطف حضرت حق به طور گسرتده  موادى كه براى بدن الزم است و نوشيدىن
تواند به آن دسرتسى داشته باشد، از اين جهت هيچ  بر سر سفره طبيعت قرار داده شده و هر كسى در حد امكانش مى

  .كند كه حرام اعالم شده پيدا منىانساىن در هيچ عصرى نياز به عناصرى  
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حالل خورى در اخالق و رفتار و حاالت و مسائل باطىن و رواىن انسان نيز اثر بسزائى دارد، چنانچه براى مواد حرام و 
حضرت حسني عليه السالم خطاب : خبيث اثر معكوسى در متام شؤون زندگى است، در حدى كه در مقتل آمده است

  :لعني فرمود به لشكريان عمر بن سعد

  »1« .فـََقْد ُمِلَئْت بُطُوُنُكْم ِمَن احلَْرامِ 

  .شكمهايتان از حرام خدا پر شده است

ها آلوده   ترين انسان و اين حرام در شؤون معنوى و حاالت رواىن ايشان، آن چنان اثر بدى گذاشت كه دست به كشنت پاك
  !گرديد

  اى دل ار آشناى اين كوىي
 

  جوىي مىوصل بيگانگان چه 

  بگذر از خود كه در حرمي وصال
 

  درنگنجى اگر چه يك موىي

  ها كن ز زخم چوگانش رقص
 

  كه به ميدان عشق چون گوىي

 جوى جويان به سوى دريا رو
 

  از چه سرگشته اندرين جوىي

  چون بدان حبر آشنا گشىت
 

  بكش از تن لباس در توىي

  غرقه حبر وحدت ارباشى
 

  توىي و هم اوىيخود مناند 

  چون به معىن رسيدى از صورت
 

  از تو زيبا بود اگر گوىي

 كه جهان صورتست و معىن يار
 

 ليس ىف الدار غريه ديّار

  

  )منصور حّالج(
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______________________________  
  .251: ؛ العوامل، عبدالّله حبراىن37، بقية الباب 8/ 45: حبار األنوار -)1(

  186: ، ص7 صحيفه سجاديه، ج تفسري و شرح

  

   فوايد روزه

  

  »1« »يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصَِّياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمن قـَْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ «

  .زم شد، تا پرهيزكار شويدروزه بر مشا مقّرر و الزم شده، مهان گونه كه بر پيشينيان مشا مقّرر و ال! اى اهل اميان

  :براى روزه سه فائده است

  .ترين فلسفه اين واقعّيت است به عهده علوم روحى و عرفاىن است از جهت روحى كه مهم: اول

  .از جهت اخالقى و اين بر عهده دانشمندان علم اخالق اسالمى است: دوم

داشت جسم است: سوم   .از جهت مادى، 

رتين راه عالج  اى از امور، عالج منحصر مى ت زيادى مفيد است و در پارهمسّلم است كه روزه در حاال باشد و گاهى 
  .است

   عالج امراج با روزه

  :شود براى معاجله در موارد زير از روزه استفاده مى

  .اى باشد اضطرابات مزمن امعاء و هنگامى كه مهراه با ختمري مواد زاللّيه و مواد نشاسته - 1



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

هاى غذا عالج قطعى  روزه خمصوصاً از جهت نياشاميدن آب ميان دو خوراك و اجياد فاصله طوالىن نوبتدر اين موقع 
  .است و اين خصوصيات در مورد روزه ماه رمضان كامًال رعايت شده است

   هنگام زياد شدن وزن كه ناشى از زيادى خوراك و كمى حركت باشد، در اين - 2

______________________________  
  .183): 2(بقره  -)1(

  187: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .مورد روزه با رعايت اعتدال در غذا وقت افطار و اكتفاى به آب هنگام سحر از هر قسم معاجله مفيدتر است

مضان رود و در چنني هنگامى ماه ر  زيادى فشار خون، اين مرض بر اثر پرخورى و انفعاالت نفساىن رو به ازدياد مى - 3
  .ماه نعمت و بركت است، خمصوصاً اگر وزن شخص بيشرت از وزن طبيعى امثالش باشد

رود، البته در اوائل غالباً توام با سنگيىن بدن است، در اين  مرض قند، آن نيز مانند فشار خون رو به انتشار مى - 4
يابد، در مواردى كه مرض قند به طور  مىباشد؛ زيرا مرض قند با تقليل در چاقى ختفيف  صورت باز روزه عالج نافعى مى

آيد و پس از ده  خفيفى وجود داشته باشد پنج ساعت پس از خوردن غذا، قند در خون به كمرت از ميزان طبيعى پايني مى
  .رسد ساعت به كمرتين حّد طبيعى مى

  .ترين معاجله روزه است مهم» خمصوصاً وقىت كه وزن مريض از حّد طبيعى جتاوز كند«حىت بعد از پيدايش آمپول انسولني 

  .در مورد التهاب حاد و مزمن كليه كه مقرون با ترشح و تورّم باشد - 5

  .در مورد امراض قلب كه توأم با توّرم باشد - 6

ا پس از سن چهل سالگى به  - 7 التهاب مزمن مفاصل، خاصه وقىت كه توأم با امراض چاقى باشد، به طورى كه غالب ز
  .شوند آن مبتال مى

تر از مواقعى است كه برق و خون گرفنت و ادويه و متام وسايل طّب  در ماه رمضان عوارض اين مرض به درجات خفيف
  .شود جديد به كار برده مى
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شود حمتاج به دستور پزشك است و روزه اسالمى  ممكن است بگويند در مورد امراض كه روزه عالج قاطع شناخته مى
  .ستوظيفه اشخاص سامل و تندرست ا

در پاسخ؛ اين بيان صحيح است، وىل فايده روزه براى افراد سامل مهانا جلوگريى از اين امراض است، خصوصاً امراضى كه 
  ، ذكر7و  3و  2و  1در ارقام 

  188: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .شد

رى كه در آغاز پيدايش تشخيص صحيح منايد، به طو  متام اين امراض در انسان تدرجياً بروز مى: نكته ديگر اين است كه
توانند در اول ظهور مرض آن را بشناسند؛  آن ممكن نيست، به اين معىن كه نه شخص مريض و نه پزشك هيچ كدام منى

زيرا طّب هنوز آن قدر پيشرفت ننموده است كه مهه موجبات و علل امراض را بشناسد، وىل چيزى كه از نظر طّىب براى 
  .راض قطعاً بايد اجرا شود، فقط روزه گرفنت استجلوگريى از اين ام

طبق آمار؛ قطعى شده است كه هرگاه دربدن چرىب زياد و چاقى پديد آيد، براى قبول مرض قند، وزيادى فشار خون و 
التهاب مزمن مفاصل و غري آن مستعد و از طرف ديگر به هر نسبت كه از وزن بدن كاسته شود به مهان نسبت استعداد 

هاى بيمه جز با شرايط سنگني، حاضر نيستند سالمىت   اين امراض نيز كمرت خواهد شد و از اين رو شركتپذيرفنت
ا زياد است بيمه منايند   .اشخاص را كه وزن آ

رتين وسيله براى جلوگريى از مهه اين امراض مى   .باشد در هر حال ساىل يك بار روزه گرفنت 

   مضرّات شراب

  

  »1« »اخلَْْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَما ِإْمثٌ َكِبٌري َوَمَناِفُع لِلنَّاِس َوِإْمثُُهَما َأْكبَـُر ِمن نـَْفِعِهَماَيْسأَلُوَنَك َعِن «

در آن دو، گناهى بزرگ و سودهاىي براى مردم است، و گناه هر دو از : پرسند، بگو درباره شراب و قمار از تو مى
  .سودشان بيشرت است

   ماده الكلى است، اين ماده به مقدار كمى در جسم انسانشراب از هر نوعش 
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______________________________  
  .219): 2(بقره  -)1(

  189: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .براى هضم مواد قندى، مانند عسل داراى فوائد طّىب است

ه مهني مقدار خمتصر است و هرگاه از اين حّد وىل چيزى كه مسّلم است اين است كه فايده وجود الكل در بدن منحصر ب
منايد، باعث التهاب مزمن اعصاب و كليه و تصّلب شرايني و حتجر كبد و ضعف قلب  هاى زيادى مى جتاوز كرد اجياد زيان

  .خواهد گرديد

 مقدار خمتصر آن چرا از خوردن مقدار كمى از شراب ممنوع باشيم؟ زيرا الكل با ساير مواد فرق دارد، به اين معنا كه حىت
گريد و جاى خطر مهني است؛ زيرا  كاهد و انفعاالت نفساىن به وسيله آن فزوىن مى از نريوى اراده و قدرت نفس مى

  .سازد كند و اراده آدمى را از صورت طبيعى و حقيقى خارج مى شخصيت انسان را عوض مى

چه حد مضر است، از خوردن آن خوددارى  دانند افراط در شرب الكل تا در حالت عادى با اين كه اشخاص مى
كنند، بديهى است هرگاه مقدار كمى از آن را مصرف منودند و حتت تأثري آن قرار گرفتند به طريق اوىل قادر بر  منى

  !جلوگريى از مقدار بيشرت خنواهد بود

فروش هر نوع شراىب و هر  اسالم براى حفظ سالمت بدن و خانواده و اجتماع و اقتصاد، مردم را از نوشيدن و خريد و
داند و مرتكب آن مستحق عذاب  كند و خوردن و خريد و فروش آن را چه كم و چه زياد معصيت مى مقدار آن منع مى

  .آخرت است

   حرمت شراب در روايات

  :فرمود از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله شنيدم، مى: گويد نعمان بن بشري مى

  ِعَنِب َمخْراً، َو انَّ ِمَن الزَّبيِب َمخْراً، َو انَّ ِمَن التَّْمِر َمخْراً،ايـَُّها الّناُس انَّ ِمَن الْ 

  190: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اُكْم َعْن ُكلِّ ُمْسِكرٍ  ْ   »1« .َو انَّ ِمَن الشَّعِري َمخْراً، اال ايـَُّها النّاُس ا
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ى  هست، آگاه باشيد كه من مشا را از هر مست كنندهاز انگور و از كشمش و از خرما و از جو شراب ! اى مردم اى 
  .كنم مى

  :فرمايد حضرت باقر عليه السالم مى

. َخَبالٍ  َعَلى الّلِه اْن َيْسِقَيُه ِمْن بِْئرِ يَْأِتى شاِرُب اخلَْْمِر يـَْوَم اْلِقياَمِة ُمْسَوّداً َوْجُهُه، ُمْدِلعاً ِلسانُُه، َيسيُل ُلعابُُه َعلى َصْدرِِه، َو َحقٌّ 
  »2« .ِبئـٌْر َيسيُل فيها َصديُد الزُّناةِ : َوما ِبئـُْر َخباٍل؟ قالَ : قـُْلتُ : قالَ 

ريزد و بر  شود، در حاىل كه زبانش از كام به درآمده و آب دهانش برسينه مى خور با چهره سياه وارد حمشر مى مشروب
چاه خبال كدام است؟ : حضرت عرضه داشتم به: گويد حضرت حق است كه او را از چاه خبال بنوشاند، راوى مى

  .چاهى است كه از آن چرك و خون زناكاران جارى است: فرمود

  :امام صادق عليه السالم به يونس بن ظبيان فرمود

ا َحّىت يا يُوُنُس ابِْلْغ َعِطيََّة َعّىن انَُّه َمْن َشِرَب ُجْرَعًة ِمْن َمخٍْر َلَعَنُه الّلُه َو َمالِئَكُتُه َو ُرُسُلُه  َيْسَكَر ِمْنها   َو اْلُمْؤِمُنوَن، َو اْن َشِرَ
  »3« .نُزَِع ُروُح ْاإلمياِن ِمْن َجَسِدِه َو رُكَِّبْت فيِه ُروٌح َسخيَفٌة َخبيَثٌة َمْلُعونَةٌ 

او را اى از شراب بنوشد، خدا و مالئكه و انبيا و متام اهل اميان  از جانب من به عطيه بگو، به حقيقت هر كس پيمانه
  لعنت كنند و اگر تا حّد مسىت خبورد،

______________________________  
  .818، حديث 381: ؛ األماىل، شيخ طوسى31910، حديث 1، باب 280/ 25: وسائل الشيعة -)1(

ذيب االحكام31947، حديث 9، باب 296/ 25: وسائل الشيعة -)2(   .183، حديث 2، باب 103/ 9: ؛ 

ذيب االحكام31949، حديث 9، باب 297/ 25: ةوسائل الشيع -)3(   .191، حديث 2، باب 105/ 9: ؛ 

  191: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .اى وارد گردد روح اميان از او بريون رود و به جاى آن روح پست خبيثه ملعونه

  :امام صادق عليه السالم فرمود
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  »1« .تـُْقَبْل ِمْنُه َصالتُُه اْرَبعَني يـَْوماً َمْن َشِرَب َشْربًَة ِمْن َمخٍْر َملْ 

  .اى از شراب خبورد، تا چهل روز منازش قبول نشود كسى كه پيمانه

به : خداوند به چه سبب شراب را حرام كرد؟ فرمود: به حضرت صادق عليه السالم عرضه داشتم: گويد مفّضل بن عمر مى
رود و  شود و آبرويش بر باد مى خوار دچار ارتعاش مى ارد، مشروباين خاطر حرام كرد كه در خوردن آن فساد وجود د

كند و از اين  گردد و مسىت مشروب او را به اجنام متام حمرمات و خونريزى و زنا وادار مى ساختمان جوامنرديش خراب مى
  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود »2« .كه به حمرم خويش جتاوز كند اميىن ندارد

  »3« .ْأمتَُِنوُه َعَلى امانَةٍ خلَْْمِر ال يُعاُد اذا َمِرَض، َوال ُيْشَهُد َلُه َجنازٌَة، َوال تـُزَكُّوُه اذا َشِهَد، َوال تـَُزوُِّجوُه اذا َخَطَب، َوال تَ شاِرُب ا

اش حاضر نگردد و چون بر چيزى شهادت داد، براى  خور به وقىت كه مريض شد، عيادت نشود و بر جنازه مشروب
تش زمينه قبول به وجود نياوريد و چون از مشا دخرت خواست به او دخرت ندهيد و او را در امانت گذاشنت نزدش امني شهاد
  .مدانيد

  :كند امام صادق عليه السالم از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله روايت مى

  »4« .انَّ اخلَْْمَر َرْأُس ُكلِّ امثٍْ 

______________________________  
ذيب االحكام31953، حديث 9، باب 298/ 25: وسائل الشيعة -)1(   .202، حديث 2، باب 108/ 9: ؛ 

  .2، حديث 476/ 2: ، علل الشرايع31970، حديث 9، باب 305/ 25: وسائل الشيعة -)2(

  .4، حديث 396/ 6: ؛ الكاىف31981، حديث 11، باب 310/ 25: وسائل الشيعة -)3(

  .3، حديث 402/ 6: ؛ الكاىف31993، حديث 12، باب 315/ 25: وسائل الشيعة -)4(
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  .به حقيقت كه شراب در رأس متام گناهان است

  :حضرت صادق عليه السالم فرمود
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  »1« .انَّ الّلَه َجَعَل لِلشَّرِّ اْقفاًال، َو َجَعَل َمفاتِيَح تِْلَك ْاَالْقفاِل الشَّرابَ : قالَ 

  .ها شراب است ها قرار داده كه كليد اين قفل وند براى بدى قفلخدا

  :حضرت صادق عليه السالم فرمود

  »2« .ُمْدِمُن اخلَْْمِر يـَْلَقى الّلَه حْنيَ يـَْلقاُه َكعاِبِد َوَثنٍ 

  .كند دائم اخلمر در قيامت خدا را مهچون بت پرست مالقات مى

  :امام صادق عليه السالم فرمود

  »3« .ُه َعَلْيهِ ْسِكراً اْحنََبَسْت َصالتُُه اْرَبعَني يـَْوماً، َفاْن ماَت ِىف ْاَالْربَعَني ماَت ميَتَة اْجلاِهِليَِّة، َو اْن تاَب تاَب اللّ َمْن َشِرَب مُ 

شود و اگر در آن چهل روز مبريد، به مرگ جاهلّيت مرده  هر كس مست كننده بنوشد، منازش چهل روز از قبوىل حبس مى
  .پذيرد اش را مى به كند، خداوند توبهو اگر تو 

  :فرمايد امام صادق عليه السالم از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله روايت مى

  »4« .ُكلُّ ُمْسِكٍر َحراٌم، َو ما اْسَكَر َكثريُُه فـََقليُلُه َحرامٌ 

م حرام اى حرام است و هر ماده هر مست كننده    اى كه زيادش مست كند، كم آ

______________________________  
  .5، حديث 403/ 6: ؛ الكاىف31994، حديث 12، باب 315/ 25: وسائل الشيعة -)1(

  .4، حديث 404/ 6: ؛ الكاىف32002، حديث 13، باب 318/ 25: وسائل الشيعة -)2(

  .1، حديث 400/ 6: ؛ الكاىف32021، حديث 14، باب 324/ 25: وسائل الشيعة -)3(

  .7، حديث 409/ 6: ؛ الكاىف32062، حديث 17، باب 337/ 25: ل الشيعةوسائ -)4(
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  .است

  :َعْن قاِيِد ْبِن طَْلَحَة انَُّه َسَأَل ابا َعْبِدالّلِه عليه السالم َعِن النَّبيِذ ُجيَْعُل ِىف الدَّواِء، قالَ 

  »1« .بِاحلَْرامِ اليـَْنَبغى ِالَحٍد اْن َيْسَتْشِفَى 

از حضرت صادق عليه السالم پرسيدم شراب را به وقت لزوم جزء داروى درد به حساب بياورند؟ : گويد قايدبن طلحه مى
  .سزاوار نيست كسى از حرام شفا خبواهد: حضرت فرمود

  »2« ِبِه؟  اْنُظَر الَْيِه َوال اُمشَُّه َفَكْيَف اَتداوىما اِحبُّ اْن : ُسِئَل ابُوَعْبِدالّلِه عليه السالم َعْن َدواٍء ُعِجَن ِخبَْمٍر، َفقالَ 

دوست ندارم به آن نظر كنم : از حضرت صادق عليه السالم سؤال شد از دوائى كه با شراب آميخته شده، حضرت فرمود
  و بويش را استشمام منامي، چگونه آن را داروى درمان قرار دهم؟

  :حضرت صادق عليه السالم فرمود

  »3« .ُسوا ُشرّاَب اخلَْْمِر َفانَّ اللَّْعَنَة اذا نـََزَلْت َعمَّْت َمْن ِىف اْلَمْجِلسِ الُجتالِ 

  .گريد خواران جمالست نكنيد كه لعنت خدا وقىت برسد، متام اهل جملس را مى با مشروب

َعْن بـَْيِع   َو نـََهى: ىف َحديِث اْلَمناهى قالَ  َعِن الّصاِدِق عليه السالم َعْن آباِئِه عليهم السالم، َعِن النَِّىبِّ صلى اهللا عليه و آله
  :عليه السالم: َو قالَ : النـَّْرِد َو اْن ُيْشتَـَرى اْخلَْمُر َو اْن ُيْسَقى اخلَْْمُر قالَ 

ا، َو ساِقَيها، َو باِيَعها، َو ُمْشَرتَِيها، َو آِكَل مثََ  ِنها، َو حاِمَلها، َو اْلَمْحُموَلَة َلَعَن الّلُه اخلَْْمَر َو َغارَِسها، َو عاِصَرها، َو شاِرَ
  »4« .اَلْيهِ 

______________________________  
  .8، حديث 414/ 6: ؛ الكاىف32085، حديث 20، باب 345/ 25: وسائل الشيعة -)1(

  .21، حديث 52، باب 90/ 59: ؛ حبار األنوار32086، حديث 20، باب 345/ 25: وسائل الشيعة -)2(

  .5090، حديث 57/ 4: ؛ من الحيضره الفقيه32162، حديث 33، باب 374/ 25: شيعةوسائل ال -)3(
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؛ جمموعة 22387، حديث 55، باب 224/ 17: ؛ وسائل الشيعة4968، حديث 8/ 4: من الحيضره الفقيه -)4(
  .258/ 2: ورّام
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رسول خدا صلى اهللا عليه و آله در حديث مناهى آمده كه رسول خدا از از حضرت صادق عليه السالم از پدرانش از 
ى فرمود   .خريد و فروش نرد و شراب و خوردن شراب 

اش و  خداوند شراب و برزگر انگور آن و سازنده آن و خورنده: حضرت صادق عليه السالم فرمود: گويد رواى مى
شود مهه و مهه را يك جا  اش و آن كه را به سوى او محل مى راننده اش و فروشنده و مشرتى آن و خورنده پولش و خوراننده

  !لعنت كرده است

راسىت، تعّجب است از مردمى كه با دست خود به وسيله مواد مست كننده، عقل و وجدان و دين و آبرو و امور 
داشت اعضا و جوارح را مورد محله قرار مى بر آن، خويشنت را مستحق  دهند و عالوه اقتصادى و سالمت بدن خود را و 

كنند و در رمحت اهلى را به روى خود بسته و وسيله حمروميت خويش را از شراب طهور اهلى در كمال  عذاب ابد اهلى مى
  .منايند شقاوت و بدخبىت فراهم مى

رتين مايه براى سالمت كودك    شري مادر، 

  

  »1« »َكاِمَلْنيِ ِلَمْن َأرَاَد َأن يُِتمَّ الرََّضاَعةَ َواْلَواِلَداُت يـُْرِضْعَن َأْوَالَدُهنَّ َحْوَلْنيِ  «

خواهد دوران شريخوارگى  براى كسى است كه مى]  اين حكم. [و مادران بايد فرزندانشان را دو سال كامل شري دهند
  .را تكميل كند]  كودك[

رت استدر حتقيقات علمى دانشمندان مسّلم است كه شري مادر از هر نوع شري مصنوعى براى ك   .ودك 

اى از مواد زايدى  فايده شري دادن براى مادر هم بسيار مهم است؛ زيرا شري دادن مادر، براى خودش در حكم ترّشح پاره
   است كه براى اين منظور در حال
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______________________________  
  .233): 2(بقره  -)1(
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ها استعداد  رديده است، به عالوه شري دادن در اصل براى اعضاى تناسلى مفيد است و در بعضى مزاجمدت محل توليد گ
  .كند جلوگريى مى) كاهد كه از نريوى طبيعى مادر مى(برد و از محل ىب موقع  جتديد محل را از بني مى

ماه  9شريخوارگى فقط بايسىت نظريات طّىب درباره مدت شريخوارگى متفاوت است، بعضى اطبا معتقد بودند كه مدت 
منودند، وىل آخرين نظريه كه در موضوع فايده طبيعى رضاع براى بدن و دندان نوزاد  باشد و گاهى هم تا دو سال جتويز مى

مدت شري خوارگى بايسىت از يكسال بيشرت باشد و اگر دو سال كامل شد : گويد بيان گرديده مى 1933در سال 
  .مستحسن است

  مادرامهيت شري 

درباره امهيت شري مادر كه حمصوىل صددرصد طبيعى براى نوزاد است و هيچ غذاىي در » تغذيه و تربيت كودك«در كتاب 
  :گريد آمده است جهان جاى آن را منى

تر است، مگر اين كه مطلقاً مطمئن باشيد راه  بر طبق يك اصل كلى، اجنام هر كارى از طريق طبيعى مبراتب صحيح«
ا مطلعيم و شايد حماسن ديگرى هم داشته . داردرتى وجود  تغذيه با شري مادر مزاياى مسلم و حمققى دارد كه ما از آ

ا را نشناخته كند؛ زيرا وقىت نوزاد شري مادر  تغذيه با شري مادر از نظر جسماىن به مادر كمك مى. امي باشد كه هنوز آ
  .سازد ت آن را به حالت و موقعيت طبيعى تسريع مىخورد، جدار عضالىن رحم شديداً منقبض شده بازگش مى

اى  گردند كمرت دچار اختالالت هاضمه شوند نسبت به نوزاداىن كه مصنوعى تغذيه مى نوزاداىن كه با شري مادر تغذيه مى
  .شود مزيت بزرگ شري مادر متيز بودن مهيشگى و دائمى آن است و نوزاد از اين طريق دچارعفونىت منى. شوند مى

   نظر علمى، تغذيه با شري مادر سبب صرفه جوئى در وقت است؛ زيرا بطرى از
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اى وجود ندارد تا گرم و جوشانده شود، احتياج به اختالط با آب و جوشاندن ندارد و نداشنت خيچال باعث نگراىن 
رت و بيش رت خواهد شناخت و باالخره از نظر مادى نيز تغذيه با شري نيست، خصوصاً در مسافرت ارزش شري مادر را 

  .دهد مادر پس انداز قابل توجهى را تشكيل مى

شود، عبارت از ارضاى غريزه مكيدن طفل است؛ زيرا طفل  مزّيت مهم ديگرى كه شري مادر دارد و كمرت تذّكر داده مى
  .زه را تسكني دهدتواند تا مدتى كه احتياج دارد پستان را مبكد تا اين غري مى

اند، نسبت به عده كودكاىن كه مصنوعى تغذيه  كنم در ميان نوزاداىن كه با شري مادر تغذيه شده به مهني دليل تصور مى
  .مكند به مراتب كمرت باشد اند و انگشت خود را مى شده

اند، از مالحظه كمال عشق نوزاد  دهترين دليل مزيت تغذيه با شري مادر اظهارات مادراىن است كه اين كار را كر  قانع كننده
شود كه قابل  اش به او، در اين مادران ترضيه نفس بسيار شديدى حاصل مى به پستان و از احساس نزديكى فوق العاده

تصور نيست، به عالوه چند هفته بعد از شروع رضاع، در مادران شريده نيز يك حالت لّذت خبشى در هنگام شريدادن 
  .شود اجياد مى

تواند احساس مادرى كند و يا از مادر بودن خود  تنها به اين دليل كه به نوزاد حيات و زندگى خبشيده است، منى زن،
لّذت بربد و يا احساس عشق مادرانه نسبت به طفلش پيدا كند، بلكه زن، خصوصاً در بچه اول، وقىت احساس حقيقى 

  .كند كه از طفلش شخصاً پرستارى و مراقبت منايد مادرى مى

هر چه موفقّيت مادر در اجنام اين كار بيشرت باشد و هر چه طفل رضايت خاطر بيشرتى از پرستاريش حاصل كند، 
احساس مادرانه زن بيشرت خواهد بود، لذا به مهني دليل، تغذيه با شري مادر در مناسبات مادر و فرزند نقش مهم و 

اكند و موجب سرور و رضايت نفس  شگفت انگيزى را بازى مى   هر دو و عشق روز افزون آ
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داشت و سالمت جسم، وامور معنوى و تربيىت نوزاد به مسئله شري  »1« ».شود به يكديگر مى اسالم عزيز در جهت 
  .شود مادر در حّدى امهّيت داده است كه فوق آن تصّور منى

  :وّجه مناييدبه دو روايت بسيار مهم در اين زمينه ت
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  :پيامرب گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله به ام سلمه فرمودند

َوَضَعْت كاَن َهلا ِمَن ْاَالْجِر ما  بَلى اذا َمحََلِت اْلَمرأَُة كاَنْت ِمبَْنزَِلِة الّصاِئِم اْلقاِئِم اْلُمجاِهِد ِبنـَْفِسِه َو ماِلِه ىف َسبيِل اللِّه، َفاذا
 َرضاِعِه َضَرَب ُهَو ِلِعَظِمِه، َفاذا اْرَضَعْت كاَن َهلا ِبُكلِّ َمصٍَّة َكِعْدِل ِعْتِق ُحمَرٍَّر ِمن ُوْلِد اْمساعيَل، َفاذا فـََرَغْت ِمنْ الَيْدرى اَحٌد ما 

  »2« .إْسَتْأنِِفى اْلَعَمَل فـََقْد ُغِفرََلكِ : َمَلٌك َكرٌمي َعلى َجْنِبها َو قالَ 

اى است كه با جان و مالش در راه خدا  د مبانند روزه دار شب زنده دارى رزمندهآرى، چون زن به فرزندى حامله شو 
جانفشاىن كند و چون وضع محل منايد، اجرى دارد كه عظمت آن اجر براى احدى روشن نيست و چون طفلش را شري 

و گردد و چون از شري دادن اى از اوالد امساعيل نصيب ا دهد، به هر بارى كه كودك پستانش را مبكد، ثواب آزاد كردن برده
  .عملت را از سر بگري كه خداوند تو را خبشيد: فارغ شود، ملكى به او گويد

  :امري املؤمنني عليه السالم فرمود

  »3« .ما ِمْن َلَنبٍ َرَضَع ِبِه الصَِّىبُّ اْعَظَم بـَرََكًة َعلَْيِه ِمْن َلَنبِ امِّهِ 

  .از شريمادر نيستتر  هيچ شريى براى طفل شريخوار، بركتش عظيم

______________________________  
  .69: تغذيه و تربيت كودك -)1(

  .7، حديث 411: ؛ األماىل، شيخ صدوق27557، حديث 67، باب 451/ 21: وسائل الشيعة -)2(

  .4663، حديث 475/ 3: ؛ من الحيضره الفقيه27559، حديث 68، باب 452/ 21: وسائل الشيعة -)3(

  198: ، ص7 صحيفه سجاديه، جتفسري و شرح 

  

  دل و جامن فداى جانانست
 

  هر چه دارم براى جانان است

  زند زسلطاىن آن كه دم مى
 

  چون غالمان گداى جانان است
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 نيست بيگانه از خدا به خدا
 

  عارىف كاشناى جانان است

  خلوت دل مقام حضرت اوست
 

  ديگرى كى به جاى جانان است

 نالدمبتالى بال اگر 
 

  راحت من بالى جانان است

 دل و جان را دهد به باد هوا
 

  هر كه را او هواى جانان است

  

  )شاه نعمت اهللا وىل(

   خوراك و امهيت آن

  

داشت و سالمت انسان بسيار مؤثر است از بيان رسول » حبار األنوار«در كتاب السماء و العامل  مسائل مهم زير كه در 
ايد، دست به طعام دراز مكنيد و مهچنان   تا در خود اشتها نيافته -1 »1« :عليه و آله چنني آمده استخدا صلى اهللا 

  .كنيد دست از طعام بداريد كه در خود اشتها احساس مى

  .معده كانون مهه دردهاست - 2

  .اساس هر مداوا گرم نگاه داشنت موضع درد و بيمارى است - 3

  .شود هاى سرد يافت مى بركت زياد در خوراكدر خوراك گرم بركت اندك است،  - 4

به هنگام غذا خوردن پاى خود را از كفش به درآوريد؛ زيرا پاى مشا آسوده خواهد ماند و اين سّنت، سّنت زيباىي  - 5
  .است

مراد از  (حمفوظ خواهد بود ) كلبتني(از زمحت دو سگ ) مسواك و خالل(كند  آن كس كه از دو چوب استفاده مى - 6
  ). وسيله دندان كشيدن استكلبتني

   هاى خود را خالل كنيد و دهانتان را به وسيله پس از غذا بالفاصله دندان - 7
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______________________________  
  .، كتاب السماء و العامل89، باب 290/ 59: حبار األنوار -)1(

  199: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .ى انياب و ثناياى مشا آرام گريندها مضمضه با آب بشوييد، تا دندان

) مؤمن(از خالل استفاده كنيد؛ زيرا خالل كردن نوعى نظافت است و نظافت از اميان است و اميان با صاحب خود  - 8
شت قرار خواهد داشت   .در 

  .تر خواهد بود خورد حساب او به روز قيامت نيز سبك آن كس كه كمرت مى - 9

  .نوشيدن بپرهيزيددر حال ايستادن از  -10

  .ها را دريابيد سحرخيز باشيد تا بركت آمسان -11

  .چشند از سيصد و سى بال در امان خواهند بود آنان كه پيش از غذا اندكى منك مى -12

  .غذاى خود را با منك آغاز كنيد -13

  .اند مردمى سنگني دل اند آنان كه به زياد خوردن و زياد نوشيدن عادت كرده -14

  .كس كه از ميوه تنها تناول كند زياىن خنواهد ديدآن   -15

  .به زنان حامله شري بنوشانيد؛ زيرا شري در مشاعر كودك حسن تأثري خواهد داشت -16

  .پنري را با گردو تناول كنيد -17

ا ها را قوى و مغز را كامل و ذهن را روشن خواهد ساخت و عارضه فراموشى ر  شري مايعى مفيد است كه استخوان -18
  .از ضمري انسان به در خواهد برد

  .اين سه عمل قلب را شادمان و جسم را فربه خواهد ساخت -19
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   استشمام بوى خوش: الف

   پوشيدن لباس نرم: ب

  .نوشيدن عسل: ج

نيت گوئيد و وقىت فصل خرما بسر مى وقىت كه خرما به بازار مى -20   .رسد مرا تسليت دهيد آيد به من 

  200: ، ص7 سجاديه، ج تفسري و شرح صحيفه

  .هاى اندرون مشا را نابود سازد خرما را ناشتا صرف كنيد تا كرم -21

  .افطارتان را با خرما آغاز كنيد و اگر به خرما دسرتسى نداريد اندكى آب بنوشيد -22

  .كند آب انار اندرون آدمى را پاك مى -23

  .دهد و مىاز كدو استفاده كنيد؛ زيرا اين سبزى به مغز مشا نري  -24

  .هاى خود را با سبزى بياراييد؛ زيرا سبزى شياطني را از سفره مشا خواهد راند سفره -25

  خواص سري

 »1« .به وسيله سري، دردهاى خود را درمان كنيد، اما با دهان بودار به مسجد نرويد: فرمايد امام صادق عليه السالم مى
در روزگار پيامرب و ائمه كسى اين گياه پيش  »2« .هفتاد بيمارى است سري شفاى: رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله فرمود

  .اند شناخت، وىل در اين قرن كه قرن علوم است، علماى طّب خواص سري را با حتقيقات عميق خود دريافته پا افتاده را منى

  :نويسد مى» خورند خوش به آنان كه سري مى«دكرت رمي فرانسوى حتت عنوان 

  .هاى گوناگون، سري اثرى بسزا دارد گريى از بيمارى و پيش براى تقويت بدن

هاى  سالني، بروت، لوتر، دوبرويه و ديگران از خواص پزشكى اين گياه سودمند نتيجه: و نيز جتربه پزشكان معروىف مانند
پايني كشيدن فشار درخشاىن داده و حاصل جتربه به اين جا رسيده كه سري در تقويت بنيه و جلوگريى از تصّلب شرايني و 

  .خون دواىي كامل و كاىف است
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______________________________  
  .2، حديث 375/ 6: ؛ الكاىف12، حديث 20، باب 249/ 63: حبار األنوار -)1(

  .182: ؛ مكارم االخالق20464، حديث 100، باب 432/ 16: مستدرك الوسائل -)2(

  201: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .طب جديد، سري داروئى مستقل و مؤثّر شناخته شده استدر 

  .دهد سري به عضالت قلب نشاط مى

هاى  خبشد كه بر بيمارى كند، به طبيعت جسم نريوىي مى كند و خون را صاف مى ها تنظيم مى سري جريان خون را در رگ
از سري استفاده كنند ديگر ناراحت  دچار هستند اگر» رگل«هاى  دموى غلبه كند، به مهني جهت زناىن كه به ناراحىت

  .خنواهند بود

  .هاى زودرس كه نتيجه فساد خون است و روماتيسم و بواسري اثرى شفاخبش دارد سري در پريى

  :دهد كند يا دست كم ختفيف مى هاى زير را عالج مى سري بيمارى

 -7ديفرتى  -6ها  ونت رودهسوء هاضمه و عف -5تنگى نفس  - 4كدورت رنگ پوست   -3آنفلونزا  -2سل ريوى  - 1
تصفيه جمراى ادرار و حيض  -11زخم معده خواه كهنه خواه تازه  -10التهابات معدى  -9سياه سرفه  -8تيفوئيد 

  .آيد هاىي كه در امعاء كودكان به وجود مى كرم  -13تصفيه كليه  -12

   خواص ترب

  :اند پزشكان درباره ترب گفته

و ترشحات معده را تنظيم كند و عمل . كند و كليه راشستشو دهد و اشتها را برانگيزدترب گياهى است كه ادرار را زياد  
بودى خبشد و گاز شكم را فرو نشاند و سينه را سبك كند و سرفه را شفا  هضم را آسان سازد و بيمارى روماتيسم را 

  .ضر استخبشد و رسوبات كبد را بشكند و بلغم را از جا بكند، اين حتقيق علم طب درعصر حا

  :وىل ائمه اطهار عليهم السالم فرمودند
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   شكند و مغزش جريان ترب صرف كنيد؛ زيرا برگ اين گياه گاز معده را درهم مى

  202: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

دو  و اين: گويد دانش امروز درباره ميوه وسبزى سخنان بديعى مى »1« .اش بلغم را بربد ادرار را آسان سازد و ريشه
داشت بشرى بسيار مؤثّر و نافع مى   .شناسد موهبت طبيعى را در زندگاىن و 

كنند، خمصوصاً بيماراىن را كه عارضه ريوى و مرض نقرس دارند، به  پزشكان مردم را به خوردن سبزى و ميوه تشويق مى
قابل توجهى مواد اسيدى و قندى و  اند كه در اين دو ماده حياتى نسبت گمارند؛ زيرا حتقيق كرده خوردن سبزى و ميوه مى

اى جهت هضم  شود، به مهني جهت گروهى از ميوه و سبزى براى لينت مزاج و گروه ديگر براى ادرار ودسته ازتى يافت مى
  .غذا و دسته ديگرى به خاطر تقويت مزاج است

  .پاك شودهاى گوناگون  ميوه و سبزى را پيش از خوردن بشويند تا از آلودگى: اند پزشكان گفته

  :وىل امام صادق عليه السالم فرمود

  »2« .ها عموماً مسموم هستند، وقىت به دستتان برسد ابتدا آن را با آب بشوييد و در آب فرو بربيد ميوه

  خواص انگور

  :فرمايد حضرت مى

 .خبشد مىسازد و به نفس انسان نشاط  كند و خستگى را برطرف مى اش آن است كه اعصاب را حمكم مى انگور فائده
  :و فرمود »3«

______________________________  
  .2، حديث 368/ 6: ؛ الكاىف16، باب 241/ 63: حبار األنوار -)1(

  .4، حديث 350/ 6: ؛ الكاىف7، حديث 2، باب 118/ 63: حبار األنوار -)2(

  .867، حديث 112باب ، 547/ 2: ، با كمى اختالف؛ احملاسن8، حديث 5، باب 149/ 63: حبار األنوار -)3(
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  203: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :حضرت نوح عليه السالم به درگاه حق شكايت كرد كه اندوهگني است، خطاب رسيد

  :اند در انگور سه خاصيت موجود است پزشكان گفته »1« .انگور تناول كن تا از اندوه رها شوى

  .دهد معده را لينت و نرمى مى - 1

  .كند ف مىخون را صا - 2

  .رساند به بدن غذا مى - 3

شكند و براى كبد  سازد و مواد ختمري شده معده را مى كند و گردش خون را آسان مى آب انگور قواى فرسوده را جتديد مى
دهد و از سل و  و كليه سودمند است و نيز سوء هاضمه و نقرس و امراض قلىب و صفرا و گاز معده و بواسري را شفا مى

موجود است و دردهاى ناشى از تب را نيز » ث -ب -آ«كند، در انگور ويتامني  تا حدى جلوگريى مى سرطان نيز
  .سازد برطرف مى

اند بسنجيم و درباره  اكنون بيان خمتصر و مفيد امام رانسبت به فوائد انگور با آنچه اطبا و علماى اين قرن كشف كرده
  .كنيم فكر و اطالع امام عليه السالم قضاوت مى

   داشت و پاكيزگى باطن

  

از آن جا كه بدن انسان در معرض باليا و امراض گوناگون اين جهان قرار دارد، روح انسان نيز از مهه جهت به خطر 
ديد مى اند، در حفظ صحت روح نيز   و پيشوايان آمساىن به خاطر حفظ صحت بدن دستورها داده. شود فساد و مرگ 

  .اند كه طبيب جسم باشند، طبيب روح بودهاند و آنان پيش از آن   كوشيده

هاى روحى  دهد و بيمارى اندازد و آدم را از پاى درمى آورد و به عمر انسان پايان مى هاى بدىن، بدن را از كار مى بيمارى
  .شود اگر خداى نكرده جان آدميزاده را هدف هجوم خود قرار دهد موجب مرگ روح مى
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______________________________  
  .86، حديث 112، باب 548/ 2: ؛ احملاسن9، حديث 5، باب 149/ 63: حبار األنوار -)1(

  204: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

هنگامى كه صفات رذيله و شهوات حيوانيه و عواطف پست برجان مشا چريه شود، صحت جان ضعيف گردد و رونق 
در يك چنني حال ديگر آن روح، روح نيست؛ زيرا روحانّيت و . برودروحانيتش فرو بشكند و امتيازات عاليه از كفش 

  .صفاى روحاىن خنواهد داشت

فالسفه و علماى حكمت و معرفت و اطباى روانشناس با مهه علم و فضل وفن و جتربه خود، تنها راهى را كه براى عالج 
  .اند، دين است امراض روحى مستقيم و سودخبش شناخته

اى  تواند به داد روح بيمار برسد و غري تعليمات آمساىن انبيا هيچ وسيله اند كه جز دين هيچ درماىن منى به اين نتيجه رسيده
  .هاى بيمار را شفا دهد نيست كه جان

تواند جان و امراض جان و شفاى آن امراض را بيان   مسلم است كه جز خداى متعال كه آفريننده جان است كسى منى
  .كند

ر متام تعليماتش سرآمد اديان اهلى است و هيچ مكتىب در بيان حقايق ظاهرى و باطىن به پاى آن دين مبني اسالم كه د
  .كند رسد در فن عالج امراض روحى معجزه مى منى

  :قرآن كرمي در اين باب اشارات كامل و روشىن دارد

  »1« »ِلما ُحيْييُكمْ يَأيـَُّها الَِّذيَن َءاَمُنوا اْسَتِجيُبوا لِّلِه َو لِلرَُّسوِل اذا َدعاُكْم 

خبشد، دعوت  مى]  واقعى[زندگى ] حيات معنوى و[هنگامى كه خدا و پيامربش مشا را به حقايقى كه به مشا ! اى اهل اميان
  .كنند اجابت كنيد مى

  »2« »َمْن َعِمَل صاِحلاً ِمْن ذََكٍر اْوانْثى َو ُهَو ُمْؤِمٌن فـََلُنْحِييَـنَُّه َحياًة طَيَِّبةً 
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اى زنده  زن، هر كس كار شايسته اجنام دهد در حاىل كه مؤمن است، مسلماً او را به زندگى پاك و پاكيزه از مرد و
  .دارمي مى

______________________________  
  .24): 8(انفال  -)1(

  .97): 16(حنل  -)2(

  205: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »َظةٌ ِمْن َربُِّكْم َو ِشفاءٌ ِلما ِىف الصُُّدورِ يا أَيـَُّها النَّاُس َقْد جائـَْتُكْم َمْوعِ 

هاى اعتقادى و  ازبيمارى[اى آمده، و شفاست براى آنچه  يقيناً از سوى پروردگارتان براى مشا پند وموعظه! اى مردم
  .هاست در سينه]  اخالقى

  »2« »َو نـُنَـزُِّل ِمَن اْلُقْرآِن ما ُهَو ِشفاءٌ َو َرْمحَةٌ ِلْلُمْوِمننيَ 

  .افزايد كنيم وستمكاران را جز خسارت منى و ما از قرآن آنچه را براى مؤمنان مايه درمان ورمحت است، نازل مى

  :عالوه بر اين رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله برنامه نبوت و هدف رسالت خويش را در اين مجله بيان فرموده است

ا بُِعْثُت ِالَمتَِّم َمكارَِم ْاَالْخال   »3« .قِ امنَّ

  .اند تا مكارم اخالق مشا را تكميل كنم مهانا مرا مبعوث به رسالت كرده

  .هاى روحى جنات خبشم تر كه بشريت را از آسيب بيمارى معناى روشن

و به هنگام رحلت هم از جانب خويش قرآن و اهل بيت خود يعىن دوازده امام معصوم را خليفه خود قرار داد و آنان را 
كتاب خدا كه صامت است و عرتت او كه مهان كتاب اهللا ناطق هستند، . هاى روحى بشر معرىف فرمود بيمارىطبيب 

  .ها و خطرها جنات دهند جباى او مردم را از بيمارى

هاى بىن امّيه و بىن عباس و به خصوص هجوم  عصر امام صادق عليه السالم به خاطر وضع خاص زمان و درگريى
  .تر بود زيستند آشفته ر ميان اعصارى كه ساير امام مىهاى بيگانه د فرهنگ
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ايت رسيده بود و   خطر عقايد و مذاهب باطل و اختالفات در آن عصر به 

______________________________  
  .57): 10(يونس  -)1(

  .82): 17(اسراء  -)2(

، باب 210/ 16: ار األنوار؛ حب8: ؛ مكارم االخالق12701، حديث 6، باب 187/ 11: مستدرك الوسائل -)3(
9.  

  206: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

صحت و سالمت ارواح و نفوس به طرز هولناكى به احنراف گراييده بود، امام با مهت ملكوتى خود در زمان خويش به 
  .معاجله و درمان دردمندان روحى پرداخت

، او كتاب ناطق حق و جانشني رسول خدا و دستگري دانست كه تنها طبيب مسئول در عصر خود است، آرى او مى
رذايل . بشريت در آن عهد تاريك و آشفته بود، عهدى كه فضايل نفساىن و كرامات انساىن سخت ضعيف شده بود

  .بشرى با طغياىن كم سابقه بر فضايل چريه شده بود

هاى روحى بيان  وده و روش او را در درمانهاى روحى حضرت صادق عليه السالم اشاره من اى از درمان هم اكنون به گوشه
  .منامي مى

   خشم و غضب

  

غضب يك حالت طغياىن روحى است كه وقىت جبنبد، عقل را از فعاليت باز دارد، در اين هنگام فشار خون به قلب 
 ها فشار آورد و به سوى مغز باال رود، چهره خشمناك هجوم كند و خون از قلب با حّدت و حرارت عادى به رگ

هاى خموىف به پيشاىن قرار دهد و حالت انقباضى  راگلگون سازد، شقيقه هارابه ضربان اندازد، خون در سينه جبوشد و چني
  .ها را منايان سازد ها افكند، تاآن جا كه دندان به لب
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در چنني حالت، انسان خشمناك جز انتقام خنواهد، عطش خون رخينت، عطش خون خوردن و عطش انتقام، جان 
  .خشمناك را به طاقت آورد

  :شاعر عرب به اين مناسبت گويد

  .ام تر ازغضب نديده من درميان دمشنان بشر، پس از يك امتحان دقيق هيچ دمشن را عنودتر و جلوج

   عوامل خشم و غضب و آثار آن

   حساسيت -2وراثت  -1: دانشمندان و پزشكان معتقدند عوامل خشم عبارتند

  207: ، ص7 يه، جتفسري و شرح صحيفه سجاد

  .سوء تغذيه - 4سوء تربيت  -3افراطى اعصاب 

  :كنند اين عوامل انگيزه خشم را حتريك مى: اند و نيز گفته

گريى  حيله -6ننگ و بدنامى  -5مسخرگى  -4شوخى  -3خود خواهى و خويشنت دوسىت  -2خنوت و كربياىي  - 1
  .حرص بسيار در مجع مال و كسب مقام - 7

ها  عموماً در رديف اخالق نكوهيده قرار دارند غضب را برانگيزانند و مسلم است تا اين خصلتاين هفت خصلت كه 
  .ترك نشوند، از شّر خشم رهاىي خنواهد بود

  .عوارض خطرناك و خموىف كه از غضب به جان انسان خواهد افتاد

  .بيمارى استخوان فرساى سل ريوى - 1

  .اختالل دستگاه گوارش - 2

  .التهاب اعصاب - 3

  .خون ريزى به اقسام گوناگون - 4
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شوند و اگر در آن محله عصىب   مشهور است كه اشخاص زود خشم به يك بيمارى شبيه به بيمارى هارى دچار مى - 5
شود كه آب دهان مردم خشمناك نه  كسى را گاز بگريند به مرگ دردناك طرف منجر خواهد شد و به اين دليل آشكار مى

  .ى ديگران هم سّم كشنده استتنها براى خودشان بلكه برا

خشم يك درد روحى است كه به نوبت خود بالىي خطرناك است، اين بيمارى نه تنها شخص خشمناك را از پاى درمى 
  .رساند آورد، بلكه از خشمناك به ديگران نيز زيان مى

ها  ادى به يك چنني محلهدارد كه مسلم است در حال ع آميزى وامى خشم شديد، خشمناك را ديوانه وار به محالت جنون
  .كرد اقدام منى

چه بسيار دانشمندان و فالسفه و پزشكان و حكما به درمان اين بيمارى با داروهاى گوناگون پرداختند، اما نتوانستند 
   وىل دين مبني. اى به دست آورند نتيجه

  208: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ت به آساىن مرض خطرناك غضب را در آنان كه گرفتار آن بودند عالج  اسالم كه منبع حكمت و معرفت است توانس
  .كند

  :نزد ايشان از غضب سخن به ميان آمد، فرمود: امام صادق عليه السالم از امام باقر عليه السالم نقل فرمود

كند  را ادراك مىهر انساىن كه در نفس خود اين عارضه . چه بسا مرد به خشم آيد و ديگر راضى نشود تا به دوزخ درآيد
اگر ايستاده است بنشيند و اگر نشسته است خبوابد و اگرنتوانست بدينگونه خشم خود را فرو نشاند با آب سرد وضو 

  »1« .بگريد ياغسل كند؛ زيرا آتش را تنها آب خواهد فرو نشانيد

  )ع(و طّب الصادق ) ص(هاىي از طّب النىب  درس

  :فرمايد حضرت صادق عليه السالم مى

 »3« .غضب قلب حكيم را به تريگى و ظلمت خواهد كشانيد - 2 »2« .ها و شرور است غضب كليد مهه بدى - 1
 -4 »4« .آن كه نتواند بر غضب خويش حكومت كند خنواهد توانست اراده خويش را حتت اختيار خود درآورد - 3
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اش رشد خواهد كرد و آن كس كه  آن كس كه خشمش آشكار شود، كينه -5 »5« .رتين ياور مشا بردبارى است
  .هوسش قوت گريد، احتياطش ضعيف خواهد شد

______________________________  
  .25، حديث 340: ؛ األماىل، شيخ صدوق132، باب 272/ 70: حبار األنوار -)1(

  .20733، حديث 53 ، باب358/ 15: ؛ وسائل الشيعة3، حديث 303/ 2: الكاىف -)2(

  .20741، حديث 53، باب 360/ 15: ؛ وسائل الشيعة13، حديث 305/ 2: الكاىف -)3(

  .20741، حديث 53، باب 360/ 15: ؛ وسائل الشيعة13، حديث 305/ 2: الكاىف -)4(

  .16، حديث 93، باب 404/ 68: ؛ حبار األنوار6، حديث 112/ 2: الكاىف -)5(

  209: ، ص7 ، جتفسري و شرح صحيفه سجاديه

  

   دروغ

  

انسان دروغگو روحى بيمار است و عوارض اين مرض، تزوير و . دروغ احنراف نفس از صحت و سالمىت و راسىت است
  .نفاق و فريب و حيله و خيانت و ريا و خلف وعده و عهد شكىن و احنطاط از انسانّيت است

ن دروغگو را مهچون عضو فاسدى، در اجتماع به عالوه بر اين كه صفت دروغ در نفس خود صفت قبيحى است، انسا
  .بديهى است كه اين عضو فاسد موجبات فساد اعضا ديگر را نيز فراهم خواهد ساخت. گمارد خراىب مباىن اجتماعى مى

  :فرمايد حضرت صادق عليه السالم در باب اين بيمارى خطرناك روحى چنني مى

  .هيچ دردى كينه توزتر از دروغ نيست - 1

  .تر است كس كه دروغش بيشرت باشد، فروغ جانش ضعيفآن   - 2
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  .گويد كردارش پاك و مقّدس است آن كس كه زبانش راست مى - 3

ار، از مهنشيىن با دروغگويان بپرهيزيد؛ زيرا  -5 »1« .شراب و دروغ كليد مفاسد و دروغ بدتر از شراب است - 4 ز
خواهد به مشا سودى برساند، زيان خواهد رسانيد، دروغگو دور را براى تو نزديك و نزديك را  دروغگو در حاىل كه مى

  .براى تو دور خواهد ساخت

  حسد

  

  .دارد ها و خريات مى ها و نيكوىي حسد خصلىت است كه حسود را مهيشه دمشن كمال

بدخبىت حسود اين . مشارد برد و پيشرفت مردم پيشرو وفعال را مكروه مى حسود از توفيق و سعادت ديگران مهواره رنج مى
  .بيند انديشد و از انديشه خود عذاب مى هاى مردم خوشبخت مى است كه شب و روز به خوشى

______________________________  
  .16206، حديث 138، باب 244/ 12: لشيعة؛ وسائل ا2، حديث 339/ 2: الكاىف -)1(

  210: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

پرهيزد،  دارد و از اعطا و انعام مى درد حسد از درد خبل، استخوان گدازتر است؛ زيرا خبيل مال خود را دودسىت نگاه مى
  .كند جلوگريى مىكند جلوى نعماى اهلى را ببندد و از عطاياى حق به بندگانش  وىل حسود سعى مى

  .دارد كه خوشبختان بدخبت شوند جهت دمشن مردم است، ىب جهت دوست مى حسود ىب

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

هاى اهلى كيست؟  دمشن نعمت: هاى خدا دمشن هستند، گفته شد برند كه با نعمت مردمى نيز در اين جهان به سر مى
  :در روايات ديگر درباره اين بيمارى روحى چنني آمده است »1« .برند مىآنان كه بر ديگران حسد : فرمود
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 -3 »3« .حسودان هرگز روى توانگرى و ىب نيازى را خنواهند ديد -2 »2« .حسودان هرگز دل آسوده خنواهند بود - 1
پيوسته مريض حسود با آن غم جانگداز كه در سينه دارد  -4 »4« .حسود مهيشه ناراحت و سرگردان و غصه دار است

  »6« .بلعد هاى هيزم را مى هاى آتش توده خورد، آن چنان كه شعله حسد اميان انسان را مى -5 »5« .است

  تكربّ 

  

  اين خصلت انسان را در حدود شخصيت برانگيزاند كه خود را مهيشه بزرگ و

______________________________  
  .159: ؛ جامع االخبار26، ذيل حديث 131، باب 256/ 70: حبار األنوار -)1(

  .13401، ذيل حديث 55، باب 21/ 12: ؛ مستدرك الوسائل6795، حديث 299: غرر احلكم -)2(

  .13388، ذيل حديث 55، باب 17/ 12: ؛ مستدرك الوسائل6789، حديث 299: غرر احلكم -)3(

  .13401، ذيل حديث 55، باب 22/ 12: ؛ مستدرك الوسائل6850، حديث 301: غرر احلكم -)4(

  .13401، ذيل حديث 55، باب 21/ 12: ؛ مستدرك الوسائل6817، حديث 300: غرر احلكم -)5(

  .36، حديث 104/ 1: ؛ عواىل الآلىل30، حديث 131، باب 257/ 70: حبار األنوار -)6(

  211: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .ديگران را كوچك مشارد

بيند، چنان اسري خويشنت است كه  است چون خود را در مقامى فوق ديگران مى انسان بدخبىت كه به مرض خنوت دچار
انسان متكّرب موجودى فرومايه و كوتاه بني و تنگ چشم است كه در . شناسد اى منى مهيشه در نفس خود نقص و نقيصه

و كمال ديگران آگاه انگارد، ىب آن كه از نقص خود  بيند نقص مى بيند كمال و در ديگران هر چه مى خود هر چه مى
  .باشد
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گذارد، عالوه بر قباحت نفس مرض، غرور و ظلم و جتاوز به حقوق ديگران و   عوارضى كه اين مرض در وجود انسان مى
  .كينه و حسد و سرپيچى از مقررات و قوانني و فرار از نصيحت و اعراض از هدايت و ارشاد است

  :كند ىحضرت صادق عليه السالم متكّرب را چنني توصيف م

كوشد تا در سايه تكّرب اين نقص ننگني  كند، مى متكّرب موجود ذليلى است كه چون ذّلت را در نفس خود ادراك مى - 1
  .را در ذات خود بپوشاند

  .آن كس كه متكّرب است هرگز از زبان مردم، گفتار دلپذير توّقع نداشته باشد - 2

  .سرآغاز احتياط تواضع است -4 »1« .اى از خودپسندى زيان آورتر نيست هيچ ناداىن - 3

  »2« .آورد ستم؛ اين سه صفىت است كه جز دمشىن مردم حاصلى منى -دوروىي -تكّرب  - 5

   خلف وعده

  

آن كس كه به اين . اعتمادى مردم به متخّلف و احنطاط مقام اجتماعى است آورد، ىب آنچه اين مرض مهلك را به بار مى
  حمبوب وبيمارى دچار شود هرگز ميان خلق 

______________________________  
  .1، حديث 352، باب 560/ 2: ؛ علل الشرايع19، حديث 117، باب 315/ 69: حبار األنوار -)1(

  .316: ؛ حتف العقول107، حديث 23، باب 229/ 75: حبار األنوار -)2(

  212: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .مطمئن خنواهد بود

اى كه بر  تواند با قدرت قاهره داند، تنها دين است كه مى روانشناس و هيچ درمان روحى چاره اين بيمارى را منىهيچ طبيب 
  .نفوس دارد به درمان اين مرض بپردازد
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  :كند حضرت صادق عليه السالم براى عالج اين بدينگونه مريض را راهنماىي مى

اين سه فرقه هرگز به خدا  -2 »1« .هاى خود وفادار باشند يد به وعدهآنان كه به خدا و روز رستاخيز اميان دارند، با - 1
  .اند، هر چند منازگزار و روزه دار باشند اميان نياورده

  .گويند آن فرقه كه دروغ مى: اول

  .كنند اى كه در امانت خيانت مى طايفه: دوم

  »2« .آنان كه به وعده خويش وفادار نيستند: سوم

   حرص

  

يمى بر عقل . گريد در طلب مال و عطش شديد به مجع درهم و دينار سرچشمه مى مرض حرص از افراط وقىت بيمارى 
  .آورد آدميزاد غلبه كند وى را موجودى مريض و آزمند به بار مى

دارد، هر چند كه وى  عوارض حرصى يك نوع فقر مستمر است كه مهواره حريص را گدا و بيچاره و مستمند نگاه مى
  .ارون باشدهاى ق مالك گنج

توانگر آن كسى است كه فطرتى مستغىن داشته «: اند عالج اين مرض در دست قناعت است، به مهني جهت گفته
  ».باشد

______________________________  
  .15965، حديث 109، باب 165/ 12: ؛ وسائل الشيعة2، حديث 364/ 2: الكاىف -)1(

  .20687، حديث 49، باب 339/ 15: ة؛ وسائل الشيع8، حديث 290/ 2: الكاىف -)2(

  213: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :حضرت صادق عليه السالم فرمود »1« ».قناعت گنجى است كه پايان پذيرنيست
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آن كسى كه به قسمت خويش رضا باشد ازمهه مردم ىب  -2 »2« .نيازترين مردم كسى است كه اسري حرص نباشد ىب - 1
ها حرص است، اين حرص است كه انسان را به رنج و دشوارى و گناه  ها و ناراحىت كليد خستگى  -3 »3« .نيازتر است

  .و فرومايگى و ذّلت دراندازد

  .حرص سرچشمه عيوب است - 4

  .نعمت قناعت ونعمت راحت: حريص از دو نعمت حمروم است - 5

  »4« .حريص هرگز مقام رضا و يقني را خنواهد يافت - 6

   خودمناىي

  

آنان كه در . خودمناىي مرضى است كه مهچون جذام انسان را از اجتماع براند و به دمشىن و نفرت مردم دچار سازد شهوت
راه خودمناىي به حتقري و توهني ديگران اقدام كنند و در حمفل، لب به فضل و فضيلت فروشى بگشايند جز كينه مردم 

  .حاصلى به دست خنواهند آورد

  .گذارد است كه انسان را در ميان مردم تك وتنها وىب كس و كار وا مىاز عوارض اين مرض كاىف 

   حضرت صادق عليه السالم اين بيمارى روحى را با ارشاد و تعاليم عاىل خود چنني

______________________________  
  .456/ 2: ؛ روضة الواعظني18072، ذيل حديث 9، باب 226/ 15: مستدرك الوسائل -)1(

  .4، حديث 21: ؛ األماىل، شيخ صدوق2، حديث 128، باب 160/ 70: ألنوارحبار ا -)2(

، حديث 9، باب 223/ 15: ؛ مستدرك الوسائل20443، حديث 23، باب 258/ 15: وسائل الشيعة -)3(
18063.  

، حديث 9، باب 223/ 15: ؛ مستدرك الوسائل20443، حديث 23، باب 258/ 15: وسائل الشيعة -)4(
18063.  
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  214: ، ص7 شرح صحيفه سجاديه، ج تفسري و

  :كند عالج مى

  .مؤمن كسى است كه با مردم مدارا كند نه آن كه خويشنت را به ديگران بنماياند - 1

  .معىن جهل، خودمناىي و تكّرب و غفلت از پروردگارمتعال است - 2

 »1« ».ش را به فساد بيااليندخيزند، اعمال صاحل خوي قومى كه به منظور خودمناىي با مردم به حبث و جدل بر مى - 3
داشت و  هاى زندگى اعم از برنامه اگر در متام برنامه هاى جسمى و روحى قوانني اهلى و طبيعى مراعات شود، آدمى از 

  .طهارت ظاهرى و باطىن نصيب خواهد گرفت

  ندامن كني مهه ترك ادب چيست
 

  داىن سبب چيست حد خود را منى

  پاىادب خواهى زحد بريون منه 
 

  زهر جانب كه هسىت در ميان آى

 ادب آرايش افعال باشد
 

 ادب آسايش احوال باشد

  فروغ ظاهر از آرايش اوست
 

  فراغ باطن از آسايش اوست

  ادب جمموعه حسن و مجالست
 

  ارى در كمال اعتدالست

 مهه كارت بقدر خويش بايد
 

 زقدر خود نه كم نه بيش بايد

  

  خود را بسنجىبدين ميزان اگر 
 

  نرجند از تو كس خود هم نرجنى

  

  )هالىل جغتاىي(
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داشت مهه جانبه در معتربترين كتب رواىي وارد شده كه اين نوشتار خمتصر، اگر خبواهد در  روايات بسيار مهمى در باب 
رت كه مطالعه كنندگان  هر زمينه اى مهم اى به روايىت اشاره كند بسيار مفّصل خواهد شد، چه  حمرتم در اين خبش به كتا

داشىت اسالم در رابطه با جسم و جان مطّلع شوند و   رجوع كنند، تا هم از مسائل 

______________________________  
 -158: ترمجه طب النىب صلى اهللا عليه و آله و طب الصادق عليه السالم، روش تندرسىت در اسالم، يعقوب مراغى -)1(

167.  

  215: ، ص7 شرح صحيفه سجاديه، جتفسري و 

داشت قانون ندارد و هم،  هم براى آنان ثابت شود كه هيچ مكتىب و مدرسه اى در متام جهان به اندازه اسالم در مسئله 
ا نيست   .قانوىن فوق قانون اسالم براى آ

داشت    اصول كلى 

داشت اشاره كنم،  در پايان اين قسمت الزم مى رت بتوانيد در راه بندگى دامن به اصول كلى  تا در سايه سالمت خود، 
  .حق و خدمت به خلق قدم برداريد

بينند چه سري باشند و چه گرسنه، صبحانه و ناهار و شام خبورند،  باشند و خود را جمبور مى اكثر افراد اسري عادت مى - 1
م، چه اين غذا صبحانه باشد و چه ناهار و حال آن كه ما بايد در موقعى كه اشتها ندارمي از خوردن غذا صرف نظر كني

  .كنيم به جاى سود، زيان خواهد رساند چه شام، اگر ما اين روش را در پيش نگريمي، غذاىي را كه تناول مى

بار  32دندان به ما داده شده كه هر لقمه را  32دهند، حال آن كه به قول بعضى  اغلب افراد غذا را جنويده فرو مى - 2
شود در نتيجه كار بيشرتى بر  كه غذا را خوب جنومي، بزاق دهان باآن لقمه جنويده به اندازه كاىف خملوط منىجبومي، وقىت  

  .گردد جهاز هاضمه حتويل مى

بايد در خوردن غذا و هم در نوشيدن آب رعايت اعتدال را بنماييم، زياده روى درهر دو ضرر دارد؛ زيرا فشار فوق  - 3
  .كند د مىالعاده بر جهاز هاضمه وار 

باشيم نبايدغذا خبورمي؛ زيرا در اين گونه حاالت جهاز هاضمه ما خمتل  امي و يا حتت فشار عاطفى مى موقعى كه خسته - 4
  .گردد و قادرنيست غذا را آن طور كه بايد و شايد هضم كند مى
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شود و قادربه دفع  كبد خسته مىكند و در نتيجه   مصرف غذاهاى زياد چرب و ثقيل، بار فوق العاده بر معده وارد مى - 5
شود، به مهني جهت بايد مهيشه و يا الاقل در اكثر اوقات  گردد و اين امر موجب بروز بيمارى مى مواد زايد از بدن منى

   غذاى

  216: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .ساده تناول كنيد تا جهاز هاضمه بتواند به خوىب از عهده اجنام وظايف خود برآيد

ممكن است غذاهاى چرب و رنگارنگ سفره را زيبا كند وىل موقعى كه به داخل معده مشا رفت وضع آن را خمتل  - 6
كند، هيچ وقت در يك وعده دو نوع گوشت يا چند نوع خورش و غذا ميل نكنيد، حىت املقدور سعى كنيد يك نوع  مى

م غذاى ساده و مقوى   .غذا خبوريد و آ

كند، آب را بايد پس از صرف  هاى نوع ديگر در حني صرف غذا جهاز هاضمه را خمتل مى بهنوشيدن آب و نوشا - 7
م به مقدار كم نوشيد   .غذا و آ

ها غذاى  شري، عصاره پرتقال، عصاره گوجه فرنگى، سوپ سبزى، خود به تنهاىي غذاست، موقع صرف اين نوع نوشابه
  .تأّىن و آرامش بنوشيدها را با  ديگرى صرف نكنيد و سعى كنيد اين نوشابه

رت است غذا را با شركت  - 8 صرف غذا با خنده و خوشحاىل تأثري زياد در هضم آن به حنو احسن خواهد داشت، لذا 
  .ديگران و در حميطى زيبا و فرح خبش صرف كنيد

كنيد مهيشه با   دهد، سعى ساالد، حاوى مقدارى زياد ويتامني و امالح معدىن است و به عالوه معده را شستشو مى - 9
  .غذا ساالد ميل كنيد و اگر با مزاج مشا مناسب نبود با پزشك متاس بگرييد

كند كه جهاز هاضمه مشا اسرتاحت كند، اين نوع  تر خوردن كمك مى گاه گاه روزه گرفنت و غذاى كمرت و ساده  -10
  .ه بگرييداى يك بار روز  اسرتاحت در سالمىت مشا تأثري فراوان خواهد داشت، الاقل هفته

هاى گنديده و يا كال ميل نكنيد و در  از خوردن غذاهاى مانده و كنسرو شده خوددارى كنيد و مهچنني ميوه -11
  .اى به زياده روى مپردازيد و رعايت اعتدال را از دست مدهيد مصرف چرىب و مواد نشاسته

  هاى شديد و ورزش پس از غذا توأم با خطر است، به خصوص ورزش -12
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  217: ، ص7 و شرح صحيفه سجاديه، ج تفسري

  .سنگني ممكن است منجر به مرگ شود

گذارد و  سعى كنيد از غصه و تشويش و نگراىن بر حذر باشيد؛ زيرا غصه و اضطراب اثرات سوىي روى بدن مى -13
  .دهد آدمى را به سوى بيمارى و مرگ سوق مى

ر وقت شب خبوابيد و اسرتاحت كنيد، به ياد داشته باشيد مهان از شب زنده دارى مستمر بپرهيزيد، به اندازه كاىف د -14
طور كه بدن به فعاليت حمتاج است، به اسرتاحت هم احتياج دارد و به هيچ وجه جايز نيست اسرتاحت را قرباىن كار 

  .ديگرى مناييد

رتين وسيله براى مبارزه با غم و نگراىن است، سعى كنيد چند  -15 سرگرمى براى خود داشته داشنت تفريح وسرگرمى 
  .هاى نشاط آور استفاده مناييد باشيد و در اوقات فراغت، از تفريح سامل و برنامه

هاى عميق بكشيد، تا اكسيژن بيشرتى به بدنتان جذب شود، از  عادت كنيد هر روز در هواى پاك و آزاد، نفس -16
  .ى زياد حىت االمكان خوددارى كنيدزندگى و رفت و آمد در مناطق شلوغ و پرمجعيت و داراى سر و صدا

ها سعى كنيد خود را با آب سرد بشوييد؛  اى يك بار استحمام كنيد، در تابستان توانيد محام برويد، الاقل هفته تا مى -17
  .زيرا آب سرد براى اعصاب مفيد است

اى ديگر نباشد؛  كه چارهتاجائى كه ممكن است از مصرف دارو خوددارى كنيد و فقط موقعى دارو مصرف مناييد   -18
رت است زيرا هر چند دارو گاهى مفيد واقع مى   .شود، وىل ىب ضرر هم نيست، بنابراين اگر مصرف نشود 

رسند قاتل درد هستند بر حذر باشيد؛ زيرا اثر ختديرى اين نوع مواد  از دخانيات و مواد خمّدر هر چند كه به نظر مى -19
  .ر وحشت زاستموقت است و اثرات بعدى آن بسيا

  218: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

العاده ضرر دارد و آدمى را دچار پريى پيش  روى در آن فوق هر چند روابط جنسى طبيعى و مفيد است، وىل زياده -20
رت است در اين قسمت رعايت اعتدال را منوده، حداكثر سعى   كند و قواى او را حتليل مى رس مى كنيم برد، بنابراين 

شرح اين بيست خبش كه اصول   »1« .فايده، ىب جا از دست ندهيم هاى مفرط و ىب راىن نريوى جواىن را از طريق شهوت
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داشت جسم را دربر دارد، در روايات اسالمى منعكس است، مشا مى توانيد به خبش طهارت و نكاح و خوردن و  كلى 
  .آشاميدن كتاب با عظمت وسائل الشيعه مراجعه مناييد

داشت و  مت، غيبت، كينه توزى، دوروىي، تكّرب، سوءظن، نيز بپرهيزيد تا  از حرص، ريا، خبل، عجب، حسد، دروغ، 
  .طهارت روان مشا تأمني شود و از نظر ظاهر و باطن انساىن سامل و تندرست باشيد

  .دنيا و آخرت استآرى، رعايت مسائل اهلى در متام شؤون زندگى ضامن سالمت و صحت جسم و جان و آبادى 

چه نيكوست كه هر انساىن دستور العمل حيات و زندگيش را از بارگاه حكيمانه حضرت رب العاملني و از پيشگاه با 
  .عظمت نبوت و امامت دريافت منايد

 اهل دل كوى تو را جّنت اعلى خوانند
 

 پرتو روى تو را نور جتّلى خوانند

 باده لعل تو را شربت كوثر گويند
 

 باالى تو را غريت طوىب خوانندسرو 

 هرنسيمى كه ز انفاس تو بوىي دارد
 

 عارفانش دم جان پرور عيسى خوانند

______________________________  
  .18: شومي چرا مريض مى -)1(

  

  219: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

 ورق صورت زيباى تو را اهل نظر
 

 خوانندجامع خوىب و جمموعه معىن 

 هر كه را صحبت جانان نفسى دست دهد
 

 خوانند  آن نفس را سزد ار حاصل دنىي
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 گل مقصود زبستان وصال تو دمد
 

 الجرم وصل تو را اصل متىن خوانند

  

  )عماد فقيه كرماىن(

   طبابت در روايات

حق و اين كه چه داروهائى  در خبش مهمى از روايات درمسئله رجوع به طبيب و استعمال دارو و طلب شفا از حضرت
براى درمان درد مفيد است و ثواىب كه طبيب در عالج مريض دارد و ثواب خدمت به بيمار از جانب اهل و عيالش و 

ا  مهچنني دوستان و برادران اميانيش و به خصوص عيادت مريض نكات پرارزشى هست كه الزم است به پاره اى از آ
  .اشاره شود

  :عليه السالم فرمودامام موسى بن جعفر 

امام صادق  »1« .توانيد از مراجعه به پزشك خوددارى كنيد، چون مانند ساختمان است كه اندكش به بسيار كشاند تا مى
  :عليه السالم فرمود

  »2« .هر كه سالمتش به بيماريش بچربد و با چيزى خود را درمان كند و مبريد، من به خدا از او بيزارم

______________________________  
  .2493، حديث 4، باب 409/ 2: ؛ وسائل الشيعة4، حديث 50، باب 63/ 59: حبار األنوار -)1(

  .2492، حديث 4، باب 409/ 2: ؛ وسائل الشيعة5، حديث 50، باب 64/ 59: حبار األنوار -)2(

  220: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

از حضرت باقر عليه السالم سؤال شد، از مردى كه طبيب ترسا و يهودى او را درمان كند و  :گويد حممد بن مسلم مى
  :براى او دارو فراهم سازد فرمود

  :دراخبار امامان عليهم السالم آمده است »1« .باكى ندارد، مهانا درمان به دست خداى تعاىل است
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  :اند و نيز فرموده »2« .قرار داده مگر مرگ كه درماىن نداردمدارا كنيد كه خدا دردى نداده جز اين كه دواىي در كنارش 

بر پزشك است كه بايد از خداى سبحان در آنچه با بيمار كند برتسد و براى مريض خريخواهى منايد و درمان جسنت از 
  :اند و نيز فرموده »3« .پزشك يهودى و ترسا براى مسلمانان باكى نيست

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود »4« .ه مداوا نزد طبيب مرد گردد، مانع نداردچون جسم زن بيمار شود و ناچار ب

  »5« .تندرسىت كه پرهيز كند و بيمارى كه مهه چيز خبورد: دو كس بيمارند

______________________________  
  .31754 ، حديث136، باب 226/ 25: ؛ وسائل الشيعة9، حديث 50، باب 65/ 59: حبار األنوار -)1(

  .20475، حديث 106، باب 436/ 16: ؛ مستدرك الوسائل29، حديث 50، باب 73/ 59: حبار األنوار -)2(

  .501، حديث 4، باب 144/ 2: ؛ دعائم االسالم31، حديث 50، باب 73/ 59: حبار األنوار -)3(

  .502حديث ، 4، باب 144/ 2: ؛ دعائم االسالم32، حديث 50، باب 73/ 59: حبار األنوار -)4(

  .2495، حديث 4، باب 409/ 2: ؛ وسائل الشيعة13، حديث 50، باب 66/ 59: حبار األنوار -)5(
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  :و نيز آن حضرت فرمود

  :و آن بزرگ مرد آمساىن فرمود »1« .تاب شد دارو به كار برب تا بدنت تاب درد دارد از دارو بپرهيز و چون ىب

  :فرمايد حضرت صادق عليه السالم مى »2« .اوا كنيد؛ زيرا آن كه درد داده دارو هم داده استمد

شفايت : درمان نكنم تا مهان كه بيمارم كرده درمان منايد، خداوند به او وحى فرمود: پيامربى از پيامربان بيمار شد و گفت
از حضرت باقر عليه : گويد حمّمد بن مسلم مى »3« .ندهم تا مداوا نكىن، شفا از من است و دوا هم از من است

امري املؤمنني عليه السالم  »4« .باكى ندارد: گريد فرمود كند و مزد مى السالم پرسيدم از طبيىب كه معاجله درد مردمى مى
  :فرمود
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  :و نيز آن حضرت فرمود »5« .پزشك بايد خداترس و خريخواه و كوشا باشد

امام  »6« .از نوشيدن بول گاو پرسيدند فرمود، اگر براى دوا نياز دارد باكى نداردشري گاو دوا است و از آن جناب 
  :صادق عليه السالم فرمود

  سيب خبور براى آن كه حرارت را خاموش منايد، شكم را خنك كند و تب را

______________________________  
  .2494، حديث 4، باب 409/ 2: ؛ وسائل الشيعة14، حديث 50، باب 66/ 59: حبار األنوار -)1(

  .20491، حديث 106، باب 440/ 16: ؛ مستدرك الوسائل20، حديث 50، باب 68/ 59: حبار األنوار -)2(

  .2496، حديث 4، باب 409/ 2: ؛ وسائل الشيعة15، حديث 50، باب 66/ 59: حبار األنوار -)3(

  .3660، حديث 175/ 3: فقيه؛ من الحيضره ال26، حديث 50، باب 72/ 95: حبار األنوار -)4(

  .503، حديث 4، باب 144/ 2: ؛ دعائم االسالم33، حديث 50، باب 74/ 59: حبار األنوار -)5(

  .31362، حديث 59، باب 114/ 25: ؛ وسائل الشيعة7، حديث 52، باب 84/ 59: حبار األنوار -)6(
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  :چون از تب، نزد حضرت صادق عليه السالم ياد كردند فرمود »1« .قطع منايد

  :و آن حضرت فرمود »2« .راسىت ما خانداىن هستيم كه مداوا نكنيم جز با تن شوئى با آب خنك و خوردن سيب

  :و نيز فرمود »3« .كردند دانستند بيماران خود را جز با آن معاجله منى اگر مردم اثر سيب را مى

  :حضرت رضا عليه السالم فرمود »4« .است آن را با آب سرد خاموش كنيدتب از نفس دوزخ 

  :حضرت باقر عليه السالم فرمود »5« .خارش، جوش تن، چرت، سرگيجه: چهار است) كثيفى خون(هاى خون  نشانه

  :حضرت صادق عليه السالم فرمود »6« .استفراغ، عرق كردن، شكم رفنت: بريون كردن تب از بدن به سه چيز است
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______________________________  
  .889، حديث 115، باب 551/ 2: ؛ احملاسن1، حديث 53، باب 93/ 59: حبار األنوار -)1(

  .890، حديث 115، باب 551/ 2: ؛ احملاسن2، حديث 53، باب 93/ 59: حبار األنوار -)2(

  .891، حديث 115، باب 551/ 2: ؛ احملاسن4يث ، حد53، باب 93/ 59: حبار األنوار -)3(

  .2560، حديث 21، باب 432/ 2: ؛ وسائل الشيعة8، حديث 53، باب 95/ 59: حبار األنوار -)4(

  .115، حديث 250/ 1: ؛ اخلصال12، حديث 53، باب 97/ 59: حبار األنوار -)5(

  .20495، حديث 108، باب 442/ 16: ؛ مستدرك الوسائل20، حديث 53، باب 99/ 59: حبار األنوار -)6(

  223: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :حضرت باقر عليه السالم فرمود »2« .، تنقيه، استفراغ»1« حجامت، سعوط: دارو چهار است

در سر و ميان دو شانه و در پشت، هر سه حجامت كرده و يكى را سودمند و ديگرى : رسول خدا صلى اهللا عليه و آله
  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود »3« .يادرس و سومى را جنات خبش ناميده استرا فر 

  :و نيز آن حضرت فرمود »4« .حجامت، خرد را بيفزايد و حافظه را نريو خبشد

آرى، عسل نرم كننده مزاج و نريو دهنده به بدن  »5« .خوردن عسل، تيغ حجامت، حرارت دادن: شفا در سه چيز است
  .ب و حجامت متيز كننده خون و رگها از مواد زايد و حرارت ختفيف دهنده هر دردى استو مقوى قل

  .گريد انگيز است با حرارت اجنام مى اى از فيزيوتراپى در اين زمان كه پيشرفت علم طّب شگفت چنانچه قسمت عمده

  :امام رضا عليه السالم فرمود

  »ات به هنگام مرضكم خورى يا خنوردن بعضى از غذاها و ميوه ج«پرهيز 

______________________________  
  .داروئى است كه در بيىن كشند: سعوط -)1(
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  .22134، حديث 13، باب 117/ 17: ؛ وسائل الشيعة1، حديث 54، باب 108/ 59: حبار األنوار -)2(

  .1، حديث 247: ؛ معاىن االخبار12، حديث 54، باب 112/ 59: حبار األنوار -)3(

  .76: ؛ مكارم االخالق82، حديث 54، باب 126/ 59: األنوار حبار -)4(

  .20483، حديث 106، باب 438/ 16: ؛ مستدرك الوسائل107، ذيل حديث 135/ 59: حبار األنوار -)5(

  224: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :و نيز آن حضرت فرمود »1« .آرامش تن است

  :موسى بن جعفر عليه السالم فرمود »2« .هاشان سامل بود بدنآمدند  ر مردم در خوراك كوتاه مىاگ

  :فرمايد حضرت باقر عليه السالم مى »3« .پرهيز ترك كامل نيست وىل سبك خوردن است

  :امام صادق عليه السالم فرمود »4« .چكاند گرفت روغن كنجد به بيىن مى رسول خدا چون سردرد مى

  :مرب بزرگوار صلى اهللا عليه و آله فرمودپيا »5« .مسواك كردن، چشم را روشن كند

هاى خود  برادرم عيسى به شهرى گذر كرد، مهه مردمش زرد چهره و چشم كبود بودند، بدو بانگ برداشتند و از بيمارى
ا فرمود   :ناليدند، به آ

اى جنايىت، پس پزيد و هيچ چيز از جهان نرود جز به سز  داروى آن با خود مشاست، چون گوشت خوريد آن را نشسته مى
   از آن گوشت را شستند و بيمارى

______________________________  
  .20518، حديث 109، باب 451/ 16: ؛ مستدرك الوسائل4، حديث 55، باب 141/ 59: حبار األنوار -)1(

  .، با كمى اختالف17، حديث 5، باب 334/ 63: حبار األنوار -)2(

  .443، حديث 291/ 8: ؛ الكاىف11، حديث 55، باب 142/ 59: حبار األنوار -)3(
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  .1، حديث 524/ 6: ؛ الكاىف1، حديث 56، باب 143/ 59: حبار األنوار -)4(

  .6، حديث 496/ 6: ؛ الكاىف14، حديث 18، باب 129/ 73: حبار األنوار -)5(

  225: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :حضرت على عليه السالم فرمود »1« .آنان عالج شد

  :و رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود »2« .كشد هاى شكم را مى سركه انگور خبوريد؛ زيرا كرم

  :حضرت صادق عليه السالم فرمود »3« .برد هاى شكم را از بني مى ناشتا خرما خبوريد زيرا كرم

  :گويد حممد بن مروان مى »4« .واست خدا آرام منايدگالىب خبوريد كه دل را روشن كند و دردهاى درون را به خ

نزد حضرت صادق عليه السالم بودم، اسهال سخىت داشت، چون از نزد آن جناب رفتم سخت نگران بودم، فردا خدمت 
مقدارى برنج شسته و پس از خشك شدن كوبيدم و از آن  : حضرت رسيدم آرام بود، از حال آن حضرت پرسيدم فرمود

كه ترمجه » آمسان و جهان«هاى دردها و داروها را به جلد ششم ترمجه  تفصيل برنامه »5« .م بسته شدكف كردم شكم
  .هاى ببينيد جلد چهاردهم حبار األنوار است، مراجعه كنيد، تا معجزه امامان شيعه عليهم السالم را در درمان بيمارى

   ارزش نعمت سالمىت در روايات

  :كند نش عليهم السالم از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله روايت مىحضرت صادق عليه السالم از پدرا

______________________________  
  .1، حديث 575/ 2: ؛ علل الشرايع6، حديث 59، باب 161/ 59: حبار األنوار -)1(

  .31058، حديث 10، باب 25/ 25: ؛ وسائل الشيعة1، حديث 60، باب 165/ 59: حبار األنوار -)2(

  .20281، حديث 57، باب 390/ 16: ؛ مستدرك الوسائل2، حديث 60، باب 165/ 59: حبار األنوار -)3(

  .31555، حديث 96، باب 170/ 25: ؛ وسائل الشيعة7، حديث 62، باب 171/ 59: حبار األنوار -)4(

  .631، حديث 83، باب 502/ 2: ؛ احملاسن1، حديث 63، باب 172/ 59: حبار األنوار -)5(
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  226: ، ص7 و شرح صحيفه سجاديه، ج تفسري

  »1« .اْالْمُن َو اْلعاِفَيةُ : ِنْعَمتاِن َمْكُفوَرتانِ 

  .امنّيت وسالمىت: قدر و ارزش دو نعمت از نظر مردم پنهان است

  :حضرت صادق عليه السالم فرمود

َفاوالها ِصحَُّة اْلَبَدِن، َو الثّانَِيُة ْاَالْمُن، . اْلَعْقِل، َمْشُغوَل اْلَقْلبِ َمخُْس ِخصاٍل َمْن فـََقَد ِمنـُْهنَّ واِحَدًة َملْ يـََزْل ناِقَص اْلَعْيِش، زايَل 
  :َو ما ْاَالنيُس اْلُمواِفُق؟ قالَ : قـُْلتُ . َو الثّالَِثُة السََّعةُ ِىف الرِّْزِق، َو الرّاِبَعُة ْاَالنيُس اْلُمواِفقُ 

  »2« .اْخلَليُط الّصاِلُح، َو اْخلاِمَسُة َو ِهَى َجتَْمُع هِذِه اخلِْصاَل الدََّعةُ الزَّْوَجُة الّصاِحلَُة، َواْلَوَلُد الَصاِلُح، وَ 

  :پنج خصلت است، كسى هر يك را نداشته باشد، مهيشه عيشش ناقص، عقلش زايل و دلش گرفتار است

مهسر شايسته، فرزند : يار موافق چيست؟ فرمود: سالمت بدن، امنّيت، گشايش رزق، يار موافق، راوى گويد عرضه داشتم
  .شود صاحل، دوست درستكار و پنجم از آن آرامش و سكون و راحت است كه جامع اين خصال حمسوب مى

  :ُكْنُت َمَع النَِّىبِّ صلى اهللا عليه و آله َفَمرَّ بَِرُجٍل َيْدُعو، ُهَو يـَُقولُ : َعْن ُمعاِذْبِن َكثٍري قالَ 

  »3« .َسَأْلَت اْلَبالَء َفاْسَئِل الّلَه اْلعاِفَيةَ : َلُه النَِّىبُّ صلى اهللا عليه و آلهاْسئَـُلَك الّلُهمَّ الصَّبـَْر، َفقاَل 

به من صرب عنايت كن، ! خداوندا: گفت بارسول خدا بودم به مردى گذشت كه در دعايش مى: گويد معاذ بن كثري مى
  .به من عافيت عنايت كن! خدايا: از خدا بال خواسىت، دعايت را بدينگونه تغيري بده: حضرت به او فرمود

______________________________  
  .5، حديث 34/ 1: ؛ اخلصال1، حديث 1، باب 170/ 78: حبار األنوار -)1(

  .199: ؛ مكارم االخالق4، حديث 1، باب 171/ 78: حبار األنوار -)2(

  .1 ، حديث230: ؛ معاىن األخبار7، حديث 1، باب 172/ 78: حبار األنوار -)3(

  227: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج
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  :حضرت صادق عليه السالم فرمود

نـَْيا ْاَالْمُن َو ِصحَُّة اجلِْْسِم، َو َمتاُم الِنْعَمِة ِىف ْاآلِخَرِة ُدُخوُل اْجلَنَِّة، َو ما َمتَّتِ   النـِّْعَمُة َعلى َعْبٍد َقطُّ ما َملْ َيْدُخِل النَّعيُم ِىف الدُّ
  »1« .اَجلنَّةَ 

شت است و بر بنده اى  نعمت در دنيا عبارت از امنّيت و سالمت بدن است و متام نعمت در جهان آخرت ورود به 
شت نگردد هرگز نعمت متام منى   .شود تا داخل 

سه چيز را مردم دمشن دارند وىل من : كنند گويد به حضرت صادق عليه السالم عرض كردم كه از ابوذر نقل مى راوى مى
  .مرگ، فقر، بال: ق آن سه چيزمعاش

كنند، او از اين مسائل منظور و هدىف داشته و  به اين سادگى نيست كه از قول آن مرد بزرگ حكايت مى: حضرت فرمود
تر از حيات در معصيت است و ندارى در طاعت نيكوتر از غناى در  مرگ در طاعت خدا خوش: آن اين است كه

هاى آل  در حكمت »2« .تر از صحت و سالمت در ارتكاب گناه است حمبوب معصيت و بال و سخىت در طاعت حق،
  :داود آمده

  »3« .اْلعاِفَيُة اْلُمْلُك اخلَِْفىُّ 

  .سالمىت، سلطنت پنهان است

  :امري املؤمنني عليه السالم فرمود

رت از آن سالمت بدن و برتر از سالمت بدن  آگاه باشيد وسعت مال از نعمت  .تقواى قلب استهاى اهلى است و 
»4«  

______________________________  
  .7، حديث 97، باب 135/ 92: ؛ حبار األنوار87، حديث 408: معاىن االخبار -)1(

  .279، حديث 222/ 8: ؛ الكاىف9، حديث 1، باب 173/ 78: حبار األنوار -)2(

  .260، حديث 114: ، الّدعوات، راوندى1، باب 173/ 78: حبار األنوار -)3(
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  .1652، حديث 39، باب 143/ 2: ؛ مستدرك الوسائل12، حديث 1، باب 175/ 78: حبار األنوار -)4(

  228: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

ْنيا الصِّحَُّة َو اْلعاِفَيُة، َو ِىف اآلِخَرِة اْلَمْغِفَرُة َو الرَّ    »1« .ْمحَةُ احلََْسَنُة ِىف الدُّ

  .خوىب در دنيا سالمت جسم و عافيت از بال و در آخرت آمرزش و رمحت حضرت حق است

  خداوندا درى از غيب بگشاى
 

  مجال شاهد الريب بنماى

  به محد خويش گويا كن زبامن
 

  پر از شهد شهادت كن دهامن

  كالمى بر دمل خوان از ره گوش
 

  كه چون آيد درون بريون رود هوش

 بده شرمى بدين چشم گنهكار
 

 كه رومي را سيه كرد اين سيه كار

  خطا بر دست من مپسند چندان
 

  كه گريم پشت دست خود به دندان

  بكش خار موانع را زپامي
 

  كه ىب مانع روان سوى تو آمي

 زپا بوس بتان مستغنيم ساز
 

 سرم را بيش از اين در پامينداز

  دمل از گرد ظلمت پاك گردان
 

  تنم در راه پاكان خاك گردان

 زخاكم چون برانگيزى كه برخيز
 

 زالل رمحىت بر كام من ريز

 چو آخر وقت پيچاپيچ گردد
 

 مهه اسباب دنيا هيچ گردد

 مرا در عقده پرپيچ مگذار
 

 زفضل و رمحت خود هيچ مگذار
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  )هالىل جغتاىي(

   ارزش معنوى بيمارى

داشت در متام امور زندگى داشت درپاره رعايت  اى از امور واجب  از آثار اميان و معرفت است و چه بسا كه حفظ 
  .شرعى باشد

______________________________  
  .263، حديث 115: ؛ الّدعوات، راوندى1، باب 174/ 78: حبار األنوار -)1(

  229: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

را از افتادن در بيمارى نگاه دارد و از عواملى كه باعث هجوم مرض است انسان تا جاىي كه ممكن است بايد خود 
بپرهيزد، چرا كه هر كس به طور عمد خود را در مسري بيمارى و مرض قرار دهد، دچار گناه و معصيت شده و فرداى 

  .قيامت نزد حضرت حق مسئول خواهد بود

اى انسان بيمارى و مرض بيش آمد و در آن مّدت براى خدا اى طبيعى بر  اما اگر ناخود آگاه يا بر اثر غفلت يا حادثه
صرب كرد، براساس روايت يا آن مرض كّفاره گناه است، يا باعث عنايت و رمحت اهلى و صرب بر آن لطف خاص حق به 

  .بيمار است

   بيمارى در روايات

  

  :از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله روايت است

  »1« .يـَْوٍم َكّفاَرُة َسَنةٍ   ُمحّى

  .تب يك روز كّفاره يك سال است

  :فرمايد حضرت صادق عليه السالم مى
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: اّم ملدم چيست؟ فرمود: شناسى؟ عرضه داشت را مى» اّم ملدم«: مردى عرب با رسول خدا گذشت حضرت به او فرمود
  .گريد اى است كه جسم را مى شود و عارضه دردى كه متوجه سر مى

خواهد نفرى  هر كس مى: ام، چون از نزد حضرت گذشت فرمود ها مبتال نشده گونه رنج  من تاكنون به اين: مرد عرب گفت
خواهد بگويد مبتال شدن مؤمن باعث جلب رمحت  اين حديث مى »2« .از اهل آتش را بنگرد به اين مرد نظر كند

  .يب استحضرت حمبوب به سوى اوست و آن كس كه از اين دايره بريون است گوئى از رمحت حضرت حق ىب نص

______________________________  
  .1378، حديث 1، باب 51/ 2: ؛ مستدرك الوسائل13، ذيل حديث 1، باب 176/ 78: حبار األنوار -)1(

  .1381، حديث 1، باب 52/ 2: ؛ مستدرك الوسائل14، حديث 1، باب 176/ 78: حبار األنوار -)2(

  230: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :صادق عليه السالم فرمودامام 

هنگامى كه گناه و معصيت عبدى زياد شود و در برابرش عامل جرباىن نيابد، خداوند وى را به غّصه و اندوه در دنيا مبتال 
كند تا جربان شود، وگرنه در بدنش مرضى پديد آورد تا كّفاره گناهانش گردد، وگرنه مرگ را جهت جربان گناه بر وى  مى

 .رنه عذاب قرب بر او بگمارد، تا روز قيامت پاك و پاكيزه وارد شود و چيزى بر گناه او شهادت ندهدسخت منايد و گ
  :حضرت صادق عليه السالم فرمود »1«

  »2« .وبُهُ  ُذنُ انَّ اْلُمْؤِمَن َليـَُهوَُّل َعَلْيِه ِىف َمناِمِه فـَتـُْغَفُر َلُه ُذنُوبُُه، َوانَُّه َلُيْمتَـَهُن ىف بََدِنِه فـَتـُْغَفرَُلهُ 

شود، اين هول و ترس باعث آمرزش گناه اوست و مهچنني مؤمن در بدنش دچار  مؤمن در خوابش دچار هول و ترس مى
  .گردد گردد و به خاطر اين مرض گناهش آمرزيده مى مرض مى

  :كند امام صادق عليه السالم از پدرانش عليهم السالم از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله روايت مى

 .َجيُوَز الصِّراَط َكاْلبَـْرِق الّالِمعِ    َحّىت ْن َمِرَض يـَْوماً َو َليـَْلًة فـََلْم َيْشُك اىل ُعّواِدِه بـََعَثُه الّلُه يـَْوَم اْلِقياَمِة َمَع اْبراِهيَم َخليِل الرَّْمحنِ مَ 
»3«  
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ا ابراهيم خليل الّرمحن مبعوث هر كس يك شبانه روز مريض شود و به عيادت كنندگانش از خدا شكايت نربد، در قيامت ب
  .كند شود و چون برق زودگذر از صراط عبور مى مى

  :امام صادق عليه السالم فرمود

______________________________  
  .1382، حديث 1، باب 52/ 2: ؛ مستدرك الوسائل15، حديث 1، باب 176/ 78: حبار األنوار -)1(

  .1383، حديث 1، باب 53/ 2: ؛ مستدرك الوسائل16حديث ، 1، باب 177/ 78: حبار األنوار -)2(

  .2485، حديث 3، باب 407/ 2: ؛ وسائل الشيعة17، حديث 1، باب 177/ 78: حبار األنوار -)3(

  231: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ْنيا، َو اذا اراَد بِ  ا يـَْوَم اْلِقياَمةِ   َعْبٍد ُسوءاً اْمَسَك َعَلْيِه ُذنُوَبُه َحّىت اذا اراَد الّلُه ِبَعْبٍد َخْرياً َعجََّل ُعُقوبـََتُه ِىف الدُّ   »1« .يُواِىفَ ِ

اى را خبواهد، به واسطه مرض يا گرفتارى و بال عقوبت گناهانش را در دنيا تالىف كند و چون  چون خداوند خوىب بنده
  .در قيامت از وى تالىف منايد بدى عبدى را اراده كند، از عقوبت گناهانش در دنيا خوددارى كرده، تا

  :از حضرت باقر عليه السالم روايت است

  »2« .اّما ُصداٍع، َو اّما ُمحًّى، َو اّما َرَمدٍ : اذا اَحبَّ الّلُه َعْبداً َنَظَر الَْيِه، فَاذا َنَظَر الَْيِه اْحتََفهُ ِمْن َثالثٍَة ِبواِحَدةٍ 

كند، چون به او نظر كند يكى از سه چيز را به او حتفه  به او نظر مىاى را دوست داشته باشد  زماىن كه خداوند بنده
  .سردرد، تب، چشم درد: دهد

  :شنيدم امري املؤمنني عليه السالم فرمود: گويد اْصَبَغ بن نُباته مى

اوند خد: مطلىب را با مشا در ميان بگذارم كه الزم است هر مسلماىن آن را حفظ كند، سپس به سوى ما روى آورد و گفت
تر و بزرگوارتر و جوادتر و   مؤمىن را در اين دنيا عقوبت نكند، جز اين كه از عقوبتش در قيامت بگذرد؛ زيرا خداوند حليم

تر از آن است كه مؤمن را پس از عقوبت در دنيا، در قيامت هم عقوبت منايد و آنچه را در دنيا از عيوب مؤمن  كرمي



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

تر از آن است كه درقيامت از وى پرده درى كند و او را به عقوبت  تر و جوادتر و كرميبپوشاند و از وى عفو منايد، بزرگوار 
  :دچار سازد، سپس فرمود

  »3« »َو َما اصاَبُكْم ِمْن ُمصيَبٍة فَِبما َكَسَبْت اْيِديُكْم َو يـَْعُفوا َعْن َكثريٍ 

______________________________  
  .70، حديث 20/ 1: ؛ اخلصال18حديث ، 1، باب 177/ 78: حبار األنوار -)1(

  .45، حديث 13/ 1: ؛ اخلصال20، حديث 1، باب 178/ 78: حبار األنوار -)2(

  .30): 42(شورى  -)3(

  232: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .گذرد درمى]  از مهان اعمال هم[ايد، و از بسيارى  و هر آسيىب به مشا رسد به سبب اعماىل است كه مرتكب شده

  .ِبَيِدِه َثالَث َمرّاتٍ   َو َحثى

 »1« .امري املؤمنني مسئله عفو حق از بسيارى از گناهان را سه بار با دست مباركش اشاره فرمود و مشرد: گويد اصبغ مى
  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله روزى به يارانش فرمود

لعون است هر جسدى كه تزكّيه به او راه پيدا نكرده، گرچه در از رمحت خدا دور است هر ماىل كه پاك و پاكيزه نشده، م
  ها چيست؟ زكات مال براى ما معلوم است، زكات بدن! يا رسول اللَّه: هر چهل روز يكبار، به حضرت عرضه داشتند

  .رسيدن آفات به بدن است: به آنان پاسخ داد

پريد، حضرت چون رنگ پريده اصحاب را ديدند  چون اين مسئله را مردم شنيدند رنگ از صورتشان: گويد راوى مى
منظورم از آفات در بدن انسان، وارد آمدن خراش، يا : فرمود! فرمودند، قصد مرا متوّجه شديد، گفتند نه، يا رسول اللَّه

 افتادن در نكبت، يا زمني خوردن، يا دچار شدن به مرضى اندك، يا فرو رفنت خار در بدن و هر چه شبيه اينهاست، حىت
  :از حضرت رضا عليه السالم شنيدم فرمود: گويد حسن بن على بن فضال مى »2« .به حركت آمدن چشم بدون اختيار

  »3« .ما ُسِلَب اَحٌد َكرميََتُه اّال َعوََّضُه الّلُه ِمْنُه اْجلَنَّةَ 
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   شود، مگر اين كه خداوند به عوض آن عضو ارزمشندى از انسان گرفته منى

______________________________  
  .25، حديث 1، باب 179/ 78: سوره شورى؛ حبار األنوار 30، ذيل آيه 276/ 2: تفسري القمى -)1(

  .26، حديث 258/ 2: ؛ الكاىف33: قرب االسناد -)2(

  .1386، حديث 1، باب 54/ 2: ؛ مستدرك الوسائل30، حديث 1، باب 182/ 78: حبار األنوار -)3(

  233: ، ص7 و شرح صحيفه سجاديه، جتفسري 

  .كند شت عنايت مى

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  »1« .اْكتُُبوا ِلَعْبدى اْفَضَل ما كاَن يـَْعَمُل ىف ِصحَِّتهِ : ما ِمْن ُمْسلٍم يـُْبَتلى ىف َجَسِدِه اّال قاَل الّلُه َعزََّوَجلَّ ِلَمالِئَكِتهِ 

رتين آنچه را كه در ايام  براى بنده: فرمايد شود، مگر اين كه خداوند عّزوجّل به مالئكه مى مسلماىن به مرض دچار منى ام 
  .اش ثبت كنيد كرد در پرونده سالمتش عمل مى

  :حضرت رضا عليه السالم فرمود

  »2« .الَيُكوَن َعَلْيِه َذْنبٌ   َض الَيزاُل بِاْلُمْؤِمِن َحّىت اْلَمَرُض ِلْلُمْؤِمِن َتْطهٌري َو َرْمحٌَة، َو ِلْلكاِفِر تـَْعذيٌب َو َلْعَنٌة، َو انَّ اْلَمرَ 

مرض براى مؤمن پاك كننده از گناه و رمحت اهلى است و براى كافر عذاب و لعنت است و به حقيقت كه مرض با مؤمن 
  .هست در حّدى كه گناهى بر او مناند

  :حضرت صادق عليه السالم فرمود

  »3« .َخطيَئٍة االَّ اْلَكبائِرَ  ُصداُع َليـَْلٍة َحتُطُّ ُكلَّ 

  .ريزد سردرد يك شب هر گناهى جز گناهان كبريه را از پرونده مى
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  عشق در سر دارم و خّرم دل و روشن روامن
 

  تا تو را دارم چه غم گر ىب كس و ىب خامنامن

 داغ پريى خورده بر پيشاىن پرچينم اما
 

  تا دمل از آتش عشقى است سوزان من جوامن

______________________________  
  .2474، حديث 1، باب 404/ 2: ؛ وسائل الشيعة33، حديث 1، باب 183/ 78: حبار األنوار -)1(

  .2465، حديث 1، باب 401/ 2: ؛ وسائل الشيعة35، ذيل حديث 1، باب 183/ 78: حبار األنوار -)2(

  .193: ؛ ثواب االعمال35، ذيل حديث 1، باب 184/ 78: حبار األنوار -)3(

  

  234: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

 دوست اى عمرم مبادا بگذرد يك حلظه ىب تو
 

  ها بگذشته روزان و شبامن اى به عشقت سال

  با خيال روى تو چون روز بنشينم به كنجى
 

  بوسه از پيشاىن خورشيد هر ساعت ستامن

  او منزنده بادا عشق كاندر سايه اقبال 
 

روز و شب در وصل و هجر و شادى و غم  
  كامرامن

 كار ما امروز كام دل گرفنت باشد از عمر
 

  تا چه خواهد بود فردا كار ما و دل ندامن

 دوستان شادند از سوز و گداز من نظاما
 

  من از اين شادم كه مهچون مشع بزم دوستامن
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   رواياتى ديگر در ارزش بيمارى

  

  :رسول خدا از سلمان هنگامى كه بيمار بود، عيادت كرد، سپس به او فرمود: فرمايد عليه السالم مىامام صادق 

در ياد حضرت حّقى، دعايت در اين بيمارى مستجاب است، . در بيمارى تو سه خصلت براى تو است! اى سلمان
حضرت  »1« .وقت مرگ تو را عافيت دهدريزد، خداوند تا گذارد مگر اين كه از پرونده تو مى بيمارى، گناهى برايت منى
  :صادق عليه السالم فرمود

  »2« .َسَهُر َليـَْلٍة ِىف اْلِعلَِّة الَّىت ُتصيُب اْلُمْؤِمَن ِعباَدُة َسَنةٍ 

  .شود عبادت يك سال است بيدارى يك شب در بيمارى كه متوجه مؤمن مى

______________________________  
  .9، حديث 467: ؛ األماىل، شيخ صدوق37، حديث 1باب  ،185/ 78: حبار األنوار -)1(

  .2471، حديث 1، باب 402/ 2: ؛ وسائل الشيعة39، ذيل حديث 1، باب 186/ 78: حبار األنوار -)2(

  235: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ؤمنَني عليه السالم ىف اْلَمَرض ُيصيُب الصَّّىب قالَ 
ُ
  »1« .ِلواِلَديهَكفَّارٌَة : َعْن امري امل

  :رسد، فرمود از امري املؤمنني عليه السالم است در مرضى كه به فرزند انسان مى

  .اى براى گناهان پدر و مادر است بيمارى كودك كّفاره

  :گويد از على بن احلسني زين العابدين عليه السالم شنيدم كه فرمود راوى مى

ِليَـْهِنْئَك : َء قاَل لَهُ  اّال ِبَذنِْبِه َو ما يـَْعُفو الّلُه َعْنُه اْكثـَُر، َو كاَن اذا َرَأى اْلَمريَض َقْد َبرِى َما اْختَـَلَج ِعْرٌق َوال ُصدَِع ُمْؤِمٌن َقطُّ 
  »2« .َفاْسَتْأِنِف اْلَعَملَ  -اْى ِمَن الذُّنُوبِ  -الطُّْهرُ 
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كند و آن را به  خداوند از مؤمن عفو مىشكافد مگر به خاطر گناهش و آنچه را  كند يا منى رگى در بدن مؤمن حركت منى
فرمود، پاكى را به  ديد به او مى اى را مى برد بيش از آن است و چون امام زين العابدين مريض شفا يافته جرميه و عقاب منى

نيت مى   .اى يعىن پاكى از گناهان را، عمل را از سر بگري كه حال به خاطر بيماريت از گناهانت پاك شده. گومي تو 

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله به على عليه السالم فرمود

ا ُجياِهُد َعُدوَّ الّلِه، َو   يا َعِلىُّ انُني اْلَمريِض َتْسبيٌح، َو ِصياُحهُ تـَْهليٌل، َو نـَْوُمُه َعَلى اْلِفراِش ِعباَدٌة، َو تـََقلُُّبُه َجْنباً اىل َجْنٍب َفَكامنَّ
  »3« .ِه َذْنبٌ َميْشى ِىف الّناِس َو ما َعليْ 

لو غلتيدنش مهچون ! يا على لو به آن  ليل و خوابش در رختخواب عبادت و از اين  ناله مريض تسبيح و فريادش 
  جهاد با دمشن خدا است، يا على او

______________________________  
  .2475ديث ، ح2، باب 404/ 2: ؛ وسائل الشيعة40، حديث 1، باب 186/ 78: حبار األنوار -)1(

  .1387، حديث 1، باب 54/ 2: ؛ مستدرك الوسائل41، حديث 1، باب 186/ 78: حبار األنوار -)2(

  .617، حديث 224: ؛ الّدعوات، راوندى45، ذيل حديث 1، باب 189/ 78: حبار األنوار -)3(

  236: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .آن بيمارى گناهى بر او نيست كند در حاىل كه به خاطر در بني مردم حركت مى

  :گويد عبدالرمحن بن جندب مى

هاى كوفه را ديدمي ناگهان چشم ما به پريمردى افتاد كه  زماىن كه مهراه با امري املؤمنني عليه السالم از صفني برگشتيم و خانه
صورتت را رنگ پريده : فرمود شد، على عليه السالم به او اش ديده مى اش نشسته بود و آثار مرض درقيافه در سايه خانه

  آيا از اين بيمارى كراهت دارى؟: آرى، فرمود: بينم، آيا به خاطر بيمارى است؟ عرضه داشت مى

آنچه را كه به تو رسيده به حساب خدا : دوست ندارم چنني مرضى را كسى دچار شود، امام فرمود: عرضه داشت
پروردگارت بشارت باد و بدان كه به خاطر اين بيمارى گناهت  تو را به رمحت: چرا؟ فرمود: گذارى؟ عرضه داشت منى

  :حضرت صادق عليه السالم فرمود »1« .آمرزيده شده است
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  »2« .ساعاُت ْاَالْوجاِع َيْذَهْنبَ ِبساعاِت اخلَْطايا

  .ساعات دردها، از بني برنده ساعات خطاهاست

  :گويد جابر بن عبداللَّه رمحهم اهللا مى

ى رسول خدا صلى اهللا عليه و آله آمد و به نزد حضرت ايستاد و سپس با دست اشاره كرد، حضرت مردى كروالل به سو 
  :خواهد بنويسد، بر صفحه نوشت اى به او بدهيد تا آنچه مى صفحه: فرمود

  .اْشَهُد اْن ال الَه االَّ الّلُه َو انَّ ُحمَمَّداً َرُسوُل الّلهِ 

شت بشارت باد، مسلماىن نيست كه عضو اصلى خود را يا زبان يا گوش، براى او بنويسيد كه تو را : حضرت فرمود به 
يا دست يا پا را از دست بدهد، پس خدا را سپاس گويد بر آنچه به او رسيده و آن را نزد خدا به حساب آورد، مگر اين  

   كه

______________________________  
  .1402، حديث 1، باب 58/ 2: ؛ مستدرك الوسائل46، حديث 1، باب 190 -189/ 78: حبار األنوار -)1(

  .1406، حديث 1، باب 60/ 2: ؛ مستدرك الوسائل49، ذيل حديث 1، باب 191/ 78: حبار األنوار -)2(

  237: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

شت بربد   .خداوند او را از آتش جنات دهد و به 

  :سپس رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

رسند، ثواىب كه براى بال   گان در دنيا را هر آينه در آخرت درجاتى است كه به اعمال خود به آن درجات منى ال كشيدهب
اى كاش بدمن در دنيا در راه : گويد هاى از اهل توحيد در قيامت مقّرر است به حنوى است كه بيننده آن ثواب مى كشيده

شدم، البته اى اّمت من بدانيد كه خداوند عملى را در اتصال  اى نايل مى رهشد تا به چنني  خدا با قيچى قطعه قطعه مى
  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود »1« .به غري مكتب اسالم خنواهد پذيرفت



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

من به دنيا وحى  : گويد رساند و مى اى حممد خداوند تو را سالم مى: جربئيل به زيباترين صورت بر من فرود آمد و گفت
بر اولياى من تلخ و تنگ و شديد باش تا عاشق لقاى من باشند و بر دمشنامن راحت و خوش و آسان و پاكيزه باش كردم 

شت دمشنامن قرار دادم   :امري املؤمنني عليه السالم فرمود »2« .تا لقاى مرا دمشن بدارند، من دنيا را زندان اوليائم و 

  »3« .لِْلُمْؤِمِن اْمِتحاٌن، َو ِلْالنِْبياِء َدَرَجٌة، َو ِلْالْولِياِء َكراَمةٌ انَّ اْلَبالَء لِلظّاملِِ اَدٌب، َو 

به حقيقت بال و ناراحىت براى ستمگر ادب و براى مؤمن امتحان و آزمايش و براى انبيا درجه و براى اولياى كرامت و 
  .بزرگوارى است

   صرب بر امراض

  

   مشا وارث: لسالم رسيدم و عرضه داشتمخدمت حضرت باقر عليه ا: گويد اىب بصري مى

______________________________  
  .1430، حديث 2، باب 66/ 2: ؛ مستدرك الوسائل50، ذيل حديث 1، باب 193/ 78: حبار األنوار -)1(

  .277: ؛ أعالم الدين52، ذيل حديث 1، باب 194/ 78: حبار األنوار -)2(

  .2400، حديث 65، باب 438/ 2: ؛ مستدرك الوسائل55حديث  ،1، باب 198/ 78: حبار األنوار -)3(

  238: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  رسول خدا وارث علوم انبيا است؟: آرى، عرضه كردم: رسول خدا هستيد؟ فرمود

به اذن : فرمودمشا قدرت داريد مرده زنده كنيد و كور مادر زاد و دارنده مرض پيسى را عالج كنيد؟ : آرى، گفتم: فرمود
نزديك من بيا، دست مباركش را بر چشم و صورمت كشيد، به ناگاه آفتاب و آمسان و زمني و : سپس فرمود. خدا، آرى

دوست دارى بينا باشى و هر آنچه براى مردم است براى تو باشد و : ها و هر چه در آن بود ديدم، حضرت فرمود خانه
شت ىب زمحت براى تو  مىآنچه در قيامت از حساب و كتاب به آنان  رسد به تو برسد، يا به مهان حال باز گردى و 

 .به مهان حال برگردم، حضرت دوباره به چشم و صورمت دست كشيد و من به مهان حال اول برگشتم: باشد، عرضه داشتم
  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود »1«
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  »2« .قَِة، َو ِكْتماُن الصََّدَقِة، َو ِكْتماُن اْلُمصيَبِة، وَِكْتماُن اْلَوَجعِ ِكْتماُن اْلفا: اْرَبٌع ِمْن ُكُنوِز اْجلَنَّةِ 

شت است چهار چيز از گنج پنهان داشنت نياز و فقر، پنهان داشنت صدقه، پنهان داشنت مصيبت و پنهان داشنت : هاى 
  .درد

  :و نيز رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

ْحيَـْيُت ِمْنُه اذا َوجَّْهُت اىل َعْبٍد ِمْن َعبيدى ُمصيَبًة ىف َبَدنِِه اْو ماِلِه او َوَلِدِه ُمثَّ اْستَـْقَبَل ذِلَك ِبَصْربٍ َمجيٍل اْستَ : لَّ يـَُقوُل الّلُه َعزََّوج
  »3« .يـَْوَم اْلِقياَمِة اْن اْنِصَب َلهُ ميزاناً اْو اْنُشَر َلُه ديواناً 

   مصيبىت در بدن، يا مال يا فرزند به زماىن كه به: فرمايد خداوند متعال مى

______________________________  
  .3، حديث 470/ 1: ؛ الكاىف59، حديث 1، باب 201/ 78: حبار األنوار -)1(

  .1435، حديث 3، باب 68/ 2: ؛ مستدرك الوسائل23، حديث 2، باب 208/ 78: حبار األنوار -)2(

  .1401، حديث 1، باب 58/ 2: ؛ مستدرك الوسائل25يل حديث ، ذ2، باب 209/ 78: حبار األنوار -)3(

  239: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ام رو كنم، سپس او با صرب مجيل از برنامه من استقبال كند، در قيامت از او حيا كنم كه برايش ترازو يا نامه عمل  بنده
  .برپاكنم

راىن    داستاىن از حاج حممد 

رهدوسىت داشتم به  راىن كه از سواد خواندن و نوشنت  اى نداشت وىل از نظر اميان و يقني و عمل صاحل  نام حاج حممد 
يك بار در عرفات و بار ديگر در كاظمني خدمت موالى بزرگوارمان حضرت وىل عصر عّجل الّله . مردى فوق العاده بود
سخت در هر دو دستش شده بود به طورى كه از جاجبا  در اواخر عمر مبتالى به بيمارى رعشه . تعاىل فرجه رسيده بود

  .كردن يك استكان آب عاجز بود
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براى زيارت حضرت رضا عليه السالم به مشهد مشرف شد، باالى سر حضرت طلب شفا كرد، نيمه شب مهان شب در 
مقامى در قيامت  به خاطر اين رعشه در دست،: عامل رؤيا به خدمت حضرت رضا عليه السالم رسيد، امام به او فرمود

  .برايت مقّرر شده كه بسيار عاىل است

چنانچه در اين چند روزه باقى مانده عمر خبواهى از خدا براى تو طلب شفا كنم وىل در مقابل شفاى اين بيمارى آن مقام 
تر از كنم؛ زيرا مقام آخرتى باال آخرتى از دستت خواهد رفت، عرضه داشت كه تا پايان عمر با اين بيمارى صرب مى

سالمت دست من است، سپس ازخواب بيدار شد و تا روز مرگ با مهان رعشه در حاىل كه قلىب راضى از حضرت حق 
  .داشت به سر برد

صرب بر بيمارى تا هنگام شفا داراى ثواب زيادى است و بر مريض است كه شكايت خود را از بيمارى فقط و فقط 
  .فرو بسنت از شكايت باعث شفاى زودرس استمتوجه حضرت حق كند كه صرب بر مرض و لب 

  :گويد ابن عباس مى

   َوْحيَِك ُكّنا ِىف : َلْوَدَعْوَت الّلَه اْن َيْشِفَيَك، َفقالَ : انَّ اْمرَاَة ايُّوَب قاَلْت َلهُ يـَْوماً 

  240: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .ُعوِىفَ   رّاِء ِمثْـَلها، فـََلْم َميُْكْث بـَْعَد ذِلَك اّال َيسرياً َحّىت النـَّْعماِء َسْبعَني عاماً فـََهُلمَّ َنْصِربْ ِىف الضَّ 

دهد، ايوب بر او فرياد زد ما به مدت هفتاد سال در نعمت  شفا مى اگر از خدا خبواهى: مهسر ايوب يك روز به او گفت
ت زيادى نگذشت مگر اين كه و خوشى بودمي بر ماست به مدت هفتاد سال در اين مصيبت و سخىت صرب كنيم، مدّ 

  .ها راحت شد ازمتام رنج

  :حضرت على عليه السالم فرمود

ا ُمْؤِمِن ماَت َمريضاً ماَت َشهيداً، َو ُكلُّ ُمْؤِمٍن َشهيٌد، َو ُكلُّ . اْلَمريُض ىف ِسْجِن الّلِه ماَملْ َيْشُك اىل ُعّواِدِه ُمتْحى َسيِّئاتُهُ  َو اميُّ
ا اْلُمْؤِمُن فـَُهَو َشهيٌد، َو َتال قـَْوَل الّلِه َجلَّ ذِْكرُهُ ُمْؤِمَنٍة َحْوراُء، َو    »2« :اىُّ ميَتٍة ماَت ِ

مْ   َو الَّذينَ  يُقوَن َو الشَُّهداءُ ِعْنَد َرِِّ   »3« »آَمُنوا بِالّلِه َو ُرُسِلِه اولِئَك ُهُم الصِّدِّ
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شود و هر  عيادت كنندگانش شكايت نكند، سّيئاتش حمو مىبيمار در زندان خدا است و تا زماىن كه از بيمارى خود نزد 
به هر مرگى مؤمن مبريد شهيد . مؤمىن در بيمارى مبريد شهيد است و متام مؤمنان شهيدند و متام زنان مؤمنه حورا هستند

نزد  و كساىن كه اميان به خدا و رسوالن آوردند، اينان صديقون و شهداء: است، سپس آيه شريفه را تالوت كردند
  .پروردگارشان هستند

  :مريض مستحب است در وقت بيمارى اين دعا را خبواند و تكرار كند

َن الّلِه َربِّ اْلِعباِد َو اْلِبالِد، َو ال الَه إّالالّلُه َوْحَدُه الَشريَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك َو َلُه احلَْْمُد، ُحيْىي َو ُمييُت َو ُهَو َحىٌّ الَميُوُت، ُسْبحا
  ْمُد ِلّلِه َمحْداً َكثرياً احلَْ 

______________________________  
  .217/ 1: ؛ دعائم االسالم25، ذيل حديث 2، باب 210/ 78: حبار األنوار -)1(

  .1437، حديث 3، باب 69/ 2: ؛ مستدرك الوسائل29، ذيل حديث 2، باب 211/ 78: حبار األنوار -)2(

  .19): 57(حديد  -)3(

  241: ، ص7 ه سجاديه، جتفسري و شرح صحيف

الّلُهمَّ اْن ُكْنَت اْمَرْضَتِىن ِلَقبِض . نٍ َطيِّباً ُمبارَكاً فيِه َعلى ُكلِّ حاٍل، َو الّلُه اْكبَـُر َكبرياً، ِكْربِياءُ َربِّنا َو َجاللُُه َو ُقْدَرُتُه ِبُكلِّ َمكا
، َو باِعْدىن ِمَن النّاِر َكما باَعْدَت اْولياَءَك الَّذيَن  َهلُْم ِمْنَك احلُْْسىن ىف اْرواِح َمْن َسبَـَقتْ   ُروِحى ىف َمَرِضى هذا َفاْجَعْل ُروحى

  »1« .َسبَـَقْت َهلُْم ِمْنَك احلُْْسىن

نيست خداىي جز خداىي يكتا و شريك ندارد و مهكارى براى او نيست، سلطنت و سپاس خمتص ذات اوست كه 
رود، منزه است خداىي كه پروردگار بندگان و  مريد و از بني منى ت و هرگز منىكند و اوست كه زنده اس مرياند و زنده مى مى

آبادى هاست، محد و سپاس خمتص خداىي است كه فراوان و مداوم و در مهه حال خداىي بزرگ و بزرگرت و بلند پايه 
اى كه در اين بيمارى  نيدهاگر مرا بيمار گردا! است، پروردگار ما و قدرت تواناييش به مهه جا حكمفرماست، بار خدايا

ا را مورد احسان خود واقع ساخىت و مرا از آتش غضبت به ! جامن را بگريى، باراهلا جامن را در زمره كساىن قرار ده كه آ
  .اى دور دار مهان طورى كه دوستانت را كه مورد احسان تو هستند، از آتش دور داشته

   ارزش عيادت مريض در روايات



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  .شود ه برادر مؤمن نسبت به برادر اميانيش دارد عيادت اوست به وقىت كه دچار بيمارى و مرض مىاز مجله حقوقى ك

ره وثواب عظيم از جانب حضرت حّق مقّرر شده است عيادت باعث خوشحاىل . در عيادت مؤمن و بيمار مسلمان 
  .مريض و رفع دلتنگى از او و برطرف كننده هّم و غم عيادت كننده است

   كننده عالوه بر زيارت بيمار بايد به اين مسئله بسيار مهم توجه داشتهعيادت  

______________________________  
  .389: ؛ مكارم االخالق30، ذيل حديث 2، باب 212/ 78: حبار األنوار -)1(

  242: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

عيال در مضيقه و سخىت نباشد، در صورتى كه بيمار دچار باشد كه بيمار از نظر طبيب و دارو و خرج خانه و اهل و 
مضيقه در معيشت است، عيادت كننده وظيفه دارد به اين مهّم اهلى اقدام منايد و بدين وسيله رضايت و خشنودى 

  .حضرت حق را جلب كند

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  »1« .يا ُفالُن ِطْبَت َو طاَب َممْشاَك، تـَبَـوَّْأَت ِمَن اْجلَنَِّة َمْنزًِال : ِبامسِْهِ َمْن عاَد َمريضاً نادى ُمناٍد ِمَن السَّماِء 

اى از آمسان وى را به اسم ندا دهد كه اى فالن پاكيزه شدى و رفتنت پاك شد،  هر كس مريضى را عيادت كند ندادهنده
شت جايگاهى آماده كردى   .براى خود در 

كند كه رسول اهلى صلى اهللا عليه و آله مردم را به هفت برنامه  پدرانش عليهم السالم روايت مىامام صادق عليه السالم از 
  :امر فرموده

 َو اْفشاِء السَّالِم، َو اجابَةِ اَمَرُهْم ِبِعياَدِة اْلَمْرضى، َواتِّباِع اْجلَنائِِز، َو اْبراِر اْلَقَسِم، َو َتْسميِت اْلعاِطِس، َو َنْصِر اْلَمْظُلوِم، 
  »2« .الّداعى

  .عيادت بيماران، تشيع جنازه، راسىت در قسم، دعاى به عطسه كننده، يارى مظلوم، افشاى سالم و قبول دعوت

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود
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ْيِه، َفاذا َجَلَس ِعْنَد اْلَمريِض َغَمرَْتهُ َمْن عاَد َمريضاً َفانَُّه َخيُوُض ِىف الرَّْمحَِة، َو اْوَمأَ َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله اىل َحْقوَ 
  »3« .الرَّْمحَةُ 

______________________________  
  .361: ؛ مكارم االخالق1، حديث 4، باب 214/ 78: حبار األنوار -)1(

  .34: ؛ قرب االسناد2، حديث 4، باب 214/ 78: حبار األنوار -)2(

  .1449، حديث 6، باب 73/ 2: ؛ مستدرك الوسائل6ث ، حدي4، باب 215/ 78: حبار األنوار -)3(

  243: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

لو كرد؛ و چون نزد مريض بنشيند رمحت  هر كس مريضى را عيادت كند در رمحت افتاده و آن حضرت اشاره به قسمت 
  .اهلى او را فرا گريد

  :از حضرت باقر عليه السالم روايت شده

ا  ْبعَني اْلَف َمَلٍك َيْستـَْغِفُروَن َلهُ ُمْؤِمٍن عاَد ُمْؤِمناً خاَض الرَّْمحََة َخْوضًا، فَاذا َجَلَس َغَمرَْتُه الرَّْمحَُة، َفاذا اْنَصَرَف وَكََّل الّلُه ِبِه سَ اميُّ
َو : قـُْلتُ . َعِة ِمْن َغٍد، َو كاَن َلُه يا ابا َمحَْزَة َخريٌف ِىف اْجلَنَّةِ َو يـَتَـَرمحَُّوَن َعَلْيِه َو يـَُقولُوَن ِطْبَت َو طاَبْت َلَك اْجلَنَُّة اىل تِْلَك الّسا

  »1« .زاِوَيٌة ِىف اْجلَنَِّة َيسُري الرّاِكُب فيها اْرَبعَني عاماً : َما اخلَْريُف ُجِعْلُت ِفداَك؟ قالَ 

و را فراگريد و چون از عيادت باز  هر مؤمىن عيادت كند مؤمىن را وارد رمحت شده وارد شدىن، چون بنشيند رمحت حق ا
گردد، خداوند هفتاد هزار ملك را وادار كند برايش استغفار منايند و به وى رمحت آورند و بگويند پاكيزه شدى و پاك باد 

شت خريف قرار داده شده، ابا محزه مى شت تا اين ساعت ازفردا و اى ابا محزه براى عيادت كننده در  : گويد بر تو 
شت كه سواره آن را در چهل سال مى زاويه: اشتم خريف چيست؟ فرمودعرضه د   .پيمايد اى در 

  :كند كه رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود حضرت صادق عليه السالم از پدرانش عليهم السالم نقل مى

بِاىب اْنَت َو اّمى يا : َفقاَل َرُجٌل ِمَن ْاَالْنصارِ . َوَلَدْتُه امُّهُ  َمْن َسعى ِلَمريٍض ِىف حاَجٍة َقضاها اْوَملْ يـَْقِضها َخرََج ِمْن ُذنُوِبِه َكيـَْومِ 
  »2« .نـََعمْ : َرُسوَل الّلِه َفاْن كاَن اْلَمريُض ِمْن اْهِل بـَْيِتِه اَو َلْيَس ذاَك اْعَظَم اْجراً اذا َسعى ىف حاَجِة اْهِل بـَْيِتِه؟ قالَ 
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______________________________  
  .2511، حديث 10، باب 415/ 2: ؛ وسائل الشيعة7، ذيل حديث 4، باب 216/ 78: األنوارحبار  -)1(

  .431: ؛ مكارم االخالق9، حديث 4، باب 217/ 78: حبار األنوار -)2(

  244: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

شود مبانند روز  رج مىكسى كه در حاجت و نيازى براى مريضى بكوشد، چه موفق شود و چه نشود، از گناهانش خا
اگر مريض از اهل بيت خودش باشد و در حاجت او بكوشد آيا اجر : والدت از مادر، مردى از انصار عرضه داشت

  .آرى: بزرگرت نيست؟ حضرت فرمود

  :فرمايد امام باقر عليه السالم مى

اوَكُِّل ِبِه َمَلكاً : ْن ِعياَدِة اْلَمريِض ِمَن ْاَالْجِر؟ قاَل َعزََّوَجلَّ يا َربِّ اْعِلْمىن ما بـََلَغ مِ : ِبِه ُموسى َربَُّه اْن قالَ   كاَن فيما ناجى
  »1« .يـَُعوُدهُ ىف قـَْربِِه اىل َحمَْشرِهِ 

اجرى كه عيادت كننده مريض به آن ! اى پروردگارم: موسى عليه السالم در مناجاتش به حضرت حق عرضه داشت
  .كنم او را در قربش تا رسيدن حمشر عيادت كند ر مىملكى را وادا: رسد چيست؟ خداوند فرمود مى

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

يـَْرِجَع اىل َمْنزِِلِه َسبـُْعوَن اْلَف اْلَف َحَسَنٍة، َو ُميْحى َعْنُه َسبـُْعوَن اْلَف اْلَف   َو َمْن عاَد َمريضاً فـََلُه ِبُكلِّ ُخْطَوٍة َخطاها َحىت
 .ِفُروَن َلُه اىل يـَْوِم اْلِقياَمةِ يـُْرَفُع َلُه َسبـُْعوَن اْلَف اْلَف َدَرَجٍة، و وُكَِّل ِبِه َسبـُْعوَن اْلَف اْلَف َمَلٍك يـَُعوُدونَُه ىف قـَْربِِه َو َيْستَـغْ َسيَِّئٍة، َو 

»2«  

هزار حسنه براى اوست دارد تا به منزلش مراجعت كند، هفتاد هزار  و هر كس بيمارى را عيادت كند به هر قدمى كه بر مى
و هفتاد هزار هزار سيئه از او برداشته شود و هفتاد هزار هزار درجه براى او باال رود و هفتاد هزار هزار ملك موّكل او 

  .شوند تا در قربش از او عيادت منايند و تا روز قيامت براى او طلب مغفرت كنند

______________________________  
  .9، حديث 121/ 3: ؛ الكاىف11، حديث 4، باب 217/ 78: حبار األنوار -)1(



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان
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  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

ُسْبحاَنَك ُسْبحاَنَك : َعْبدى ما َمنَـَعَك اذا َمِرْضُت اْن تـَُعوَدىن؟ فـَيَـُقول: فـَيَـُقولُ  يـَُعيـُِّر اللَُّه َعزََّوَجلَّ َعْبداً ِمْن ِعباِدِه يـَْوَم اْلِقياَمةِ 
 َمِرَض اُخوَك اْلُمْؤِمُن فـََلْم تـَُعْدُه، َو ِعزَّتى َو َجالىل َلْو ُعْدَتُه َلَوَجْدَتِىن ِعْنَدُه ُمثَّ : اْنَت َربُّ اْلِعباِد ال تَْأَملُ َوال َمتَْرُض، فـَيَـُقولُ 

  »1« .َلَتَكفَّْلُت ِحبَواِئِجَك فـََقَضْيُتها َلَك َو ذِلَك ِمْن َكراَمِة َعْبِدَى اْلُمْؤِمِن، َو انَا الرَّْمحُن الرَّحيمُ 

  :گويد كند، پس به او مى اى از بندگانش را در قيامت سرزنش مى خداوند بنده

منزهى تو، منزهى تو، اى پروردگار : دارد نده عرضه مىبنده من چه چيز تو را مانع شد كه مرا در بيمارمي عيادت كىن؟ ب
برادر مؤمنت مريض شد او را عيادت نكردى به عّزت و جالمل : فرمايد تو را درد و بيمارى نيست، خداوند مى! بندگان

ا را براى تو برآور  يافىت، سپس خودم كفيل حوايج تو مى رفىت مرا نزد او مى اگر به عيادتش مى كردم و  ده مىشدم پس مهه آ
  .اين از كرامت بنده مؤمن من است و منم رمحان و رحيم

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  »2« . الّالِمعِ َمْن قاَم َعلى َمريٍض يـَْوماً َو َليـَْلًة بـََعَثُه الّلهُ َمَع اْبراهيَم َخليِل الرَّْمحِن، َفجاَز َعَلى الصِّراِط َكاْلبَـْرقِ 

ك روز در خدمت مريض باشد، خداوند او را در قيامت با ابراهيم خليل الرمحن مبعوث كند و از هر كس يك شب و ي
  .صراط چون برق درخشنده بگذرد

______________________________  
  .2518، حديث 10، باب 417/ 2: ؛ وسائل الشيعة18، حديث 4، باب 219/ 78: حبار األنوار -)1(

  .1512، حديث 12، باب 93/ 2: ؛ مستدرك الوسائل35، ذيل حديث 4باب  ،225/ 78: حبار األنوار -)2(
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َتَكلََّفْتهُ  َق ِبِه َو َال َجارَِحةٌ َو ِيف ِخَالِل َذِلَك َما َكَتَب ِيلَ اْلَكاتَِباِن ِمْن زَِكيِّ اْألَْعَماِل َما َال قـَْلٌب َفكََّر ِفيِه َو َال ِلَساٌن َنطَ » 5«[ 
اللَُّهمَّ َفَصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو َحبِّْب ِإَيلَّ َما َرِضيَت ِيل َو َيسِّْر ِيل َما » 6«َبْل ِإْفَضاًال ِمْنَك َعَليَّ َو ِإْحَساناً ِمْن َصِنيِعَك ِإَيلَّ 

 َشرَّ َما َقدَّْمُت َو َأْوِجْدِين َحَالَوَة اْلَعاِفَيِة َو أَِذْقِين بـَْرَد السََّالَمِة َو اْجَعْل َأْحَلْلَت ِيب َو َطهِّْرِين ِمْن َدَنِس َما َأْسَلْفُت َو اْمُح َعينِّ 
ِة ِإَىل  َك َو َسَالَمِيت ِمْن َهِذهِ َخمَْرِجي َعْن ِعلَِّيت ِإَىل َعْفِوَك َو ُمَتَحوَِّيل َعْن َصْرَعِيت ِإَىل َجتَاُوزَِك َو َخَالِصي ِمْن َكْرِيب ِإَىل َرْوحِ  الشِّدَّ

ْحَساِن اْلُمَتَطوُِّل ِباالْمِتَناِن اْلَوهَّاُب اْلَكِرميُ ُذو اجلََْالِل َو اْإلِْكرَامِ » 7«فـََرِجَك    .]ِإنََّك اْلُمتَـَفضُِّل بِاْإلِ

مال هاىي كه به من عنايت كردى اين است كه فرشتگان نويسنده به حساب من اع و در اثناى آن بيمارى، از مجله حتفه
اى نوشتند؛ اعماىل كه نه دىل در آن فكر كرده، و نه زباىن به آن گويا شده، و نه عضوى در اجنامش رنج برده، بلكه  پاكيزه

  .خبششى از جانب تو بر من و احساىن از ساخته تو به سوى من بود

اى آسان   را بر من وارد كرده اى حمبوب من ساز، و آنچه بر حمّمد و آلش درود فرست، و آنچه را برامي پسنديده! خدايا
  ام، از ام پاكم فرما، و شّر آنچه كه پيش از اين مرتكب شده كن، و از آلودگى اعمال زشىت كه در گذشته اجنام داده

  247: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

و راه بريون رفنت از بيمارمي را صفحه وجودم حمو كن، و از شرييىن عافيت كاميامب ساز، و گواراىي تندرسىت را به من بچشان، 
جا شدمن را از بسرت بيمارى به جانب گذشتت، و جنامت را از اندوهم به عرصه رمحتت، و  به سوى خبشش و عفوت و جابه

تندرستيم را از اين دشوارى به دايره گشايشت قرار ده، مهانا تو تفّضل كننده به احسان و عطا كننده به نعمىت، بسيار 
  .رگوارى؛ داراى جالل و اكرامىخبشنده و بز 

  248: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

   دعاى

  

16  
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   طلب عفو از گناهان و عيوب

  

  250: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

َو يَا َمْن خلِِيَفِتِه يـَْنَتِحُب » 3«اْلُمْضَطرُّوَن  َو يَا َمْن ِإَىل ذِْكِر ِإْحَسانِِه يـَْفزَعُ » 2«اللَُّهمَّ يَا َمْن ِبَرْمحَِتِه َيْسَتغيُث اْلُمْذنُِبوَن » 1«
َد ُكلِّ ُحمَْتاٍج يَا أُْنَس ُكلِّ ُمْستَـْوِحٍش َغرِيٍب َو يَا فـَرََج ُكلِّ َمْكُروٍب َكِئيٍب َو يَا َغْوَث ُكلِّ َخمُْذوٍل َفرِيٍد َو يَا َعضُ » 4«اْخلَاِطُئوَن 

َو أَْنَت » 7«َو أَْنَت الَِّذي َجَعْلَت ِلُكلِّ َخمُْلوٍق ِيف نَِعِمَك َسْهماً » 6«ٍء َرْمحًَة َو ِعْلماً  لَّ َشيْ أَْنَت الَِّذي َوِسْعَت كُ » 5«َطرِيٍد 
َو » 10«ْن َمْنِعِه َو أَْنَت الَِّذي َعَطاُؤُه َأْكثـَُر مِ » 9«َو أَْنَت الَِّذي َتْسَعى َرْمحَُتُه أََماَم َغَضِبِه » 8«الَِّذي َعْفُوُه َأْعَلى ِمْن ِعَقاِبِه 

َو أَْنَت الَِّذي َال يـُْفِرُط » 12«َو أَْنَت الَِّذي َال يـَْرَغُب ِيف َجزَاِء َمْن َأْعَطاُه » 11«أَْنَت الَِّذي اتََّسَع اخلََْالِئُق ُكلُُّهْم ِيف ُوْسِعِه 
لَبـَّْيَك َو َسْعَدْيَك َها أَنَا َذا يَا َربِّ َمْطُروٌح بـَْنيَ : ُه بِالدَُّعآِء فـََقالَ َو أَنَا يَا ِإهلَِي َعْبُدَك الَِّذي َأَمْرتَ » 13«ِيف ِعَقاِب َمْن َعَصاهُ 

نُوُب ُعُمَرُه َو أَنَا الَِّذي ِجبَْهِلِه َعَصا» 14«َيَدْيَك  ْنهُ َك َو َملْ َتُكْن أَْهًال مِ أَنَا الَِّذي َأْوقـََرِت اخلََْطايَا َظْهَرُه َو أَنَا الَِّذي أَفـَْنِت الذُّ
ُبَكاِء؟ َأْم أَْنَت ُمَتَجاِوٌز َهْل أَْنَت يَا ِإهلَِي رَاِحٌم َمْن َدَعاَك فَأُْبِلَغ ِيف الدَُّعاِء؟ أَْم أَْنَت َغاِفٌر ِلَمْن َبَكاَك فَُأْسرَِع ِيف الْ » 15«ِلَذاَك 

ِإهلَِي َال ُختَيِّْب َمْن َال جيَُِد ُمْعِطياً َغيـَْرَك؟ َو َال » 16«فـَْقَرُه تـَوَكًُّال؟  َعمَّْن َعفََّر َلَك َوْجَهُه َتَذلًُّال؟ أَْم أَْنَت ُمْغٍن َمْن َشَكا ِإلَْيكَ 
ِإهلَِي َفَصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه؟ َو َال تـُْعِرْض َعينِّ َو َقْد أَقْـبَـْلُت َعَلْيَك؟ َو َال » 17«َختُْذْل َمْن َال َيْستَـْغِين َعْنَك بَِأَحٍد ُدوَنَك 

   رِْمِين َو َقْد َرِغْبُت ِإلَْيَك َو َال َجتْبَـْهِين بِالرَّدِّ َو َقِد انـَْتَصْبُت بـَْنيَ حتَْ 
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َمسَّْيَت نـَْفَسَك بِاْلَعْفِو َفاْعُف  أَْنَت الَِّذي َوَصْفَت نـَْفَسَك بِالرَّْمحَِة َفَصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو اْرَمحِْين َو أَْنَت الَِّذي» 18«َيَدْيَك 
َجَوارِِحي ِمْن َهْيَبِتَك ) انِْتَفاضَ (َقْد تـََرى يَا ِإهلَِي فـَْيَض َدْمِعي ِمْن ِخيَفِتَك َو َوِجيَب قـَْلِيب ِمْن َخْشَيِتَك َو اْنِتَقاَض » 19«َعينِّ 

يَا ِإهلَِي » 21«َد َصْوِيت َعِن اجلَْْأِر ِإلَْيَك َو َكلَّ ِلَساِين َعْن ُمَناَجاِتَك ُكلُّ َذِلَك َحَياءٌ ِمْنَك ِلُسوِء َعَمِلي َو ِلَذاَك مخََ » 20«
َا َتْشَهْرِين َو َكْم ِمْن َشائَِبٍة أَْلمَ فـََلَك احلَْْمُد َفَكْم ِمْن َعآئَِبٍة َستَـْرتـََها َعَليَّ فـََلْم تـَْفَضْحِين َو َكْم ِمْن َذْنٍب َغطَّْيَتُه َعَليَّ فـََلْم  ْمُت ِ

َا ِلَمْن يـَْلَتِمُس َمعَ  ِ َرَها َو َملْ تـَُقلِّْدِين َمْكُروَه َشَنارَِها َو َملْ تـُْبِد َسْوءَا آِيِىب ِمْن ِجَريِيت َو َحَسَدِة نِْعَمِتَك ِعْنِدي فـََلْم تـَْهِتْك َعينِّ ِستـْ
يَا ِإهلَِي ِبُرْشِدِه؟ َو َمْن َأْغَفُل ِمينِّ » 23«َفَمْن َأْجَهُل ِمينِّ !! َعِهْدَت ِمينِّ ُمثَّ َملْ يـَنـَْهِين َذِلَك َعْن َأْن َجَرْيُت ِإَىل ُسوِء َما » 22«

َو َمْن َهْيَتِين َعْنهُ ِمْن َمْعِصَيِتَك؟ َعْن َحظِِّه؟ َو َمْن أَبـَْعُد ِمينِّ ِمِن اْسِتْصَالِح نـَْفِسِه ِحَني أُْنِفُق َما َأْجرَْيَت َعَليَّ ِمْن ِرْزِقَك ِفيَما نَـ 
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َطاِن فَأَتَِّبُع َدْعَوَتُه َعَلى َغْريِ َعًمى ِمينِّ أَبـَْعُد َغْوراً ِيف اْلَباِطِل َو َأَشدُّ ِإْقَداماً َعَلى السُّوِء ِمينِّ ِحَني أَِقُف بـَْنيَ َدْعَوِتَك َو َدْعَوِة الشَّيْ 
ا ِحيَنِئٍذ ُموِقٌن ِبَأنَّ ُمْنتَـَهى َدْعَوِتَك ِإَىل اْجلَنَِّة َو ُمْنتَـَهى َدْعَوتِِه ِإَيل النَّاِر َو أَنَ » 24«ِيف َمْعرَِفٍة ِبِه َو َال ِنْسَياٍن ِمْن ِحْفِظي َلُه؟ 

ُدهُ ِمْن َمْكُتوِم أَْمرِي! ُسْبَحاَنَك َما أَْعَجَب َما َأْشَهُد ِبِه َعَلى نـَْفِسي» 25«  َو أَْعَجُب ِمْن َذِلَك أَنَاُتَك َعينِّ وَ » 26«! َو أَُعدِّ
ِألَْن َأْرَتدَِع َعْن َمْعِصَيِتَك اْلُمْسِخَطِة ِإْبطَاُؤَك َعْن ُمَعاَجَلِيت َو لَْيَس َذِلَك ِمْن َكَرِمي َعَلْيَك َبْل تَأَنِّياً ِمْنَك ِيل َو تـََفضًُّال ِمْنَك َعَليَّ 

َبْل أَنَا يَا ِإهلَِي َأْكثـَُر ُذنُوباً َو أَقْـَبُح آثَاراً َو َأْشَنُع » 27«لَْيَك ِمْن ُعُقوَبِيت َو أُْقِلَع َعْن َسيَِّئاِيتَ اْلُمْخِلَقِة َو ِألَنَّ َعْفَوَك َعينِّ َأَحبُّ إِ 
   أَفْـَعاًال َو َأَشدُّ ِيف 
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َباهاً َو اْرِتَقاباً ِمْن َأْن ُأْحِصَي َلَك ُعُيوِيب َأْو أَْقِدَر َعَلى ذِْكِر ُذنُوِيب اْلَباِطِل تـََهوُّراً َو َأْضَعُف ِعْنَد َطاَعِتَك تـَيَـقُّظاً َو أََقلُّ ِلَوِعيِدَك انْتِ 
َا َصَالُح أَْمِر اْلُمْذنِِبَني َو َرَجآًء ِلَرْمحَتِ » 28« ََذا نـَْفِسي َطَمعاً ِيف َرأْفَِتَك الَِّيت ِ َا أَُوبُِّخ ِ َا َفَكاُك رَِقاِب َو ِإمنَّ اْخلَاِطِئَني َك الَِّيت ِ
نُوُب َفَصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو َأْعِتْقَها ِبَعْفِوَك َو َهذَ » 29« ا َظْهرِي َقْد أَثـَْقَلْتُه اخلَْطَايَا َفَصلِّ اللَُّهمَّ َو َهِذِه َرقـََبِيت َقْد َأَرقـَّتـَْها الذُّ

َقِطَع َصْوِيت يَا إِ » 30«َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو َخفِّْف َعْنهُ ِمبَنَِّك  هلَِي َلْو َبَكْيُت ِإلَْيَك َحىتَّ َتْسُقَط َأْشَفاُر َعيْـَينَّ َو انـَْتَحْبُت َحىتَّ يـَنـْ
رَاَب اْألَْرِض َدقـََتاَي َو َأَكْلُت تُـ َو ُقْمُت َلَك َحىتَّ تـَتَـَنشََّر َقَدَماَي َو رََكْعُت َلَك َحىتَّ يـَْنَخِلَع ُصْلِيب َو َسَجْدُت َلَك َحىتَّ تـَتـََفقَّأَ حَ 
َأْرَفْع َطْرِيف ِإَىل آفَاِق السََّمآِء ُطوَل ُعْمرِي َو َشرِْبُت َمآَء الرََّماِد آِخَر َدْهِري َو ذََكْرُتَك ِيف ِخَالِل َذِلَك َحىتَّ َيِكلَّ ِلَساِين ُمثَّ َملْ 

َو ِإْن ُكْنَت تـَْغِفُر ِيل ِحَني َأْستَـْوِجُب َمْغِفَرَتَك َو تـَْعُفو » 31«ِمْن َسيَِّئاِيت اْسِتْحَيآًء ِمْنَك َما اْستَـْوَجْبُت ِبَذِلَك َحمَْو َسيَِّئٍة َواِحَدٍة 
ا  َكاَن َجزَاِئي ِمْنَك ِيف أَوَِّل مَ َعينِّ ِحَني َأْسَتِحقُّ َعْفَوَك فَِإنَّ َذِلَك َغيـُْر َواِجٍب ِيل ِباْسِتْحَقاٍق َو َال أَنَا أَْهٌل َلهُ ِباْسِتيَجاٍب ِإذْ 

ْبِين فََأْنَت َغيـُْر َظاملٍِ ِيل  ِإهلَِي فَِإْذ َقْد تـََغمَّْدَتِين ِبِسْرتَِك فـََلْم تـَْفَضْحِين َو تَأَنـَّْيَتِين ِبَكَرِمَك فـََلْم » 32«َعَصْيُتَك النَّاَر َفِإْن تـَُعذِّ
َة َمْسَكَنِيت َو  تـَُعاِجْلِين َو َحُلْمَت َعينِّ بِتَـَفضُِّلَك فـََلْم تـَُغيـِّْر نِْعَمَتَك َعَليَّ  ْر َمْعُروَفَك ِعْنِدي فَاْرَحْم ُطوَل َتَضرُِّعي َو ِشدَّ َو َملْ ُتَكدِّ

ِين نَاَبِة َو َطهِّرْ اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو ِقِين ِمَن اْلَمَعاِصي َو اْستَـْعِمْلِين ِبالطَّاَعِة َو اْرزُْقِين ُحْسَن اْإلِ » 33«ُسوَء َمْوِقِفي 
طَِليَق َعْفِوَك َو َعِتيَق َرْمحَِتَك َو اْكُتْب ِيل  ِبالتـَّْوبَِة َو أَيِّْدِين بِاْلِعْصَمِة َو اْسَتْصِلْحِين بِاْلَعاِفَيِة َو َأِذْقِين َحَالَوَة اْلَمْغِفَرِة َو اْجَعْلِين 

  َأَماناً ِمْن ُسْخِطَك وَ 
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ِإنَّ َذِلَك َال َيِضيُق َعَلْيَك ِيف ُوْسِعَك َو » 34«ِين ِبَذِلَك ِيف اْلَعاِجِل ُدوَن اآلِجِل بُْشَرى َأْعرِفـَُها َو َعرِّْفِين ِفيِه َعَالَمًة أَتـَبَـيـَّنـَُها َبشِّرْ 
ِل ِهَباِتَك الَِّيت َدلَّْت َعَليـَْها آيَاُتَك ِإنََّك تـَْفَعُل َما َتَشاءُ َو َال يـََتَكأَُّدَك ِيف ُقْدَرِتَك َو َال يـََتَصعَُّدَك ِيف أَنَاِتَك َو َال يـَُؤوُدَك ِيف َجزِي

  .ٍء َقِديرٌ  َحتُْكُم َما ُترِيُد ِإنََّك َعَلى ُكلِّ َشيْ 
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َو يَا َمْن ِخلِيَفِتِه يـَْنَتِحُب » 3«ِإَىل ِذْكِر ِإْحَسانِِه يـَْفزَُع اْلُمْضَطرُّوَن  َو يَا َمنْ » 2«اللَُّهمَّ يَا َمْن ِبَرْمحَِتِه َيْسَتغيُث اْلُمْذنُِبوَن » 1«[ 
  ] اْخلَاِطُئونَ 

برند، و اى  طلبند، و اى آن كه بيچارگان به جانب ياد احسانش پناه مى اى آن كه گنهكاران از رمحتش يارى مى! خدايا
  !كنند آن كه خطاكاران از بيم عذابش به شّدت گريه مى

   نريوهاى خدادادى انسان

خاك با اراده حكيمانه حضرت حق، بر اساس رمحت و عشق از هزاران جاده پر پيچ و خم عبور كرد، تا در صلب پدر 
تبديل به نطفه شد و نطفه در رحم مادر در جاىي استوار قرار گرفت، نطفه علقه شد و علقه مضغه و مضغه اسكلت 

قرار گرفت، سپس روح در آن دميده شد و پس از مدتى به صورت انساىن آراسته، پاى به  استخواىن و بر استخوان گوشت
  .بسيط زمني گذاشت

ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا ُمثَّ َخَلْقَنا النُّْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة * ُمثَّ َجَعْلناُه نُْطَفًة ىف َقراٍر َمكنيٍ * َو َلَقْد َخَلْقَنا اْالْنساَن ِمْن ُسالَلٍة ِمْن طنيٍ 
  »1« »اْلُمْضَغَة ِعظاماً َفَكَسْونَا اْلِعظاَم حلَْماً ُمثَّ أَْنَشأناُه َخْلقاً آَخَر فـََتباَرَك الّلُه اْحَسُن اْخلاِلقنيَ 

  سپس آن را* اى از ِگل آفريدمي، چكيده] عصاره و[و يقيناً ما انسان را از 

______________________________  
  .14 -12): 23(مؤمنون  -)1(
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آنگاه آن نطفه را علقه گرداندمي، پس آن علقه را به صورت .* قرار دادمي] چون رحم مادر[اى در قرارگاهى استوار  نطفه
، سپس او را با ها گوشت پوشاندمي هاىي ساختيم و بر استخوان گوشت را استخوان گوشىت درآوردمي، پس آن پاره پاره

  .آفرينشى ديگر پديد آوردمي؛ پس مهيشه سودمند و بابركت است خدا كه نيكوترين آفرينندگان است

   دين قّيم

  

اى فطرت، يعىن نريوى كشش به سوى توحيد و حقايق، دين قيم قرار داده شد   :در اين خزانه ىب نظري آفرينش و گوهر پر 

 »ِس َاليـَْعَلُمونَ ِفْطَرَة الّلِه الىتَّ َفَطَر الّناَس َعَلْيها التـَْبِديَل ِخلَْلِق الّلِه ذِلَك الّديُن اْلَقيُِّم َو لِكنَّ َأْكثـََر النَّاَفاِقْم َوْجَهَك ِللّديِن َحنيفاً 
»1«  

روى آور، ]  توحيدى[گرايانه و بدون احنراف با مهه وجودت به سوى اين دين  حق]  پايه بودن شرك با توجه به ىب[پس 
سرشت خدا كه مردم را بر آن سرشته است، باش براى آفرينش خدا هيچ گونه تغيري و تبديلى ] بند و استوار بر پاى[

  .ندارند]  به اين حقيقت اصيل[نيست؛ اين است دين درست و استوار؛ وىل بيشرت مردم معرفت و دانش 

اده شده، هر چند گروهى از مردم به آن  دين قيم و نور اهلى و كشش به سوى آن، واقعيىت است كه در ذات انسان
  .توّجهى نداشته باشند

اى شريين و با منفعت چون عقل كه مهچون نورافكىن قوى براى زدودن تاريكى هاست  در اين ظرف وسيع و گسرتده ميوه
  .آسان گرددها كه نسبت به آن جاذبه و خواسته دروىن دارد  اده شده، تا راه انسان براى پذيرش حقايق و واقعيت

______________________________  
  .30): 30(روم  -)1(

  257: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

   بركت آب
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لنَّخيَل َو يـُْنِبُت َلُكْم ِبِه الّزرَْع َو الزَّيـُْتوَن َو ا* ُهَو الَّذى انـَْزَل ِمَن السَّماِء ماًء َلُكْم ِمْنُه َشراٌب َو ِمْنُه َشَجٌر فيِه ُتِسيُمونَ «
َو َسخََّرَلُكُم اللّْيَل َو النَّهاَر و الشَّْمَس َو اْلَقَمَر َو النُُّجوُم * اْالْعناَب َو ِمْن ُكلِّ الثََّمراِت انَّ ىف ذِلَك َآليًَة ِلَقْوٍم يـَتَـَفكَُّرونَ 

  »1« »ُمَسخَّراٌت بِاْمرِِه انَّ ىف ذِلَك َآلياٍت ِلَقْوٍم يـَْعِقُلونَ 

رويد كه  مسان، آىب براى مشا نازل كرد كه خبشى از آن نوشيدىن است و از خبشى از آن درخت و گياه مىاوست كه از آ
براى مشا به وسيله آن آب، زراعت و زيتون و خرما و انگور و از مهه حمصوالت .* چرانيد را در آن مى]  هايتان دام[

براى گروهى كه ] بر توحيد، و ربوبّيت وقدرت خدا[اى است  هنشان]  انگيز طبيعى واقعيات شگفت[روياند؛ يقيناً در اين  مى
و شب و روز و خورشيد و ماه را نيز رام و مسّخر مشا قرار داد، وستارگان هم به فرمانش رام و مسّخر .* انديشند مى

  .كنند ل مىبراى گروهى كه تعقّ ] بر توحيد، ربوبّيت و قدرت خدا[هاىي است  نشانه]  حقايق[اند؛ قطعاً در اين  شده

   نور عقل

  

كند و در قسمت  نور عقل با ابزار و جنودى كه در اختيار دارد، راه را براى دريافت حقايق غيىب و شهودى باز مى
ها راه هر گونه عذرى را در آلوده شدن به  منايد و در آن زمينه اى از اصول، حجت اهلى را براى انسان متام مى عمده
  .بندد ها مى پليدى

  :خدا صلى اهللا عليه و آله فرمودرسول 

______________________________  
  .12 -10): 16(حنل  -)1(

  258: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .اْستَـْرِشُدوا اْلَعْقَل تـَْرُشُدوا، َوال تـَْعُصوُه فـَتَـْنَدُموا

كمال هدايت شويد و با آن خمالفت ننماييد كه   راهنماى خود را خرد خويش قرار دهيد تا به راه راست و به مسري رشد و
  .شويد پشيمان مى
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  :امام على عليه السالم فرمود

  »2« .الِعْلَم َكالتـََّفكُِّر، وَالَشَرَف َكاْلِعْلمِ 

  .هيچ علمى مانند تفّكر و هيچ شرىف مانند علم نيست

   تقوا مايه اصلى كرامت

  

و مايه اصلى كرامت براى انسان در دنيا و آخرت است، بنا به فرموده  ترين سرمايه ترين حقيقت و پرمنفعت تقوا كه عظيم
  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله حمل و مكانش قلوب عاقالن است

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  »3« .قـُُلوُب اْلعاِقلنيَ   ٍء َمْعِدٌن َو َمْعِدُن التُّقى ِلُكلِّ َشى

نه    .آفرينش معدىن است و معدن تقوا قلوب عقالستبراى هر چيزى در اين 

  :و نيز حضرت فرمود

ُمَقرٌَّب، َفَجَعَل اْلِعْلَم َخَلَق اْلَعْقَل ِمْن نُوٍر َخمُْزوٍن َمْكُنوٍن ىف ساِبِق ِعْلِمِه الَّذى َملْ َيطَِّلْع َعَلْيِه َنىبٌّ ُمْرَسٌل َوالَمَلٌك   انَّ الّلَه َتعاىل
نَـْيِه، َو احلِْْكَمَة ِلسانَُه، َو الرَّأَْفَة َمهَُّه، َو الرَّْمحَةَ  نـَْفَسُه، َو اْلَفْهمَ    َوْجَهُه، َو الزُّْهَد َرْأَسُه، َو اْحلَياَء َعيـْ

______________________________  
  .314/ 1: ؛ مستدرك سفينة البحار12752، حديث 207/ 11: مستدرك الوسائل -)1(

  .10/ 1: ؛ روضة الواعظني63، حديث 1 ، باب179/ 1: حبار األنوار -)2(

  .15/ 1: ؛ ارشاد القلوب، ديلمى4/ 1: روضة الواعظني -)3(

  259: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .قـَْلَبهُ 
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َوالرِّْفِق، َو اْلَعِطيَِّة، َو اْلُقُنوِع، َو التَّْسليِم، بِاْلَيقِني، َواْإلمياِن، َو الصِّْدِق، َوالسَّكيَنِة، َو اْالْخالِص، : ُمثَّ َغّشاُه َوقـَّواُه ِبَعَشَرِة اْشياءَ 
  »1« .َو الشُّْكرِ 

. اش كه نىب مرسل و ملك مقرب بر آن آگاهى نداشت آفريد خداوند بزرگ، عقل را از نور خمزون مكنون در علم گذشته
رأفت را مهت و رمحت را قلب علم را نفس عقل و فهم را صورت و زهد را سر و حيا را دو چشم و حكمت را زبان و 

يقني، اميان، صدق، آرامش، اخالص، رفق، خبشش، قناعت، تسليم، : آن قرار داد، سپس آن را به ده چيز تقويت كرد
  .شكر

كنند و راه  زنند و انسان را به متاشاى حقايق موفق مى ها را از برابر ديده قلب كنار مى جذبه فطرت و نور عقل، حجاب
  .سازند را براى آدمى سهل و آسان مىها  قبول واقعيت

شوند  ها حمروم مى بندند، از درك حقايق و ملس واقعيت وىل آنان كه راه فطرت و عقل را با طوفان گناه و سيل شهوات مى
  .روند و نصيىب از رمحت خدا در جهان ديگر براى آنان نيست اند، جاهل از دنيا مى و مهچنان كه جاهل به دنيا آمده

  :سرايد اىن مىصابر مهد

 تا كه مرآت دل از زنگ هوس پاك نشد
 

 دل جتّلى گه آن روى فرحناك نشد

 مهر تا يك طبق از نور رخش وام نكرد
 

 روشىن خبش مه و اجنم و افالك نشد

  صورتى بيند و از معىن آن ىب خرب است
 

 اش مشعر و ادراك نشد آن كه چون آينه

______________________________  
  .250: ؛ مشكاة االنوار3/ 1: روضة الواعظني -)1(

  

  260: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  گوهر خود بنما گرچه لگد كوب شوى
 

 تا نگويند خرب از هنر تاك نشد

  فاسدان را نبود راه به سرحد كمال
 

 اى بسا دانه كه بريون زدل خاك نشد

 خار گلزار تعّلق شودش دامنگري
 

 چون برق در اين مزرعه چاالك نشدآن كه 

  مشع گريم كه پس از كشنت پروانه گريست
 

 قاتل از گريه ىب جا گنهش پاك نشد

  مهت عاىل ارباب سخا چون گهرى است
 

 كه قرين با خزف پسىت و امساك نشد

  صابر انديشه صائب دل من سوخت كه گفت
 

 صاف با ما دل آن شعله ىب باك نشد

  

  )مهداىنصابر (

   وجدان انسان

  

در اين منبع احسن تقوميى دادگاهى عاىل چون دادگاه قيامت و به تعبري قرآن جميد نفس مالمت گر و به قول روانشناسان 
زند سرور و نشاط و شادى و  هاىي كه از انسان سر مى وجدان اخالقى و به زبان عامه وجدان، قرار داده، تا در برابر نيكى

ها انسان را مالمت كرده و به سخىت سرزنش منايد و وى را به اندوه و غم و حسرت و  در برابر زشىتخوشى پخش كند و 
  .پشيماىن و ناراحىت حمكوم كند

  »1« »َوال اْقِسُم بِالنـَّْفِس اللَّّواَمةِ * ال اْقِسُم ِبيَـْوِم اْلِقياَمةِ 

______________________________  
  .2 - 1): 75(قيامت  -)1(

  261: ، ص7 شرح صحيفه سجاديه، ج تفسري و

  .خورم گر قسم مى و به نفس سرزنش* خورم، به روز قيامت سوگند مى
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  :ذيل آيه فوق آمده است» منونه«در تفسري 

در درون جان انسان است كه به هنگام » حمكمه وجدان«وجود » معاد«حقيقت اين است كه يكى از دالئل وجود «
دهد و به هنگام اجنام كار زشت  كند و از اين طريق به او پاداش مى از شادى و نشاط مى اجنام كار نيك روح آدمى را مملو

كند، به حدى كه گاه براى جنات از  يا ارتكاب جنايت روح او را سخت در فشار قرار داده و جمازات و شكنجه مى
  .كند عذاب، وجدان اقدام به خودكشى مى

  .كند كرده و به دست خودش اجرا مى  يعىن در واقع وجدان حكم اعدام او را صادر

  .ها بسيار گسرتده و از هر نظر قابل دقت و مطالعه است بازتاب نفس لّوامه در وجود انسان

وقىت عامل صغري يعىن وجود انسان در دل خود حمكمه و دادگاه كوچكى دارد، چگونه عامل كبري با آن عظمتش حمكمه 
  .عدل عظيمى خنواهد داشت

برمي و نيز از مهني جا رابطه جالب اين دو سوگند  مى» رستاخيز و قيامت«پى به وجود » ان اخالقىوجد«ما از وجود 
  .شود و به تعبري ديگر سوگند دوم دليلى بر سوگند اول است روشن مى

بزرگ مشرد و به راسىت  كند و آن را بزرگ مى دادگاه وجدان آن قدر عظمت و احرتام دارد كه خداوند به آن سوگند ياد مى
شود، به شرط آن كه وجدان بيدار باشد و بر اثر كثرت گناه  است، چرا كه يكى از عوامل مهم جنات انسان حمسوب مى

   ، رستاخيز كوچكى است در درون جان هر انسان كه»نفس لّوامه«به هر حال اين  »1« .ضعيف و ناتوان گردد

______________________________  
  .سوره قيامت 2 - 1، ذيل آيه 276 -275/ 25: تفسري منونه -)1(

  262: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .رسد گردد و به حساب و كتاب او مى بعد از اجنام يك كار خوب يا بد، بالفاصله حمكمه آن در درون جان تشكيل مى

شود كه  ز شادى و نشاط مىكند و روح او لربيز ا لذا گاه در برابر يك كار نيك و مهم چنان احساس آرامش دروىن مى
  .لذت و شكوه و زيباىي آن، با هيچ بيان و قلمى قابل توصيف نيست
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گردد و  و به عكس گاهى به دنبال يك خالف و جنايت بزرگ چنان گرفتار كابوس وحشتناك و طوفاىن از غم و اندوه مى
چنگال اين ناراحىت خود را آگاهانه به  شود و حىت گاه براى رهاىي از سوزد كه از زندگى به كلى سري مى از درون مى

  .كند مقامات قضاىي معرىف و به چوبه دار تسليم مى

  هاى حمكمه وجدان با دادگاه رستاخيز شباهت

  .هاى عجيىب به دادگاه رستاخيز دارد اين دادگاه عجيب دروىن شباهت

  :يامت چنني استقاضى و شاهد و جمرى حكم در حقيقت در اين جا يكى است، مهان طور كه در ق - 1

  »1« »عاِملَ اْلَغْيِب َو الشَّهاَدِة اْنَت َحتُْكُم بـَْنيَ ِعباِدَك ِىف َما َكانُوا ِفيِه َخيَْتِلُفونَ 

ان و آشكار]  اى[ كردند، داورى  اختالف مى]  از عقايد و عبادات[تو خود در ميان بندگانت بر سر آنچه ! داناى 
  .خواهى كرد

  :خوانيم پذيرد، مهان طور كه درباره دادگاه قيامت نيز مى توصيه و رشوه و پرونده سازى بشرى را منىاين دادگاه وجدان  - 2

  َو اتـَُّقوا يـَْوماً الَجتِْزى نـَْفٌس َعْن نـَْفٍس َشْيئاً َو اليـُْقَبُل ِمْنها َشفاَعٌة َوال يـُْؤَخذُ 

______________________________  
  .46): 39(زمر  -)1(

  263: ، ص7 صحيفه سجاديه، جتفسري و شرح 

  »1« »ِمْنها َعْدٌل َوال ُهْم يـُْنَصُرونَ 

در برابر  [پذيرند، و نه از كسى  كند، و نه از كسى شفاعىت مى و از روزى پروا كنيد كه نه كسى از كسى عذاىب را دفع مى
  .شوند يارى مى]  براى رهاىي از آتش دوزخ[گريند، و نه  فديه و عوضى مى]  گناهانش

اىي خود را به سرعت صادر  ها را در كوتاه ترين و قطورترين پرونده حمكمه وجدان مهم - 3 ترين مدت رسيدگى كرده، حكم 
ها سرگرداىن، مهان طور كه در رابطه با دادگاه رستاخيز  ها و سال كند، نه استيناف در آن هست نه جتديد نظر و نه ماه مى
  :خوانيم مى
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  »2« »َب ِحلُْكِمِه َو ُهَو َسريُع احلِْسابِ َو الّلُه َحيُْكُم الُمَعقِّ 

  .اى براى حكمش نيست، و او در حسابرسى سريع است كند؛ و هيچ بازدارنده و خدا حكم مى

هاى دادگاههاى رمسى اين جهان، خنستني جرقه هايش در اعماق دل و جان  جمازات و كيفرش بر خالف جمازات - 4
آزارد، سپس آثارش در جسم و چهره و  كند، خنست روح انسان را مى سرايت مى شود و از آن جا به بريون افروخته مى

  :خوانيم شود، مهان طور كه درباره دادگاه قيامت نيز مى دگرگون شدن خواب و خوراك او آشكار مى

  »3« »الَّىت َتطَِّلُع َعَلى اْالْفِئَدةِ * ناُر الّلِه اْلُموَقَدةُ 

  .ها برآيد و چريه شود بر دلكه ]  آتشى* [آتش برافروخته خداست

  اين دادگاه وجدان چندان نياز به ناظر و شهود ندارد، بلكه معلومات و - 5

______________________________  
  .48): 2(بقره  -)1(

  .41): 13(رعد  -)2(

  .7 -6): 104(مهزه  -)3(

  264: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

پذيرد، مهان طور كه در دادگاه رستاخيز نيز ذرّات  عنوان شهود به نفع يا بر ضد او مىهاى خود انسان مّتهم رابه  آگاهى
  :فرمايد وجود انسان حىت دست و پا و پوست، گواهان بر اعمال او هستند چنانكه مى

  »1« »اذا ما جاُؤوها َشِهَد َعَلْيِهْم َمسُْعُهْم َو اْبصاُرُهْم َو ُجُلوُدُهمْ   َحّىت 

  .دهند دادند، گواهى مى رسند، گوش و چشم و پوستشان به اعماىل كه مهواره اجنام مى وقىت به آتش مى

توان باور كرد  اين شباهت عجيب در ميان اين دو دادگاه نشانه ديگرى بر فطرى بودن موضوع معاد است؛ زيرا چگونه مى
كتاب و دادگاه مرموز و در وجود يك انسان كه قطره كوچكى از اين اقيانوس عظيم هسىت است، چنان حساب و  
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اى وجود نداشته  اسرارآميزى وجود داشته باشد، اما در درون اين عامل بزرگ مطلقاً حساب و كتاب و دادگاه و حمكمه
  .باشد، اين باور كردىن نيست

  :فرمايد فيض بزرگوار در بزرگى و جاللت انسان مى

 دارد شرف براجنم و افالك خاك ما
 

 اآيينه خداى منا جان پاك م

  تا امر و خلق مجله شود دوست، دست صنع
 

 كشته است ختم مهر گياهى به خاك ما

  اى از مهر خويشنت در ما فكنده دانه
 

 تا كاينات مجع شود در شباك ما

  در بدو آفرينش و ختمري آب و گل
 

 با آب و تاب عشق سرشتند خاك ما

  

______________________________  
  .20 ):41(فّصلت  -)1(

  265: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  مستان پاك طينت ميخانه الست
 

 زتاك ما «1»  هاى مروق گريند باده

 ما را درون سينه خود جاى داده اند
 

 هستند آمسان و زمني سينه چاك ما

 فردوس جاى ما و ملك مهنشني و حور
 

 كز خاك آن سراى بود خاك پاك ما

  حمبوب روح قدسمسجود هر فرشته و 
 

ان زير خاك ما  يارب چه گوهرست 

  گويد اين سخن فيض از زبان خويش منى
 

 حرىف است اززبان امامان پاك ما
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  )فيض كاشاىن(

   كتاب و نبّوت و امامت

  

نريوى براى رشد و كمال و درك سعادت دنيا و آخرت، براى اين گنجينه فطرت و عقل و وجدان كه درياىي ىب كران از 
اد، تا  اراده و اختيار در اختيار اوست سه سرمايه سنگني و سه گوهر گران ا مهچون نبوت و كتاب و امامت در كنار او 

با كمك از فرهنگ رسالت و قرآن جميد و امامت امامان و با تكيه بر فطرت و عقل و وجدان به عبادت حق قيام كند و 
ن كند و وجودش را به حسنات اخالقى بيارايد و  از رذايل و خصايل پست دورى گزيند و سفره عدل و قسط را در زمني 

آنچه خري است از وجود خود بروز و ظهور دهد و دنياىي آباد و آخرتى مورد رضايت حق براى راحت ابدى و سالمت و 
  .سعادت سرمدى بسازد

  هاى معنوى و مادى در آنان را به اين مهه حقايق آراسىت و مائده نعمت

______________________________  
  .صاف شده، شراب كه در آن غش و درد نباشد: مروق -)1(

  266: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

برابرشان قرار دادى، تا در سايه هدايت تو كه به توسط انبيا و كتب آمساىن و امامان، به آنان ارائه فرمودى، متام نعمت 
ها  درسىت و رشد و كمال و آبادى دنيا و آخرت به كار گريند و حجت خود را در متام زمينههايت را در مسري عبادت و 

به آنان متام كردى و جاىي براى گناه نگذاشىت و راهى براى عصيان و خطا و معصيت و شيطنت به سوى آنان باز 
  .نكردى

ت و عقل و وجدان را بر اثر كثرت گناه اى از فرزندان آدم متام نعمت هايت را نديده گرفتند و فطر  افسوس كه عّده
لگدمال كردند و روى از دعوت انبيا و آيات و امامان برتافتند و با دست خود، راه بيچارگى و ذّلت و فرود آمدن عذاب 

  .جهّنم را بر خويش باز كردند

   كتاب، نبّوت و امامت در روايات
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  :فرمايد امري املؤمنني عليه السالم مى

واجاً َو َخَدماً اً َو َمْعُبوداً، ِحبُْسِن َبالِئَك ِعْنَد َخْلِقَك، َخَلْقَت داراً، َو َجَعْلَت فيها َمْأُدَبٍة َمْشرَباً و َمْطَعماً َو ازْ ُسْبحاَنَك خاِلق
اراً َو ُزُروعاً َو ِمثاراً، ُمثَّ اْرَسْلَت داِعياً َيْدُعو اَلْيها، َفَال الّداِعَى اجابُوا، ْ ما   َوال فيما َرغَّْبَت اَلْيِه َرِغُبوا، َوال اِىل  َو ُقُصورَاً َو ا

َبَصَرُه، َو اْمَرَض   ُحبِّها، َو َمْن َعِشَق َشْيئاً اْعشى  جيَفٍة َقِد افْـَتَضُحوا ِباْكِلها، َو اْصَطَلُحوا َعلى  َشوَّْقَت الَْيِه اْشتاقُوا، اقْـبَـُلوا َعلى
ْنيا قـَْلَبُه، َو َوهلََّتْ قـَْلَبُه، فـَُهَو يـَْنُظُر ِبَعْنيٍ َغْريِ   َصحيَحٍة، َو َيْسَمُع ِباُذٍن َغْريِ َمسيَعٍة، َقْد َخَرَقِت الشََّهواُت َعْقَلُه، َو اماَتِت الدُّ

  »1« .َعَلْيها نـَْفَسهُ 

اى  اى و در آن سفره منزّه آفريدگار و معبود هسىت، به نيكوىي نعمتت بر بندگان است كه سراىي چون آخرت به وجود آورده
   اى داراى قرار داده

______________________________  
  .108خطبه : ج البالغه -)1(
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رها و زراعت اى را فرستادى تا  ها؛ سپس دعوت كننده ها و ميوه آشاميدىن و خوردىن و مهسران و خدمتكاران و قصرها و 
 نه دعوت كننده را پاسخ گفتند و نه در آنچه ترغيب كردى رغبت منودند و نه به آنچه وىل. مردم را به آن دعوت كند

به سوى مردارى رو كردند كه با خوردنش رسوا شدند و بر عشق به آن سازش منودند و هر  . تشويق فرمودى مشتاق شدند
كند و با گوشى غريشنوا  نظر مىكند، آنگاه با چشمى غريسامل  كه عاشق چيزى شود چشمش را كور و دلش را بيمار مى

  .هاى نفساىن عقلش را دريده و دنيا دلش را مريانده و او را بر امور مادى واله و شيدا منوده است شنود، خواهش مى

  :فرمايد حضرت درباره رسوالن حق مى

َخْلِقِه، لَِئّال جتََِب احلُْجَُّة َهلُْم بِتَـْرِك اْالْعذاِر اَلْيِهْم، َفَدعاُهْم   ىبـََعَث اللَُّه ُرُسَلُه ِمبا َخصَُّهْم ِبِه ِمْن َوْحِيِه، َوَجَعَلُهْم ُحجًَّة َلُه َعل
  »1« .َسبيِل احلَْقِّ   ِبِلساِن الصِّْدِق اىل

خداوند پيامربانش را با خمصوص گرداندن آنان به وحى خود به رسالت برانگيخت و آنان را حّجت خود بر بندگانش قرار 
مردم به خاطر بسنت راههاى عذر به روى آنان نباشد، پس آنان را با زبان صدق به راه حق دعوت   داد، تا عذرى براى

  .كرد
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  :حضرت صادق عليه السالم فرمود

  »2« .ما زاَلِت اْالْرُض اّال َو لِّلِه فيَها احلُْجَّةُ يـَُعرُِّف احلَْالَل َو احلَْراَم، َو يَْدُعو الّناَس اىل َسبيِل الّلهِ 

   مهيشه نپايد جز آن كه براى خدا در آن حجىت بايد كه حالل و حرام را بهزمني 

______________________________  
  .144خطبه : ج البالغه -)1(

  .1، حديث 10، باب 484: ؛ بصائر الّدرجات3، حديث 178/ 1: الكاىف -)2(
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  .ها را به سوى خدا خبواند مردم بفهماند و متام انسان

  :امام صادق عليه السالم فرمود

  »1« .َلْو َبِقَى اثْناِن َلكاَن اَحُدمهَُا احلُْجََّة َعلى صاِحِبهِ 

ا بر ديگرى حجت خدا است   .اگر دو كس بيشرت در زمني منانند به روشىن يكى از آ

  :فرمايد ىامري املؤمنني عليه السالم درباره ائمه طاهرين عليهم السالم م

َا اْالِئمَّةُّ قـَّواُم الّلِه َعلى َخْلِقِه، َو ُعَرفاُؤُه َعلى ِعباِدِه، الَيْدُخُل اجلَْنََّة اّال َمْن َعَرفـَُهمْ  َو َعَرُفوُه، َوالَيْدُخُل الّناَر اّال َمْن انَكَرُهْم  َو امنَّ
  »2« .َو اْنَكُروهُ 

شت وارد منى. امور مردم و مراقبان حق بر بندگانندامامان از اهل بيت از جانب خداوند تدبري كننده  شود مگر كسى   به 
گردد مگر كسى كه آنان را انكار منايد و آنان هم او را  كه آنان را بشناسد و آنان هم او را بشناسند و به جهّنم وارد منى

  .از خود ندانند

  :در حديث قدسى آمده است
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ا َحَني اْوَجْبُت َلَك الطّاَعَة َعلى َخْلقى يا ُحمَمَُّد اّىن َخَلْقُتَك َو َملْ  َتُك َشْيئًا، َو نـََفْخُت فيَك ِمْن ُروحى َكراَمًة ِمّىن اْكَرْمُتَك ِ
 .ِلنَـْفسىْصُت ِمنـُْهْم َمجيعاً، َفَمْن اطاَعَك فـََقْد اطاَعىن، َو َمْن َعصاَك فـََقْد َعصاىن، َو اْوَجْبُت ذِلَك ِىف َعِلىٍّ َو َنْسِلِه َمِن اْخَتصَ 

»3«  

من تو را در حاىل كه نبودى آفريدم و از روحم در تو دميدم، كرامىت از جانب من بود كه تو را به آن گرامى ! اى حممد
  .داشتم

______________________________  
  .3، حديث 11، باب 488: ؛ بصائر الّدرجات2، حديث 179/ 1: الكاىف -)1(

  .152خطبه : ج البالغه -)2(

  .5، حديث 604: ؛ األماىل، شيخ صدوق57، حديث 7، باب 127/ 23: حبار األنوار -)3(
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بر متام خاليق اطاعت از تو را واجب كردم، هر كس از تو پريوى كند از من پريوى كرده و هر كس از تو سرپيچى منايد از 
ام و به مقام امامت  على و نسل او نيز واجب كردم، آن كه او را براى خود برگزيده من سرپيچى منوده، اين برنامه را در

  .ام آراسته

  .اند، مقامى است كه قلم از بازگو كردن آن عاجز است مقام انبيا و امامان كه از جانب خدا براى هدايت انسان آمده

تى كه در اختيار داشتند به متام افراد بشر حجت را انبيا و امامان با اميان و اخالق و عمل و فرهنگ عاىل خود و معجزا
  .اند متام كرده و راه هر عذرى را بسته

كند قرآن است و صدق گفتار قرآن و معجزه بودن آن از خورشيد وسط  منبعى كه ما را به رسالت و امامت راهنماىي مى
  .تر و آشكارتر است روز روشن

اى ديگر هدايت خنواهد شد و آن كس كه قرآن را بپذيرد و به برنامه  با برنامهكسى كه با قرآن جميد هدايت نشود، به يقني 
  .هايش عمل كند، سعادت دنيا و آخرت را نصيب خود منوده است
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  :حضرت باقر عليه السالم به سعد فرمود

يا ُحجَِّىت ِىف اْالْرِض، َو كالِمَى :  ٍة فـَُيناديِه اهللاُ َتعاىليا َسْعُد، تـََعلَُّموا اْلُقرْاَن، فَانَّ اْلُقْرآَن يَأتى يـَْوَم اْلِقياَمِة ىف اْحَسِن ُصورَ 
، ِمنـُْهْم َمْن صاَنِىن َو : َكْيَف َرأَْيَت ِعبادى؟ فـَيَـُقولُ :  الّصاِدَق النّاِطَق، َسْل تـُْعَط، َواْشَفْع ُتَشفَّْع، ُمثَّ يـَُقوُل الّلُه َتعاىل يا َربِّ

َو ِعزَّتى َو َجالىل َواْرِتفاِع :  ْيئًا، َو ِمنـُْهْم َمْن َضيـََّعِىن َو اْسَتَخفَّ ِحبَقِّى َو َكذََّب ىب فـَيَـُقوُل الّلُه َتعاىلحاَفَظ َعَلىَّ وََملْ ُيَضيِّْع شَ 
  »1« .َمكاىن َالثيَنبَّ َعَلْيَك اْليَـْوَم اْحَسَن الثَّواِب، َوَالعاِقَنبَّ َعَلْيَك اْليَـْوَم اليَم اْلِعقابِ 

______________________________  
  .83: كلمة الّله  -)1(
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اى : قرآن را فراگرييد، به روشىن قرآن در قيامت به زيباترين صورت جتلى كند، پس خداوند به او خطاب منايد! اى سعد
ا براى بندگامن بيان كردى، از من ها و حقايق و شرايع من ر  حجت من در روى زمني و كالم راست و گويامي كه واقعيت

  .خبواه من عطايت كنم و شفاعت كن تا شفاعتت را بپذيرم

بعضى از ! اى مالك من: دارد بندگامن را چگونه يافىت؟ عرضه مى! اى قرآن: فرمايد سپس حضرت حق خطاب به قرآن مى
زى از آيات مرا ضايع نكردند و برخى از آنان مرا در زندگى خود پريوى كردند و از حالل و حرامم حمافظت منودند و چي

سوگند به : فرمايد مردم مرا ضايع منودند و حق عظيم مرا سبك انگاشتند و به تكذيب من برخاستند، پس حضرت حق مى
رتين ثواب را به پريوانت مى دهم و حمض تو عذاب دردناكم را  عّزت و جالمل و بلندى مقام و مكانتم، به خاطر تو 

  !!منامي ن از تو مىنصيب مهجورا

انسان خزانه فطرت و عقل و وجدان و اراده و اختيار است كه براى شكوفائى اين حقايق، نسيم نبوت و امامت و قرآن را 
اند، تا به قّله و اوج رشد و كمال برسد و در اين مدت كوتاهى كه از عمر نصيب اوست دنيا و آخرتش را  بر او وزيده

  .بندگى را پيمايد و به زيارت سعادت دنيا و آخرت نايل گرددآباد منايد و متام مدارج 

مشىت خاك به خاطر حتّقق اين اهداف عاليه تبديل به موجودى زنده به نام انسان شد كه حضرت حق از هر جهت نسبت 
شؤون به متام موجودات و به خصوص انسان ىب نياز است و اين موجودات و خمصوصاً انسان است كه در هر شأىن از 

نيازمند به حضرت اوست و بدون اتصال به فطرت و عقل و وجدان و نبّوت و امامت و قرآن به آن هدىف كه خداوند از 
  .خلقت او به نفع خود او داشته، خنواهد رسيد
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  :حضرت حق به داود نىب عليه السالم خطاب كرد

  »1« .ُكْم ِالْرَبَح َعَلْيُكْم َولِكْن ِلتَـْرَحبُوا َعَلىَّ َملْ اْخُلقْ : ُقْل ِلِعبادى

ام تا سودى به من برسد، بلكه مشا آفريدم تا از من سود  به بندگامن بگو، من مشا را از عامل خاك به جهان انسانيت نياورده
  .سرشار ابدى نصيب مشا گردد

  »2« .ْجلى، َوَهْبُتَك الدُّنْيا بِاْالْحساِن، َو اْآلِخَرَة بِاْإلميانِ َخَلْقُت اْالْشياَء ِالْجِلَك َو َخَلْقُتَك ِال   َعْبدى

بنده من، اشيا را به خاطر تو آفريدم و تو را حمض خودم به وجود آوردم، دنيا را از باب احسان به تو خبشيدم و آخرت را 
  .از طريق اميان به تو ارزاىن داشتم

ها از وحشت تنهاىي درآمي، يا از  كم را براى خود زياد كنم و در كنار آفريدهنيافريدم تا  ! اى بندگامن: در حديث ديگر
خملوقات به خاطر ناتواىن كمك بگريم، تا براى خود سودى جلب كنم، يا ضررى از خود دفع منامي، اگر متام خملوقات 

بگذارند، چيزى به من و  ها و زمني بر طاعت و عبادت من اجتماع و اتفاق كنند وشب و روز خود را در بندگى آمسان
در معارف اسالمى بر اين حقيقت، زياد  »3« .كنند كه من منزّه و برتر از اين امورم سلطنت و ربوبيت من اضافه منى

روى و براى  اصرار شده كه خود را بشناس و به اين معنا واقف شو كه از كجاىي و از كيسىت و در كجاىي و به كجا مى
ا چه مسئوليىت بر عهده است كه اگر به هر يك از اين مسائل جواب عملى داده شود، راه گناه اى و تو ر  چه آفريده شده

بسته گردد و راه صواب و ثواب باز شود، فطرت شكفته گردد، عقل به حركت آيد، وجدان به نشاط گرايد، آثار نبوت و 
   عمل صاحل و حسنات امامت و قرآن در خزانه وجود آدمى ظاهر شود و از انسان منبعى از اميان و

______________________________  
  .411/ 2: ؛ شجره طوىب110/ 1: ارشاد القلوب، ديلمى -)1(

  .169: كلمة الّله  -)2(

  .169: كلمة الّله  -)3(
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  .اخالقى به وجود آيد

   گفتارى از شيخ عزيز نسفى

  :دهد ما را به مسائلى توجه مى» مقصد اقصى«شيخ عزيز نسفى در كتاب 

  :بدان كه تا به اين جا كه گفته شد آدمى با ديگر حيوانات شريك است، يعىن در اين سه روح«

روح نباتى و روح حيواىن و روح نفساىن، از جهت آن كه مجله آدميان و مجله حيوانات اين سه روح را دارند و آدميان 
  .نات آن ندارندچيزهاى ديگر دارند كه حيوا

شوند و اين نفس ناطقه  شوند از ديگر حيوانات در اول به اين نفس ناطقه ممتاز مى اول نطق است و آدميان كه ممتاز مى
ره و ىب نصيب است و اين عقل است كه پادشاه روى زمني  را هم عقل گويند و اين عقل است كه از معرفت خداى ىب 

ا روان كند و مزرعهاست و اين عقل است كه بر روى زمني ها ساز دهد و باغ و بستان پيدا كند و بر روى دريا    آ
  .كند ها روانه كند و رخت به مشرق و به مغرب برد و رخت مغرب به مشرق كشد و مانند اين بسيار مى كشىت

  :و آن عقل كه رسول صلى اهللا عليه و آله فرموده است كه

  »1« .ِه بـَْنيَ احلَْقِّ َو اْلباِطلِ اْلَعْقُل نُوُر اْلَقْلِب يـَُفرَُّق بِ 

  .شود عقل نورى است در باطن كه با كمك او بني حق و باطل متيز داده مى

و آدميان تا به . كند كند و عقل معاش عمارت آب و گل مى آن عقل ديگرى است، كار آن عقل عمارت جان و دل مى
  .نرسندروح انساىن نرسند به اين عقل كه حضرت رسول فرموده است، 

  و روح انساىن را روح اضاىف گويند، از جهت آن كه خداى تعاىل روح انساىن را

______________________________  
ج البالغه، ابن اىب احلديد198/ 1: ارشاد القلوب، ديلمى -)1(   .40/ 20: ؛ شرح 
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  :به خود اضافت كرد و فرمود
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  »1« »َسوَّيـُْتُه َو نـََفْخُت فيِه ِمْن ُروحى فـََقُعوا َلُه َساِجدِينَ َفاذا 

  .پس چون او را درست و نيكو گردامن و از روح خود در او بدمم، براى او سجده كنان بيفتيد

 عقل اول و قلم اعلى و روح اعظم و روح حممدى و مانند اين. و چند نوبت گفته شد كه روح اضاىف اسامى بسيار دارد
امي و ازمرتبه سباع و از مرتبه شياطني و از مرتبه مالئكه درنگذرد، به مرتبه انساىن ! اى درويش. آمده است تا از مرتبه 

نرسد و چون به مرتبه انساىن رسد تا استعداد حاصل نكند به اين روح اضاىف رسيدند، بعضى در بيست سالگى و بعضى 
در شصت سالگى رسيدند، سال را اعتبار نيست، به استعداد موقوف  در سى سالگى، وبعضى در چهل سالگى و بعضى

  .است، هرگاه كه استعداد حاصل كردند به اين روح زنده شدند

كىن و كارى  خسىب و شهوت مى خورى و مى اى؟ بدان كه اگر مى خواهى كه بداىن كه تودر كدام مرتبه اگر مى! اى درويش
  .اميى طلىب از كىن و چيزى ديگر منى ديگر منى

كىن از  كىن و آزار مى كىن و با مردم جنگ مى كىن و غضب مى خسىب و شهوت مى خورى و مى و اگر با وجود آن كه مى
  .سباعى

انديشى و با مردم به مكر و حيلت  كىن و مكر و حيلت مى خسىب و شهوت مى خورى و مى و اگر با وجود آن كه مى
  .شياطيىنگوىي از  كىن و دروغ مى زندگاىن مى

كىن و دروغ  رساىن و مكر و حيلت منى رساىن، بلكه راحت مى كىن و آزار منى خسىب و شهوت مى خورى و مى و اگر مى
  .اى گوىي بلكه با مهه كس راست گفتار و راست كردارى از مالئكه منى

______________________________  
  .29): 15(حجر  -)1(
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كىن و دروغ  رساىن و مكر و حيلت منى رساىن بلكه راحت مى كىن و آزار منى خسىب و شهوت مى خورى و مى و اگر مى
گوىي، بلكه با مهه كس راست گفتار و راست كردارى، ودر طلب علم و معرفىت تا خود را بشناسى و خداى را بداىن از  منى

  .آدمياىن
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صل كىن و به روح اضافه زنده شوى و گفته شد استعداد آن است كه از اوصاف اكنون وقت آن است كه استعداد حا
ذميمه و اخالق ناپسنديده، متام پاك شوى و به اوصاف محيده و اخالق پسنديده، متام آراسته گردى و چون از اوصاف 

ده متام آراسته گشىت، ذميمه و اخالق ناپسنديده متام پاك شدى، طهارت ساخىت و چون به اوصاف محيده و اخالق پسندي
بندگى حق جباى آوردى و چون بندگى جباى آوردى به روح اضاىف زنده شدى و باقى گشىت و آن عزيز از سر مهني نظر 

  :فرموده است كه

آدمى  و بقاى.  َختَلَُّقوا ِباْخالِق اللّهِ  و خالص آدمى نيست اّال در »1« »َختَلَُّقوا ِباْخالِق الّله كمال آدمى نيست اّال در
اند   و چون به روح اضاىف زنده شدى، باقى گشىت و زنده جاويد شدى و از اين جا گفته  َختَلَُّقوا ِباْخالِق اللّهِ  نيست اّال در

  :كه

و چون به روح . »2« »َخَلَقُهْم ِلْالَبدِ  :فرمايد آدمى ابتدا دارد اما انتها ندارد و حضرت رسول صلى اهللا عليه و آله مى
 .شدى اگر در كار باشى و عمر خود ضايع نكىن زود باشد كه به نور خاص هم برسى كما ىف قوله تعاىلاضاىف زنده 

و چون به نور خاص رسيدى عروج را متام كردى و هر كس به اين نور خاص نتواند رسيد  »3« »يـَْهِدى الّلهُ ِلُنورِِه َمْن َيشاءُ 
  :فرمايد كه رت رسول اكرم مىحض. اّال به پاكبازى، جانبازى، جمردى، متام اخالقى

______________________________  
  .انسان را خلق كرد براى مهيشه بدان معنا كه دنيا آخرين منزل او نيست -)1(

  به اخالق اهلى آراسته شويد) 2(

  .35): 24(نور  -)3(
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ذات خداى تعاىل و تقدس است و از اين جا : ام و اين نور خاص زنده من به اين نور خاص رسيدم و به اين نور خاص
  :فرمايد كه مى

  »1« .َمْن َرآىن فـََقْد َرَأى احلَْقَّ 

  .هر كس مرا ببيند و درك كند مسّلماً خدا را درك كرده است
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رسيده بود و عروج را  هر كه با من بيعت كرد با خداى بيعت كرد و اين از آن است كه به اين نور خاص: ديگر فرموده كه
  »2« ».متام كرده بود

  با دست نيسىت كن خرق حجاب هسىت
 

  تا بر تو كشف گردد سّر خدا پرسىت

  

 از كعبه حقيقت هرگز نشان نيايد
 

  آن را كه سّد راهست كوه بلند هسىت

  در سخت و سست دنيا غافل مباش از حق
 

  زيرا كه كار عامل درسخىت است و سسىت

 باش اى دل كز روى حكمت آمد شكسته
 

  اجنام هر شكسنت آغاز هر درسىت

  پيمان بندگى را بسىت خنست اى دل
 

  ليكن چه سود كآخر عهد ازل شكسىت

  در حبر عشق وحدت خود را فنا نكردى
 

  ماندى بدام كثرت پنداشىت كه رسىت

  

  )فؤاد كرماىن(

توّجهى به اهداف عاليه حق از خلقت انسان و روى گرداندن از حقيقت در هر صورت غفلت از خود، نسيان نفس و ىب 
هاى معنوى و باعث تعطيل  و غرق شدن در لّذات و شهوات حيواىن، موجب خسران عظيم و عامل بر باد رفنت سرمايه

  .عقل و خاموشى فطرت و مرگ وجدان و جدائى از آثار نبوت و قرآن و امامت است

   گفتارى از كشف احلقايق

  :نويسد صاحب كشف احلقايق مى

______________________________  
  .41475، حديث 382/ 15: ؛ كنز العمال45، باب 235/ 58: حبار األنوار -)1(
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  .263: مقصد اقصى -)2(
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گويند كه حيات دنيا چند روز بيش نيست، و حيات آخرت را هر گز انقطاع  بدان كه اهل شريعت و اهل حكمت مى«
نيست، پس هر كه حقيقت دنيا را شناخت و غرض و مقصود حيات را دانست و اجتماع نور را با ظلمت، يعىن اجتماع 

دانست كه فايده وى چيست و حيات دنيا را  روح كه نور حمض است با قالب جسم كه ظلمت حمض است معلوم كرد و
به مهان كار كه غرض و مقصود است صرف كرد و حيات دنيا را فداى حيات آخرت گردانيد و در اين حيات دنيامهه رنج 

و جماهده اختيار كرد، به اميد آن كه در حيات آخرت مهه آسايش و مشاهده باشد، يعىن متام حيات دنيا را به كسب 
به طلب علم نافع كه ختم حيات طيبه و سبب لّذات دائمه است مصروف گردانيد درحيات آخرت در عمل صاحل و 

  .آسايش و راحت افتاد

و هر كه حيات دنيا را نشناخت و ندانست كه غرض و مقصود از حيات دنيا چيست و درحيات دنيا مهه راحت و 
وات بدىن كه ختم عذاب و عقوبت است مصروف  آسايش اختيار كرد، يعىن متام حيات دنيا را به طلب لذات و شه

  :گردانيد در حيات آخرت به عذاب وعقوبت گرفتار باشد، اين است معىن

ْنيا َمْزرَِعُة اْآلِخرَةِ    »1« .الدُّ

  .دنيا حمل كشت براى آخرت است

  :و اين است معىن

ْنيا نـُْؤتِِه ِمْنها َو ماَلُه ِىف اْآلِخَرِة ِمْن نصيبٍ  َمْن كاَن يُرِيُد َحْرَث اْآلِخَرِة َنزِْد َلُه ِىف َحْرثِِه َو َمْن كانَ    »2« »يُرِيُد َحْرَث الدُّ

دهيم،  افزاييم و كسى كه زراعت دنيا را خبواهد، اندكى از آن را به او مى كسى كه زراعت آخرت را خبواهد، بر زراعتش مى
ره    وىل او را در آخرت هيچ 

______________________________  
  .183/ 1: ؛ جمموعة ورّام66، حديث 267/ 1: عواىل الآلىل -)1(
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  .و نصيىب نيست

  :و اين است معىن

  َو َمْن اراَد اْآلِخَرَة َو َسعى* َمْذُموماً َمْدُحوراً َمْن كاَن يُرِيُد اْلعاِجَلَة َعجَّْلنا َلُه فيها ما َنشاءُ ِلَمْن نُرِيُد ُمثَّ َجَعْلنا َلُه جهّنم َيْصليها 
  »1« »َهلا َسْعَيها َو ُهَو ُمْؤِمٌن فَاولِئَك كاَن َسْعيـُُهْم َمْشُكوراً 

هر چه را ما براى هر كه خبواهيم، ]  چنني نيست كه هر چه خبواهد بيابد بلكه[دنياى زودگذر را خبواهد ]  مهواره[هر كس 
كنيم، آنگاه دوزخ را در حاىل كه نكوهيده و رانده شده از رمحت خدا وارد آن  دنيا به او عطا مى به سرعت در مهني

]  و خالصانه[و كساىن كه آخرت را در حاىل كه مؤمن هستند خبواهند و با تالشى كامل .* دهيم شود، براى او قرار مى مى
  .]و به آن پاداششان دهند[ول افتد آن تالش كنند، پس تالششان به نيكى مقب]  به دست آوردن[براى 

در اين حيات دنيا به تكثري اموال و اوالد و به طلب لذات و شهوات بدىن مشغول بودن كار عاقل نباشد كه ! اى درويش
اران در بيابان  حيات دنيا و كثرت اموال و اوالد و اسباب و لذات و شهوات بدىن مهچون گل و رياحني است كه در 

كند و  آيد و مجله را زرد مى دم از طراوت و جواىن آن در عجب مانند، ناگاه در مدت اندك باد خزان بر مىپيدا شود و مر 
  .اند ريزند چنانكه گوىي هرگز نبوده شوند و از هم فرو مى مجله خشك مى

بدىن از پس هر كه در اين حيات دنيا به تكثري اموال و اوالد از جهت مفاخرت و بزرگى و به طلب لذات و شهوات 
جهت خوش آمدن نفس مشغول است چند روز بعد معدود بيش خنواهد بود و در حيات آخرت كه آن را انقطاع نيست 

  به عذاب و

______________________________  
  .19 -18): 17(اسراء  -)1(
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بر با دستور حق، ترك لّذات و شهوات بدىن كرد و به مال و جاه و هر كه در حيات دنيا، برا. شدايد گرفتار خواهد شد
فريفته نشد و امتثال اوامر و اجتناب نواهى كرد و كسب عمل صاحل و به طلب علم نافع مشغول گشت، در حيات 

  :اين است معىن. آخرت كه آن را انقطاع نيست به مغفرت و رضوان خداوند خواهد رسيد

َا احلَْيا َنُكْم َو َتكاثـٌُر ِىف ْاَالْمواِل َو اْالْوالِد َكَمَثِل َغْيٍث اْعجَ اْعَلُموا امنَّ نْيا َلِعٌب َو َهلٌْو َو زيَنٌة َو َتفاُخٌر بـَيـْ َب اْلُكّفاَر نَباتُُه ُمثَّ ُة الدُّ
نْيا اّال َمتاُع اْلُغُرورِ َيهيُج فـََرتاُه ُمْصَفرّاً ُمثَّ َيُكوُن ُحطاماً َو ِىف اْآلِخَرِة َعذاٌب َشديٌد َو َمْغِفَرٌة ِمَن ا  »لّلِه َو ِرْضواٌن َو َما اْحلَياُة الدُّ

»1«« »2«  

ى است، ىي كه دارنده[بدانيد كه زندگى دنيا  فقط بازى و سرگرمى و آرايش و فخرفروشيتان به ] اش از اميان و عمل 
]  اش سبز و خوش منظره[است كه حمصول مانند باراىن ]  چنني دنياىي[يكديگر، و افزون خواهى در اموال و اوالد است، 

كه براى دنياپرستان !! [كشاورزان را به شگفىت آورد، سپس پژمرده شود و آن را زرد بيىن، سپس ريز ريز و خاشاك شود
براى مؤمنان كه دنياى خود را در راه اطاعت حق و خدمت به خلق به كار  [در آخرت عذاب سخىت است و ]  اميان ىب

  .خدا آمرزش و خشنودى است، و زندگى دنيا جز كاالى فريبنده نيست از سوى] گرفتند

   گفتارى از مريهاشم كرماىن

  :گويد ابو عبداللَّه مري هاشم كرماىن در مثنوى مظهر اآلثار مى

  چند شوى صورت اين لوح خاك
 

  صورت خود ساز از اين لوح پاك

______________________________  
  .20): 57(حديد  -)1(

  .212: كشف احلقايق  -)2(
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  تا به كى از پسىت اين نفس شوخ
 

  حمو گل و آب شوى چون كلوخ

  ترك هوا گري و زپسىت درآى
 

  يك قدم از پايه هسىت برآى

  تكيه بر اين عامل فاىن مكن
 

  باش سبك روح و گراىن مكن

  نوش كنتا بتوان جام فنا 
 

  رو مهه ذرات فراموش كن

  چيست فنا شيوه جان باخنت
 

  مشع صفت سوخنت و ساخنت

  مرد بال عافيت انديش نيست
 

  در طلب عاقبت خويش نيست

 هر كه در اين سلسله فاىن نشد
 

اىن نشد  كاشف اسرار 

  توحيد فنا در فناست مشرب
 

  نفى فنا عني ظهور بقاست

  يكسو شدنچيست فنا از مهه 
 

  يك جهت و يكدل و يك رو شدن

  هر الف اشهد ان ال اله
 

  هست به توحيد احد يك گواه

 شني كه در او شهد سعادت بود
 

 در خور انگشت شهادت بود

 ها كه بود دايره ماه و مهر
 

 هست هم از روزن قصر سپهر

ر سجود  دال كه راكع شده 
 

 خم شده گويا به سالم شهود

  خورده تدريس كن نون كه بود
 

  كشف بر او ختم سواد كهن

  

  الكه به نفى عرض ما سواست
 

  حجت اثبات وجود خداست
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  الم كه سر زد زحميط جالل
 

  آمده قالب دل اهل حال

  ها كه بود خامته ال اله
 

  خط زده بر دايره ما سواه

 باقى حق باقى مطلق بود
 

 جام هواحلق بود مست مى

  تو جز فكر دوستگر نبود ذكر 
 

  الزم فكر تو بود ذكر دوست

  ذاكر و مذكور زهم دور نيست
 

  كيست كه مستغرق مذكور نيست

  وادى عزلت كه حرمي صفاست
 

  مقصد مردان بساط خداست

  

  )مريهاشم كرماىن(
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   هدف از كتاب و نبّوت و امامت

  

عرفان، فقه، دليل و برهان و حجت، نعمت مادى و معنوى، عنايت و رمحت و لطف و مرمحت و اين مهه حكمت، 
رأفت و كرامت از جانب حق به انسان، عقل و فطرت و وجدان، اراده و اختيار، بعثت صد و بيست و چهار هزار 

نه هفت طاق آمس ان، ماه و خورشيد، شب و روز، پيامرب، امامت امامان اثىن عشر، فقاهت فقيهان، سفره گسرتده زمني، 
دريا و صحرا، حيوانات وحشى و رام، خوان ىب دريغ حضرت رمحان و ميليارد ميليارد نعمت ظاهرى و باطىن كه انسان را 

  :مهچون حلقه انگشرتى درآغوش گرفته، براى اين است كه

  انسان به جايگاه و موقف و مكانت خود در اين ميدان آفرينش واقف شود،: اول
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توان از طريق راهنمايان راه حق و غور در قرآن و گفتار ائمه هدايت  اين وقوف و معرفت را كه در حد اعلى مى: دّومو 
به دست آورد صرف حتقق اميان و عمل صاحل و اخالق حسنه منايد و از خود منبع سودى براى خويش و براى ديگران به 

ن را به توفيق حق تأمني منايد كه حركت و سلوك در غري اين وجود آورد و خري و سعادت دنيا و آخرت خود و ديگرا
مسري، حركت به سوى تاريكى و بيعت باشيطان است و حمصوىل جز ذنب عظيم و گناه بزرگ و آلودگى به سيئات، و به 

  .تعبري حضرت زين العابدين عليه السالم مذنب شدن ندارد

ت كه انسان مّدت مديدى از حضرت حق عمر بگريد و با متام حياىي اس و چه اندازه ىب شرمى و وقاحت، و ننگ و ىب
هاى مادى بنشيند و هاديان عاشقى چون انبيا و ائمه عليهم  وجود بر سر سفره عقل و فطرت و وجدان و انواع نعمت

و به جاى السالم و كتاىب چون قرآن جميد در كنارش باشد، وىل روى از مهه اينها برتابد و مراد شيطان و هواى نفس گردد 
اميان، تكذيب حقايق و به جاى عمل صاحل، عمل شر و به جاى اخالق حسنه، اخالق رذيله و در عوض سعادت، 

   شقاوت و در برابر آخرت، دنيا و به جاى خدا، شيطان و به جاى انبيا و ائمه عليهم السالم دوستان گمراه و گمراه
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شت، دوزخ و به جاى رضاى حق، سخط رمحان و به جاى نور، ظلمت را انتخاب كند و از اين بدتر  كننده و به جاى 
  .به اين انتخاب غلط و شيطاىن خود خوشحال باشد، و تصور كند كه راهى را كه برگزيده راهى نيكو و صراطى زيباست

   خسران جهل مركب

اند ثروت و خوشى عبارت از مال دنيا، و  يدست كه تصّور كرده قرآن درباره فريب خوردگان بدخبت، و اين بيچارگان
  :فرمايد غلتيدن در بسرت شهوات است مى

ًعا* ُقْل َهْل نـَُنبُّئُكم ِباْألَْخَسرِيَن َأْعمًال  نـَْيا َو ُهْم َحيَْسُبوَن أَنـَُّهْم ُحيِْسُنوَن ُصنـْ الَِّذيَن   أُْولِئكَ * الَِّذيَن َضلَّ َسْعيـُُهْم ِىف اْحلََيوِة الدُّ
ِّْم َو ِلَقاِءِه َفَحِبَطْت َأْعمُلُهْم َفَال نُِقيُم َهلُْم يـَْوَم اْلِقيَمِة َوْزنًا َذ ِلَك َجَزآُؤُهْم جهّنم ِمبَا َكَفُرواْ َو اختََُّذواْ َءايِىت َو * َكَفُرواْ بَايِت َر

  »1« »ُرُسِلى ُهُزًوا

كساىن هستند كه كوششان در زندگى دنيا به هدر ]  آنان* [عمل آگاه كنم؟آيا مشا را از زيانكارترين مردم از جهت : بگو
آنان كساىن هستند كه آيات پروردگارشان و .* كنند پندارند، خوب عمل مى در حاىل كه خود مى]  و گم شده است[رفته 

ثر شده است، پس روز قيامت ا را به وسيله او منكر شدند، در نتيجه اعمالشان تباه و ىب]  قيامت و حماسبه اعمال[ديدار 
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به سبب آن كه كفر ورزيدند و آيات ]  وضع و حال زيانكاران[اين است .* كنيم آنان برپا منى]  حماسبه اعمال[ميزاىن براى 
  .من و پيامربامن را به مسخره گرفتند

و خداوند به كند  براى حتريك حّس كنجكاوى شنوندگان در چنني مسئله مهمى آن را در شكل يك سؤال مطرح مى
  :دهد پيامرب دستور مى

______________________________  
  .106 -103): 18(كهف   -)1(
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  !بگو آيا به مشا خرب دهم زيانكارترين مردم كيست؟

  گويد تا شنونده مدت زيادى در سرگرداىن مناند؛ بالفاصله خود پاسخ مى

كنند كار نيك  هايشان در زندگى دنيا گم و نابوده شده، با اين حال گمان مى كساىن هستند كه كوششزيانكارترين مردم  
  .دهند اجنام مى

مسّلماً مفهوم خسران تنها اين نيست كه انسان منافعى را از دست بدهد، بلكه خسران واقعى آن است كه اصل سرمايه «
ها كه  هوش و نريوهاى خداداد و عمر و جواىن و سالمت است، مهني اى باالتر از عقل و را نيز از كف دهد، چه سرمايه

  .هاى ما است حمصولش اعمال انسان است و عمل ما تبلورى از نريوها و قدرت

اند، درست مانند اين است كه انسان  نابود شده اى شود، گوىي مهه هنگامى كه اين نريوها تبديل به اعمال ويرانگر يا بيهوده
  .راه خود به بازار بربد، اما در وسط راه آن را گم كند و دست خاىل برگرددسرمايه عظيمى مه

البته در صورتى كه انسان بداند سرمايه خويش را از دست داده گرچه خسران كرده، اما خسران خطرناكى نيست، چرا كه 
ا بيشرت از آن است، و به اين ترتيب ها برابر آن سرمايه ي آموزد كه گاهى اين درس هائى براى آينده به او مى اين زيان درس

  .در واقع چيزى را از دست نداده است
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هاى مادى و معنوى خويش را در يك مسري غلط و احنراىف از  اما زيان واقعى و خسران باالتر آن جاست كه انسان سرمايه
نش درسى آموخته، و نه از اى برده، نه از زيا ها نتيجه دست دهد، و گمان كند كار خوىب كرده است، نه از اين كوشش

  .تكرار اين كار در امان است

باشد، اين تعبري ممكن است » اخسرين عمال«شده در حاىل كه بايد » اخسرين اعماال«جالب اين كه در اين جا تعبري 
ا فقط در يك بازار عمل گرفتار خسران و زيان نشده ن سبب اند، بلكه جهل مرّكب اين بيچارگا اشاره به اين باشد كه آ

  .هاى زندگى و متام اعمال و كارهايشان شده است خسران در مهه برنامه
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ا را روى هم  و به تعبري ديگر گاه انسان در يك رشته جتارت زيان مى كند، و در يك رشته ديگر سود، و در پايان سال آ
هائى كه سرمايه گذارى كرده  ست، وىل بدخبىت آن است كه انسان در متام رشتهبيند چندان زياىن نكرده ا حماسبه كرده مى

  .زيان كند

شود، مهان گونه   گويا اشاره به اين حقيقت است كه اعمال انسان به هر صورت در عامل نابود منى» گم شدن«و تعبري به 
شوند،  رود وىل گاه گم مى ل از بني منىدهند، اما به هر حا هاى جهان هر چند مهيشه تغيري شكل مى كه ماده و انرژى

ا به چشم منى اى كه از دسرتس ما  هاى گم شده گردد، مهانند سرمايه خورد و هيچ گونه از آن استفاده منى چون آثار آ
  .خارج و بدون استفاده است

ااست بيان  خبىتپردازد و چند صفت كه ريشه متام بد كار مى آيات بعد به معرىف صفات و معتقدات اين گروه زيان هاى آ
  .دارد مى

ا كساىن هستند كه به آيات پروردگارشان كافر شدند: فرمايد خنست مى كند،  آياتى كه چشم و گوش را بينا و شنوا مى. آ
سازد و باالخره آياتى كه نور است و  درد و چهره واقعّيت را در برابر انسان جمسم مى هاى غرور را در هم مى آياتى كه پرده

  .گردد شنائى و آدمى را از ظلمت اوهام و پندارها بريون آورده به سرزمني حقايق رهنمون مىرو 

ا بعد از فراموش كردن خدا به  آرى، تا اميان به معاد در كنار اميان به مبدأ . و لقاء الّله كافر گشتند» معاد«ديگر اين كه آ
است و مهه را براى يك دادگاه بزرگ و دقيق و سختگري  قرار نگريد و انسان احساس نكند كه قدرتى مراقب اعمال او

  .كند، روى اعمال خود حساب صحيحى خنواهد كرد و اصالح خنواهد شد حفظ و نگهدارى مى
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به خاطر مهني كفر به مبدأ و معاد اعمالشان حبط و نابود شده است، درست مهانند خاكسرتى در : كند سپس اضافه مى
  .برابر يك طوفان عظيم است
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ا برپا خنواهيم كرد ا عملى كه قابل سنجش و ارزش باشد ندارند، لذا روز قيامت وزن و ميزاىن براى آ   .و چون آ

ا كه چيزى در بساط ندارند چگونه توزين و  چرا كه توزين و سنجش مربوط به جاىي است كه چيزى در بساط باشد، آ
  .اشندسنجشى داشته ب

ا سّومني عامل احنراف وبدخبىت و زيانشان را بيان كرده مى ا جهّنم است به خاطر : گويد سپس ضمن بيان كيفر آ كيفر آ
  .آن كه كافر شدند و آيات من و پيامربامن را به باد استهزا و سخريه گرفتند

ا سه اصل اساسى  كرده و يا باالتر از انكار، آن را به باد مسخره  را انكار  » مبدأ، معاد و رسالت انبيا«و به اين ترتيب آ
با توجه به يادآورى قسمىت بسيار اندك از احسان حضرت حق و اشاره به رمحت او و اين كه جّداً بايد از  »1« ».گرفتند

  :دارد اى روشن شده باشد آجنا كه امام عليه السالم عرضه مى سه مجله اول دعا تا اندازه. عاقبت گناه ترسيد

  .طلبند اوندا، اى آن كه گناهان و از راه ماندگان و معصيت كاران به وسيله رمحتش فريادرس مىخد

وقىت انسان به توفيق او بيدار شود و به اين معنا برسد كه اين مهه نعمت حق، حمض عبادت و زندگى با صالح و سداد و 
شده، خيانت به هدف پاك حضرت حمبوب بوده و ادب و تربيت و رشد و كمال است، واين مهه گناهى كه از او صادر 

پذيرد، با يارى  او وجود مباركى است كه توبه گناهكار و آشىت معصيت كار را با جتلى دادن رمحت و مغفرت و عفوش مى
ايتش او را به فريادرسى خود مى ايت در ىب  خواند و حضرت او هم خواسته گنهكار تائب را  جسنت از رمحت ىب 

  .كند، به حنوى كه در پرونده معصيت كار اثرى از معصيت مناند و از آتش روز قيامت هم مصونيت يابد اجابت مى

______________________________  
  .سوره كهف 104 -103، ذيل آيه 562 -559/ 12: تفسري منونه -)1(
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كدام احسان باالتر از اين كه مشىت خاك . برند و خوشرفتاريش به او پناه مى اى آن كه بيچارگان به ياد احسان! خدايا
مرده را تبديل به موجودى زنده، مهراه با عقل و شعور و فطرت و وجدان كرد و براى رسيدنش به مقام قرب و وصال و لقا 

  .و رضا، انبيا و امامان و كتب آمساىن را بدرقه راهش منود

آيد كه به شكر اين مهه احسان برخنيزد و   شود، دريغش مى هاى مادى و معنوى حضرت او مى نانسان وقىت متذّكر احسا
ها روى آورد و گذشته آلوده خود را با توبه  كدام شكرى باالتر از اين كه متام گناهان را ترك كند و به حقايق و واقعيت

  .حقيقى جربان كند

راسىت، چرا گناهكار از آن مهه گناه خود كه تيشه به . دهند سر مى و اى خداوندى كه خطاكاران از ترس او به شدت گريه
دام شخصيتش با معاصى فراهم آمده و از اين طريق به خود و ديگران ضربه كارى زده و حضرت  ريشه اش بوده و سبب ا

سد و غرق در حق را به غضب آورده و آتشى سنگني و عذاىب اليم به خاطر آن مهه جنايت براى خود فراهم آورده، نرت 
  وحشت نباشد؟

 يارب از رمحت رها از قيد زمحت كن مرا
 

 فارغ از بيم و اميد و رنج و راحت كن مرا

 جومي جماز پومي جماز است آنچه مى آنچه مى
 

 روى دل زين گمرهى سوى حقيقت كن مرا

  در دل تاريكم افكن از جتّلى پرتوى
 

 مهچو آيينه سراپا غرق حريت كن مرا

  بار عمر عاريت در زمحتم زين حنوست
 

 مگر راحت خبشش و از اهل سعادت كن مرا

  گرچه باشد نامه من چون دل كافر سياه
 

 مهچو مؤمن روسفيد اندر قيامت كن مرا
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  گر بسوزاىن جبان و دل سزاوارم و ليك
 

 كنم بارى تو رمحت كن مرا من گنه گر مى
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  تا مگر زين مرتبت بر آمسان سايد سرم
 

 آستان بوس دِر شاه واليت كن مرا

  رستگارى خواهى ار گلچني بگو از روى صدق
 

 گمرهم يا رب به سوى خود هدايت كن مرا
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  ]َمْكُروٍب َكئِيٍب َو يَا َغْوَث ُكلِّ َخمُْذوٍل َفرِيٍد َو يَا َعُضَد ُكلِّ ُحمَْتاٍج َطرِيدٍ يَا أُْنَس ُكلِّ ُمْستَـْوِحٍش َغرِيٍب َو يَا فـَرََج ُكلِّ » 4«[ 

و اى يارى ! اى كمك كننده هر خوار شده تنها! اى گشايش هر اندوهگني دل شكسته! اى آرامش هر ناآرام غريب
  !دهنده هر نيازمند رانده شده

   پناه ىب پناهان

متام هسىت و آفرينش جز ذات مقدس او، پناه و تكيه گاهى وجود ندارد و غري او يار و ياورى نيست  يافنت اين معنا كه در
ها و در دل غربت و تنهاىي و به هنگام درماندگى و بيچارگى و به وقىت كه مهه انسان را  و تنها اوست كه در متام گرفتارى

دهد، احتياج به دقت در آيات  كند و ىب پناه را پناه مى را دوا مىرسد و درد دردمندان  اند به فرياد انسان مى از خود رانده
  .قرآن و تاريخ امم و ملل دارد

َو َو ُهَو اْلَقاِهُر فـَْوَق ِعَباِدِه َوهُ * ٍء َقِديرٌ  ُكلِّ َشىْ    َوِإن َميَْسْسَك الّلُه ِبُضرٍّ َفَال َكاِشَف َلُه ِإالَّ ُهَو َوِإن َميَْسْسَك ِخبَْريٍ فـَُهَو َعَلى
  »1« »احلَِْكيُم اْخلَِبريُ 

حفظ و [و اگر خدا تو را آسيب و گزندى رساند، كسى جز او برطرف كننده آن نيست، و اگر تو را خريى رساند 
  اوست كه بر بندگانش چريه و غالب است، و او حكيم و.* ؛ پس او بر هر كارى تواناست] دوامش فقط به دست اوست

______________________________  
  .18 - 17): 6(انعام  -)1(
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اْلَغُفوُر شاءُ ِمْن ِعباِدِه َو ُهَو َو اَن َميَْسْسَك الّلُه ِبُضرٍّ َفال كاِشَف َلُه اّال ُهَو َو اْن يُرِْدَك ِخبَْريٍ َفال رادَّ ِلَفْضِلِه ُيصيُب ِبِه َمْن يَ 
  »1« »الرَّحيمُ 

اى نيست، و اگر براى تو خريى خواهد فضل و  و اگر خدا گزند و آسيىب به تو رساند، آن را جز او برطرف كننده
  .رساند و او بسيار آمرزنده و مهربان است اى نيست؛ خريش را به هر كس از بندگانش خبواهد مى احسانش را دفع كننده

، افراد، مال، ثروت، قدرت، مقام و هر چيز ديگر، در حيات انسان و ساير موجودات مقهور اجرام آمساىن، عناصر زميىن
  .قهر حضرت حّقند و در برابر اراده خداوند پوك و پوچند

  :فرمايد امري املؤمنني عليه السالم مى

َيُكَن لُِيصيَبُه، َو انَّ الّضارَّ النّاِفَع ُهَو الّلهُ  لُِيْخِطَئُه، َو انَّ ما اْخَطاُه ملَْ يـَْعَلَم انَّ ما اصابَُه َملْ َيُكْن   ال جيَُِد َعْبٌد َطْعَم اْإلمياِن َحّىت 
  »2« .َعزََّوَجلَّ 

رسد و اين كه تنها زيان  رسد و آنچه نبايد به او برسد منى بنده مزه اميان را نچشد تا بداند كه آنچه بايد به او برسد مى
  .تخبش و سودخبش فقط حضرت حق اس

   جنات غمديدگان دل شكسته

  

  :كند نقل مى» جوامع احلكايات«سديد الدين حممد عوىف در كتاب 

تاجرى معروف و آبرودار و مورد توّجه مردم زيارت كعبه اهلى كرد، جهت خمارج سفر مقدارى زر مهيا منود و گوهرى «
  نفيس كه قيمت آن سه هزار دينار بود با

______________________________  
  .107): 10(يونس  -)1(

  .20276، حديث 7، حديث 201/ 15: ؛ وسائل الشيعة7، حديث 58/ 2: الكاىف -)2(
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اد و بر كمر بست   .آن زر در مهياىن 

مهيان از ميان بگشاد و به كنارى گذاشت ومشغول  در منزىل از منازل راه به قصد قضاى حاجت از كاروان فاصله گرفت،
قضاى حاجت شد، چون از كار خود فراغت يافت، برداشنت مهيان را فراموش كرد و به راه خود ادامه داد، پس از مدتى 

توانست  از مهيان ياد آورد به حمل قضاى حاجت بازگشت وىل مهيان را نيافت چون اموال ديگر در اختيار داشت و مى
  .اى به خود راه نداد ه سفر دهد، از گم شدن مهيان غّصهادام

ها به او محله ور شد  پس از اداى حج و جبا آوردن مناسك به وطن اصلى مراجعت منود، در حاىل كه در وطن انواع حمنت
ه رفت و هر جتارت ك انداخت به خطا مى گذاشت و مى و كار به جاىي رسيد كه جهت حّل مشكل هر تريى به تركش مى

  .شد گرفت دچار خسران مى از راه جتربه پيش مى

در مدتى اندك متام مال و منال او از دست برفت، از خوف مردم و ترس طلب كار و شرمسارى از دوستان و خالصه 
  .شدت رنج و غم، وطن اصلى را وداع كرد و ترك شهر وديار منود

اى مهيا و نه زادى پيدا، مهان طور در  معني و نه راحلهاو با زن و فرزند در حركت بود، نه منزىل پديد و نه مقصدى 
حركت بود تا به دهى رسيد، در سراىي خراب فرود آمد، فصل زمستان رنج و مشقت آنان را بيش از پيش كرد، در چنني 

آخر ترتيب كار من بساز و چراغى برافروز و به جهت من غذاىي : وضعيىت مهسر او دچار وضع محل شد، به مرد گفت
يه كنم   .ناسب حال 

در آن شب تاريك برخاستم و به دّكان بقاىل رفتم و او را التماس كردم تا : گويد مرد را بيش از اندكى پول نقره نبود، مى
دّكان خود را باز كرد، شرح حال بدو باز گفتم قدرى روغن و شكر به من داد، ظرف روغن و كيسه شكر به سوى منزل 

  ت آمد، با سر بيفتادم كاسه روغن شكست و آن روغن با گل وبردم، پامي به سنگى سخ مى

  290: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ادم برآمد از جاى برخاستم و به آواز بلند گريه سر  الى خملوط شد، هر ذرّه شكر به جاىي رخيت، در حاىل كه فرياد از 
  :ناگهان مردى سر از پنجره خانه بريون كرد و آواز داد دادم و بر خود و اين مهه رجنى كه به من رسيده نوحه كردم،

عيامل دچار وضع : اى، گفتم اى و مزاحم خواب مردمان شده شود كه در اين نيمه شب به فرياد آمده اى مرد تو را چه مى
م از دستم برفت   .محل است، دو درمهى پول نقره داشتم روغن و شكر خريدم آ
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  :ه عزا الزم نيست و گريه و زارى معنا ندارد، گفتماى مرد براى دو درهم نقر : گفت

اى  درد من مهني نيست مرا وقىت ثروتى ونعمىت وافر بود، در حدى كه سه هزار دينار مهراه گوهرى گران از دست دادم و ذرّه
ام ىب   و فرياد ونالهكرد، تضرّع و زارمي اى از درد مرا دوا مى غصه خنوردم، اما امروز اين دو درهم براى من ماىل بود و گوشه

  .باشد جا نيست، در اين موقعيت جاى سرزنش منى

اى خواجه از سر اين داستان بگذر و : وصف مهيان خود را بازگوى، گفتم: صاحب خانه مرا نزد خود دعوت كرد و گفت
دارم، براى من بگو در كنم و قصد آزار تو را ن اين سؤال به شوخى منى: بيچارگان را به سخن ىب معنا ميازار، خواجه گفت

  اى؟ چه وقت و در كجا اين مهيان از دست داده

اى  اكنون عيال تو كجاست، آن سراى خراب به او نشاىن دادم عّده: متام قصه زندگى خود را براى او بازگفتم، به من گفت
ام پذيراىي كنند،  زن و بچهاز خدمتكاران خود را فرستاد و عيال مرا به خانه خود آورد و دستور داد به احسن صورت از 

تو مقصدى معني ندارى اگر اين جا مباىن تو را سرمايه دهم كه به آن داد و ستد مناىي، پيشنهادش پذيرفتم مرا : سپس گفت
اد و من آن را در خريد و فروش به كار بردم و در مدتى اندك منافع آن به پانصد دينار  سيصد دينار زر مايه به كف 

  .رسيد

اكنون تو را ثروتى به حاصل آمد و سرمايه به دست افتاد و از حمنت فقر و فاقه : به خدمت خواجه بردم، مرا گفت متام آن
   اى اى تا مسئله خالصى يافىت و آماده
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را آورد با تعجب ديدم مهر آن از  آرى، مهيامن: اگر آن مهيان خود را ببيىن بشناسى، گفتم: بگو گفت: برايت بگومي، گفتم
من در مهان شب تاريك خواستم مهيان را به تو بازگردامن، : سرش برنداشته و مهچنان دست خنورده باقى مانده، به من گفت

اما چون تو را در فقر و فاقه عظيم ديدم و در شدت نگراىن ترسيدم كه تو را طاقت آن لذت و خوشحاىل نباشد و 
ى به تو رسد، سيصد دينار به تو دادم تا چشمت پر شود و دستت فراخ گردد و روحيه ات آماده شود خداى ناكرده رجن

  .آنگاه مهيان را به تو برگرداندم

ادم و گفتم هاست كه من  اى خواجه سال: چندان كه خواهى بردار، گفت: من آن مهيان را بگشادم و آن مال پيش او 
وجود مقدس حق مرا خالصى داد و حق به حق دار رسيد، من بر آن مرد بزرگوار به حفظ اين مبتال بودم و اين ساعت 
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دعا كردم و مال خود در تصرف آوردم و پس از اندكى به توفيق حق و گشوده شدن در رمحت دولت و اقبامل به استقبال 
  »َو يَا فـَرََج ُكلِّ َمْكُروٍب َكِئيبٍ يَا أُْنَس ُكلِّ ُمْستَـْوِحٍش َغرِيٍب « »1« »آمد و از رنج و حمنت به راحت افكند، آرى

   جنات يونس از قعر دريا و شكم ماهى

  

سازد و خطاب  يونس در منطقه نينوا، در كنار بت و بت پرسىت و در ظلمات شرك و جهل، چراغ توحيد را شعله ور مى
  :گويد به مردم آن سرزمني مى

تر از آن است كه  هاى مشا باقيمت بت را بپرستيد و پيشاىنانديشه و تفّكر و عقل مشا برتر و واالتر از آن است كه «
  .دربرابر اين موجودات ىب جان به سجده گذاريد

   ها بنگريد و در موجودات فكر كنيد و به اين حقيقت به خود آئيد و به واقعيت

______________________________  
  .، جزء دوم575: جوامع احلكايات -)1(

  292: ، ص7 ديه، جتفسري و شرح صحيفه سجا

پى بربيد كه جهان را خالقى باشد خدا نام، وجود مقدسش فرد و ىب نياز و حكيم و خبري است، شايسته مشا نيست كه 
  .غري او را بپرستيد و روى به درگاه وى نياوريد

به سوى او راهنماىي من مشا را . خداوند مهربان مرا براى دستگريى مشا فرستاده كه در حّق مشا لطف و رمحت آورده باشد
توانيد حقايق را درك   هاى مشا نفوذ كرده و حال منى منايامن، اى مّلت بت پرست، ناداىن بر دل كنم و راه او را به مشا مى مى

  .ايد ها دور افتاده كنيد، پرده غفلت روى ديده باطن مشا افتاده، به اين سبب از دّقت در واقعيت

نشنيده بودند وحشت كردند، صحبت از معبودى شنيدند كه تا آن زمان او را قوم از كلمات يونس كه تا آن وقت 
نشناخته بودند، برآنان سخت آمد كه يك نفر از خودشان بدين صورت عليه عقايد و رسوم ىب پايه آنان قيام منايد و 

  .بگويد من از جانب جهان آفرين براى جنات مشا مبعوث به رسالتم
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خواىن كيست؟ چه  گفتند، اين سخنان ىب ارزش چيست؟ اين خداىي كه ما را به سوى او مىمردم متعّصب نينوا به يونس  
اى اتفاق افتاده كه ما دست از مذهب خود بردارمي و به مكتىب نو و تازه رو كنيم، تو را چه  اى شده و چه حادثه خرب تازه

  !اندازى؟ ه زمحت مىكىن و در راه آن اين چنني خود را ب شده كه ما را به دين جديد دعوت مى

  .هاى خرافات را از چهره عقل كنار زنيد، اندكى فكر كنيد هاى تقليد را از چشم دل برداريد، حجاب پرده: يونس گفت

ا  هاىي كه صبح و شب مورد توّجه قرار مى آيا اين بت دهيد و در برآمدن حاجات خود و يا دفع شر از خودتان به آ
كنند، يا قدرت دفع ضررى را دارند، آيا اين  ان برمى آيد، يا براى مشا نفعى اجياد مىكنيد، كارى از دستش اعتماد مى

اى را  دهند و يا گم شده منايند، يا مريضى را شفا مى اى را زنده مى كنند و يا مرده موجودات ىب جان چيزى را خلق مى
  !!كنند؟ هدايت مى
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ا را بشكنم و ريز ريز  ها ضررى برسامن مى واهم به بتآيا اگر من خب توانند اين ضرر را برطرف سازند، ويا اگر اراده كنم آ
  !!توانند از خود دفاع منايند و موجوديت خويش را حفظ كنند؟ منامي مى

مكتىب كه مشا را به سوى چرا از : ها تبليغ، براى آخرين بار مّلت نينوا را مورد خطاب قرار داد در هر صورت پس از مّدت
  گردانيد؟ كنم روى بر مى آن دعوت مى

امور خود را اصالح كنيد و وضع خود را بررسى كرده به داد جامعه برسيد، امر به معروف : دهد اين دين به مشا فرمان مى
ى از منكر كنيد، از ظلم و ستم نفرت داشته باشيد، اين مكتب صلح و عدالت را مورد توجه قرار  دهد، به مشا  مىو 

دارد كه به مستمندان و نيازمندان كمك كنيد، به بينوايان لطف داشته باشيد،   دهد، مشا را وامى امنّيت و اعتماد مى
ها دستور  گرسنگان را سري كنيد، اسريان را آزاد مناييد، اين دين مشا را به كارهاى شايسته واصالح امور و استحكام برنامه

  .دهد مى

مسائل اهلى پافشارى كرد، وىل ملت نادان نينوا دعوت او را پاسخ نگفتند و مطالب پوچ و ياوه حتويل آن او در تبليغ 
توانيم براى قبول دعوت تو خود را آماده   تو مانند يكى از مهني افراد مّلىت، ما منى: رسول دلسوز اهلى دادند، به او گفتند

ديق كنيم، دست از تبليغ خود بردار، كمرت سخن بگو، آنچه تو كنيم و در راه تو قدم بگذارمي و گفته هايت را تص
  .خواهى براى ما پاسخ آن مشكالتى دارد و در راه اين كار موانعى موجود است مى
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رتين روش با مشا به حبث  من با زبان خوش و با اخالقى نرم و حالىت مالطفت آميز با مشا روبه: يونس فرمود رو شدم، به 
ام و به امياىن كه  گر گفتار من در اعماق جان مشا اثر گذاشته، به هدىف كه من به آن اميدوار بودهو گفتگو نشستم، ا 
كنم كه عذاىب سخت مشا را  ام، اما اگر مطالب من در قلب مشا اثر نگذاشته، به مشا اعالم خطر مى طالبش بودم رسيده

  بينيد و آثار آن در برابرتان ظاهر مد عذاب را مىكند و بالىي هولناك در كمني مشاست، به زودى پيش درآ دنبال مى
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  .شود مى

ديدها هراس و وحشت ندارمي، آن عذاىب كه ما ! اى يونس: مردم گفتند گوش ما به دعوت تو بدهكار نيست، ما از اين 
  .گوىي براى ما بياور ترساىن، اگر راست مى را از آن مى

رب آن رسول حق لربيز شد، زندگى براى او اندوهبار گشت، اميدش از اصالح مردم نااميد شد، به حالت خشم و كاسه ص
  .غضب دست از مردم شست و شهر را به امان خود گذاشت

مردم جلوج و سرسخت نينوا اميان نياوردند، از دقت در مطالب يونس سرباز زدند، به بيانات روشن او گوش نكردند، 
  .كرد كه وقت تبليغات متام است و حجت بر بندگان عاصى متام شده است  يونس فكر

آوردند، وىل آن حضرت اعتنائى به اين برنامه  داد، در ميان مردم افرادى به او اميان مى شايد اگر تبليغات خود را ادامه مى
  .از شهر دور شد تا فرمان خدا و نتيجه زمحات خود را از جانب حق ببيند. نكرد

هنوز از شهر دور نشده بود كه مردم پيش درآمد عذاب را ديدند، هواى اطرافشان تغيري كرد، رنگ از چهره آنان پريد، 
صورتشان دگرگون شد، اضطراب آمسان قلبشان را گرفت، ترس و وحشت به اعماق وجودشان محله ور شد، آن وقت بود  

ن ترديد عذاب اهلى بر آنان فرو خواهد باريد و آنچه بر كه فهميدند دعوت يونس حق بوده و اعالم خطرش جدى و بدو 
  .دانستند هم اكنون به جان خودشان خواهد رخيت سر قوم نوح و عاد و مثود مى

به اين فكر افتادند كه اكنون كه جاى يونس خاىل است، وىل جاى خداى يونس كه خاىل نيست، اگر يونس رفت خداى 
  .ان آورد، از گناهان گذشته از حضرت دوست عذرخواهى منوداو كه نرفته، بايد به حضرت حمبوب امي

  ها رفتند و با ناله و آه و ها و بيابان ها و ميان درّه به مهني منظور بر باالى كوهستان
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جداىي اجياد كردند و مهگى با هايشان  گريه و فرياد به درگاه حضرت حق شتافتند، بني مادران و اطفال، حيوانات و بچه
  .سوز دل به فرياد آمدند

  اهلى اى نواى ناى عاشق
 

  اهلى اى حبيب قلب صادق

  تو نور قلب مجله گمرهاىن
 

  رهاىن زلطف افتادگان را مى

  باشى جهان را كارفرماى تو مى
 

  توگريى دست هر افتاده از پاى

  تويار مجله ىب ياران عامل
 

  آدم صفا خبش دل تاريك

  تو نور بزم شام مستمندى
 

  شفاى قلب زار دردمندى

  

  تو باشى ره گشاى هر كه گمراه
 

  دليل آن كه دور افتاده از راه

  تو باشى يارمن در صحنه جنگ
 

  مرا چون نفس دون بنمايد آهنگ

  چه بنمامي زنفس خود حكايت
 

  كز او باشدمرا صدها شكايت

  گشاميعنايات تو باشد ره  
 

  بدين درحمض لطفت جبهه سامي

 اگر دل از گناهان دور گردد
 

 به مين عشق تو پرنور گردد

  اگر لطف تو گردد حاصل من
 

  شود از هر جهت حل مشكل من

  اگر آيد برون پامي از اين گل
 

  شود در بزم عشقت منزل دل

  اگر مسكني شود ازنفس معزول
 

  دلش گردد به فكر دوست مشغول
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  )مؤلف(

صيحه مادران، ناله اطفال، فرياد پرسوز جانداران، صداى تضرّع و زارى پريان، آه سوزان جوانان از هر طرف به گوش 
  .رسيد مى

اكنون موقع آن شده بود كه حضرت رّب العزه، خداوند كرمي و رحيم، بال و پر رمحت خويش را بر آنان گشوده و ابرهاى 
سازد و توبه آنان را قبول منايد و به ناله آنان توجه فرمايد؛ زيرا در توبه و بازگشت خود ىب  عذاب خود را از آنان برطرف

  .وزيد ريا بودند و نسيم صدق و راسىت از اميانشان مى
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ر بازگشتند و اميدوار بودند  حضرت حق عقاب و عذاب را از آنان برداشت، مردم با امنّيت كامل و خوشحاىل متام به شه
  .كه يونس به آنان برگردد و رهربى آنان را به سوى حق و حقيقت به عهده بگريد

خواهند از دريا عبور كنند، از آنان  اما يونس به سرعت از منطقه دور شد، تا به دريا رسيد، در آن جا ديد گروهى مى
  .ركب خود وى را به سفر بربنددرخواست كرد كه او را به عنوان مهسفر بپذيرند و با م

پيشنهادش را با آغوش باز پذيرفتند، مقام او را گرامى داشتند و به وى احرتام گذاشتند؛ زيرا در چهره او نور بزرگوارى و 
  .عظمت خواندند و از پيشاىن وى فروغ پرهيزكارى و درسىت و صداقت مشاهده كردند

. اى نگرفته بود كه دريا به طوفاىن سخت دچار شد ندان فاصلهكشىت خيلى از ساحل دور نشده بود و از خشكى چ
ها در حال توقف بود، دست و پاى  ها خريه شد، قلب سرنشينان كشىت عاقبت سخىت را در پيش روى خود ديدند، چشم

 لرزيد، راهى براى جنات خود جز سبك كردن بار كشىت نديدند، با هم به مشورت نشستند، اهل كشىت از شدت ترس مى
تصميم بر قرعه گرفتند، قرعه به نام آن پيامرب بزرگوار افتاد، به خاطر احرتامى كه براى او قائل بودند، به اين كار راضى 

نشدند، بار ديگر قرعه انداختند باز هم به نام يونس افتاد، اين بار هم از اين برنامه سر برتافتند، بار سوم قرعه رخيتند باز 
  !!هم به نام يونس افتاد

يونس فهميد در اين سه بار قرعه كه به نام او اصابت كرده رمزى در كار است و خداى حكيم را در اين حادثه تقديرى 
فوق تدبري است، او به اين حقيقت توّجه كرد كه بايد دور شدن از مردم به دستور حق باشد نه حمض غضب بر مردم، به 
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نگ مهني جهت در برابر ديدگان اهل كشىت خود را به در  يا انداخت و جان شريين تسليم آماج طوفان كرد، خداوند به 
  !!درياىي دستور داد يونس را ببلعد و وى را در شكم خود حبس كند
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نگ دستور دادند او  را هضم از بلعيدن او به وسيله ماهى بزرگ جز زنداىن شدنش منظور ديگرى در كار نبود، لذا به 
كرد،  اى كشيده به هدف نرسيده، كارى را نبايد عجله مى نكن و استخوانش را در هم مشكن كه او پيامربماست، نقشه

  .اما خود را به عجله سپرد

يونس درشكم ماهى قرار گرفت، ماهى امواج دريا را شكافت و به اعماق آب فرو رفت و در تاريكى پشت تاريكى قرار  
آخر رسيد، غمش افزون شد، با حالىت دردمندانه و با تضرّع و زارى به درگاه خدا شتافت، به  گرفت، حوصله يونس به

ايت و جاى قبول  كشيده درگاهى كه پناه مصيبت ديدگان، ملجأ ستم ايت در ىب  هاست، درگاهى كه داراى رمحىت ىب 
  .توبه و خبشش خطا و گناه از مردم و ترك اوىل از انبيا و اولياست

  :ها فرياد زد آن تاريكى در دل

 »ِىف الظُُّلمِت َأن ال الَه إّالاْنَت ُسْبحاَنَك اّىن ُكْنُت ِمَن الظّاِلمنيَ   َو َذا النُّوِن ِإذ ذََّهَب ُمغِضًبا َفَظنَّ َأن لَّن نـَّْقِدَر َعَلْيِه فـََناَدى
»1«  

بر ] زندگى را[رفت و گمان كرد كه ما ]  قومشاز ميان [زماىن كه خشمناك ]  ياد كن[را ]  حضرت يونس[و صاحب ماهى 
ندا داد كه معبودى جز تو نيست تو از هر ]  ى شب، زير آب، و دل ماهى[ها  او تنگ خنواهيم گرفت، پس در تاريكى

  .عيب و نقصى منّزهى، مهانا من از ستمكارامن

  اى ز عنايات تو روشن دمل
 

  لطف تو در هر دو جهان حاصلم

  صفاىي بدهقلب مرا نور و 
 

  درد و غمم را تو شفاىي بده

  مست رخ خويش منا جان من
 

  اى كرم و رمحت و احسان من

  اى نيست مرا غري غمت مايه
 

  يا كه جبز عشق تو سرمايه اى
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  عالج دل زار اى طبيبكن تو 
 

  خسته بار گنهم اى حبيب

  خاطرم از قيد غم آزاد كن
 

  اين دل ناشاد مرا شاد كن

  رمحىت اى دلرب و دلدار من
 

  خوش بنما عاقبت كار من

  يك نظرى بر من شرمنده كن
 

  اين نفس مرده من زنده كن

  روح مرا باز جالىي بده
 

  تريه دمل را تو صفاىي بده

  غم تو گنج دل زار مناى 
 

  اى مهه جا ياور و هم يار من

  غري توام در دو جهان يار نيست
 

  جز تو مرا دلرب و دلدار نيست

  ياور آواره بيچاره اين
 

  خون جگر و زار و اسريم ببني

  

  مستم و مسكينم و ىب ياورم
 

  مرمحىت كن كه توىي داورم

  

وى را از غم و غصه جنات داد و هر مؤمن گرفتارى را از طريق دعا و انابت و تضرّع و خداوند دعايش را اجابت كرد و 
  :دهد زارى جنات مى
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  »1« »َفاْسَتَجْبناَلُه َو َجنَّْيناُه ِمَن اْلَغمِّ َو َكذِلَك نـُْنِجى اْلُمْؤِمننيَ 

  .دهيم ىپس ندايش را اجابت كردمي و از اندوه جناتش دادمي؛ و اين گونه مؤمنان را جنات م

به ماهى دريا فرمان داد، مهمان خود را در كنار ساحل پياده كن، ماهى، يونس را با بدىن الغر و جسمى مريض كنار 
اش خورد و به  ساحل انداخت، رمحت اهلى بوته كدوىي را در كنارش روياند، بدنش را در سايه برگ كدو گرفت و از ميوه

  .اين طريق جان به سالمت برد

ا اميان آورده د به ديار خود بازگرد و به زادگاه خويش و در بني طائفهبه او وحى ش اند و اميانشان براى آنان  ات برو؛ زيرا آ
  .ها را رها كردند و اكنون به جستجوى تواند سودمند افتاد، بت

______________________________  
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  .آن رسول اهلى به شهر بازگشت، بت پرستان ديروز را خداپرست امروز ديد

  .مّلت پناه برده به خدا از عذاب و يونس پناه برده به خدا از زندان شكم ماهى جنات يافتند
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َو أَْنَت » 7«َو أَْنَت الَِّذي َجَعْلَت ِلُكلِّ َخمُْلوٍق ِيف ِنَعِمَك َسْهماً » 6«ٍء َرْمحًَة َو ِعْلماً  أَْنَت الَِّذي َوِسْعَت ُكلَّ َشيْ » 5«[ 
َو » 10«َت الَِّذي َعَطاُؤُه َأْكثـَُر ِمْن َمْنِعِه َو أَنْ » 9«َو أَْنَت الَِّذي َتْسَعى َرْمحَُتُه أََماَم َغَضِبِه » 8«الَِّذي َعْفُوُه َأْعَلى ِمْن ِعَقاِبِه 

َو أَْنَت الَِّذي َال يـُْفِرُط » 12«َو أَْنَت الَِّذي َال يـَْرَغُب ِيف َجزَاِء َمْن َأْعَطاُه » 11«أَْنَت الَِّذي اتََّسَع اخلََْالِئُق ُكلُُّهْم ِيف ُوْسِعِه 
  ] ِيف ِعَقاِب َمْن َعَصاهُ 

هايت قرار  اى، سهم و نصيىب از نعمت اى و توىي كه براى هر آفريده ت و دانش، مهه چيز را فرا گرفتهتوىي كه از جهت رمح
كند، و توىي كه  اى، و توىي كه عفو و خبشش از عقابش برتر است، و توىي كه رمحتش پيشاپيش غضبش حركت مى داده

در سعه رمحتش فرا گرفته، و توىي كه هر كسى را  ها را عطا و خبشش از منع كردنش بيشرت است، و توىي كه مهه آفريده
  .گذرى نعمت عطا كردى، از او انتظار پاداش ندارى، و توىي كه در كيفر كسى كه از تو نافرماىن كرده، از اندازه منى
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   صفات محيده حضرت حق

ايت اى بسيار اندك از صفات ىب البته در فرازهاى ملكوتى و مجالت عرشى اين قسمت از دعا به گوشه ايت در ىب   
  .حق اشاره كرده است

  301: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

كسى را حّد و ظرفيت آن نيست كه بتواند به عمقى از اعماق يك صفت و به نورى از انوار يك وصف حضرت حمبوب 
  .برسد

  .اف حضرت حق استاى از آيات قرآن و روايات و بسيارى از فرازهاى نوراىن دعاها بيان اوص خبش عمده

  .مجالت مورد شرح در آيات قرآن جميد ريشه دارد

حضرت زين العابدين عليه السالم به هنگام انشاى اين دعا به آيات نظر داشته است، از باب تيمن و تربّك و تا جائى كه 
  :شود الزم باشد به آن آيات اشاره مى

   علم و رمحت اهلى - 1

  

  :مهه چيز را فراگرفته استتوىي كه علم و رمحتت : مجله عرشى

ْم َو يـُْؤِمُنوَن ِبِه َو َيْستَـْغِفُروَن ِللَّذ ٍء َرْمحًَة َو  يَن آَمُنوا َربَّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشىْ الَّذيَن َحيِْمُلوَن اْلَعْرَش َو َمْن َحْوَلُه يَُسبُِّحوَن ِحبَْمِد َرِِّ
  »1« »بيَلَك َو ِقِهْم َعذاَب اجلَْحيمِ ِعْلماً َفاْغِفْر لِلَّذيَن تابُوا َو اتـَّبَـُعوا سَ 

گويند  كنند و آنان كه پريامون آن هستند، مهراه سپاس و ستايش، پروردگارشان را تسبيح مى فرشتگاىن كه عرش را محل مى
فرا  از روى رمحت و دانش مهه چيز را ! پروردگارا:] گويند و مى[طلبند،  و به او اميان دارند و براى اهل اميان آمرزش مى

  .اند بيامرز، و آنان را از عذاب دوزخ نگه دار اند و راه تو را پريوى منوده اى، پس آنان را كه توبه كرده گرفته

دهد كه مشا هيچ وقت تنها نيستيد، هرگز احساس غربت نكنيد كه مالئكه  اين آيه شريفه به متام مردم مؤمن دلگرمى مى
ر    .طلبند وزى مشا را در دنيا و آخرت از حضرت حق مىمقّرب حق دعاگوى مشا هستند و پريوزى و 
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خداوند بزرگ علمش به ملك و ملكوت علم احاطى است و به كليات و جزئيات و به ظاهر وباطن هسىت اشراف كامل 
  .دارد

يز و درشت پرونده ما با اطالع است و علل گناه و معصيت و جاى گناه و عصيان و مقدار خطا و وجود مقدس او از ر 
  .داند اشتباه ما را مى

او به حال و احوال ما آگاه است و از پشيماىن قلىب ما باخرب است و علم به اندوه و حسرت ما نسبت به گناه دارد و 
اش هم چنانكه متام آفرينش را فراگرفته، توبه تائب را نيز در وسعت  سعهراسىت و دروغ توبه ما را مطّلع است و رمحت وا

گذرد و اشتباه كاران بدخبت و مستمندان دردمند را مورد عفو و خبشش و  دهد و از ذنوب بندگانش درمى خود جاى مى
  .دهد رمحت و رأفت قرار مى

كاران و رميدگان از درگاه ما را خبوانيد و احسان و  اهمهه گن: فرمان به حّق انبيا و رسل عليهم السالم اين بوده است كه
  :فضل و جود و كرم و رمحت ما را بازگو مناييد، تا ايشان به درگاه ما آيند، چنانكه به داود عليه السالم فرمود

  »1« .َبشِِّر اْلُمْذنِبَني َو أْنِذِر الصِّّديقنيَ 

  .كاران نوميد نگردند و صديقان امين نشوند هكاران را بشارت ده و صديقان را برتسان، تا گنا گناه

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  »2« .الّلُه اْرَحُم ِبَعْبِدِه اْلُمْؤِمِن ِمَن اْلواِلَدِة الشَّفيَقِة ِبَوَلِدها

  .تر است تر و مهربان خداوند بر بنده مؤمن خود، از مادر مشفق و مهربان، رحيم

   رمحت واسعه حق در شرح دعاى سى و يكم درباره توبهمسئله بسيار باعظمت 
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  .236، حديث 23، باب 99/ 1: ؛ وسائل الشيعة8، حديث 314/ 2: الكاىف -)1(

  .118: ؛ مشكاة األنوار503/ 2: روضة الواعظني -)2(
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  .خواهد آمد

  :گويد ىجالل الدين م

  در خدا گم شو وصال اين است و بس
 

  گم شدن گم كن كمال اين است و بس

 اى برادر گريه و زارى تو
 

 هست هم آثار هشيارى تو

  راه فاىن گشته راه ديگرست
 

  زانكه هشيارى گناه ديگرست

 اين خربهات از خرب ده ىب خرب
 

 توبه تو از گناه تو برت

  ذوالعيانحريتى بايد تو را از 
 

  كه نگنجى در زمني و آمسان

 جستجوى از وراى جستجو
 

 داىن بگو دامن تو مى من منى

  حال و قاىل از وراى حال و قال
 

  غرقه گشته در مجال ذواجلالل

  اى كه ىن خالصى باشدش غرقه
 

  تا جبز دريا كسى بشناسدش

  گفت قائل در جهان درويش نيست
 

  نيستور بود درويش آن درويش 

  

  )مولوى(
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   هاى اهلى نعمت - 2

  

ره قرار داده اى در نعمت و توىي آن وجود مباركى كه براى هر آفريده: مجله نوراىن   .اى هاى خود 

  »1« »َو ما ِمْن دابٍَّة ِىف اْالْرِض اّال َعَلى الّلِه ِرْزُقها َو يـَْعَلُم ُمْستَـَقرَّها َو ُمْستَـْوَدَعها ُكلٌّ ىف ِكتاٍب ُمبنيٍ 

داند؛  قرارگاه واقعى و جايگاه موقت آنان را مى] او[اى در زمني نيست مگر اين كه روزِى او برخداست، و  و هيچ جنبده
  .مهه در كتاىب روشن ثبت است

______________________________  
  .6): 11(هود  -)1(
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  »1« »ُذواْلُقوَِّة اْلَمتنيُ انَّ الّلَه ُهَو الرَّزّاُق 

  .دهنده و صاحب قدرت استوار است ترديد خدا خود روزى ىب

ا را احدى  اسم مبالغه است، اشاره به اين حقيقت مى  الرزّاقُ  باشد كه در عني كثرت و متنوع بودن موجودات كه مشاره آ
  .دهد وزى او را مىداند، بدون اين كه كسى از قلم بيفتد و فراموش شود ر  جز حضرت او منى

ايت قوى است ذوالقوة   .به معناى صاحب قدرت و اقتدار است و اين كه او ىب 

  .كند هم كه از امساى حق تعاىل است مهان معنا را افاده مى  املتني و

رزّاق، ذوالقوة، متني داللت بر احنصار روزى دهى در او دارد و اين كه در رساندن رزق به : و اين سه اسم مبارك
َو َكايِّْن ِمْن دابٍَّة الَحتِْمُل ِرْزَقها الّلُه يـَْرزُُقها َو ِإيّاُكْم  »2« ».موجودات هسىت اعم از غيىب و شهودى ضعفى در او راه ندارد

  »3« »َو ُهَو السَّميُع اْلَعليمُ 

كه به آنان و مشا روزى روزى خود را بر عهده بگريند، خداست  ]  به دست آوردن[چه بسيارند جنبندگاىن كه قدرت ندارند 
  .دهد، و او شنوا و داناست مى
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  :دهد كه قرآن جميد مردم با اميان ضعيف را و آنان كه نسبت به رزق و روزى كج فكر هستند دلگرمى مى«

غم روزى را خنوريد و ننگ ذّلت و اسارت و افتادن در حرام را نپذيريد، روزى رسان خداست، نه تنها مشا بلكه جنبندگاىن  
   توانند روزى خود را محل حىت منىكه 

______________________________  
  .58): 51(ذاريات  -)1(

  .سوره ذاريات 58، ذيل آيه 584/ 18: ترمجه تفسري امليزان -)2(

  .60): 29(عنكبوت  -)3(

  305: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ا را گرسنه منى روزى نو مىكنند و هرگز ذخريه غذاىي در النه خود ندارند و هر روز  گذارد  خواهند، وىل خداوند مهربان آ
  .رساند دهد و هم او نيز روزى مشا را مى و روزى مى

در ميان جنبندگان و حيوانات و حشرات انواع كمى هستند كه مهچون مورچگان و زنبورداران عسل مواد غذاىي خود را از 
ا  اى بروند و ميليون كنند، يعىن هر روز بايد دنبال روزى تازه صحرا و بيابان به سوى النه محل و ذخريه مى ها ميليون از آ

ها، بر فراز كوهها و درون درياها وجود دارند كه مهه از  ها و اعماق درهّ  در اطراف ما در نقاط دور و نزديك، در بيابان
  .خورند خوان نعمت ىب دريغش روزى مى

ا براى به دس ت آوردن روزى و ذخريه كردن با هوش و تواناترى، چرا اين چنني از ترس قطع روزى و تو اى انسان كه از آ
روى؟ تو هم از درون اين حمدوده  اى و زير بار هر ظلم و ستم و خوارى و مذّلت مى به زندگى آلوده و ننگني چسبيده

به خود راه مده، در آن روز كه زندگى تنگ و تاريك خود بريون آى و بر سر سفره گسرتده پروردگارت بنشني و غم روزى 
به صورت جنني ضعيف و ناتواىن در شكم مادر حمبوس بودى و هيچ كس حىت پدر و مادر مهربانت به تو دسرتسى 

  .نداشتند پروردگارت تورا فراموش نكرد و آنچه را نياز داشىت در اختيار تو گذاشت، امروز كه موجودى توانا و نريومندى

داند، از نيازهاى مهه به خوىب باخرب است و  شنود و حىت زبان حال مشا و مهه جنبندگان را مى خداوند سخن مهه را مى
آياتى كه گذشت در رابطه با روزى متام جنبندگان و موجودات بود و  »1« ».چيزى از دايره علم ىب پايان او پنهان نيست

   اين چند روزه زندگىدرس و عربتى براى انسان كه او هم روزى خور خدا است و نبايد براى 
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  .سوره عنكبوت 60، ذيل آيه 333 -332/ 16: تفسري منونه -)1(
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كه مهمان حضرت حق است براى پركردن سفره خود دست از پا خطا كند و خود را به هر آب و آتشى بزند و آلوده به 
  !اى كه حق ديگران است از گلوى آنان بريون بكشد و لقمهحرام گردد 

   رزق و روزى حالل و تفسري آن

  :آيات زيادى هم درباره روزى انسان است كه با قيد طيبات و حالل مقيد است

  »1« »َكثٍري ِممَّْن َخَلْقنا تـَْفضيًال    َفضَّْلناُهْم َعلىَوَلَقْد َكرَّْمنا َبىن آَدَم َو َمحَْلناُهْم ِىف اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقناُهْم ِمَن الطَّيِّباِت َو 

سوار كردمي، ]  هاىي كه در اختيارشان گذاشتيم بر مركب[به يقني فرزندان آدم را كرامت دادمي، و آنان را در خشكى و دريا 
  .برترى كامل دادميهاى خود  و به آنان از نعمت هاى پاكيزه روزى خبشيدمي، وآنان را بر بسيارى از آفريده

  :در اين باره در تفسري منونه آمده است

كند كه چرا خداوند از ميان متام مواهىب كه به انسان خبشيده خنست به مسئله حركت  در اين جا اين نكته جلب توجه مى«
  كند؟ او در خشكى و دريا اشاره مى

ره پذير نيست و حركت انسان  ها بدون حركت امكان ىگريى از طيبات و انواع روز  اين ممكن است به آن جهت باشد كه 
  .بر صفحه زمني نياز به مركب راهوار دارد، حركت مقّدمه هر گونه بركت است

ناى زمني، اعم از دريا و صحرا مشّخص كند، چرا كه هر يك از انواع  و يا به اين جهت كه مى خواهد سلطه او را بر كل 
  .كند طه دارند، تنها انسان است كه بر كل اين كره خاكى حكومت مىموجودات بر قسمىت از حمدوده زمني سل

______________________________  
  .70): 17(اسراء  -)1(
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شتيم، ما انسان را گرامى دا: گويد در اين كه خداوند انسان را به چه چيز گرامى داشته كه در آيه فوق به طور سربسته مى
  :در ميان اهل تفسري اختالف است

  .دانند بعضى به خاطر اعطاى قوه عقل و نطق و استعدادهاى خمتلف، آزادى اراده مى

  .بعضى اندام موزون و قامت راست

تواند اجنام دهد و مهچنني قدرت بر نوشنت  بعضى موهبت انگشتان كه انسان با آن بسيار كارهاى ظريف و دقيق را مى
  .دارد

  .تواند غذاى خود را با دست خبورد به اين كه انسان تقريباً تنها موجودى است كه مىبعضى 

  .بعضى به خاطر سلطه او بر متام موجودات روى زمني

  .دانند و بعضى به خاطر شناخت خدا و قدرت بر اطاعت فرمان او مى

ند، بنابراين گراميداشت خدا نسبت به وىل روشن است كه اين مواهب در انسان مجع است و هيچ گونه تضاّدى با هم ندار 
  .اين خملوق بزرگ با مهه اين موهبت و غري اين مواهب است

اى است از استعدادهاى عاىل و تواناىي بسيار براى پيمودن مسري تكامل  و روح انسان عالوه بر امتيازات جسمى، جمموعه
  .به طور ناحمدود

  :چه تفاوتى است؟ نظرات گوناگوىن اظهار شده است فّضلنا و كّرمنا   ميان

اشاره به فضايلى است كه انسان  فّضلنا اشاره به مواهىب است كه خداوند ذاتاً به انسان داده است و كّرمنا  اند بعضى گفته
  .كند به توفيق اهلى اكتساب مى

  به مواهب معنوى؛ زيرا كلمه فّضلنا كند و ه مىهاى مادى اشار  به جنبه كّرمنا   اين احتمال نيز بسيار نزديك است كه مجله
  .غالباً در قرآن جميد به مهني معنا آمده است فّضلنا

  در اين جا چيست؟ كثري   معىن
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ها را بر  ا انسانم: گويد اند، چرا كه قرآن مى بعضى از مفسران آيه فوق را دليل بر فضيلت فرشتگان بر كل بىن آدم دانسته
ا نيست و اين گروه جز  بسيارى از خملوقات خود برترى دادمي و طبعاً گروهى در اين جا باقى مى ماند كه انسان برتر از آ

  .فرشتگان خنواهند بود

ا از سوى آدم، ترديد  باقى وىل با توجه به آيات آفرينش آدم و سجود و خضوع فرشتگان براى او، با تعليم علم امسا به آ
  .ماند كه انسان از فرشته برتر است منى

در اين جا به معىن مجيع خواهد بود و به گفته مفسر بزرگ طربسى در قرآن و مكاملات عرب بسيار معمول  كثري   بنابراين
  .آيد است كه اين كلمه به معىن مجيع مى

  :گويد معىن مجله اين است مرحوم طربسى مى

  »1« .َخَلْقناُهْم َو ُهْم َكثريٌ َمْن   انّا َفضَّْلناُهْم َعلى

  .ما انسان را بر ساير خملوقات برترى خبشيدمي و ساير خملوقات بسيارند

  :گويد قرآن درباره شياطني مى

  »2« »َواْكثـَُرُهْم كاِذبُونَ 

  .ها دروغگويند و بيشرت شيطان

  .روشىن براى آن خواهد بودو به هر حال اگر اين معىن را خالف ظاهر بدانيم، آيات آفرينش انسان قرينه 

دانيم تنها موجودى كه از نريوهاى  چرا انسان برترين خملوق خدا است؟ پاسخ اين پرسش چندان پيچيده نيست؛ زيرا مى
  تواند پرورش پيدا كند و استعداد خمتلف مادى و معنوى، جسماىن و روحاىن تشكيل شده و در البه الى تضادها مى

______________________________  
  .274/ 6: جممع البيان ىف تفسري القرآن -)1(
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  .223): 26(شعراء  -)2(

  309: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .تكامل و پيشروى ناحمدود دارد، انسان است

   مالئكه و انسان

  :حديث معروىف كه از امري املؤمنني على عليه السالم نقل شده نيز شاهد روشىن بر اين مدعاست

ْؤِمنَني َعِلىُّ : اْلَمالِئَكُة اْفَضُل اْم بـَُنو آَدَم؟ َفقالَ : َسأَْلُت ابا َعْبِدالّلِه عليه السالم فـَُقْلتُ : َعْبِدالّلِه ْبِن ِسناٍن قالَ َعن 
ُ
قاَل امري امل

، َورَكََّب ِىف اْلَبهاِئِم َشْهَوًة ِبال َعْقٍل، َو رَكََّب ىف َبىن انَّ الّلَه َعزََّوَجلَّ رَكََّب ِىف اْلَمالِئَكِة َعْقًال ِبالَشْهَوةٍ : ْبُن ابيطاِلٍب عليه السالم
  »1« .فـَُهَو َشٌر ِمَن اْلَبهاِئمِ آَدَم ِكْلتَـْيِهما، َفَمْن َغَلَب َعْقُلُه َشْهَوَتُه فـَُهَو َخيـٌْر ِمَن اْلَمآلِئَكِة، َو َمْن َغَلَبْت َشْهَوتُُه َعْقَلُه 

امام : فرمايد ها، حضرت مى فرشتگان برترند يا انسان: امام صادق عليه السالم سؤال كردم از: گويد عبدالّله بن سنان مى
به درسىت كه خداوند فرشتگان را با عقل و بدون شهوت آفريد؛ و حيوانات را با شهوت و بدون : على عليه السالم فرمود

پريوز شود برتر از فرشتگان است و   عقل آفريد؛ و انسان را با عقل و شهوت آفريد؛ پس كسى كه عقلش بر شهوتش
  .باشد تر و بدتر مى كسى كه شهوتش بر عقلش پريوز گردد از حيوانات پست

ها از فرشتگان برترند؟ در حاىل كه گروهى ىب اميان  ماند و آن اين است كه آيا مهه انسان در اين جا يك سؤال باقى مى
شوند و به تعبري ديگر آيا بىن آدم در آيه مورد حبث مهه  مى ترين خلق خدا حمسوب وشرور و ستمگر هستند كه از پست

ا را ها را شامل مى انسان   .شود، يا تنها گروهى از آ

______________________________  
، 188/ 3: ؛ تفسري نور الثقلني1، حديث 4/ 1: ؛ علل الشرايع5، حديث 39، باب 299/ 57: حبار األنوار -)1(

  .316حديث 

  310: ، ص7 رح صحيفه سجاديه، جتفسري و ش

ها برترند، اما بالقوه و باالستعداد، يعىن  آرى، مهه انسان: توان خالصه كرد و آن اين كه پاسخ اين سؤال را در يك مجله مى
  .مهگى اين زمينه وشايستگى را دارند، حال اگر از آن استفاده نكنند و سقوط منايند مربوط به خودشان است
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هاى معنوى و انساىن اوست، وىل به گفته دانشمندان، انسان  ى انسان بر ساير موجودات، روى جنبهگرچه برترى اساس
  .تر و نريومندتر است حىت از نظر نريوهاى جسماىن در بعضى از جهات از ساير جانداران قوى

   گفتار كارل درباره انسان

  :گويد مى» انسان موجود ناشناخته«كارل نويسنده كتاب 

ورزد، مهچنني  اى استقامت مى باشد و در مقابل هر نوع حادثه اى مى داراى استحكامات و ظرافت فوق العادهبدن انسان 
در مقابل ىب غذاىي، ىب خواىب، خستگى، غصه افراطى، درد، بيمارى، رنج، پركارى و در مورد حفظ موازنه و تعادل 

توان گفت كه انسان از متام حيوانات  حىت مى دهد، انگيز بدن و روح خويش حتّمل عجيىب از خود نشان مى حريت
تر است، با اين تواناىي جسمى و فكرى شگرفش توانسته است، اين مهه امور، صنايع و متدن كنوىن را به  تر، پرتالش پردوام

  »1« ».وجود آورد و برتريش را بر مهه جانداران به اثبات رساند

   رزق كلّيه موجودات در آيات و روايات

  »2« »ا الّناُس ُكُلوا ِممّا ِىف اْالْرِض َحالًال طَيِّباً َوال تـَتَِّبُعوا ُخُطواِت الشَّْيطاِن انَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمبنيٌ يا ايـُّهَ 

   در زمني حالل و پاكيزه] ها ها و خوردىن از انواع ميوه[از آنچه ! اى مردم

______________________________  
  .سوره اسراء 70، ذيل آيه 201 -197/ 12: تفسري منونه -)1(

  .168): 2(بقره  -)2(

  311: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .هاى شيطان پريوى نكنيد؛ زيرا او نسبت به مشا دمشىن آشكار است است، خبوريد و از گام

دنبال هواى نفس نبايد ها به  شود كه حالل خدا را نبايد بر خود حرام كرد و در زمينه خوردىن از آيه شريفه استفاده مى
  .رفت و از شيطان نبايد پريوى كرد
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اى تا آخرين نفسش مقرر است كه   در هر صورت بر اساس اين گونه آيات كه سند حمكم اهلى است روزى هر موجود زنده
  .كانال به دست آوردن آن كسب حالل و كوشش مشروع و زمحت و رنج در راه صحيح است

ج   :فرمايد البالغه مى امام على عليه السالم در 

اْرِضها، َو    اْلِفْكِر، َكْيَف َدبَّْت َعلىاْنُظُروا اَىل النَّْمَلِة ىف ِصَغِر ُجثَِّتها، َوَلطاَفِة َهْيَئِتها، الَتكاُد تُناُل بَِلْحِظ اْلَبَصِر، َوال ِمبُْسَتْدرِكِ 
تـَُعدُّها ىف ُمْستَـَقرِّها، َجتَْمُع ىف َحرِّها ِلبَـْرِدها، َو ىف ِوْرِدها ِلَصَدرِها، َمْكُفوَلةٌ ُجْحرِها، َو   ِرْزِقها، تـَنـُْقُل اْحلَبََّة اىل  ُصبَّْت َعلى

يّانُ    »1« .ِبِرْزِقها، َمْرُزوَقٌة ِبَوْفِقها، اليـُْغِفُلها اْلَمنّاُن، َوالَحيْرُِمَها الدَّ

توان او را با گوشه چشم ديد و به انديشه درك   ىاى است كه من مورچه را با جثه كوچك و ظرافت اندامش بنگريد، به گونه
دهد، به  برد و در قرارگاهش قرار مى جهد، دانه را به النه مى رود و بر رزقش مى كرد، چگونه به نرمى روى زمني راه مى

و او را  منايد، خدايش ضامن روزى او شده كند و به وقت آمدن براى زمان بازگشنت مهّيا مى تابستان براى زمستان مجع مى
  .گذارد موافق حالش رزق داده، خداوند منّان از او غفلت ندارد و پروردگار ديّان حمرومش منى

______________________________  
  .227خطبه : ج البالغه -)1(

  312: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :فرمايد در قسمىت ديگر از مهني خطبه مى

ِه َو َكَفَل َلُه ِبِرْزِقهِ َفهذا ُغراٌب، َو هذا    »1« .ُعقاٌب، َو هذا َنعاٌم، َدعا ُكلَّ طاِئٍر ِبامسِْ

  .اى را به نامش خوانده و رزقش را ضامن گشته اين كالغ، اين عقاب، اين كبوتر و اين شرتمرغ است، هر پرنده

  :در مجالت زيباىي از دعاى اول صحيفه آمده است

  .ْعُلوماً َمْقُسوماً ِمْن ِرْزِقِه، اليـَنـُْقُص َمْن زاَدُه ناِقٌص، َوال َيزيُد َمْن نـََقَص ِمنـُْهْم زاِئدٌ َوَجَعَل ِلُكلِّ ُروٍح قُوتاً مَ 

  .افزاىي اى منى كاهد و كاسىت آن را افزاينده اى منى براى هر جاندارى معلوم مقرر قرار داده كه فراخى آن را كاهنده

  :فرمايد حضرت على عليه السالم مى
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  »2« .َرَمٍق ُقوتٌ   ذى ِلُكلِّ 

  .براى هر صاحب رمقى، روزى معني است

  :فرمايد و نيز مى

َر اْقواتـَُهمْ    »3« .ِعيالُُه اخلَْالِئُق، َضِمَن اْرزاقـَُهْم، َو َقدَّ

  .موجودات ناخنور حضرت حّقند، روزى آنان را ضامن شده، وقوت آنان را اندازه قرار داده

______________________________  
  .227خطبه : ج البالغه -)1(

  .8، حديث 321: ؛ األماىل، شيخ صدوق4، ذيل حديث 22/ 8: الكاىف -)2(

ج البالغه، ابن اىب احلديد90، حديث 106/ 54: حبار األنوار -)3(   .398/ 6: ، شرح 

  313: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  »1« .َتْسَتْكِمَل ِرْزَقها  الرُّوَح اْالمَني نـََفَث ىف ُروعى انَّهُ َلْن َمتُوَت نـَْفٌس َحّىت اال َو انَّ 

  .رود، مگر آن كه روزى خود را كامل كند آگاه باشيد، امني وحى در قلبم دميد كه جاندارى از دنيا منى

كه خداوند مهربان روزى آنان را تا حلظه آخر از اشتباهات بسيار بزرگ مردم دنبال حرام رفنت است، آنان توّجه ندارند  
حيات مقّرر فرموده و واسطه به دست آوردن آن را كار و كوشش مشروع قرار داده، چنانچه در به دست آوردنش از حرام 

ان شود و بايدبه يقني بدانند كه حرام اضافه درآمدى نيست كه آن تأمني كنند، به اندازه آن حرام از رزق حالل آنان كم مى
  .اند به چنگ آورده

  :فرمايد حضرت باقر عليه السالم مى
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ٍه آَخَر، َفاْن ِهَى تَناَوَلْت ِمَن لَْيَس ِمْن نـَْفٍس اّال َوَقْد فـََرَض الّلُه َهلا ِرْزَقها َحالًال يَْأتيها ىف عاِفَيٍة، َو َعَرَض َهلا ِباحلَْراِم ِمْن َوجْ 
  »2« .احلَْالِل الَّذى فـََرَض الّلُه َو ِعْنَد الّلِه ِسواُمها َفْضٌل َكبريٌ احلَْراِم َشْيئاً قاصَّها ِبِه ِمْن 

انساىن نيست مگر آن كه خداوند براى او روزى حالل واجب فرموده كه اين روزى از راه سالمت و عمل مشروع و كار 
حرام بردارد، به مقدار آن از حالل گريد، اگر چيزى از آن  رسد، از غري اين راه حرام در برابرش قرار مى صحيح به او مى

  .شود و نزد خداوند به غري حالل و حرام، فضل بزرگ براى انسان هست واجبش تقاص مى

______________________________  
  .33، حديث 202/ 3: ؛ عواىل الآلىل83: عّدة الّداعى -)1(

  .2، حديث 80/ 5: ؛ الكاىف6، حديث 5، باب 147/ 5: حبار األنوار -)2(

  314: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :فرمايد حضرت باقر عليه السالم از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله روايت مى

بـَْنيَ َخْلِقِه َحالًال َو َملْ ٍء ِمْن َمْعِصَيِة الّلِه فَانَّ الّلَه َتعاىل َقسََّم اْالْرزاَق  ٍء ِمَن الرِّْزِق اْن َتْطُلُبوُه ِبَشىْ  َوالَحيِْمَلنَُّكْم اْسِتْبطاءُ َشىْ 
َو َمْن َهَتَك ِحجاَب ِسْرتِ الّلِه َعزََّوَجلَّ َواَخَذُه ِمْن َغْريِ ِحلِِّه ُقصَّ ِبِه   يـَُقسِّْمها َحراماً، َفَمِن اتَّقى الّلَه َو َصبَـَر اتاُه ِرْزُقُه ِمْن ِحلِّه

  »1« .ِمْن ِرْزِقِه احلَْالِل َو ُحْوِسَب َعَلْيهِ 

چيزى از روزى و رزق اهلى، مشا را وادار نكند كه آنچه الزم داريد از طريق معصيت خدا به دست آوريد، به  كندى
حقيقت كه خداوند متعال ارزاق را از طريق حالل نه از حرام در ميان بندگانش قسمت فرموده، كسى كه تقواى اهلى پيشه  

سد و آن كه در برابر حضرت حق پرده درى كند و از غري حالل ر  كند و به راه صرب و استقامت برود، روزيش از حالل مى
كنند و او را به حماسبه  اى كه از حرام به دست آورده از رزق حاللش كم مى به كسب معاش برخيزد، به مهان اندازه

  .كشند مى

   رزق اهلى در كالم عالمه طباطبائى

  :فرمايد عّالمه طباطبائى مى

  :آيد كه در آن دو منبع ملكوتى و اهلى به دست مى از كتاب و سّنت، پس از تدبّر«
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  .حالل مصداق رزق اهلى است و حرام از دايره رزق و روزى خارج است

تواند  خوار كه شديداً دچار هواى نفس و از راه عناد و جلاج تابع شيطان است منى روى اين حساب يك انسان حرام
مت عظيمى است كه بر اثر جهل و ناداىن به حضرت . چه كنم روزى من از اين راه قرار داده شده: بگويد اين سخن 

  .كند رّب العزّه وارد مى

______________________________  
  .1، حديث 80/ 5: ؛ الكاىف13، حديث 5، باب 148/ 5: حبار األنوار -)1(

  315: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« ».اوند به خاطر آلوده بودنش به حرام قبول خنواهد شدخوار بايد بداند كه عذرش در پيشگاه خد حرام

  رزق مقّدر

  :كند ابن اىب احلديد نقل مى

آن مرد بدخبت دهنه بند اسرت را باز كرد و با . اسرت مرا نگاهدار: على عليه السالم وارد مسجد شد و به مردى گفت«
ست مباركش بود و قصد داشت به عنوان مزد به آن مرد خود برد، على عليه السالم پس از مناز در حاىل كه دو درهم در د

بدهد از مسجد خارج شد، ديد آن مرد دهنه بند را دزديده و اسرت را به حال خود رها كرده، دو درهم را به يكى از 
  .خدمتكاران داد تا دهنه بندى براى اسرت خبرد

ازه به دو درهم خريده بود، به مهان دو درهم آن را خدمتكار دهنه بند دزديده شده را در بازار مشاهده كرد كه صاحب مغ
  :حضرت على عليه السالم فرمود. از صاحب مغازه گرفت و به موال عليه السالم برگرداند

َر َلهُ   انَّ اْلَعْبَد لَِيْحرُِم نـَْفَسُه الرَِّزَق احلَْالَل بِتَـْرِك الصَّْربِ، َوال يـَْزداُد َعلى   »2« .ما ُقدِّ

كند و چيزى از مقدار  عبد با افتادن در عجله و ترك صرب و استقامت روزى حالل اهلى را بر خود حرام مىبه حقيقت كه 
  »!!كند مقّدر شده به وسيله حضرت حق به خود اضافه منى

م آنچه كه مى انسان از جان كندن مردم در طلب آنچه كه براى آنان مقّدر نشده، تعجب مى   .روند گذارند و مى كند، آ
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______________________________  
  .سوره آل عمران 27، ذيل آيه 224/ 3: ترمجه تفسري امليزان -)1(

ج البالغه، ابن اىب احلديد -)2(   .160/ 3: شرح 

  316: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :فرمايد امري املؤمنني عليه السالم مى

  :كرد نصيحت مىلقمان فرزندش را در باب مسئله روزى بدينگونه 

آن كه در طلب روزى و رزق و معيشت زندگى، يقينش كمبود دارد و اراده و نيتش ضعيف و سست است، بايد از اين 
حضرت حق در سه موقعيت او را از نظر رزق و روزى وانگذاشت، در حاىل كه دست او : واقعّيت عيىن درس بگريد كه

ش به كلى كوتاه بود و راه چاره و تدبري به رويش بسته بود و خداى در آن سه موقعيت از كسب و درآمد به وسيله خود
رساند و  مهربان در حالت چهارم كه دستش براى كسب و كار و جّد و جهد باز است، بدون ترديد روزى او را مى

  .سازد نيازهايش را برطرف مى

ادر به صورت شريخوار جاى داشت، زماىن  آن سه موقعيت عبارت بود از زماىن كه در رحم مادر بود، وقىت كه در آغوش م
كرد، چون بزرگ شد و به كاسىب روى آورد و عقلش را در خريد و  كه كودك و نوجوان بود و از درآمد پدرش استفاده مى

هاى منفى را نسبت به حضرت حمبوب  فروش و ارزياىب اجناس به كار انداخت، در موردى دچار مضيقه گشت انواع گمان
پرداخت حقوق ماىل سرباز زد و بر خود و اهلش سخت گرفت، مبادا كه به كلى دستش خاىل شود و  پيدا كرد و از

  :فرمايد بلبل باغ معرفت حضرت فيض مى »1« !!حضرت رّب العزّه او را در امر روزى واگذارد

 اهل دنيا از جان كندن چه حظ
 

 از عناى جان و رنج تن چه حظ

  مرگ را نشناخنت تا وقت مرگ
 

 ن را از چنني مردن چه حظغافال

ر دنيا روز و شب   سعى كردن 
 

 ناگهاىن مردن و ماندن چه حظ

 ها چه سود خواجه را از مجع كردن
 

 ختم حسرت در جهان كشنت چه حظ
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  عاقالن را از مراعات رسوم
 

 هاى جان و تن چه حظ جز مشقت

______________________________  
  .54، حديث 2، باب 30/ 100: ؛ حبار األنوار14668، حديث 11، باب 34/ 13: مستدرك الوسائل -)1(

  

  317: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  اهل عّزت را از عّز و سرورى
 

 جز مراعات گران كردن چه حظ

 كار عقبا را پس افكندن چه سود
 

 فوت كردن وقت تا رفنت چه حظ

 زينت دنيا ندارد چون بقا
 

 را دل در آن بسنت چه حظعاقالن 

  فيض را زين پندهاى بيهده
 

 گفنت و بنوشنت و خواندن چه حظ

  

  )فيض كاشاىن(

   خبشش و كيفر اهلى - 3

  

گريد، ريشه در قسمىت از آيات  توىي آن خداىي كه خبششت از كيفرت بلندتر و مهرت بر غضبت پيشى مى: مجله ملكوتى
عليهم السالم و مسائل عاىل خلقت دارد كه بر اثر گناه و معصيت، مستحق غضب و قرآن و معارف اهلّيه ائمه معصومني 

گريد و آتش غضب و سخط از او برداشته  سخط اهلى است، با اتصال به توبه و انابه، مورد عفو و رمحت قرار مى
  .شود مى
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فيق بازگشت و انابه و تسليم پيدا  انساىن كه به حقيقت براى خود آتش فراهم آورده، چنانچه قبل از فرا رسيدن آخرت، تو 
  .شود كند، رمحت واسعه حق شامل حال او مى

شود و به طور طبيعى حضرت هم او را بايد غضب و طرد   تقواىي عالقمند مى در حاىل كه بنده در ابتدا به معصيت و ىب
كند و از خطاكار دعوت به توبه  كند و او را به عنوان جمرم به جايگاه جرميه بكشد، ابتداى به توبه و رمحت و مغفرت مى

  .منايد وانابه مى

نـَْفِسِه الرَّْمحََة انَّهُ َمْن َعِمَل ِمْنُكْم ُسوءاً ِجبَهاَلٍة ُمثَّ تاَب ِمْن   َواذا جاَءَك الَّذيَن يـُْؤِمُنوَن ِبآياتِنا فـَُقْل َسالٌم َعَلْيُكْم َكَتَب َربُُّكْم َعلى
  ورٌ بـَْعِدِه َو اْصَلَح َفَأنَُّه َغفُ 

  318: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »َرحيمٌ 

سالم بر مشا، پروردگارتان رمحت را بر خود الزم و مقّرر  : آورند به نزد تو آيند، بگو و هرگاه كساىن كه به آيات ما اميان مى
اصالح منايد ] مفاسد خود را[كرده؛ بنابراين هر كس از مشا به ناداىن كار زشىت مرتكب شود، سپس بعد از آن توبه كند و 

  .؛ زيرا او بسيار آمرزنده و مهربان است]مشمول آمرزش و رمحت خدا شود[

  »2« »ُقْل ِلَمْن ما ِىف السَّمواِت َو اْالْرِض ُقْل لِّلِه َكَتَب َعلى نـَْفِسِه الرَّْمحَةَ 

در سيطره خداست كه رمحت را بر : بگوها و زمني است در سيطره كيست؟  مالكّيت و فرمانرواىي آنچه در آمسان: بگو
  .خود الزم و مقّرر كرده

  »3« »فـَُقْل َربُُّكْم ُذوَرْمحٍَة واِسَعةٍ 

  .پروردگارمان صاحب رمحىت گسرتده است: بگو

  »4« »ءٍ  َرْمحَىت َوِسَعْت ُكلَّ َشىْ 

  .رمحتم مهه چيز را فرا گرفته است

  »5« .يا َمْن َسبـََقْت َرْمحَُتُه َغَضَبهُ 
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  .كه رمحتش بر غضبش پيشى گرفته است  اى آن

  در اين كه حضرت حق در متام امور انسان ابتداى به رمحت و عنايت فرموده،

______________________________  
  .54): 6(انعام  -)1(

  .12): 6(انعام  -)2(

  .147): 6(انعام  -)3(

  .156): 7(اعراف  -)4(

  .؛ دعاى جوشن كبري249: ؛ املصباح، كفعمى404: البلد األمني -)5(

  319: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :كند حضرت زين العابدين عليه السالم در دعاى ابومحزه مثاىل عرض مى

منم آن كودكى كه او را پروريدى، منم آن ناداىن كه او را دانا منودى، منم آن گمراهى كه او را راهنمايش شدى و آن «
اى كه سريابش  اى كه سريش كردى و آن تشنه اش خبشيدى و آن گرسنه منودى و آن ترسوىي كه اميىناى كه او را بلند  افتاده

اى كه پوشاندى و آن فقريى كه توانگرش كردى و آن ناتواىن كه نريومندش فرمودى و آن ذليلى كه عزّتش  منودى و آن برهنه
مودى و گنهكارى كه پرده بر گناهش پوشيدى و اى كه عطايش فر  دادى و دردمندى كه به درمانش رساندى و خواهنده

  »...اى كه در آغوشش گرفىت  اندكى كه بسيارش منودى و مستضعفى كه ياريش كردى و رانده

ا الْ : انَّ احلََْسَن اْلَبْصِرىَّ قالَ : قيَل ِلَعِلىِّ ْبِن احلسِني عليه السالم َعَجُب ِممَّْن َجنا َكْيَف َلْيَس اْلَعَجُب ِممَّْن َهَلَك َكْيَف َهَلَك، َو امنَّ
 .لَْيَس اْلَعَجُب ِممَّْن َجنا َكْيَف َجنا؟ َو امَّا اْلَعَجُب ِممَّْن َهَلَك َكْيَف َهَلَك َمَع َسَعِة َرْمحَِة اللّهِ : انَا اقُولُ : َجنا؟ َفقاَل عليه السالم

»1«  

از كسى كه هالك شده، چگونه تعّجب نيست : به حضرت زين العابدين عليه السالم عرض شد، حسن بصرى گفت
از آن  : گومي هالك شده، تعجب از آن است كه جنات يافته، چگونه مهاى جنات رادر آغوش گرفته؟ حضرت فرمود من مى
  !كه جنات يافته تعجب نيست، بلكه تعجب از كسى است كه با رمحت واسعه حق چگونه هالك شده است؟
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سى و يكم كه در رابطه با مسئله با عظمت توبه است، با خواست آيات و روايات باب عفو و رمحت در شرح دعاى 
  .حضرت حمبوب خواهد آمد

  دال تا به كى از در دوست دورى
 

  گرفتار دام سراى غرورى

  

  نه بر دل تو را از غم دوست دردى
 

  نه بر چهره از خاك آن كوى گردى

______________________________  
  .261:  ؛ اعالم الورى17، حديث 21، باب 153/ 75: األنوارحبار  -)1(

  

  320: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  زگلزار معىن نه رنگى نه بوىي
 

  نه گنبد نه هائى نه هوىي در اين كه

 تو را خواب غفلت گرفته است در بر
 

 چه خواب گران است الّله اكرب

  نواىي چرا اين چنني عاجز و ىب
 

  بكن جستجوئى بزن دست و پاىي

  سؤال عالج از طبيبان دين كن
 

  توّسل به ارواح آن طيبني كن

  دو دست دعا را برآور به زارى
 

  مهى گو به صد عجز و صد خواستارى

  اهلى به خورشيد اوج هدايت
 

  اهلى اهلى به شاه واليت

  اهلى به زهرا اهلى به سبطني
 

  العني خواندشان مصطفى قرّة كه مى
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  اهلى به سجاد آن معدن علم
 

  اهلى به باقر شه كشور حلم

  اهلى به صادق امام اعاظم
 

  اهلى به اعزاز موسى كاظم

  اهلى به شاه رضا قائد دين
 

  حبق تقى خسرو ملك متكني

 اهلى به حق نقى شاه عسكر
 

 بدان عسگرى كز ملك داشت لشگر

  اهلى به مهدى كه ساالر دين است
 

  پيشوايان اهل يقني استشه 

ائى عاصى   كه بر حال زار 
 

  سر دفرت اهل جرم و معاصى

  كه در دام نفس و هوا اوفتاده
 

  به هلو و لعب عمر بر باد داده

  ببخشا و از چاه حرمان برآرش
 

  به بازار حمشر مكن شرمسارش

  برون برش از خجلت روسياهى
 

  اهلى، اهلى، اهلى، اهلى

  

  )اىي شيخ(

   عطا و منع اهلى - 4

  

  .نيز ريشه در قرآن و معارف اسالمى دارد» مناىي كىن و كمرت منع مى توىي آن كه بيشرت عطا مى«: مجله نوراىن

بايست يك لقمه نان و  خواست بر اثر معصيت بندگان، نعمت هايش را از آنان دريغ دارد، مى خداوند متعال، اگر مى
   خاليق به جز پاكانيك قطره آب به احدى از 
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و معصومان نرسد، وىل منع حضرت او بسيار كم و عطاى حضرت رب العزّه ىب مشار و بريون از حد و وصف و عقل و 
  .انديشه و فكر ما بىن آدم است

  »1« »َكثريٍ   َوما اصاَبُكْم ِمْن ُمصيَبٍة َفِبما َكَسَبْت اْيِديُكْم َو يـَْعُفوا َعنْ 

  .گذرد درمى]  از مهان اعمال هم[ايد، و از بسيارى  و هر آسيىب به مشا رسد به سبب اعماىل است كه مرتكب شده

  :فرمايد امام على عليه السالم از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله نقل مى

ْنيا فـَُهو اْكَرُم يا َعِلىُّ ما ِمْن َخْدِش عُ . َخيـُْر آيٍَة ىف ِكتاِب الّلِه هِذِه اْآليَةُ  وٍد َوال َنْكَبِة َقَدٍم اّال ِبَذْنٍب، َوما َعَفا الّلُه َعْنُه ِىف الدُّ
ْنيا فـَُهَو اْعَدُل ِمْن اْن يـَْثِىنَ َعلى َعْبِدهِ    »2« .ِمْن اْن يـَُعوَد فيِه، َو ما عاَقَب َعَلْيِه ىف الدُّ

افتد، مگر نتيجه گناهى  رسد و قدمى به لغزش منى ىب بر بدن منىخراشى از چو ! اى على: رتين آيه در قرآن جميد اين است
تر از آن است كه درقيامت نسبت به آن جتديد نظر   خبشد گرامى آنچه خداوند در دنيا مى. است كه از عبد سر زده است

  .تر از آن است كه در آخرت يك بار ديگر كيفر دهد منايد عادل كند و آنچه را در دنيا عقوبت مى

ين جا ممكن است اين شبهه پيش آيد كه آن مهه بال و رنج و مصيبىت كه به انبيا و ائمه و اوليا وارد شد، مگر نتيجه  در ا
  گناه بوده است؟ آنان كه داراى مقام عصمت و مصونيت از گناهند، اين مسئله را چگونه بايد حل كرد؟

  :فرمايد امري املؤمنني عليه السالم در پاسخ اين شبهه مى

  اْلَبالَء لِلظّاملِِ اَدٌب، َو لِْلُمْؤِمِن اْمِتحاٌن، َو ِلَالنْبياِء َدَرجٌة، َو ِلْالْولياءِ  انَّ 

______________________________  
  .30): 42(شورى  -)1(

سوره  30، ذيل آيه 53/ 9: ؛ جممع البيان ىف تفسري القرآن3، ذيل حديث 137، باب 316/ 70: حبار األنوار -)2(
  . شورى

  322: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .َكراَمةٌ 
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  .بال براى ستم پيشه تأديب و براى اهل اميان امتحان و براى انبيا درجه و مقام و براى اوليا كرامت است

  :دارد حضرت سيد الّشهداء عليه السالم در دعاى عرفه به حمضر حضرت حق عرضه مى

  »2« !َو ما اْرَمحََك ىب َمَع َقبيِح ِفْعلى! ْهلىاهلى ما اْلَطَفَك ىب َمَع َعظيِم جَ 

با اين كه به مقام شامخ ربوىب تو و به موقعّيت واقعى خود در جهان هسىت نادامن، اما چه الطاف شاياىن  ! اى خداى من
  !كىن و با اين كردارهاى ناشايستم چه رحم و عطوفىت كه برامي ابراز منى! اى كه شامل حامل نفرموده

 ما به موجوديت خود از يك طرف، جهل ما به عظمت و لطف تو از طرف ديگر، مانع جريان لطف عمومى تو ناداىن«
  .خنواهد گشت

توانيم ريزش فيض عظيم تو را در هر حلظه به متام كاينات و موجود انساىن درك كنيم؟ ما كه حمبوس قوانني  ما چگونه مى
ما چشم به دنيا گشوده و . انات زير بناى كون و فساد را درك كنيمطبيعت هستيم و براى ما بسيار مشكل است كه جري

هاى شفافيم كه نور  ما آن شيشه. امي مهيشه درخشندگى نور وجود را بر در و ديوار اجزاى متام موجودات مشاهده منوده
  .منايد نور از خود آن شيشه است كند و او گمان مى دائماً در آن نفوذ مى

اى و مانند آن كرم ناچيز كه متام موجوديت خود را ساخته شده در النه  چكى به نام بدن جا دادهروح ما را در النه كو 
فته در زمني آب را جذب منوده و تا بلندترين  بيند و درك منى حمقر يك شاخه درخىت مى كند كه درخت به واسطه ريشه 

   است ترين برگ، حيات خود را مرهون مهان آب است و مهان آب شاخه و كوچك

______________________________  
  .24000، حديث 65، باب 437/ 2: ؛ مستدرك الوسائل55، حديث 1، باب 198/ 78: حبار األنوار -)1(

  .، دعاى عرفه348: ، اعمال خمصوص يوم عرفة؛ إقبال األعمال2، باب 225/ 95: حبار األنوار -)2(

  323: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .اس زندگى اوست،، او درباره باغبان و كيفيت و كميت فعاليت او هيچ گونه توجهى نداردكه اس

  پّشه كى داند كه اين باغ از كى است
 

اران زاد و مرگش در دى است   كو 
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  )مولوى(

شيشه ظلماىن اى كه او را شفاف منوده است از منبع ديگرى است يا نداند، ذات  اما آن شيشه خواه بداند نور درخشنده
است و آن كرم حمقر بداند كه حيات و موجوديت او نتيجه آب و خاك و كوشش باغبان است يا نداند، نور به شيشه 

  .ها از ريشه درخت خواهد رسيد ترين برگ ها و كوچك خواهد تابيد و باغبان فعاليت منوده و آب به بلندترين شاخه

گردمي، نه  آييم در يك حلظه زودگذر كه به لطف خداوندى تو متوجه مى مىگاهى كه به خود  وىل اى پروردگار لطيف، گاه
كنيم كه به غري از ما به چيز ديگرى  كنيم قوام تنها موجوديت ما بسته به لطف توست، بلكه گمان مى تنها درك مى

  .اى، فقط تو خداى ماىي نپرداخته

  چنان لطف تو شامل هر تن است
 

 «1»  كه هر بنده گويد خداى من است

  

عطا و خبشش حضرت او از باب آقائى و كرمش از ناحيه حمبت و لطفش از منعش بيشرت است و اگر در متام مدت عمر 
انسان، منعى از جانب او برسد، يا از باب عقوبت گناه و يا به قول امريمؤمنان عليه السالم از باب امتحان عبد است، تا 

  .مصيبت شكوفا شوداستعدادهاى انسان در كشتزار بال و 

______________________________  
  .47: نيايش حسني در عرفات -)1(

  324: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  گنجايش توانگرى خداوند  - 5

هاى پروردگار و ظهور اقتدار حقيقت هسىت در چهره خلقت و پى بردن به اسرار و رموز  انديشه در قدرت و توامنندى
  .تقّرب و صفا و روشىن دل هر بنده خداست آفرينش؛ مايه

پايه در برابر قدرت ازىل و ابدى گمان و شك به خود راه دهد، از درياى  هر كسى به خاطر وساوس شيطاىن و خياالت ىب
  .ره شود و در منجالب غفلت و تاريكى دل باقى خواهد ماند رمحت و عّزت خداوند ىب
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رتين عبادتانديشيدن در حكمت امور اهلى و قدرت  ناى هسىت از    .هاست نفوذ حق در 

  :از نىب مكرم اسالم صلى اهللا عليه و آله نقل شده است كه فرمود

  »1« .تـََفكَّروا ِىف آالِء اللَِّه َفِإنَُّكْم َلْن تـَْقِدُروا َقْدَرهُ 

  .گريى مناييد توانيد آن را اندازه هاى خداوند انديشه كنيد مهانا مشا منى در نعمت

  :ر بن خّالد از امام رضا عليه السالم درباره كيفيت عبادت پرسيد، حضرت فرمودمعمّ 

ا الِعباَدُة التـََّفكُُّر ىف   »2« .أَْمِر اللَِّه َعزََّوَجلَّ   لَْيَس اْلِعباَدُة َكثـَْرُة الصَّالِة َو الصَّْوِم ِإمنَّ

  .دن در امر و دستور خداوند متعال استعبادت به بسيار مناز خواندن و روزه گرفنت نيست بلكه عبادت انديشي

  :فرمايد مرحوم جملسى در توضيح اين روايت مى

   مقصود اين است كه عبادت منحصر به مناز و روزه نيست يعىن عبادت كامل«

______________________________  
  .161/ 1: ؛ جامع الّسعادات3، ذيل حديث 80، باب 322/ 68: حبار األنوار -)1(

  .4، حديث 55/ 2: ؛ الكاىف4، حديث 80، باب 322/ 68: حبار األنوار -)2(

  325: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

منظور از تفّكر در امر خدا، علم و آگاهى به كيفيت عمل و آداب و شرايط اعمال و . تفّكر در امر خداوند است
كه مناز و روزه زياد بدون توجه به شرايط و   و خالصه مطلب اين. عبادت است كه عبادت بدون اينها باطل است

ا عبادت نيست و اين احتمال است كه مناز و روزه زياد بدون تفّكر در مسائل شناخت خدا و . چگونگى و احكام آ
امام  »1« ».گردد رسول و ائمه هدايت عليهم السالم مهچنان كه خمالفان چنينند؛ پذيرفته نبوده و موجب دورى از حق مى

  :فرمايد ليه السالم درباره قدرت بيكران و رمحت گسرتده حق در امر آفرينش مىعلى ع



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

َمْن . ِغىن ُكلِّ َفقٍري، َو ِعزُّ ُكلِّ َذليِل، َو قـُوَُّة ُكلِّ َضعيٍف، َو َمْفزَُع ُكلِّ َمْلُهوفٍ . ٍء قاِئٌم ِبهِ  ٍء خاِضٌع َلُه، َو ُكلُّ َشى ُكلُّ شى
َع نُْطَقُه، وَ  َقَلبُهُ  َتَكلََّم مسَِ   »2« .َمْن َسَكَت َعِلَم ِسرَُّه، َو َمْن عاَش فـََعَلْيِه ِرْزُقُه، َو َمْن ماَت فَالَْيِه ُمنـْ

ثروت هر نيازمند و عّزت هر ذليل و قدرت هر ناتوان و پناهگاه هر . مهه چيز فروتن براى او و هر چيزى قائم به اوست
اى به عهده اوست و  داند، روزى هر زنده هر خاموش را مىشنود، باطن  سخن هر سخنگو را مى. ستم رسيده است

  .بازگشت هر كه مبريد به جانب او

  :فرمايد در خطبه معروف به اشباح كه در توصيف صفات كمال ذات حق تعاىل است مى

اْذ ُكلُّ ُمْعٍط ُمْنتـََقٌص ِسواُه، َو ُكلُّ ماِنٍع َمْذُموٌم ما َخالُه، الَيِفرُُّه اْلَمْنُع َو اجلُُْموُد، َو الُيْكديِه اْإلْعطاءُ َو اْجلُوُد،   احلَْْمُدِللَِّه الَّذى
َر اْقواتـَُهْم، وَ . ُهَو اْلَمنَّاُن ِبَفواِئِد النـَِّعِم، َو َعواِئِد اْلَمزيِد َو اْلِقَسمِ    َعيالُُه اخلَْالِئُق، َضِمَن اْرزاقـَُهْم، َو َقدَّ

______________________________  
  .80، باب 322/ 68: ر األنوارحبا -)1(

  .108خطبه : ج البالغه -)2(

  326: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .ُيْسَألُ  نـََهَج َسبيَل الرَّاِغبَني الَْيِه، َو الطَّاِلبَني ما َلَديِْه، َو لَْيَس ِمبا ُسِئَل ِباْجَوَد ِمْنُه ِمبا ملَْ 

يدستش منى وتش اضافه منىسپاس خداى را كه امساك و مجود بر ثر  اى جز او  منايد؛ زيرا هر خبشنده كند و عطا و خبشش 
ره اوست خبشنده انواع نعمت. اى جز او شايسته مذّمت است شود و هر منع كننده ثروتش كم مى ها و  ها و فراواىن 

ن را مقّدر منوده، و راه روشنش را به خور اويند، رزق مهه را ضمانت كرده و قوت و توشه آنا ها روزى مجيع آفريده. ها نصيب
كنندگان و خواهندگان آنچه نزد اوست نشان داده و اين طور نيست كه جود و خبشش او در آن جا كه از او  رغبت

  .خبواهند بيشرت از آن جا باشد كه از او خنواهند

دارد مهان طور كه در چند جاى قرآن بنابراين هيچ موجود زميىن و آمساىن تواناىي قدرشناسى توانگرى مطلق خداوند را ن
  :خداوند به اين نكته اشاره فرموده است

يًعا قـَْبَضُتهُ يـَْوَم اْلِقيَمِة َو السَّمَو ُت َمْطِويٌت ِبَيِميِنِه ُسْبحَنُه َو َتعَلى َو َما َقَدُرواْ اللََّه َحقَّ َقْدرِهِ    »2« »َعمَّا ُيْشرُِكونَ   َواْألَْرُض مجَِ
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ها  نه كه سزاوار اوست نشناختند، در حاىل كه زمني در روز قيامت يكسره در قبضه قدرت اوست، و آمسانو خدا را آن گو 
  .گريند هم درهم پيچيده به دست اوست؛ منزّه و برتر است از آنچه با او شريك مى

است و مهه معرفىت در حق بزرگ پروردگار است، كسى كه بداند او وجودى ناحمدود  آرى، سرچشمه شرك به خدا ىب
   آفرينش از ناحيه اوست و حىت در بقاى خود هر حلظه به فيض وجود او نيازمندند و تدبري هسىت و گشودن گره متام

______________________________  
  .90خطبه : ج البالغه -)1(

  .67): 39(زمر  -)2(

  327: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

گريد، پس چه جاى انكار  با قدرت اوست و حىت شفاعت به اذن او صورت مى ها به دست مشكالت و گسرتش رزق
  .حق و سرپيچى از اراده پروردگار بزرگ است

رفتند، معنايش اين است كه مؤمنان  پذيرفتند راه كفر و عصيان را منى مشركان، خدا را به حق نشناختند كه اگر مى
اين از اين كه پيامرب گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله اعرتاف اند، بنابر  خداپرست او را به حق و حقانيت شناخته

  :فرمايد مى

  »1« .ما َعَبْدناَك َحقَّ ِعباَدِتَك َو ما َعَرْفناَك َحقَّ َمْعرِفَِتكَ 

  .حق تو را در عبادت به جاى نياوردمي و حق تو را در شناخت واقعى تو نشناختيم

  :بايد دانست كه معرفت داراى مراحلى است

  .مرحله باالى آن پى بردن به كنه ذات خداست كه براى هيچ موجودى ممكن نيست كه مقصود حضرت مهني مرتبه است

هاست و آن شناخت امجاىل از صفات و افعال اوست كه به فراخور انديشه و  تر كه در حد استعداد انسان اما مراحل پايني
وىل مشركان و كّفار از . وم خردمندان و مردم سفارش شده استبه عم» معرفة الّله«باشد و اين  برداشت عقل بشرى مى

  .مهني مرحله هم حمروم ماندند
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  هاى خداوند انتظار مزد نداشنت در برابر خبشش - 6

  

  .نفس آدمى اين گونه است كه بدون قناعت، آسايش و آرامش ندارد

براى كارهاى دنيوى و يك اتاق براى خانواده تواند يك اتاق براى خود و يك اتاق  انسان اگر مى: در روايات آمده است
   دارى آن پرسىت و نگه يعىن اگر خبواهد بيش از اين داشته باشد گرفتار مال. داشته باشد اتاق چهارم در اختيار شيطان است

______________________________  
  .1، ذيل حديث 61، باب 23/ 68: حبار األنوار -)1(

  328: ، ص7 ، جتفسري و شرح صحيفه سجاديه

  .شود و در نتيجه او نگهبان؛ مال خود است مى

يه امكانات بايد كفايت را در خانه جا داد چون مى خواهيم ماشني و تلفن و  قناعت در جان ما جا نيفتاده است و در 
ا را مجع كىن مشىت؛ جهيزيه را از راه حالل و حرام فراهم كنيم و در حد كفايت تالش منى رها كىن دشىت  شود؛ اگر آ

شناسد؛ و روز به روز بيشرت در افزون خواهى فرو  يعىن بيشرت از آن زياد است و دشت رها شده انساىن كه منى. است
  .رود مى

گذرد و اهل كفايت است نسبت به زيادى درخواسىت ندارد تا از آن بگذرد و اين كمال  آدم قانع كه از خواسته خود مى
. گومي خدايا، تو عطا و خبشش بنما؛ من چيزى منى: گوىي سليم و رضا كه در مقام تسليم مىباالترى است، مانند مقام ت

به هر حال خداوند در برابر لطف و . خدايا، تو هر لطفى اجنام بدهى، من راضى هستم: گوىي وىل در مقام رضا مى
اى بزرگوارى حق، وظيفه هر انساىن كند وىل به اقتض اش انتظار جربان يا حق متقابل درخواست منى خبشش خود از بنده

  .است كه به تكاليف ديىن خود عمل كند

  :فرمايد خداوند در اين زمينه به كرامت لطف خويش اشاره مى

ُلوَن اْجلَنََّة يـُْرَزُقوَن ِفيَها ِبَغْريِ َو ُهَو ُمْؤِمٌن فَأُْولِئَك َيْدخُ   ِإالَّ ِمثْـَلَها َو َمْن َعِمَل صِلًحا ّمن ذََكٍر أَْو أُنَثى  َمْن َعِمَل َسيَّئًة َفَال ُجيَْزى
  »1« »ِحَسابٍ 
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هر كه بدى كند جز به مانند آن كيفر نيابد، و از مردان يا زنان كساىن كه كار شايسته اجنام دهند در حاىل كه مؤمن 
شت درآيند و در آن ىب   .حساْب روزى يابند باشند، آنان در 

كند و از يكسو با عدالت در مورد جمرمان به مقدار  ويش اشاره مىحضرت رب دراين آيه به لطف حساب شده خ
  .شوند جرمشان جرميه مى

______________________________  
  .40): 40(غافر  -)1(

  329: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

دهد و هيچ گونه  مىحساس به مؤمنان  انتهاى خود؛ در برابر يك عمل صاحل پاداش ىب و از سوى ديگر با فضل ىب
  .اى در آن رعايت خنواهد شد موازنه

پاداشى كه هيچ چشمى نديده و گوشى نشنيده و حىت به فكر بشرى خطور نكرده است و حضرت حق در برابر اين مهه 
  .ها در دنيا و آخرت دريافىت ندارد پاداش

ه عطا و خبشش خمصوص كساىن است كه مواهب حمدود اشاره به اين نكته است كه حماسب  ِبَغْريِ ِحَسابٍ  :فرمايد وقىت كه مى
پايان است  هاى او نامعلوم و ىب ترسند اگر حساب را نگه ندارند گرفتار كمبود شوند، اما كسى كه گنجينه نعمت دارند، مى

شود تا نياز به حسابگرى داشته باشد و در برابرش از ديگران حساب بكشد،  هر قدر ببخشد كاسىت در آن پيدا منى
زند و يا در برابر  دهد وىل در برابر يك گناه يك چوب مى بنابراين كسى كه در برابر يك عمل نيك ده برابر پاداش مى

آيد؛  برد و يا ثواب مناز مجاعت ده نفر به باال به حساب فرشته هم در منى احسان به هفتصد پاداش و بيشرت باال مى
  تواند خواهشى داشته باشد؟ چگونه مى

   و پاداش در كالم عّالمه طباطبائى رابطه عمل

  :نويسد عّالمه طباطبائى رمحه اهللا در توضيح رابطه عمل و پاداش مى

ى« هاى عقالىي و قوانيىن كه در ميان عقال حكمفرماست چنانچه به كار بسته شوند پيامدهاى خوب و زيباىي  امر و 
ا نافرماىن. دارند كه مهان ثواب و پاداش است شود پيامدهاى بد و ناپسندى دارند كه به نام كيفر خوانده  چنانچه از آ

  .شود مى
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ى اين پاداش و كيفر به مانند راه چاره پاداش خوب در برابر . شوند ها انديشيده مى اى است كه براى كار بسنت امر و 
وى راه باطل كه سراجنام آن  اطاعت از دستورهاى اهلى و كيفر بد در برابر سرپيچى و مقابله با حق است و ترساندن از پري 

  ...گمراهى و سرنگوىن است 

   پس كمى و زيادى و شدت و ضعف پاداش و كيفر، نسبت به نياز به كار تفاوت

  330: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

زيرا فرمانده يابد و هر چه نياز كمرت باشد، پاداش كمرت است؛  هر چه نياز بيشرت باشد، مزد و پاداش افزايش مى. كند مى
  ...و فرمانرب و تكليف دهنده و فرد مكلف به منزله فروشنده و خريدار هستند 

اى را در پيش   خداوند سبحان نيز در سخنان خود با ما مهان شيوه. اين چيزى است كه در ميان عاقالن جامعه وجود دارد
دين خود به سوى آن راهنماىي فرموده، در قالب  امي و خوشبخىت ما را كه از طريق گرفته كه ما با يكديگر در پيش گرفته

ى و پاداش و تنبيه و بشارت و بيم و وعده پاداش و كيفر داده است،  سنت ها و قوانني اجتماعى رخيته است و امر و 
ما كنيم و خداوند متعال پس از هشدار به  امي، دين را هم دريافت مى پس با مهان سادگى كه قوانني اجتماعى را پذيرفته

  :فرموده است

  »1« »ِمنُكم ّمْن َأَحٍد أََبًدا  َوَلْوَال َفْضُل اللَِّه َعَلْيُكْم َو َرْمحَُتُه َما زََكى

  .شد پاك منى] از عقايد باطل و اعمال و اخالق ناپسند[و اگر فضل و رمحت خدا بر مشا نبود، هرگز احدى از مشا 

رسول الّله صلى اهللا  »2« .منت او باشد تا در دايره لطف او قرار گريمي ىبتنها تكيه و اميد مهه بايد رمحت و عطاى نعمت 
  :فرمايد عليه و آله مى

ا ِلَثواِىب َفِإنـَُّهْم َلوِاْجتَـَهُدوا َو أَتْـَعُبوا أَنـُْفَسُهم َأْعَمارَ   َأْعماهلِِم الَّىت  اليـَتَِّكِل اْلعاِمُلوَن َعلى: قاَل اللَُّه َعزََّوَجلَّ     ِعباَدتى  ُهْم ىفيـَْعَمُلوَ
  َو َرِفيِع الدََّرجاِت اْلُعلى  َجنَّاتى  َو النَِّعيِم ىف  ِمْن َكراَمىت  ِفيما َيْطلُُبوَن ِعْندى  كانُوا ُمَقصِّرِيَن َغيـَْر باِلِغَني ِىف ِعباَدِِم ُكْنَه ِعباَدتى

   َولِكْن ِبَرْمحَىت  َجوارى  ىف

______________________________  
  .21): 24(نور  -)1(
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  .سوره مائده 118، ذيل آيه 375 -374/ 6: تفسري امليزان -)2(

  331: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .فـَْلَيْطَمِئنُّوا  ُحْسِن الظَّنِّ ىب  فـَْليَـْرُجوا َو ِإىل  فـَْلَيِثُقوا َو َفْضلى

دهند، تكيه نكنند؛ زيرا اگر متام  سب پاداش من اجنام مىعمل كنندگان به اعماىل كه براى ك: فرمايد خداوند متعال مى
عمرشان را در عبادت من بكوشند و به زمحت افتند باز كوتاهى كرده باشند و به كنه عبادمت به سبب آن كرامىت كه نزد من 

شتم و درجه است و نعمت يه كنند؛ و به جويند؛ نرسند بلكه بايد به رمحت و خبشايش من تك اى بلند مرتبه را مى هاى 
  .لطف من اميدوار باشند و با خوش گماىن به من اطمينان كنند

سازد، پس بايد   توان شناخت كه خداوند درباره آنان بر زبان بندگان خويش جارى مى بنابراين نيكوكاران را از سخناىن مى
  .تاريك حمشر است ترين اندوخته در زندگى، كار نيك باشد كه ره توشه آخرت و نور راه كه دوست داشتىن

   عدالت در جمازات جمرمان - 7

  

هاى حتمى خداوند در قرآن جميد و هشدارهاى معصومان دين، برخورد با جمرمان و ستمگران است؛ زيرا گاهى  از وعده
سخن از حقوق شخصى و مسائل جزئى و اخالقى فرد است كه از روش حق تعاىل و سريه معصومان عليهم السالم در 

  .اى، منش بزرگوارى و خبشش كرميانه است و مهني شيوه بيشرت اوقات سبب هدايت وبيدارى ديگران شده است حوزهچنني 

  :فرمايد هاى خويش به عنوان بصرى مى امام صادق عليه السالم در سفارش

ْعَت َعْشراً فَـ : ِىف احلِْْلِم َفَمْن قاَل َلكَ   َو امَّا اللَّواتى ِإْن قـُْلَت َعْشراً َملْ َتْسَمْع واِحَدًة َو َمْن َشَتَمَك فـَُقْل : ُقلْ ِإْن قـُْلَت واِحَدًة مسَِ
   ، َو ِإْن ُكْنَت كاِذباً ِفيما تـَُقوُل َفاللَّهُ َأْسَأُل َأْن يـَْغِفَر َلكَ  ِإْن ُكْنَت صاِدقاً ِفيما تـَُقوُل َفَأْسَأُل اللََّه َأْن يـَْغِفَر ىل: َلهُ 

______________________________  
  .45، حديث 59، باب 385/ 67: ؛ حبار األنوار1، حديث 71/ 2: الكاىف -)1(
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  »1« .َفِعْدُه ِبالنَِّصيَحَة َو الرِّعاءِ   َو َمْن َوَعَدَك ِباَخلىن

شنوى، در پاسخش  ده تا مى اگر يكى بگوىي: اگر كسى به تو گفت: و اما آن چيزهاىي كه درباره بردبارى است اين كه
گوىي راست باشد، از  اگر آنچه مى: اگر كسى به تو ناسزا گفت، به او بگو. بگو اگر ده تا بگوىي يكى هم خنواهى شنيد

اگر كسى به تو وعده اذّيت و . خواهم كه تو را بيامرزد خواهم كه مرا بيامرزد و اگر دروغ باشد، از خداوند مى خداوند مى
  .او را به نصيحت و مدارا وعده بدهآزار دهد تو 

و گاهى حقوق ديگران و سرمايه عمومى جامعه مطرح است كه جان و مال و ناموس و خانه و مرز كشورى در خطر 
  .گريد جتاوز و نابودى قرار مى

هاى  خطاباند بلكه با  خداوند متعال و پيامربان اعظم و اولياى اهلى هرگز در برابر ستم و گناه و فساد سكوت نكرده
اند و يا  اند و يا در زمان مناسب او را جمازات كرده ديدى و هشدارهاى تنبيهى؛ فرد يا گروهى را از عمل جمرمانه بازداشته

  .تر است به ويژه اگر مهلىت هم داده شود؛ كيفرشان سخت. كنند در قيامت به حساب او رسيدگى مى

  :فرمايد خداوند در اين زمينه مى

َا ُمنِْلى َهلُْم لِيَـْزَداُدواْ ِإْمثًا وَ َوَال  َا ُمنِْلى َهلُْم َخيـٌْر ِالَنُفِسِهْم ِإمنَّ   »2« »َهلُْم َعَذاٌب مُِّهنيٌ َحيَْسَنبَّ الَِّذيَن َكَفُرواْ أَمنَّ

 دهيم به سودشان خواهد بود، جز اين نيست كه مهلتشان و كساىن كه كافر شدند، گمان نكنند مهلىت كه به آنان مى
  .دهيم تا بر گناه خود بيفزايند، و براى آنان عذاىب خوار كننده است مى

______________________________  
  .328 -327: ؛ مشكاة األنوار17، حديث 7، باب 226/ 1: حبار األنوار -)1(

  .178): 3(آل عمران  -)2(

  333: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

عت خبشيدن به خشم و انتقام خداوند، چيزى نافذتر از ستمگرى نيست؛ زيرا خداوند در دگرگوىن نعمت خداوند و سر 
  .شنود و در كمني ستمگران است دعاى ستمديدگان را مى
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  :فرمايد حضرت على عليه السالم مى

  »1« .ِمْن َمساِغ رِيِقهِ   ريِقِه َو ِمبَْوِضَع الشَّجىَجماِز طَ   َو َلِئْن اْمَهَل اللَُّه الظَّاِملَ فـََلْن يـَُفوَت اْخُذُه َو ُهَو َلُه ِباْلِمرصاِد َعلى

رود و بر سر راه او در حاىل كه گلويش در  اگر خداوند ستمكار را مهلت دهد هرگز فرصت مؤاخذه او از دستش منى
  .دست قدرت اوست در كمني است

   هاى دنيوى و اخروى عدل خداوند و جمازات

هاى دنيوى و اخروى و تفاوت اعمال انسان با  اند كه آيا انواع جمازات مطرح كردهاى پرسشى را در باب عدل اهلى  عده
  عدل خداوند تناسب دارد يا نه؟

هاى دو جهان و قوانيىن كه بر هر يك  هاى اخروى با پرداخنت به تفاوت در پاسخ شهيد مطهرى رمحه اهللا در حبث جمازات
ا حاكم است و آثار و نتاجيى كه در سرنوشت موجودات دارد و ارتباطهاىي كه بني دو جهان برقرار است، مانند اين   از آ

شت يا آتش در آخرت مى   :گويد شود؛ به عنوان مقدمه مى كه اذكار و كالم ما در دنيا موجب ساخنت 

تان در روايات دارمي كه با فرستادن اذكار و دعاهاىي كه در تسبيح و تقديس خداوند است در نشئه ديگر تبديل به درخ
هاى سرسبزند تا هنگامى كه مؤمن به  ها و باغ و گروهى بّنا مشغول ساخنت كاخ. شود شت يا مصاحل ساختماىن مى

   بيند يعىن مهچنان كه انسان با كارهاى شود جاى مهيشگى خود را زيبا مى قيامت وارد مى

______________________________  
  .96خطبه : ج البالغه -)1(

  334: ، ص7 صحيفه سجاديه، ج تفسري و شرح

شت را به وجود مى آورد، با اعمال ناپسند و بد خويش نيز آتش جهّنم را  نيك در اين جهان، درختان و آجرهاى 
  .سازد و گاهى ممكن است اين آتش گناه، حسنات او را هم نابود سازد ور مى شعله

   انواع جمازات
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  :نويسد يا با كيفرهاى آخرت مىهاى دن شهيد مطهرى براى تناسب دادن جمازات

  :جمازات بر سه گونه است«

  )تنبيه و عربت(جمازات قراردادى  - 1

  )مكافات دنيوى. (جمازاتى كه با گناه رابطه تكويىن و طبيعى دارد - 2

  )عذاب اخروى. (جمازاتى كه جتسم خود جرم است و چيزى از آن نيست - 3

   جمازات قراردادى[

كيفرها و مقررات جزائى است كه در جوامع بشرى به وسيله مقّننني اهلى يا غرياهلى وضع گرديده نوع اّول؛ جمازات مهان  ] 
ها دو چيز است يكى جلوگريى از تكرار جرم به وسيله خود جمرم يا ديگران از طريق رعىب كه   فايده اين گونه جمازات. است

  .ناميد» تنبيه«را توان اين نوع جمازات  كند، به مهني جهت مى كيفر دادن اجياد مى

  .فايده ديگر، تشفى و تسّلى خاطر ستمديده است و اين در مواردى است كه از نوع جنايت و جتاوز به ديگران باشد

تواند جانشني آن   قوانني جزائى براى تربيت جمرمان و براى برقرار نظم در جامعه ضرورى و الزم است؛ هيچ چيز ديگر منى
  .در جهان آخرت معقول نيستها  و اين گونه جمازات. گردد

  335: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

   جمازات دنيوى[

ها، كيفرهاىي است كه رابطه عّلى و معلوىل با جرم دارند، يعىن معلول جرم و نتيجه طبيعى آن  دّومني نوع؛ از انواع جمازات] 
بسيارى از گناهان، اثرات وضعى ناگوارى در مهني جهان . نامند اين كيفرها را مكافات عمل يا اثر وضعى گناه مى. است

اى بر روان  آورد، صدمه هاى اجتماعى به بار مى مثًال شراخبوارى عالوه بر اين كه زيان. آورد براى ارتكاب كننده به وجود مى
و فحشا ممكن گردد  هاى كبدى مى سازد كه موجب اختالل اعصاب و تصّلب شرايني و ناراحت و جسم شراخبوار وارد مى

اينها اثر ذاتى گناه است و كيفر قانوىن نيست تا گفته شود كه بايد تناسب جرم . است سوزاك و سفليس توليد كند
. بدى كردن با والدين در مهني جهان كيفر دارد خمصوصاً اگر آن بدى كشنت والدين باشد. وجمازات در آن رعايت گردد

ا ىب عكس العمل منىحىت اگر پدر و مادر انسان فاسق و يا كا   .ماند فر هم باشند باز هم بدى نسبت به آ
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   جمازات اخروى[

تر با گناهان دارند، رابطه عمل و جزا در آخرت نه مانند نوع  هاى جهان ديگر، رابطه تكويىن قوى سومني نوع، جمازات] 
م يك درجه باالتر است و اّحتاد حكمفرماست، يعىن آنچه كه در  در اين جا رابطه عينيت. اّول و نه نوع دّوم بلكه از آ

است آخرت به عنوان پاداش يا كيفر به نيكوكاران و بدكاران داده مى   .شود، جتّسم خود عمل آ

نعيم و عذاب آن جا مهني اعمال نيك و بد است كه وقىت پرده كنار رود جتسم و . جمازات آخرت، جتّسم يافنت عمل است
گريد، غيبت و رجنانيدن مردم به صورت  شود و در كنار انسان قرار مى صورتى زيبا مى كند، تالوت قرآن متثل پيدا مى

  .آيد خورش سگان جهّنم درمى

  336: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

بنابراين رعايت تناسب در مورد كيفرهاى اجتماعى و قرار دادى؛ اين گونه كيفرها، قانونگذار بايد متناسب بودن كيفر را با 
اما در كيفرهاىي كه رابطه تكويىن با عمل دارد يعىن معلول واقعى و اثر حقيقى كردار است يا كيفرى كه . رم در نظر بگريدج

ديگر جماىل از براى حبث تناسب داشنت و نداشنت . با گناه، رابطه عينيت و وحدت دارد و در حقيقت خود عمل است
  .روى آن، آتش جهّنم و عذاب ابدى استاين معصيت و گناه است كه نتيجه اخ »1« ».نيست

گنهكار براى دفع عذاب، واقعيىت مهچون توبه و انابه و تسليم شدن در برابر اوامر و نواهى حضرت حمبوب در مقابل 
  .دارد

ره بگريد و آتشى را كه  گنهكار مى تواند، باتوسل به توبه و بازگشت و جربان گذشته، از مغفرت و رمحت حضرت حق 
  .فروخته خاموش منايدخود برا

______________________________  
  .هاى اخروى جمازات: ، خبش هفتم213 -189: عدل اهلى، شهيد مطهرى -)1(
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أَنَا الَِّذي َأْوقـََرِت » 14«نَا َذا يَا َربِّ َمْطُروٌح بـَْنيَ َيَدْيَك َلبـَّْيَك َو َسْعَدْيَك َها أَ : َو أَنَا يَا ِإهلَِي َعْبُدَك الَِّذي أََمْرَتُه ِبالدَُّعآِء فـََقالَ [
نُوُب ُعُمَرُه َو أَنَا الَِّذي ِجبَْهِلِه َعَصاَك َو َملْ َتُكْن َأْهًال  َهْل أَْنَت يَا ِإهلَِي » 15«ِمْنهُ ِلَذاَك  اخلََْطايَا َظْهَرُه َو أَنَا الَِّذي أَفـَْنِت الذُّ

  َدَعاَك َفأُْبِلَغ ِيف الدَُّعاِء؟ أَْم أَْنَت َغاِفٌر ِلَمْن َبَكاَك فَُأْسرَِع ِيف اْلُبَكاِء؟ رَاِحٌم َمنْ 

  ]َأْم أَْنَت ُمَتَجاِوٌز َعمَّْن َعفََّر َلَك َوْجَهُه َتَذلًُّال؟ أَْم أَْنَت ُمْغٍن َمْن َشَكا ِإلَْيَك فـَْقَرُه تـَوَكًُّال؟

كه ! اينك منم اى پروردگارم. او را به دعا دستور دادى؛ پس لبيك و سعديك گفتبنده توام؛ كه ! و من اى خداى من
انداخته شده در برابر توام؛ منم كه خطاها پشتم را سنگني كرده؛ و منم كه گناهان عمرم را نابود ساخته؛ و منم كه به 

  .امله كنمنادانيم، تو را نافرماىن كردم، و تو شايسته اين نبودى كه من اين گونه با تو مع

كند، تا در خواندن تو اصرار ورزد، يا كسى كه به درگاهت   آيا حضرتت به كسى كه تو را خبواند، رحم مى! اى خداى من
كىن از كسى كه از باب فروتىن، صورت به خاك درگاهت  آمرزى تا در گريه شتاب كند، يا گذشت مى گريه و زارى كند مى

ى دسىت خودش به تو شكايت كند، ىب نياز مىسايد؟ يا كسى كه از باب توّكل و اعتم   سازى؟ اد، از 
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   لطف حضرت حق

  .آيات قرآن و روايات و كلمات حضرت سجاد عليه السالم در دعاهاى ديگر پاسخ متام اين سؤاالت را داده است

  .اش قبول است توبهكارى كه عصيانش بر اثر جهل بوده، صد در صد  معصيت«

رتين وجه ترّحم مى دهد و  فرمايد، اشك گنهكار را وسيله خاموش كردن آتش جهّنم قرار مى او به متام دعاكنندگان به 
ادن را در دنيا و آخرت رفعت و شوكت و عظمت و آبرو مى دهد و فقر فقري چه فقر مادى و چه فقر  صورت بر خاك 

رتين صورت از خز    .كند انه كرمش تبديل به ىب نيازى مىمعنوى را به 

  .اى كه براى خدا و در راه خدا باشد، خاموش كننده آتش درون و نابود كننده عذاب بريون است گريه

ا را به انواعى تقسيم كرد توان گريه با دّقت در وضع رواىن مردان اهلى، مى   :هاى آ

  .ندامت از گناهان و معاصى - 1
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ام دربازگشت  - 2   .اىي به سوى خدااحساس ا

  .احساس عظمت - 3

  .شوق و نشاط - 4

  .خوف و خشيت - 5

هاى اهلى، بستگى به اوج و اعتالى روحى دارد، هر اندازه كه هيجان و رقت قلب، مولود توّجهات  مالك مقدس بودن گريه
آرى، انساىن كه دچار  »1« ».تر خواهد بود تر و باارزش هاى ناشى از آن توّجهات باعظمت علوى برتر بوده باشد، گريه

تواند اين فقر را  داند جز ذات اقدس حضرت حق، احدى منى فقر معنوى است و به طور كامل به اين فقر توجه دارد و مى
   جربان كند، به

______________________________  
  .269/ 4: تفسريمثنوى -)1(
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كند و با تضرّع و ندبه، درياى رمحت اهلى را به جوش آورده،  ست نياز به سوى ىب نياز دراز مىافتد و د حالت دعا مى
  .منايد منايد و كمبودهاى دروىن خود را بدين وسيله جربان مى انوار توفيق را متوجه خود مى
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ِإهلَِي َفَصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد » 17«ُمْعِطياً َغيـَْرَك؟ َو َال َختُْذْل َمْن َال َيْستـَْغِين َعْنَك ِبَأَحٍد ُدوَنَك ِإهلَِي َال ُختَيِّْب َمْن َال جيَُِد » 16«[ 
َقِد انـَْتَصْبُت بـَْنيَ َيَدْيَك  بِالرَّدِّ وَ  َو آِلِه؟ َو َال تـُْعِرْض َعينِّ َو َقْد أَقْـبَـْلُت َعَلْيَك؟ َو َال َحتْرِْمِين َو َقْد َرِغْبُت ِإلَْيَك َو َال َجتْبَـْهِين 

َسَك بِاْلَعْفِو َفاْعُف َعينِّ أَْنَت الَِّذي َوَصْفَت نـَْفَسَك بِالرَّْمحَِة َفَصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آلِِه َو اْرَمحِْين َو أَْنَت الَِّذي َمسَّْيَت نـَفْ » 18«
َجَوارِِحي ِمْن َهْيَبِتَك ) انِْتَفاضَ (َو َوِجيَب قـَْلِيب ِمْن َخْشَيِتَك َو انِْتَقاَض َقْد تـََرى يَا ِإهلَِي فـَْيَض َدْمِعي ِمْن ِخيَفِتَك » 19«
  ] ِتكَ ُكلُّ َذِلَك َحَياءٌ ِمْنَك ِلُسوِء َعَمِلي َو ِلَذاَك َمخََد َصْوِيت َعِن اجلَْْأِر ِإلَْيَك َو َكلَّ ِلَساِين َعْن ُمَناَجا» 20«
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يابد، نااميد مكن و كسى را كه از تو به احدى غري تو ىب نياز  اى منى ا كنندهكسى را كه جز تو عط! اى خداى من
  .يار رها مكن شود، خوار و ىب منى

ام، از من روى مگردان و اكنون كه به تو رغبت   بر حمّمد و آلش درود فرست، در حاىل كه به تو روى آورده! خداى من
ام مزن، و با من برخورد تلخ  ام، دست رّد به سينه در برابرت قرار گرفته اينك كه. ام، مرا از لطف و رمحتت حمروم مكن كرده

اى، بر حمّمد و آلش درود فرست، و به من رحم كن، و  و بد نداشته باش؛ توىي كه وجود مقّدست را به رمحت وصف كرده
  توىي كه خود را
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جريان اشكم را به خاطر ترسى كه از تو دارم، و لرزيدن دمل را ! ا ببخش اى خداى مناى؛ بنابراين مر  خطاخبش ناميده
  .كىن حمض خشيىت كه نسبت به عظمت تو دارم، و حركت و تكان اعضامي را در برابر بيمى كه از تو دارم مشاهده مى

م به خاطر اعمال زشىت كه از من سرز  ده؛ به مهني سبب صدامي از مهه اينها حمصول شرمسارى من از حضرت توست؛ آ
  .اين كه به درگاهت به زارى بلند شود، خاموش شده و زبامن از راز و نياز با تو باز مانده

  مناجات با خدا

دامن كه بني ساكنان اين كره خاكى، نظرت نسبت به من چگونه است؛ و در آن  اى حمبوب من و آقاى بزرگوارم، منى«
  خواهى كرد؟سراى وحشتناك با من چگونه رفتار 

گوىي؟ اگر بگوىي نه، پس واى بر من واى بر من و واى از اين  دانستم كه در پاسخ دعاى من چه مى موالى من كاش مى
  .بيچارگى

واى بر عقلم، اگر پروردگار او را از خود براند و از مقام نور و شرف حضور و مرتبه متكني دور گردد و بنده هوا و هوس 
سگ غضب گردد و از جماورت با پاكيزگان حمجوب و از نزديكى به پروردگار حمروم شود،  و مطيع خوك شهوت و خادم

  .در اين صورت از حقيقت خود مسخ گشته و شيطاىن فتنه گر و ابليسى حيله باز خواهد گشت

د به مرتبه واى بر روح من، اگر از جوار خداوندى منع و از تعّلق به عّز قدس حمروم و از حضور جملس انس طرد و از ورو 
  .عليني حمجوب گشته و در دركات سجني جاى گزيند و با شياطني قرين گردد
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اى واى بر قلىب مثل قلب من، اگر از ياد خدا منع و از حمبت خداوند حمروم گشته و هواى شيطان كند و عاشق اين 
  دنياى پست شده و شيداى حمبت او گشته و
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دام او بيفتد و به زمني بچسبد كه آن وقت مثلش، مثل سگ است كه اگرآهنگ او كىن بر تو پارس خواهد كرد و در  در
نتيجه از ظلمت معاصى سياه گشته و ياد خدا را از ياد خواهد برد و به جاى كسب علم و دانش گرفتار وسواس خواهد  

  .گشت

بگريد و در اين دنيا خبواهد تو را عذاب كند و به سر خوك و يا اى سر من، چگونه خواهى بود اگر غضب اهلى تو را 
ات را سياه گردانيده و بني مهه عامليان تو را رسوا و مفتضح سازد، يا اين كه  ميموىن تو را مسخ گرداند، يا اين كه چهره

اى كه بسيار از گناهكاران بودند   هبيناىي يا شنواىي و يا گوياىي تو را از تو بگريد و يا چهره ات را زشت گرداند، آيا نشنيد
ا  كه خداوند بر آنان غضب منود و آنان را بدينگونه در مهني دنيا عذاب فرمود، يا اين كه آتشى فرستاد كه در مهني دنيا آ

حالت چگونه خواهد بود اگر پس از مرگ به عذاب اهلى گرفتار شوى كه آن ! را سوزانيد و سپس به آتش دوزخ روانه كرد
  !!تر خواهد بود به مراتب دردناك عذاب

ره ات را از اين دنيا گرفىت، زود است كه خاك قرب،   آيا احوال قرب و پوسيدگى بدن را در گور در نظر منى آورى، آنگاه كه 
ات جارى گردد و اين منظر نظيف و  هاى چشم به گونه ات، داخل شوند و حدقه ها در بيىن گوشِت بدنت را خبورد و كرم

  !!اى مبدل شود و گوشت صورتت بر خاك ريزد و چرك و خون با هم درآميزد لطيف به جيفه گنديدهمجال 

اى آهنني و  شوند كه حرارتش شديد و گودى آن بسيار و زيورآالت آن زجنريه بدان كه گناهكاران در آتشى افكنده مى
  !شرابش آب جوش و چرك و خون است

آه، از اين فضاحت، اى موال و آقاى من، اين چه جرأتى بود كه من بر تو واى از اين ىب حيائى، ! آه، اى خداى من
داشتم، اين چه حسرتى بود كه براى خود فراهم آوردم، به عّزت و جاللت سوگند اى حمبوب من، اگر مرا طاقت بر عذاب 

قاب مربوط به گناهامن را شدم، بلكه عذاب و ع تو و قدرتى در مقابل انتقام تو بود، هرگز عفو و خبششت را خواستار منى
  .طلبيدم مى
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مرا چه شده كه پس از اين مهه كرامات كه بر من ارزاىن داشىت باز تو را معصيت كردم و با اين كه رو سومي منودى از تو 
ين مهه لطف كه با مهه اين امور باز براى روى برگرداندم، منزهى تو اى مهربان خداى من، سبحان الّله از اين مهه حلم و ا

من و امثال من از گناهكاران فرو مايه پست، باب توبه را گشوده و ما را از بازگشت به جوار خود منع ننموده و براى 
  »1« ».اى تائبان وعده قبول و عفو گناهان و تبديل آن به چندين برابر از حسنات مقّرر فرموده

  به ما ببخشيا رب گناه اهل جهان را 
 

  ما را سپس به رمحت ىب منتها ببخش

  

  امي سزاوار رمحتت هر چند ما نه
 

  ما را بدانچه نيست سزاوار ما ببخش

  گفىت كه مستجاب كنم گر دعا كىن
 

  توفيق هم عطا كن و حال دعا ببخش

  بگذر از آن گناه كه سّدره دعاست
 

  هم بر دعاى ما اثرى بر مال ببخش

  چو ديگران به نواىي مگر رسيمتا هم 
 

  ما را به سوز سينه هر ىب نوا ببخش

  دهلاى ما كه تريه شد از زنگ معصيت
 

  يا رب به نور معرفت خود صفا ببخش

  دور از كاروان سعادت فتاده امي
 

  ما را به رهروان طريق وفا ببخش

  روزى كه هر كس به شفيعى برد پناه
 

  ببخشما را به آبروى شه انبيا 

  گر از خواص امت مرحومه نيستيم
 

  ما را به لطف عام شه اوليا ببخش

  ما را ز اهل بيت واليت اميدهاست
 

  تقصري ما به حرمت خري النسا ببخش

 گريم به ما معاويه نفس چريه شد
 

  ما را به رأفت حسن جمتىب ببخش

  تا بر حسني عقل سليم اقتدا كنيم
 

  ببخش عصيان ما به خامس آل عبا

  از شيخ و شاب چون مهه بيمار غفلتيم
 

  در سايه امام چهارم شفا ببخش
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 در راه علم و معرفت از ما قصور شد
 

  ما را به علم باقر امحد سخا ببخش

  تا جز طريق صدق و صفا راه نسپرمي
 

  ما را به زهد صادق حيدر عطا ببخش

______________________________  
  .هاى عارف باللَّه حاج مريزا جواد آقا ملكى تربيزى مناجات -)1(
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  زين تنگناى حمبس تن تا برون رومي
 

  ما را به حلم موسى جعفر بيا ببخش

  از قريب ار به غربت دنيا فتاده امي
 

  عصيان ما به ساحت قدس رضا ببخش

 سپهر جود ما را به آبروى جواد آن
 

  يعىن تقى به علم و عمل مرتقى ببخش

  يا ر ب به سيدالنقيا شاه دين نقى
 

  ما را به راه دين نظر كيميا ببخش

  هر چند رمحت تو فزونرت ز جرم ماست
 

  ما را به حق عسگرى ذوالعطا ببخش

 عمرى زما اگر چه نديدى جبز خطا
 

  يا ذاالكرم به مهدى صاحب لوا ببخش

  

  345: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

يَّ فـََلْم َتْشَهْرِين َو َكْم ِمْن يَا ِإهلَِي فـََلَك احلَْْمُد َفَكْم ِمْن َعآئَِبٍة َستَـْرتـََها َعَليَّ فـََلْم تـَْفَضْحِين َو َكْم ِمْن َذْنٍب َغطَّْيَتُه َعلَ » 21«[ 
َا فـََلْم تـَْهِتْك َعينِّ  َا ِلَمْن يـَْلَتِمُس َمَعآِيِيب ِمْن ِجَريِيت وَ  َشائَِبٍة أَْلَمْمُت ِ ِ َرَها َو َملْ تـَُقلِّْدِين َمْكُروَه َشَنارَِها َو َملْ تـُْبِد َسْوَءا  ِستـْ

يَا ِإهلَِي » 23«ِمينِّ  َفَمْن َأْجَهلُ !! ُمثَّ َملْ يـَنـَْهِين َذِلَك َعْن َأْن َجَرْيُت ِإَىل ُسوِء َما َعِهْدَت ِمينِّ » 22«َحَسَدِة ِنْعَمِتَك ِعْنِدي 
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ْيَت َعَليَّ ِمْن ِرْزِقَك ِفيَما نـََهْيَتِين ِبُرْشِدِه؟ َو َمْن أَْغَفُل ِمينِّ َعْن َحظِِّه؟ َو َمْن أَبـَْعُد ِمينِّ ِمِن اْسِتْصَالِح نـَْفِسِه ِحَني أُْنِفُق َما َأْجرَ 
اِطِل َو َأَشدُّ ِإْقَداماً َعَلى السُّوِء ِمينِّ ِحَني أَِقُف بـَْنيَ َدْعَوِتَك َو َدْعَوِة الشَّْيطَاِن فَأَتَِّبُع َعْنُه ِمْن َمْعِصَيِتَك؟ َو َمْن أَبـَْعُد َغْوراً ِيف اْلبَ 

تَـَهى َدْعَوِتَك ِإَىل اْجلَنَِّة َو َو أَنَا ِحيَنِئٍذ ُموِقٌن بَِأنَّ ُمنْ » 24«َدْعَوَتُه َعَلى َغْريِ َعًمى ِمينِّ ِيف َمْعرَِفٍة ِبِه َو َال ِنْسَياٍن ِمْن ِحْفِظي لَُه؟ 
  ]ُمْنتَـَهى َدْعَوتِِه ِإَيل النَّارِ 

تو را سپاس، چه بسيار عيوىب كه بر من پوشاندى، و مرا رسوا نكردى، و چه بسيار گناهى كه مستور ! اى خداى من
ا را به داشىت، و به آمن مشهور نساخىت، و چه بسيار خيانت و نرينگ و امور هوسناكى كه مرتكب شد م، وىل پرده آ

ا را به گردمن نياوخيىت، و   خاطر حفظ آبرومي ندريدى، و حلقه عار و ننگ آ

  346: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

بينند، آشكار  هايت را نزد من مى زشىت هامي را نزد مهسايگاىن كه به دنبال عيوب من هستند، و حسوداىن كه نعمت
  .هاىي كه از من سراغ دارى بازداشت مفرما اف و عناياتت نسبت به من، مرا از گرايش به بدىسپس اين مهه الط. نكردى

ره تر از من به صالح كار خود كيست؟ و غافل نادان! اى خداى من اش كدام انسان است؟ و چه   تر از من به نصيب و 
دهى، در گناهاىن كه مرا از آن  كه به من مى  هاىي تر از من است، آنگاه كه متام نعمت كسى از اصالح وجودش، دور افتاده

  !كنم؟ ى فرمودى صرف مى

تر از من اقدام به زشىت كرده، زماىن كه ميان دعوت تو، و  و چه كسى بيش از من در غرقاب باطل فرو رفته و سخت
ناسم، و نسبت به ش كنم، با اين كه او را، به صورتى كه بايد مى ايستم، وىل از دعوت او پريوى مى دعوت شيطان مى

شت، و عاقبت دعوت او به  ايت دعوت تو به سوى  وضع او فراموشى ندارم، و من در اين موقعيت، يقني دارم كه 
  .جانب جهّنم است

در فرازهاى ملكوتى و عرشى باال به چند حقيقت بسيار مهم از جانب امام عاشقان، پناه دردمندان، شفاى بيماران، 
مبارك حضرت زين العابدين عليه السالم اشاره شده كه هر كدام را به تناسب حال و موقعيت مقام  راهنماى عابدان، وجود

  :دهم به توفيق حضرت پروردگار توضيح مى

  .پرده پوشى حضرت حق بر گناه بندگان - 1

  .غفلت - 2
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   اصالح نفس - 3

  .حمل مصرف رزق و روزى - 4

  .عاقبت دعوت خدا و شيطان - 5

  347: ، ص7 اديه، جتفسري و شرح صحيفه سج

   پرده پوشى حضرت حق برگناه بندگان - 1

  .رازدارى و پرده پوشى و سّتاريت و غّفاريت حضرت حق بسيار در قرآن جميد و روايات و دعاها آمده است

كند، به حمرمات و  گردد، از اوامر حضرت حمبوب سرپيچى مى كند، مرتكب معصيت واشتباه و خطا مى انسان گناه مى
خورد و در كمال  رساند، روزى حق را مى سازد، ىب حياىي و ىب شرمى را به اعال مرتبه مى اهليه خود را آلوده مىنواهى 

كنند كه حضرت  خيزد، عدل و انصاف و عقل و وجدان حكم مى جسارت و پرروىي با حضرت او به خمالفت بر مى
ن و مردم كوچه و بازار بريزد، اما مسئله برخورد پروردگار با اى فراهم آورد، تا آبروى گناهكار در بني اقوام و نزديكا زمينه

  .بنده گنهكار به طور كامل بر عكس اين برنامه است

تا جاىي كه عبد با دست خودش در ميان مردم نسبت به آبرو و شخصيّتش پرده درى نكند، حمال است حضرت رّب العزه 
  .نسبت به او پرده درى كند و به آبرويش لطمه بزند

خصوص كه عبد از اميان و اخالق هم برخوردار باشد و از اين كه آبرويش بريزد وامهه و ترس داشته و در مقام خوف و  به
  .خشيت به سر برد

اند، روى اين حساب،  آن را به معناى پوشاندن و مستور داشنت معنا كرده» غفر«لغت شناسان عرب، در توضيح لغت 
  .معناى ساتر و پوشاننده دانستتوان صفت غافر را درحضرت حق به  مى

  :نويسد راغب در مفردات مى

  »1« .اْغِفُروا هَذا اْالْمَر ِبُغْفرَِتِه اْى اْستـُُروُه ِمبا جيَُِب اْن ُيْستَـَر ِبهِ 

  .آنگونه كه واجب است و بايسىت پوشيده شود او را مستور دار
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______________________________  
  .»غفر«ماده  :املفردات، راغب اصفهاىن -)1(
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   پرده پوشى حق در آيات

  

  »1« »ُكْم َو الّلُه ُذوالَفْضِل اْلَعظيمِ يا ايـَُّها الَّذيَن آَمُنوا اْن تـَتـَُّقوا الّلَه َجيَْعْل َلُكْم فـُْرقاناً َو يَُكفِّْر َعْنُكْم َسيِّئاِتُكْم َو يـَْغِفْر لَ «

براى تشخيص حق از باطل قرار ]  بيناىي و بصريتى ويژه[از خدا پروا كنيد، براى مشا ]  در مهه امورتان[اگر  !اى اهل اميان
  .آمرزد؛ و خدا داراى فضل بزرگ است كند، و مشا را مى دهد، و گناهانتان را حمو مى مى

الّلُه ىف قـُُلوِبُكْم َخْرياً يـُْؤِتُكْم َخْرياً ِممّا اِخَذ ِمْنُكْم َو يـَْغِفْر َلُكْم َوالّلُه َغُفوٌر  اْن يـَْعَلمِ   يا ايـَُّها النَِّىبُّ ُقْل ِلَمْن ىف اْيِديُكْم ِمَن اْالْسرى
  »2« »َرحيمٌ 

رت از ماىل كه  اگر خدا خريى در دل: به اسرياىن كه در اختيار مشايند، بگو! اى پيامرب در برابر آزادى [هاى مشا بداند، 
  .آمرزد و خدا بسيار آمرزنده و مهربان است دهد، و گناهانتان را مى به مشا مىاند  از مشا گرفته] مشا

ُيْصِلْح َلُكْم اْعماَلُكْم َو يـَْغِفْرَلُكْم ُذنُوَبُكْم َو َمْن يُِطِع الّلَه َو َرُسوَلُه فَقْد فاَز * يا ايـَُّها الَّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا الّلَه َو قُوُلوا قـَْوًال َسديداً 
  »3« »َعظيماً  فـَْوزاً 

اعمالتان را براى مشا اصالح كند و گناهتان را ] خدا[تا .* از خدا پروا كنيد و سخن درست و استوار گوييد! اى اهل اميان
  .ترديد رستگارى بزرگى يافته است و هركس خدا و پيامربش را اطاعت كند، ىب. بر مشا بيامرزد

  .ى و يكم در باب توبه خواهد آمدتفصيل آيات غفران و عفو با خواست حق در تفسري س

______________________________  
  .29): 8(انفال  -)1(
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  .70): 8(انفال  -)2(

  .71 -70): 33(احزاب  -)3(
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   پرده پوشى حق در روايات

  

  :السالم چنني آمده استكتمان سّر كه از اوصاف حضرت حق تعاىل است در بيان حضرت رضا عليه 

فَالسُّنَّهُ ِمْن َربِِّه ِكْتماُن . ُسنَّةٌ ِمْن َربِِّه، َو ُسنَّةٌ ِمْن نَبِيِِّه، َو ُسنٌَّة ِمْن َولِيِّهِ : َيُكوَن فيِه َثالُث ِخصالٍ   الَيُكوُن اْلُمْؤِمُن ُمْؤِمناً َحىت
  :ِسرِِّه، قاَل الّلُه َعزََّوَجلَّ 

  »2« .»1« »...ِمْن َرُسوٍل   َغْيِبِه اَحداً اّال َمِن اْرَتضى  يُْظِهُر َعلىعاِملُ اْلَغْيِب َفال 

ره است مگر در او سه خصلت باشد   .خصلىت از خدا و خصلىت از پيامرب و خصلىت از امام: مؤمن از اميان ىب 

كند  از آن پنهان آگاه منى آگاه به پنهان اوست و هيچ كس را: اما خصلت از خدا رازدارى اوست، در قرآن جميد فرموده
  ...مگر رسوالىن كه انتخاب كرده 

  :امام صادق عليه السالم فرمود

َب ِمْن يا داُوُد، انَّ َعْبِدَى اْلُمْؤِمَن اذا اْذَنَب َذنْباً ُمثَّ َرَجَع َوتا: نَِبيِّنا َو آِلِه َو َعَلْيِه السَّالم  داُوَد النَِّىبِّ َعلى  اْوَحى الّلُه َعزََّوجلَّ اىل
  »3« .نيَ ِمّىن ِعْنَد ِذْكرِِه َغَفْرُت َلُه َو اْنَسْيُتُه احلََْفَظَة َو اْبَدْلُتُه احلََْسَنَة، َوال اباىل َو انَا اْرَحُم الرّاِمح   ذِلَك الذَّْنِب َو اْسَتْحىي

به من برگشت و از آن  هرگاه بنده من گناهى مرتكب شد، سپس ! اى داود: خداوند عز و جل به داود پيغمرب خطاب كرد
   گناه توبه كرد و به وقىت كه به ياد آن گناه
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______________________________  
  .27 -26): 72(جن  -)1(

  .39، حديث 241/ 2: ؛ الكاىف2، حديث 45، باب 68/ 72: حبار األنوار -)2(

  .21017حديث  ،86، باب 74/ 16: ؛ وسائل الشيعة30، حديث 20، باب 28/ 6: حبار األنوار -)3(
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دهم و آن را تبديل به حسنه  خبشم و حافظان عمل را نسبت به آن گناه فراموشى مى آمد، از من شرمنده شد، او را مى
  !كنم و از اين مهه باكى ندارم كه من مهربانرتين مهربانامن مى

   پرده پوشى حق در ادعيه

  

  :آمده است در دعاى جوشن كبري

َرفيَق َمْن ال َرفيَق يا َحبيَب َمْن الَحبيَب َلُه، يا طَبيَب َمْن الَطبيَب َلُه، يا ُجميَب َمْن ال ُجميَب َلُه، يا َشفيَق َمْن ال َشفيَق َلُه، يا 
راِحَم َمْن ال راِحَم َلُه، يا صاِحَب َمْن ال  َلُه، يا ُمغيَث َمْن ال ُمغيَث َلُه، يا َدليَل َمْن ال َدليَل َلُه يا انيَس َمْن ال انيَس َلُه، يا

  »1« .صاِحَب َلهُ 

اى دوست آن كه براى او دوسىت نيست، اى طبيب آن كه براى وى طبيىب نيست، اى پاسخ دهنده آن كه جوابگو ندارد، 
ىب مهدم، اى رحم   اى غمخوار ىب غمخوار، اى رفيق ىب رفيق، اى فريادرس ىب فريادرس، اى راهنماى ىب راهنما، اى مهدم

  .كننده بر آن كه رحم كننده ندارد، اى مهنشني ىب مهنشني

كند؟ گنهكار به خاطر گناهان زيادش  كار ارائه شود، چه حاىل نسبت به حضرت حق پيدا مى ها وقىت به گناه اين واقعّيت
كيست و داراى چه اوصاف   كند، وقىت آگاه شود خدا احساس غربت، ىب حاىل، سرگشتگى، مرض، تنهاىي و هزار درد مى

كند و به آمرزش خويش و اين كه با چنني خداىي پرده از كارش  اى است، براى پرواز به سوى او بال و پر باز مى محيده
  .گردد شود، اميدوار مى برداشته منى
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ِعْنَد ُغْرَبىت، يا َولىي ِعْنَد نِْعَمىت، يا ِغياثى  ِعْنَد ُمصيَبىت، يا ُموِنسى ِعْنَد َوْحَشىت، يا صاِحىب  يا ُعدَّتى ِعْنَد ِشدَّتى، يا َرجائى
   ِعْنَد ُكْرَبىت، يا َدليلى

______________________________  
  .، دعاى جوشن كبري254: ؛ املصباح، كفعمى407: البلد األمني -)1(
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  .يا َمْلَجأى ِعْنَد اْضِطرارى، يا ُمعيىن ِعْنَد َمْفَزعى ِعْنَد َحيـَْرتى، يا ِغنائى ِعْنَد اْفِتقارى،

ام در سختيم، اى اميدم در گرفتارمي، اى مهدمم در وحشتم، اى هم صحبتم در غربتم، اى سرپرستم در نعمتم،  اى توشه
يدسىت ام، اى پناهم در ناچا رمي، اى پشتيبامن در اى فريادرسم در غم زدگيم، اى راهنمامي در سرگردانيم، اى داراييم در 

  .پريشانيم

 اْلُقُلوِب، يا ُمنَـوَِّر يا َعّالَم اْلغُُيوِب، يا َغّفاَر الذُّنُوِب، يا َستَّاَر اْلُعُيوِب، يا كاِشَف اْلُكُروِب، يا ُمَقلَِّب اْلُقُلوِب، يا طَبيبَ 
  .ُغُمومِ اْلُقُلوِب، يا انيَس اْلُقُلوِب، يا ُمَفرَِّج اْهلُُمِوم، يا ُمنَـفَِّس الْ 

ها، اى آمرزنده گناهان، اى پوشاننده عيوب، اى برطرف كننده غمها، اى دگرگون كننده دهلا، اى پزشك  اى داناى غيب
  .ها، اى راحتگر از غمها دهلا، اى روشن كننده دهلا، اى مهدم دهلا، اى زداينده اندوه

 يُؤاِخْذ بِاجلَْريَرِة، يا َمْن َملْ يـَْهِتِك السَّتـَْر، يا َعظيَم اْلَعْفِو، يا َحَسَن التَّجاُوِز، يا َمْن اْظَهَر اجلَْميَل، يا َمْن َستَـَر اْلَقبيَح، يا َمْن ملَْ 
  »1« . ُكلِّ َشْكوى   ، يا ُمْنَتهى يا واِسَع اْلَمْغِفَرِة، يا باِسَط اْلَيَدْيِن ِبالرَّْمحَِة، يا صاِحَب ُكلِّ َجنْوى

اى آن كه پرده درى . ر زشت را پوشاند، اى آن كه به سرعت به جنايت مؤاخذه نكرداى آن كه زيبا را آشكار منود و كا
ناور آمرزش، اى هر دو دست گشاى به رمحت، اى مصاحب  ننمود، اى بزرگ گذشت، اى صاحب نيكو گذشت، اى 

ائى هر شكايت   .با هر گفتگوى سّرى، اى مرجع 

  :در دعاى شريف كميل است

______________________________  
  .، دعاى جوشن كبري250: ؛ املصباح، كفعمى404: البلد األمني -)1(
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  352: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .الّلُهمَّ َمْوالَى َكْم ِمْن قَبيٍح َستَـْرَتهُ 

  .اهلى، موالى من، چه بسيار كار زشىت كه با لطف و رمحتت بر من گنهكار پوشاندى

ْلتَـُهْم ِحبِْفِظ ماَيُكوُن ِمّىن، َو َجَعْلتَـُهْم ُشُهوداً َعَلىَّ َمَع جَ َو ُكلَّ َسيَِّئٍة اَمرْ  َا اْلِكراَم اْلكاتِبَني الَّذيَن وَكَّ وارِحى، َو ُكْنَت َت باْثباِ
  »2« .ِلَك َستَـْرَتهُ اْنَت الرَّقيَب َعَلىَّ ِمْن َوراِئِهْم، َو الّشاِهَد ِلما َخِفَى َعنـُْهْم َو ِبَرْمحَِتَك اْخَفْيَتُه َو ِبَفضْ 

با دستورت هر عمل زشىت را نويسندگان بزرگوار در پرونده من ثبت كنند و آنان را گواهاىن عليه من قرار دادى به مهراه 
ا پوشيده و خمفى مى ماند و اين تو  اعضا و جوارحم و خودت نيز از دنبال آنان مراقب من بودى و گواه بر آنچه از آ

  .تت پوشاندى و به فضلت از چشم آنان دور داشىتبودى كه بر اثر رمح

  :خوانيم در دعاى عرفه حضرت سيدالشهداء عليه السالم مى

  .ىنيا َمْن َقلَّ َلُه ُشْكرى فـََلْم َحيْرِْمىن، َو َعُظَمْت َخطيَئىت فـََلْم يـَْفَضْحىن، َو َرآىن َعَلى اْلَمعاصى فـََلْم َيْشَهرْ 

يش بسيار كم بود، وىل او مرا از سفره احسانش حمروم نكرد و گناهم بس بزرگ بود وىل اى آن كه شكرم در برابر نعمت ها
  !ام نفرمود رسوامي ننمود و مرا در انواع معاصى ديد وىل به بدنامى شهره

يُعيـُِّروىن، َو ِمَن السَّالطِني اْن يُعاِقُبوىن، َوَلِو يا َمْن َستَـَرىن ِمَن اْآلباِء َو اْالمَّهاِت اْن يـَْزُجُروىن، َو ِمَن اْلَعشاِيِر َو اْالْخواِن اْن 
  اطََّلُعوا يا َمْوالَى َعلى َما

______________________________  
  .؛ دعاى كميل845: ؛ مصباح املتهّجد188: البلد األمني -)1(

  .849: ؛ مصباح املتهّجد190: البلد األمني -)2(

  353: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .اطََّلْعَت َعَلْيِه ِمّىن اذاً ما اْنِظُروىن َو َلرََفُضوىن َو َقَطُعوىن
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اى آن كه مرا از پدران و مادران نسبت به گناهامن در پوشش و پنهاىن قرار داد از اين كه با تندى و تلخى از خود براندم و 
ها از اين كه به جمازامت اقدام كنند و چنانچه اينان از  تگريى منايند و از حكوم از خويشان و برادران از اين كه به من عيب

كردند و رابطه آنان با من  دادند و هر آينه تركم مى شدند در اين صورت مهلتم منى آنچه تو بر من آگاه بودى با خرب مى
  !شد قطع مى

   غفلت - 2

  :نويسد راغب اصفهاىن مى

وقىت  »2« ».شود مى هوشيارى و بيدارى دامنگري انسان مىغفلت، سهو و لغزشى است كه به خاطر كمى مراقبت و ك«
هاى زودگذر و دچار شدن به ثروت اندوزى و نشست و  انسان بر اثر غرق شدن در ماّديات و لّذات جسمى و خوشى

ها و  برخاست با بازيگران و ىب خربان و دورى از مدرسه و مسجد و ترك رابطه با عامل رباىن، دچار غفلت از واقعيت
قايق و عبادات و حسنات و ياد آخرت شود، البته از فيوضات اهليه حمروم و ممنوع و به تدريج درهاى سعادت دنيا و ح

  !گردد آخرت بر او بسته مى

ها و ناداىن نيست، بلكه غافل كسى است كه كثرت امور مادى و شهواىن و دوستان  غفلت به معناى جهل به واقعيت
  .كارى و حرص، بني او و بني آنچه به آن توجه داشته جداى انداخته است طمعناباب و معاشران ناجنس و 

______________________________  
  .، دعاى عرفه344: ، اعمال خمصوص يوم عرفة؛ إقبال األعمال2، باب 220/ 95: حبار األنوار -)1(

  .»غفلت«كلمه : املفردات، راغب اصفهاىن -)2(

  354: ، ص7 جتفسري و شرح صحيفه سجاديه، 

اند و  بسيارى از مردم از زمان كودكى مسئله بسيار مهم قيامت را از پدر و مادر و آموزگار و معلم و عاملان رباىن شنيده
كردند، اما با روى آوردن دنيا به آنان  چه بسا تا مدتى از عمر به آن توجه داشتند و بر مبناى اميان به قيامت فعاليت مى

توجه شدند  شهوات و جاه و مقام و كار زدگى و حالت حرص و طمع و تكاثر، نسبت به روز جزا ىبهاى  و پيدايش زمينه
  .و از آن حقيقت عظيمه اهليه غفلت كردند و از پى آن غفلت به زيان وخسران ابدى دچار شدند

   غفلت در آيات قرآن



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 
  

  »1« »اقْـتَـَرَب ِللنَّاِس ِحسابـُُهْم َو ُهْم ىف َغْفَلٍة ُمْعِرُضونَ «

از داليل [در غفلت ]  فرو افتادن[نزديك شده در حاىل كه آنان با ] اند آنچه در مدت عمرشان اجنام داده[حسابرسى 
  .روى گردانند] اثبات كننده معاد

ْنيا َوالُتِطْع َمْن َو اْصِربْ نـَْفَسَك َمَع الَّذيَن َيْدُعوَن َربـَُّهْم ِباْلَغداِة َو اْلَعِشىِّ يُرِيُدوَن َوْجَهُه َوال تـَْعُد َعْينا َك َعنـُْهْم ُترِيُد زِيَنَة اْحلَياِة الدُّ
  »2« »اْغَفْلنا قـَْلَبُه َعْن ِذْكرِنا َو اتـََّبَع َهواُه َو كاَن اْمرُُه فـُُرطاً 

طلبند، خود را پايدار و شكيبا  خوانند در حاىل كه مهواره خشنودى او را مى با كساىن كه صبح و شام، پروردگارشان را مى
برنگردد، و از كسى كه دلش ]  به سوى ثرومتندان[به آنان ]  از التفات[دار، و در طلب زينت و زيور زندگى دنيا ديدگانت 

روى است،  امي و از هواى نفسش پريوى كرده و كارش اسراف و زياده از ياد خود غافل كرده]  به سبب كفر و طغيانش[را 
  .اطاعت مكن

   غفلت در روايات

  

  اى از موالى عارفان حضرت امري ت، كلمات نوراىن و حكيمانهدر باب غفل

______________________________  
  .1): 21(انبياء  -)1(

  .28): 18(كهف   -)2(

  355: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :مؤمنان عليه السالم است

  »1« .اْلَغْفَلُة َضالَلةٌ 

  .غفلت، گمراهى است
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  »2« .اْلْغَفَلٌة فـَْقدٌ 

  .غفلت، نداشنت است

  »3« .اْلَغْفَلُة ِضدُّ احلَْْزمِ 

  .غفلت، ضد تدبري است

  »4« .َوْيٌل ِلَمْن َغَلَبْت َعَلْيِه اْلَغْفَلُة فـََنِسَى الرَّْحَلَة َو َملْ َيْسَتِعدَّ 

خود را آماده واى بر كسى كه غفلت بر او غلبه كند، پس مسئله سفر به سوى آخرت را فراموش منايد و براى روز قيامت 
  .ننمايد

  »5« .ُكلِّ ذى َغْفَلٍة اْن َيُكوَن ُعْمرُُه َعَلْيِه ُحجًَّة، َو اْن تـَُؤدِّيَُه ايّاُمُه اَىل ِشْقَوةٍ    فيا َهلا َحْسَرًة َعلى

  !سپارد آه اى حسرت و اندوه بر صاحب غفلىت كه ايّام عمرش بر او حجت است و او روزگارش را به شقاوت مى

  :اج آمده استدر حديث معر 

   يا اْمحَُد، اْجَعْل َمهََّك َمهّاً واِحداً، َفاْجَعْل ِلساَنَك ِلساناً واِحداً، َو اْجَعلْ 

______________________________  
  .7170، حديث 310: غرر احلكم -)1(

  .581، حديث 57: غرر احلكم -)2(

  .5758، حديث 266: غرر احلكم -)3(

  .2656، حديث 146: غرر احلكم -)4(

  .11، حديث 127، باب 207/ 42: ؛ حبار األنوار6، حديث 299/ 1: ؛ الكاىف63خطبه : ج البالغه -)5(

  356: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج
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  »1« .َبَدَنَك َحّياً التـَْغُفُل َعّىن، َمْن يـَْغُفْل َعّىن ال اباىل ِباىِّ واٍد َهَلكَ 

واحد و زبانت را يك زبان قرار ده و بدنت را با عبادت زنده بدار و از من غفلت مكن، اى امحد، اراده و مهّتت را اراده 
  .كسى كه از من غافل گردد، باك ندارم كه او را در چه سرزميىن هالك كنم

گرفتاران دام غفلت، اگر چه مغز و قلبشان انبان علم باشد و از اصطالحات چيزى بدانند، حركتشان ىب نور و زندگيشان 
  .دجيور و جام روحشان پر از شراب غرور استشب 

  هاى اهل دل محّالشان علم
 

  هاى اهل تن امحالشان علم

 علم چون بر دل زند يارى شود
 

 علم چون بر تن زند بارى شود

  گفت ايزد حيمل اسفاره
 

 بار باشد علم كان نبود زهو

  واسطه علم كان نبود زهو ىب
 

  آن نپايد مهچو رنگ ماشطه

  چون اين بار را نيكو كشىليك 
 

  بار برگريند و خبشندت خوشى

ر خدااين بار علم   هني بكش 
 

  تا ببيىن در درون انبار علم

 تا كه بر رهوار علم آئى سوار
 

 آنگهان افتد تو را از دوش بار

 از هواها كى رهى ىب جام هو
 

 اى ز هو قانع شده با نام هو

  

  )مولوى(

   اصالح نفس - 3

  و پاكى نفس و آراسته بودن اين موجود عظيم كه حقيقت و كنه آن بر عفت
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______________________________  
  .205/ 1: ؛ ارشاد القلوب، ديلمى6، ذيل حديث 2، باب 28/ 74: حبار األنوار -)1(

  357: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

موجب سعادت ابدى و آلودگى و ناپاكى و پسىت و خست هاى اخالقى و حسنات اهلى  احدى روشن نيست، به واقعيت
  .آن باعث شقاوت و سرشكستگى و خسران دائمى و سرمدى است

رساند و هر آنچه اين امانت اهلّيه را به ضعف و زبوىن و ذّلت و شقاوت دچار  آنچه نفس را به صالح و سداد مى
  .ر فرد فرد بىن آدم متام گشته استمنايد در معارف اهلى بيان شده و در اين زمينه حجت خدا ب مى

شايد بتوان اّدعا كرد كه كليه ابواب عبادات و معامالت و واجبات و مستحبات و مكروهات و حمرمات و به خصوص 
مسائل عاىل اخالقى، حمض اصالح نفس، از جانب حضرت حق و انبيا و امامان عليهم السالم نظام گرفته و با توجه به 

بعثت رسوالن و امامت امامان و توان و قدرتى كه حضرت حمبوب به انسان عنايت فرموده،  مسئله با عظمت وحى و
  .اصالح نفس بر عهده انسان تكليف واجب و بلكه از اوجب واجبات است

   اصالح نفس در آيات قرآن

  

  :دهد نفس است آنچه انسان را در سنني تكليف به سوى خوشبخىت و يا به گمراهى سوق مى

  »1« »النـَّْفَس َالَماَرٌة ِبالسُّوءِ انَّ 

  .دهد زيرا نفس طغيان گر، بسيار به بدى فرمان مى

  :نفس است كه به تزكيه احتياج دارد

ا يـَتَـزَّكى  َو َمْن تـَزَكَّى   »2« »ِلنَـْفِسهِ   َفإمنَّ

  .شود پاك شود به سود خود پاك مى] ها از آلودگى[و هر كس 

   خشنودى خدا باشد، تا مشمول عناياتنفس است كه بايد در جستجوى رضا و 
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______________________________  
  .53): 12(يوسف  -)1(

  .18): 35(فاطر  -)2(

  358: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :و رأفت اهلى گردد

  »1« »نـَْفَسُه اْبِتغاَء َمْرضاِت الّلِه َو الّلُه َرُؤوٌف ِباْلِعبادِ   َو ِمَن الّناِس َمْن َيْشرى

و خدا به بندگان ]  مانند امري املؤمنني عليه السالم[فروشد  و از مردم كسى است كه جانش را براى خشنودى خدا مى
  .مهربان است

ها  نفس است كه بايد از خدا برتسد و بداند كه خداوند به جريانات ذهىن مهه آگاه است و با جلوگريى از هوا و هوس
  :ن گناهانش بيابدراهى به رمحت اهلى و خبشيده شد

  »2« »َو اْعَلُموا انَّ اللََّه يـَْعَلُم ما ىف انـُْفِسُكْم َفاْحَذُروُه َو اْعَلُموا انَّ الّلَه َغُفوٌر َحليمٌ 

او بپرهيزيد، و بدانيد كه خدا بسيار آمرزنده و بردبار ] خمالفت با[داند؛ بنابراين از  و بدانيد كه خدا آنچه در دل داريد مى
  .است

ست كه بايد از خدعه و نرينگ زدن به خداوند و اهل اميان دور باشد، چه اين كه بايد به اين معىن توجه داشته نفس ا
  :باشد كه اين نرينگ و فريب ضررش متوجه خود اوست

  »3« »ُخياِدُعوَن الّلَه َو الَّذيَن آَمُنوا َو ما َخيَْدُعوَن اّال انـُْفَسُهْم َو ما َيْشُعُرونَ 

اين [دهند، وىل  خواهند خدا و اهل اميان را فريب دهند، در حاىل كه جز خودشان را فريب منى مى]  لشانبه گمان باط[
  .كنند درك منى] حقيقت را

  نفس است كه حىت اهل اميان نيز بايد از آن سخت بر حذر باشند تا مبادا بعد از
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______________________________  
  .207): 2(بقره  -)1(

  .235: )2(بقره  -)2(

  .9): 2(بقره  -)3(

  359: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ا را به ضاللت و گمراهى اندازد   :هدايت شدن، آ

  »1« »يا ايـَُّها الَّذيَن آَمُنوا َعَلْيُكْم انـُْفَسُكْم الَيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ اَذا اْهَتَديـُْتمْ 

خود باشيد؛ اگر مشا هدايت يافتيد، گمراهى كسى كه گمراه شده به مشا ]  هاى معنوىِ  اميان و ارزش[مراقِب ! اى اهل اميان
  .رساند زياىن منى

در صورت مراقبت نكردن، گمراهى گمراهان، نفس آدمى را حتت تأثري قرار داده و به تدريج انسان را به بالى ضاللت 
  !كند دچار مى

  :پيشگاه اهلى نايل آيدنفس است كه بايد در راه خدا جماهدت كند تا به درجات بزرگ در 

  »2« »َك ُهُم اْلفائُِزونَ الَّذيَن آَمُنوا َوهاَجُروا َو جاَهُدوا ىف َسبيِل الّلِه بِاْمواهلِِْم َو انـُْفِسِهْم اْعَظُم َدَرَجًة ِعْنَد الّلِه َو اولئِ 

برخاستند، منزلتشان در پيشگاه خدا هايشان در راه خدا به جهاد  آنان كه اميان آوردند و هجرت كردند و با اموال و جان
  .تر و برتر است، و فقط اينانند كه كاميابند بزرگ

نفس است كه بايد مهيشه در جريان سود و زيان اعمال خود باشد و هر روز به حساب خود برسد و ببيند كه براى فرداى 
  :خود چه فرستاده است

َمْت ِلَغدٍ    »3« »َوْلتـَْنُظْر نـَْفٌس ما َقدَّ

  .ا تأمل بنگرد كه براى فرداى خود چه چيزى پيش فرستاده استبايد ب
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  :هاى خويش است نفس است كه در گرو كرده

______________________________  
  .105): 5(مائده  -)1(

  .20): 9(توبه  -)2(

  .18): 59(حشر  -)3(

  360: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »ُكلُّ نـَْفٍس ِمبا َكَسَبْت َرهيَنةٌ 

  .هاى خويش است آورده هر كسى در گرو دست

  :نفس است كه بايد به خاطر رستگارى خود، خبل ورزيدن را در متام امور مثبته از خود دور سازد

  »2« »َو َمْن يُوَق ُشحَّ نـَْفِسِه فَاولِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 

  .و كساىن كه خود را از خبل و حرص بازدارند آنان رستگارند

باألخره نفس است كه هرگاه در اميان به خداوند و رسول او به درجه اطمينان رسيد و مطابق كتاب خدا، پاكى را پيشه و 
 »3« :تواند خطاب خداوند را نسبت به خود بشنود خود ساخت و در هر كارى رضاى حضرت معبود را طلب منود، مى

  »4« »َو اْدُخلى َجنَّىت* َفاْدُخلى ىف ِعبادى* َربِِّك راِضَيًة َمْرِضيَّةً   اْرِجعى اىل* يا ايـَّتـَُها النـَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّةُ 

به سوى پروردگارت در حاىل كه از او خشنودى و او هم از تو خشنود است، باز  !* اى جان آرام گرفته و اطمينان يافته
شتم وارد شو* پس در ميان بندگامن درآى.* گرد   .و در 

 را طلبيد در سراپرده دل خانه خدا
 

ر خدا را طلبيد  اينچنني خانه خدا 

 نوش كنيد درخرابات فنا ساغر مى
 

 آنگه از ساقى ما جام بقا را طلبيد
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 گر بيابيد عطائى مهه آن را جوييد
 

 ور بالىي برسد مجله بال را طلبيد

ا مى  ببخشيد به رندان و جموييد 
 

 كار خري است در كار دعا را طلبيد

______________________________  
  .38): 74(مّدثّر  -)1(

  .16): 64(تغابن  -)2(

  .165: عصر اميان و عمل -)3(

  .30 - 27): 89(فجر  -)4(

  

  361: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

 در نظر ديده ما حبر حميطى دارد
 

 هر چه خواهيد بيابيد چو ما را طلبيد

  

  )الّله وىلشاه نعمت (

   حمل مصرف رزق و روزى - 4

مانند يك . شود ها تفسري مى از ديدگاه شيعه بسيارى از امور قَدَرى است و خيلى از مسائل عامل برپايه تقديرات و قسمت
ا ديده منى اميه  خوانيم قبيله بىن يا در تاريخ مى. شود خانواده كه مهه خوش صورت و باهوشند و كمبود و ناتواىن در آ
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هاشم كه پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله و اهل بيت از آن  اند وىل قبيله بىن باك و جنايتكار بوده مرداىن شرور و ىب
  .اند اند، زيبارو، شجاع و با اخالق زيسته دسته

آورند  برخى بدون زمحت و تالش ماىل به دست مى. يكى از موضوعات َقَدرى، گشايش روزى و مصارف صحيح آن است
گريند  كنند و در جاى خود به كار مى كنند و برخى با تالش بسيار امتيازهاىي فراهم مى در غري حمل درست آن خرج مىو 

وىل گروهى از . شوند و اينان از اسراف و مفاسد آن به دور هستند در نتيجه در سرنوشت خانواده و جامعه شريك مى
  :فرمايد كنند مى وصيف حال نامردمان كه حقوق را رعايت منىكنند، خداوند منان در ت ها سوء استفاده مى موقعيت

َما َمَلَكْت أَْمينـُُهْم فـَُهْم ِفيِه َسَوآءٌ أَفَِبِنْعَمِة اللَِّه   بـَْعٍض ِىف الّرْزِق َفَما الَِّذيَن ُفّضُلواْ ِبَرآّدى ِرْزِقِهْم َعَلى  َو اللَُّه َفضََّل بـَْعَضُكْم َعَلى
  »1« »َجيَْحُدونَ 

به [اند، حاضر نيستند از روزى خود  رخى از مشا را در رزق و روزى بر برخى فزوىن داده است؛ پس آنانكه فزوىن يافتهخدا ب
ره]  صورتى قابل توجه و به اندازه الزم با [ورى از رزق و روزى باهم برابر باشند؛ پس آيا  به بردگان خود بپردازند كه در 

  و زيردستان خود اى كه به بردگان اين تبعيض ظاملانه

______________________________  
  .71): 16(حنل  -)1(

  362: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  !منكرند؟] كه عطاى اوست و خود اختيار و استقالىل در تأمينش ندارند[نعمت خدا را ] دارند روا مى

  :اند در تفسري منونه آمده كه بعضى مفّسران گفته«

اى از اعمال امحقانه و اسرافكارانه مشركان است كه براى بتان و خدايان دروغني خود، سهمى از  به پارهآيه فوق اشاره 
ارزش كمرتين نقشى در  هاى ىب كردند؛ در حاىل كه اين سنگ و چوب حيوانات و كشت و زراعت خود را نذر مى

ا خدمت مىاى ب نداشتند وىل حاضر نبودند مهان را در اختيار بردگان بيچاره زندگى  ».كردند گذارند كه شب و روز به آ
دهد بد مصرف كردن است، يعىن مال اندوزى و  هاىي كه خداوند روزى بسيار در اختيار مردم قرار منى يكى از دليل »1«

ها و  گردد، در نتيجه قارون ها مى حرص و طمع براى گردآورى مال دنيا سبب طغيانگرى و شهوتراىن و جتمل گراىي انسان
  .كنند شوند كه خون مردم را در شيشه مى ها و شاهان ستمگرى پيدا مى فرعون
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  :فرمايد دهد و مى معرفت او را در حمدوده معيىن قرار مى خداوند براى كنرتل بشر ىب

  »2« »نَُّه ِبِعَباِدِه َخِبٌري َبِصريٌ َو َلْو َبَسَط اللَُّه الّرْزَق ِلِعَباِدِه لَبَـَغْواْ ِىف اْألَْرِض َو لِكن يـُنَـّزُل ِبَقَدٍر مَّا َيَشآءُ إِ 

كند؛  و اگر خدا روزى را بر بندگانش وسعت دهد، در زمني سركشى و ستم كنند، وىل آنچه را خبواهد به اندازه نازل مى
  .يقيناً او به بندگانش آگاه و بيناست

   به تعبري ديگر مردم با حرص هر چه شديدتر به دنبال زرق و برق جهان مادى

______________________________  
  .سوره حنل 71، ذيل آيه 311/ 11: تفسري منونه -)1(

  .27): 42(  شورى -)2(

  363: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

شود و  كنند و دستورهاى زيادى از جانب خداوند وارد مى ياىب به آن از هيچ جنايىت فروگذارى منى روند و براى دست مى
ا را به كند كه روزى دست خداست و  و روايات هم تأكيد مى. دهد ارزش بودن مال و جاه توّجه مى ناپايدارى دنيا و ىب آ

حد و مرز براى كسب  ره هر كسى را خدا تعيني كرده، در حقيقت براى پايان دادن به حرص و دنياپرسىت و فعاليت ىب
  .درآمد بيشرت است

دهد تا  ت صحيح و حالل و سازنده را به دور از هر گونه افراط و تفريط قرار مىاسالم پايه كسب روزى و تالش و فعالي
  .در نتيجه مصارف آن در مسري خوىب قرار بگريد

  :فرمايد هنگامى كه معصوم عليه السالم مى

حق فهميم كه يك طرف آن مال  هيچ گاه مال فراوان را نديدم مگر آن كه در دو طرف آن ماىل را ضايع شده يافتم، مى
دهد؛ زيرا امام عليه السالم  و امام خرب از واقعّيت مى. الّله است مانند مخس و زكات و طرف ديگر آن حق الناس است

ا را آنگونه كه هست مى ا احاطه دارد در مهني دنيا حس جوهرياىب حقايق امور را دارد و آ او مهه عامل را . بيند و بر آ
ى اين طرف دنيا اسراىف كرده و آن طرف دنيا اثرش ظاهر شده باشد با آن كه ممكن است كس. بيند مانند كف دست مى

  .خربمي وىل معصوم عليه السالم از آن خرب دارد ما از آن ىب



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

كمبود شخصيت اسراف كننده روشن است و نسبت به منافع ديگران خبيل است، پس در اسراف خود و امساك از 
  .كند ديگران در جهت منافع نفساىن خود حركت مى

و بركت مصرف . آيد فقر و فسق و فجور و گناه و ديگر مفاسد اجتماعى در جامعه از اين پديده شوم به وجود مى
  .رود هاى خداوندى از بني مى نعمت

  :فرمايد رسول الّله صلى اهللا عليه و آله مى

   َعَلْيِه بـَرََكَة الرِّْزِق ِإالَّ أَنْ َمْن َحَبَس َعْن َأِخيِه اْلُمْسِلِم َشْيئاً ِمْن َحقِِّه َحرََّم اللَُّه 

  364: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .يـَُتوبَ 

  .هر كه حقى از حقوق برادر مسلمان خود را پاميال سازد، خداوند بركت روزى را بر او حرام گرداند مگر آن كه توبه كند

  :در روايت آمده است

  »1« .َعْن ِقيَل َو قاَل َو َكثْـَرِة السَُّؤاِل َو ِإضاَعِة اْلمالِ نـََهى النَِّىبُّ صلى اهللا عليه و آله 

  .نىب اكرم صلى اهللا عليه و آله از سخنان بيهوده و درخواست بسيار و تلف كردن مال پرهيز دادند

  :نويسد مرحوم جملسى در ادامه حديث مى

  :اند ضايع كردن مال دو صورت دارد گفته«

ى صرف مال در راه گناه و ن - 1 افرماىن خداوند، كم يا زياد باشد و اين اسراف است كه خداوند آن را نكوهيده و 
  .فرموده است

  :فرمايد موقعيت به صاحب آن كه خداوند متعال مى پرداخت مال ىب - 2

بر كيست كه نداند   »2« ».يتيمان را آزمايش كنيد تا بالغ شوند؛ اگر به فهم و رشد فكرى رسيدند؛ اموالشان را بدهيد
  .ها به تناسب نيازهاى انسان قرار داده شده است سر سفره روزى حق، انواع نعمت
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آيات قرآن جميد منظور و مقصود از اين مهه . هاى رنگارنگ بدون شك بدون هدف نيست اده شدن اين مهه نعمت
  .داند لطف را عبادت مى

و جان استفاده كند و چون از نعمت حق قوت  ها براى ادامه حيات و تقويت جسم  انسان الزم است از انواع نعمت
   گرفت بايد با كمال خلوص و شكر حضرت

______________________________  
  .431: ؛ مكارم االخالق2، حديث 10، باب 293/ 101: حبار األنوار -)1(

  .279: ؛ معاىن األخبار4، حديث 78، باب 304/ 72: حبار األنوار -)2(

  365: ، ص7 يه، جتفسري و شرح صحيفه سجاد

  .حق كه مهان عبادت و اطاعت و فرمانربدارى از اوامر حمبوب و دورى از حمرمات است اقدام كند

  .خوردن نعمت و دست زدن به عصيان عني خيانت به پروردگار و به متام نظام هسىت و عرصه گاه آفرينش است

   عاقبت دعوت خدا و شيطان - 5

رتين ابزار  ا به دشوارترين هدف خود مىغفلت و جلاجت از  رسد؛ زيرا هرگاه بتواند راه عقل  دعوت شيطان است كه با آ
و دل انسان را ببندد و صحنه را تريه و تار سازد، جلودارى بر سر راهش خنواهد بود و او با متام وجود در اختيار شيطان 

  .گريد قرار مى

توانند او را جنات دهند، چه بسا چنان وجودش در  راحىت منى هدايت گران براى بريون آوردن انسان از سلطه شيطان به
رمحىت كه بايد هزينه راه سعادت . وجود شيطان ذوب شده و در زمره ياران او درآيد كه دورترين آدم از رمحت خداوند گردد

. باطل فرود آيد خود كند، در راه پريوى از شيطان خرج كرده و از درهاى گشوده مغفرت حق بگريزد و به سوى دام ذّلت
زار  كند و سراجنام در آن جلن او مهانند بيمارى ترسان و ناالن از دست طبيب دلسوز به سوى مواد خمّدرى سوزنده فرار مى

  :فرمايد آورد و مى مريد؛ زيرا آنگاه كه پيام رسان اهلى در قيامت فرياد برمى مى

ِبَرّبَك َهاِديًا َو   وََكَذ ِلَك َجَعْلَنا ِلُكّل َنِىبٍّ َعُدوا ّمَن اْلُمْجرِِمَني َو َكَفى* ا اْلُقْرَءاَن َمْهُجورًاَوَقاَل الرَُّسوُل يَرّب ِإنَّ قـَْوِمى اختََُّذواْ هذَ 
  »1« »َنِصريًا
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 و ما اين گونه براى هر پيامربى دمشناىن!* مهانا قوم من اين قرآن را مرتوك گذاشتند! پروردگارا: گويد مى]  درقيامت[و پيامرب 
  از جمرمان قرار

______________________________  
  .31 -30): 25(فرقان  -)1(
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  .راهنما و يارى دهنده باشد] براى تو[دادمي، و كاىف است كه پروردگارت 

دست خود چنني حاىل دارد كه پس آن ظاملى كه از هدايت اهلى حمروم گشته و به بيگانه اعتماد كرده است با گزيدن 
  :گويد مى

ْذ ُفَالنًا َخِليًال   يَويـَْلَىت * َيَدْيِه يـَُقوُل يَلْيَتِىن اختََّْذُت َمَع الرَُّسوِل َسِبيًال   َو يـَْوَم يـََعضُّ الظَّاِملُ َعَلى لََّقْد َأَضلَِّىن َعِن الذّْكِر * لَْيَتِىن َملْ َأختَِّ
  »1« »لشَّْيطُن ِلْإلِنسِن َخُذوًال بـَْعَد ِإْذ َجآَءِىن َو َكاَن ا

اى كاش مهراه اين : گويد مى] و[گزد  مى]  از شدت اندوه و حسرت به دندان[و روزى كه ستمكار، دو دست خود را 
* گرفتم، به دوسىت منى] كه سبب بدخبىت من شد[اى واى، كاش من فالىن را * گرفتم، پيامرب راهى به سوى حق برمى

پس از گمراه كردنش تنها و غريب در [و شيطان مهواره انسان را . آن پس از آن كه برامي آمد گمراه كردترديد مرا از قر  ىب
  .گذارد وامى]  وادى هالكت

خبىت چشم باز نكرده و  شناسى و دورى از آن غفلت ورزيده است، در متامى عمر خود يك روز در نيك بنابراين او از دمشن
  .نيده استآفتاب هدايت را در وجودش نتابا

  :مراد حضرت سجاد عليه السالم از اين كه فرمود

  »أَِقُف بـَْنيَ َدْعَوِتَك َو َدْعَوِة الشَّْيَطانِ «

يعىن انسان آمادگى پذيرش هدايت و گمراهى را دارد و تابلوهاى راهنماىي هم در سراسر جاده زندگى نصب شده است 
  .كند حركت مىتوجهى به راهنما به سوى درّه نيسىت  وىل او با ىب
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  .29 -27): 25(فرقان  -)1(
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حقيقت دعوت خداوند بر اساس برهان عقلى و شرعى براى مكّلفني روشن است تا به سوى معرفت و توحيد و طاعت او 
گريد تا بندگان خدا را به خود  هاى حرام صورت مى ها و زينت يقها و تشو  رهربى شوند؛ وىل دعوت شيطان بر پايه وسوسه

ا داشته باشد سپس در دستان خود نگه دارد و از كج راه. نزديك سازد تنها او . ها عبور دهد بدون آن كه حكومت بر آ
از پايان عمل او را دهد و پس  سازد و تا مرحله اجنام آن يارى مى ميل شديد بر ارتكاب گناهى را در نفس آدم فراهم مى

  .كند رها مى

  :از ابن عباس نقل شده كه گفت

  :نويسد باره مى عّالمه طباطبائى رمحه اهللا در اين »1« .هاى شيطان است هر چه با قرآن خمالف باشد از گام

ز او در هاى باطل او نيست؛ بلكه مقصود پريوى كردن ا هاى شيطان پريوى از متام دعوت مقصود از پريوى كردن از گام«
آرايد و بر روى چيزهاى غريديىن نام دين  مسائل مربوط به دين است؛ به اين معنا كه باطل را به لباس و زيور حق مى

ا پريوى مى مى از اين رو پيامرب اكرم  »2« ».كند گذارد و انسان هم ندانسته و بدون آن كه متوّجه واقعيت باشد از آ
  :فرمايد دهد و مى ديد آمده به وسيله شيطان خرب مىهاى پ صلى اهللا عليه و آله از فتنه

كند و شب كه فرا  اى پيش خواهد آمد كه انسان صبح خود را با اميان آغاز مى ها و حوادث گمراه كننده در آينده فتنه
  »3« .رسد به كفر افتاده است، مگر كسى كه خداى تعاىل او را به دانش و آگاهى زنده كرده باشد مى

______________________________  
  .167/ 1: الّدر املنثور -)1(

  .سوره بقره 208، ذيل آيه 101/ 2: تفسري امليزان -)2(

  .3358، حديث 515/ 1: ؛ اجلامع الصغري30882، حديث 125/ 11: كنز العمال  -)3(
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  :فرمايد شيطان را چنني بيان مىامام على عليه السالم در خطبه قاصعه راه گريز از 

َلَقْد فـَوََّق َلُكْم   فـََلَعْمرى. ُكْم ِخبَْيِلِه َو َرِجِلهِ َفاْحَذُروا ِعباَد اللَِّه َعُدوَّ اللَِّه اْن يـُْعِدَيُكْم ِبدائِِه، َو اْن َيْسَتِفزَُّكْم ِبِنداِئِه َو اْن ُجيِْلَب َعَليْ 
َربِّ ِمبا اْغَويـَْتىن َالَزيـَِّننَّ َهلُْم ِىف اَألْرِض َو َالْغِويـَنـَُّهْم : النـَّزِْع الشَّديِد َو َرماُكْم ِمْن َمكاٍن َقريٍب َو قالَ َسْهَم اْلَوعيِد َو اْغَرَق َلُكْم بِ 

 ...ْلَعَصِبيَِّة َو فـُْرساُن اْلِكْربِ َو اْجلاِهِليَِّة اْمجَِعَني، َقْذفاً ِبَغْيٍب بَعيٍد، َو َرْمجاً ِبَظنٍّ َغْريِ ُمصيٍب، َصدََّقُه ِبِه اْبناءُ احلَِْميََّة َو اْخواُن ا
»1«  

بندگان خدا، از دمشن خدا حذر كنيد، مبادا آن كه مشا را به درد خود مبتال كند و با ندايش مشا را به حركت آورد و با 
  .اش بر مشا بتازد ارتش سواره و پياده

كمان گذاشته و كمان را با شدت هر چه متامرت كشيده و از مكاىن به جان مردم سوگند كه تريى سهمناك عليه مشا به  
  :نزديك به مشا تري انداخته و گفته

دهم و مهه را به ضاللت  براى آن كه مرا اغوا كردى، زر و زينت دنيا را در زمني در برابر ديده آنان جلوه مى! پروردگارا«
گماىن ناصواب و خطا بر زبان راند، وىل زادگان كرب و خنوت با   به تاريكى تريى به هدىف دور انداخت و» .منامي دچار مى

  ....عمل خود اّدعايش را تصديق كردند و برادران عصبّيت و سواران كرب و جاهليت آن گفتار كج و باطل را راست آورند 

م عليه السالم در انگيز شيطان و انصارش را جدى گرفت؛ كه امام كاظ هاى مفسده بنابراين بايد شيوه مقابله با دعوت
  :سفارش خويش به هشام كه پرسيد با چه دمشناىن بايد مبارزه منود؟ حضرت فرمود

ات با او پايدارتر از  دمشىن تو با ابليس بايد سخت باشد و نبايد كه او در تالشش براى نابودى تو، شكيباتر و در مبارزه
   تو باشد؛ زيرا ابليس با مهه قدرتش

______________________________  
  .234خطبه : ج البالغه -)1(
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اگر تو به خداوند پناه برى هر آينه به راهى راست . تواند ضربه زند تر است و با مهه بديش كمرت از تو مى از تو ناتوان
  »1« .اى هدايت شده
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______________________________  
  .399: ؛ حتف العقول1، حديث 25، باب 315/ 75: حبار األنوار -)1(
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َو َأْعَجُب ِمْن َذِلَك أَنَاُتَك َعينِّ » 26«! َو أَُعدُِّدُه ِمْن َمْكُتوِم أَْمِري! ُسْبَحاَنَك َما أَْعَجَب َما َأْشَهُد ِبِه َعَلى نـَْفِسي» 25«[ 
ْعِصَيِتَك َلِيت َو لَْيَس َذِلَك ِمْن َكَرِمي َعَلْيَك َبْل تَأَنِّياً ِمْنَك ِيل َو تـََفضًُّال ِمْنَك َعَليَّ ِألَْن َأْرَتدَِع َعْن مَ َو ِإْبطَاُؤَك َعْن ُمَعاجَ 

َبْل أَنَا يَا ِإهلَِي َأْكثـَُر ُذنُوباً َو أَقْـَبُح » 27«اْلُمْسِخَطِة َو أُْقِلَع َعْن َسيَِّئاِيتَ اْلُمْخِلَقِة َو ِألَنَّ َعْفَوَك َعينِّ َأَحبُّ ِإلَْيَك ِمْن ُعُقوَبِيت 
يِدَك انِْتَباهاً َو اْرِتَقاباً ِمْن َأْن أُْحِصَي َلَك آثَاراً َو َأْشَنُع أَفْـَعاًال َو َأَشدُّ ِيف اْلَباِطِل تـََهوُّراً َو َأْضَعُف ِعْنَد َطاَعِتَك تـَيَـقُّظاً َو أََقلُّ ِلَوعِ 

َا َصَالُح أَْمِر اْلُمْذنِِبَني َو َرَجآًء ِلَرْمحَتِ » 28«ِدَر َعَلى ِذْكِر ُذنُوِيب ُعُيوِيب َأْو أَقْ  ََذا نـَْفِسي َطَمعاً ِيف َرْأفَِتَك الَِّيت ِ َا أَُوبُِّخ ِ َك َو ِإمنَّ
َا َفَكاُك رَِقاِب اْخلَاِطِئنيَ    ] الَِّيت ِ

تر از  كنم، و شگفت دهم، و امور پنهان خود را مشاره مى ت مىپاك و منّزهى تو؛ چه شگفت است كه به زيان خود شهاد
سببش اين نيست كه من در آستان . آن بردباريت نسبت به من، و درنگت از مؤاخذه سريع اين بنده گنهكار است

يت  حضرتت انساىن گران قدرم؛ بلكه علّتش، مدارايت با من و تفّضل وجود مقدست بر من است، براى اين كه از نافرمان
   گاه گناهاىن كه فرسوده كننده هويت و شخصيت من كه موجب خشم توست باز ايستم، و وجودم را از عرصه

  371: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

تر است، وگرنه اى خداى من،   است درآوردم؛ به خاطر اين كه گذشتت نسبت به من نزد تو، از جمازات كردن من حمبوب
تر، و  تر و كردام ناپسندتر و گستاخيم در باطل شديدتر، و بيدارمي نزد طاعتت ضعيف آثارم زشتتر و  گناهامن فراوان

ديدت، ناچيزتر از آن است كه بتوامن عيومب را برايت مشاره كنم، يا توان ذكر كردن گناهامن را  هشيارى و مراقبتم در برابر 
ات كه صالح   كنم، در حاىل كه به مهرباىن بيش از اندازه جز اين است كه خود را به اين صورت نكوهش مى. داشته باشم

  .كار گنهكاران به آن است، چشم طمع دارم، و به رمحتت كه آزادى خطاكاران، در گروى آن است اميدوارم

   درنگ درباره خواست انسان
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قانون تكامل از اصل تا اى بر اساس  رود و هر پديده اى به پيش مى سري حركت طبيعت هسىت بر صورت تدرجيى و مرحله
به خاطر اين است كه آن زجنريه . افتد اى ناگهاىن اتفاق مى اگر گاهى امرى يا حادثه. پايان زمان او مراحلى را بايد بگذراند

  .طبيعى دچار حبران و دگرگوىن گشته پس حقيقت حركت آن، وارونه شده است

از خلقت نطفه؛ تا . قدم به قدم انسان تدبري فرموده است خداى متعال در نظام قانومنند، مقّدمات خاصى براى تربيت
كند، چون انساىن در جواىن به كارهاى  پيمايد و هرگز در جمازات آن موجود شتاب منى رسيدن به كمال مراحلى تكاملى مى

نيكى پايان  كند و سراجنام او به زند؛ پس از زماىن در برخى افكار يا اعمالش جتديد نظر مى خالف و ناهنجار دست مى
شود و با دل  يا گاهى وضعيت ناگوار مانند فقر، بيمارى، يا سلطه دمشن سبب توّكل يا توّسل بنده خدا مى. پذيرد مى

كند يا گاهى در سفر زيارت اماكن مقدس يا ديدار دانشمندان و عارفان و يا  شكستگى از كردار گذشته خود توبه مى
اى اخالقى در او حتّوىل    .پيدا شده و در پى اصالح خود رفته استمطالعه كتا
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بنابراين حكمت پروردگار حكيم بر پايه رمحت و بنده پرورى و طبيعت آفرينش او مقتضى تأخري و تقدير در جزاى اعمال 
ردى گردد و به خيالش در هر چند ممكن است مدارا كردن حق موجب طغيان و شقاوت در باطن ف. گردد موجودات مى

كند، پس سنت اهلى بر صرب و قدرت رو به  زندگى حساب و كتاىب وجود ندارد وىل او مسري كمال خود را عوض مى
رسد و اگر  تكامل موجودات است؛ اگر مهگام با هدايت رسوالن و اوليا در صراط مستقيم قرار گريد؛ به مقام مقربان مى

  .كند امن شيطان به چاه گمراهى و سرگرداىن سقوط مىدر راه باطل گام بردارد؛ در د

گريى شود؛ آينه متام منا و جلوه كامل مجال و جالل حق  اى به زيباىي ارشاد و هدايت اهلى آگاه و دست هر گاه بنده
دن به هاى خلقى و رسي هاى دنياىي وميل دهد و اين زيباىي تنها با برداشنت عالقه شود و امسا و صفاتش را ظهور مى مى

  .گردد درگاه قرب و فنا حاصل مى

گرى ابليس شود؛  گرى شيطنت و افسون گرى و غرور، خويش را بيارايد و بفريبد او آينه جلوه اى با زشىت عصيان اگر بنده
گريد؛  و رابطه فطرى خود را با پروردگار بريده است در نتيجه مانند شيطان در مرحله استدراج و فرصت انتظار قرار مى

  .شود ترين حالت نابود مى در كمني خدا به سخت سپس

حد حق براى رسيدن به هدف آفرينش است وىل  دهد در اثر شكيباىي ىب بنابراين عّزت و ذّلىت كه خداوند به بندگان مى
  .كنند شوند؛ سپس در قيامت درخواست بازگشت به دنيا مى خردى از حق خود حمروم مى بندگان به جهت شتاب و ىب
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كند؟ زيرا گاهى خداوند در اثر پى در پى  يارى و زيركى در هر انساىن بايد پيوسته باشد؛ كه خداوند با او چه مىاين هوش
ها يا فيض معنوى سرشار يا رسيدن امور خري و بركت به نسل ديگر يا آزمايش بندگان يا اجياد ارتباط با  فرستادن نعمت

كند وىل متأسفانه نقش خداوند در امور   با كافران مهچنني مىخبشد و حىت موجودات، عمرى طوالىن به بندگانش مى
   شود پس خداوند با صرب عجيب فراموش مى

  373: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .سازد خود راه حتّول را مهوار مى

  :فرمايد امام سجاد عليه السالم در مناجات شاكران به اين نكته اشاره مى

َعْن ِذْكِر َحماِمِدَك َتراُدُف   َعْن اْحصاِء ثَناِئَك فـَْيُض َفْضِلَك َو َشَغَلىن  قاَمِة ُشْكرَِك تـََتابُُع َطْوِلَك َو اْعَجَزىنَعْن إِ   اْذَهَلىن  اهلى
  »1« .اياديكَ   َعْن َنْشِر َعوارِِفَك َتواىل  َعواِئِدَك َو اْعياىن

و فراواىن خبششت مرا از مشارش ستايشت درمانده ساخت،  پياپى آمدن كرمت، برپاداشنت سپاست را از ياد من برد! خدايا
هايت مرا از گسرتش  در پى هم آمدن احسانت مرا از ياد اوصاف نيكت بازداشت و پشت سرهم رسيدن نعمت

  .هايت درمانده منود خوىب

  :دارد ىو گاهى حضرت جسارت در خطاب را به خاطر بندگان نادان و غفلت زده باال برده و به حمضر حق عرضه م

َلِتَك ِمْن اْيَن ِىلَ اخلَيـُْر يا َربِّ َو اليُوَجُد االَّ ِمْن ِعْنِدَك َو ِمْن اْيَن ِىلَ النَّجاُة َو   ىف  ِبُعُقوبَِتَك َو الَمتُْكْر ىب  التـَُؤدِّْبىن  اهلى ِحيـْ
  »2« .الُتْسَتطاُع االَّ ِبكَ 

از كجا برامي خريى هست، در حاىل كه جز ! گ مكن، پروردگارااى با من نرين مرا با كيفرت ادب منما و با نقشه! خدايا
  .گردد شود و از كجا برامي جناتى است در حاىل كه جز به تو فراهم منى نزد تو يافت منى

  :ستايد هاى خداوند را مى در جاى ديگر با صفاى دل، پرده پوشى

   َحيُْلُم َعّىن   َعّىن َو احلَْْمُد ِللَِّه الَّذىَحتَبََّب اَىلَّ َو ُهَو َغِىنٌّ   احلَْْمُدِللَِّه الَّذى

______________________________  
  .، مناجاة الشاكرين21، ذيل حديث 32، باب 146/ 91: حبار األنوار -)1(
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، دعاى سحر ماه 582: ؛ مصباح املتهّجد205: ؛ البلد األمني2، حديث 6، باب 82/ 95: حبار األنوار -)2(
  .رمضان

  374: ، ص7 و شرح صحيفه سجاديه، جتفسري 

  »1« . َو اَحقُّ ِحبَْمدى  ٍء ِعْندى اْمحَُد شى  فـََرّىب   ال َذْنَب ىل  َحىتَّ َكاىنّ 

كند تا  نياز است و سپاس خداى را كه بر من بردبارى مى سپاس خداىي را كه با من دوسىت ورزيده در حاىل كه از من ىب
  .ترين موجود نزد من بوده و به ستايش سزاوارتر است وردگارم ستودهپر ! آن جا كه گوىي مرا گناهى نيست

كردند؛  هاى ديگر اهل عصمت كه در برابر ستم حاكمان، از حق و قدرت خداوند دفاع مى اين گونه فرازها و خطابه
او را نفس   دهد، كمى با مهلت وىل با خفت و او هرگز به باطل امان سرورى را منى. منايش حتمل افزون رب جليل است

  .نشاند گري و به خاك مذّلت مى

وفاى خود با ياران رسول الّله صلى اهللا عليه و آله و نگراىن از آينده آنان  حضرت على عليه السالم در مقايسه ياران ىب
  :فرمود

  »2« .ِمْن َمساِغ ريِقهِ   اِز َطريِقِه، َو ِمبَْوِضِع الشَّجىجمَ   َو َلِئْن اْمَهَل اللَُّه الظَّاِملَ فـََلْن يـَُفوَت َأْخُذُه، َو ُهَو َلُه بِاْلِمْرصاِد َعلى

رود و بر سر راه او در حاىل كه گلويش در  اگر خداوند ستمكار را مهلت دهد هرگز فرصت مؤاخذه او از دستش منى
  .دست قدرت اوست در كمني است

  جز از فراق يار ندارم شكايىت
 

  اال حديث عشق ندامن حكايىت

  توىي و اميدم به فضل توستآمال من 
 

  از فضل كن مرا به سوى خود هدايىت

  كرم به من خسته ضعيف «3»  اى قلزم
 

  چشم حقيقىت ده و نور درايىت

  

______________________________  
  .582: ؛ مصباح املتهّجد205: ؛ البلد األمني2، حديث 6، باب 83/ 95: حبار األنوار -)1(
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  .96خطبه : البالغهج  -)2(

  .دريا، رود بزرگ: قلزم -)3(

  375: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  با تو خداى غافر و ذواجلود وذوالكرم
 

  شرم آيد به غري برم استعانىت

  آيا شود كه هجر مبدل شود به وصل
 

  اين دل شكسته را برساىن به راحىت

  ياغافر الذنوب ببخشا و عفو كن
 

  شكايىت  طوطى شكر رفته زگر جاى 

  

  )طوطى ترشيزى(

  376: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

نُوُب َفَصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو أَْعِتْقَها ِبَعْفِوَك َو َهذَ » 29«[  َفَصلِّ ا َظْهرِي َقْد أَثـَْقَلْتُه اخلََْطايَا اللَُّهمَّ َو َهِذِه َرقـََبِيت َقْد َأَرقـَّتـَْها الذُّ
َقِطَع َصْوِيت » 30«َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو َخفِّْف َعْنهُ ِمبَنَِّك  يَا ِإهلَِي َلْو َبَكْيُت ِإلَْيَك َحىتَّ َتْسُقَط َأْشَفاُر َعيْـَينَّ َو انـَْتَحْبُت َحىتَّ يـَنـْ

ُصْلِيب َو َسَجْدُت َلَك َحىتَّ تـَتـََفقَّأَ َحَدقـََتاَي َو َأَكْلُت تـُرَاَب اْألَْرِض  َو ُقْمُت َلَك َحىتَّ تـَتَـَنشََّر َقَدَماَي َو رََكْعُت َلَك َحىتَّ يـَْنَخِلعَ 
َأْرَفْع َطْرِيف ِإَىل آفَاِق السََّمآِء ُطوَل ُعْمرِي َو َشرِْبُت َمآَء الرََّماِد آِخَر َدْهِري َو ذََكْرُتَك ِيف ِخَالِل َذِلَك َحىتَّ َيِكلَّ ِلَساِين ُمثَّ َملْ 

َو ِإْن ُكْنَت تـَْغِفُر ِيل ِحَني َأْستَـْوِجُب َمْغِفَرَتَك َو تـَْعُفو » 31«ِتْحَيآًء ِمْنَك َما اْستَـْوَجْبُت ِبَذِلَك َحمَْو َسيَِّئٍة َواِحَدٍة ِمْن َسيَِّئاِيت اسْ 
نَا أَْهٌل َلهُ ِباْسِتيَجاٍب ِإْذ َكاَن َجزَاِئي ِمْنَك ِيف أَوَِّل َما َعينِّ ِحَني َأْسَتِحقُّ َعْفَوَك فَِإنَّ َذِلَك َغيـُْر َواِجٍب ِيل ِباْسِتْحَقاٍق َو َال أَ 

ْبِين فََأْنَت َغيـُْر َظاملٍِ ِيل    ] َعَصْيُتَك النَّاَر َفِإْن تـَُعذِّ

اين وجود من است كه گناهان او را به بند بردگى كشيده؛ پس بر حمّمد و آلش درود فرست، و وجودم را به عفوت ! خدايا
  بردگى گناهان آزاد كن، و اين پشت من است كه خطاها آن را گران و سنگني كرده؛ پس بر حمّمد و آلش درود از بند
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  377: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  !فرست، و به احسانت آن را سبك فرما اى خداى من

ت ناله زمن تا صدامي قطع شود، و هاى دو چشمم روى هم افتد، و چنان به شدّ  اگر به درگاهت گريه كنم تا جاىي كه پلك
هاى پشتم از جا كنده شده و  چندان به پيشگاهت بايستم كه پامي ورم كند، و آن مقدار برايت ركوع كنم كه استخوان

هامي از كاسه درآيد، و در طول عمرم خاك زمني را خبورم، و تا پايان  اى سجده كنم كه چشم زدوده گردد، و به اندازه
به خاكسرت بنوشم، و در اثناى اين اوضاع و احوال، چندان ذكر تو گومي كه زبامن از كار مباند، آنگاه از  حيامت آب آلوده

  .روى شرمسارى از تو، چشم به آفاق آمسان باز نكنم، با اين مهه سزاوار حمو يك گناه از متام گناهامن نيستم

مستحق عفوت گردم، مرا عفو كىن؛ مهانا اين آمرزش و  و اگر زماىن كه سزاوار آمرزشت شوم، مرا بيامرزى، و هنگامى كه
عفو، به خاطر استحقاق من نسبت به من واجب نيست، و من مستحق وجوب آمرزش و عفو نيستم؛ زيرا پاداش من از 

  .جانب تو، در اولني بارى كه مرتكب معصيتت شدم آتش بود، بنابراين اگر مرا عذاب كىن، ستمكار بر من نيسىت

  و شرم و حيا خوف و خشيت

به حقيقت اگر قلىب با توفيق و عنايت حضرت حق مزّين به مقام خوف و خشيت از عظمت خداوند و عقاب روز 
قيامت گردد و شرم و حياى از حمبوب را در برابر آن مهه احساىن كه به انسان منوده شعار خود سازد، ديگر به چه صورت 

  .خت و تاز خود منايد و براى ميكرب گناه و معصيت چراگاه بسازدتواند عرصه گاه آن قلب را مركز تا شيطان مى

گريى از   كند كه بايدترس و بيم آدمى فقط از خدا باشد، ترسى كه مايه پيش اسالم عزيز با تأكيد و پافشارى اعالم مى
  .گناه و سرمايه جنات انسان از مهالك است

  378: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

يا ترس در جبهه جنگ، يا ترس از روزى، يا ترس از فرا رسيدن مرگ، ترسى مذموم و ىب جاست، جباى  ترس از حوادث،
اين مهه ترس ىب ارزش، بايد با توجه به عظمت حق، قلب را مركز ترس از مقام وجود مقدس حضرت الّله قرار داد، تا در 

  .سايه اين ترس، آراسته به حسنات و پرياسته از رذايل شد

  »1« »اُفوُهْم َو خاُفوِن اْن ُكْنُتْم ُمْؤِمننيَ َفال ختَ 
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  .پس اگر مؤمن هستيد از آنان نرتسيد و از من برتسيد

خوف از خداوند متعال در صورتى كه در ژرفاى درون انسان نفوذ كند، او را از ارتكاب اعمال مهلك و جرمها باز داشته 
  .دارد وامىو به كار نيك و مسابقه و پيشتازى در عرصه فضيلت 

ترس از ارتكاب گناه و آلوده شدن به جرم، مهان خوف واقعى و در خور انسانيت انسان است؛ زيرا چنني ترسى است كه 
  .شود كه از كيفر اهلى و اخروى و حىت شكنجه دنيوى در امان مباند آدمى را از سقوط در گناه صيانت كرده و باعث مى

  :فرمايد باشند چنني مى ترسند و از نافرماىن نسبت به او بيمناك مى از او مىحضرت حق راجع به دوستان مؤمن خود كه 

  »2« »ُقْل اّىن اخاُف اْن َعَصْيُت َرّىب َعذاَب يـَْوٍم َعظيمٍ 

  .ترسم مسلماً اگر پروردگارم را نافرماىن كنم، از عذاب روزى بزرگ مى: بگو

انتقام او در دنيا و آخرت موجب ترس واقعى انسان از وجود ترس و احساس خوف و پرهيز از عذاب خداوند و بيم از 
  .شود ارتكاب گناه مى

______________________________  
  .175): 3(آل عمران  -)1(

  .15): 6(انعام  -)2(

  379: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

   هاى روز قيامت دهشت

  

كه بايد انسان از آن برتسد و اين ترس است كه باعث   هاى روز قيامت و سخىت بالهاى آن، مهان عواملى است دهشت
  .دورى از متام حمرمات و ايفاى متام واجبات اهلى است
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  :دهد منايد، چنني خرب مى انگيز و هراس آورى كه انسان در روز قيامت مشاهده مى هاى هول قرآن كرمي از دهشت

  »1« »ٍء ِمنـُْهْم يـَْوَمِئٍذ َشْأٌن يـُْغِنيهِ  ِلُكلِّ اْمرِى* َو صاِحَبِتِه َو بَنيهِ * َو امِِّه َو ابيهِ * يـَْوَم يَِفرُّ اْلَمْرءُ ِمْن اخيهِ 

در آن روز هركسى از آنان را كارى * و از مهسر و فرزندانش* و از مادر و پدرش* كند، از برادرش روزى كه آدمى فرار مى
  .]ديگرى بپردازدگذارد به چيز  تا جاىي كه منى[كند  است كه او را به خود مشغول مى

ا َتْذَهُل ُكلُّ ُمْرِضَعٍة َعّما اْرَضَعْت َو َتَضُع ُكلُّ ذاِت َمحٍْل * ءٌ َعظيمٌ  يا ايـَُّها الّناُس اتـَُّقوا َربَُّكْم انَّ َزْلَزَلَة السَّاَعِة َشىْ  يـَْوَم تـََرْوَ
  »2« »اللِّه َشديدٌ َولِكنَّ َعذاَب   َو ما ُهْم ِبُسكارى  َمحَْلها َو تـََرى الّناَس ُسكارى

مشاهده خواهيد كرد  [روزى كه آن را ببينيد .* اى بزرگ است ترديد زلزله قيامت، واقعه از پروردگارتان پروا كنيد، ىب! اى مردم
كند، و  شود، و هر ماده باردارى بار خود را سقط مى خرب مى دهد، ىب اى از كودكى كه شريش مى هر مادر شري دهنده]  كه

  .بيىن در حاىل كه مست نيستند، بلكه عذاب خدا بسيار سخت است مى مردم را مست

  ها در وجود انسان و خوف از مقام حق و ترس از عذاب اهلى، عامل حتقق ارزش

______________________________  
  .37 -34): 80(عبس  -)1(

  .2 -1): 22(حج  -)2(

  380: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

و صفاى روان و عّلت جنات از شكنجه دنيا و آخرت و مايه سالمت قلب و شكوفاىي تقوا در درون باعث درخشندگى 
  .انسان است

   شرم و حياى از حق در روايات

  

شرم و حياى از حق، نيز مهچون خوف مايه جنات از مهالك و باعث آراسته شدن جان به حقايق و پرياستگى نفس از 
شت استرذايل و علت جلب رمحت حق و كليد    .هشت در 
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  :حضرت صادق عليه السالم فرمود

  »1« .احلَْياءُ ِمَن اْإلمياِن، َواْإلمياُن ِىف اْجلَنَّةِ 

شت است   .حيا از اميان انسان به حضرت حق مايه دارد و اميان سبب ورود مؤمن به 

  :حضرت صادق عليه السالم فرمود

  »2« .ِمَن ْاإلميانِ  -للِّساِن ال َعىَّ اْلَقْلبِ اْعىن َعىَّ ا -احلَْياءُ َو اْلِعفاُف َواْلَعىُّ 

  .از اميان است -و به عبارت ديگر كندى زبان نه كندى دل -حيا و عّفت و كم گوئى

  :روايت شده -حضرت باقر يا حضرت صادق عليهما السالم -از يكى از دو امام

  »3« .ا تَِبَعُه صاِحُبهُ احلَْياءُ َواْإلمياُن َمْقُروناِن ىف قـََرٍن، فَاذا َذَهَب اَحُدمهُ 

  .رود اند چون يكى از آنان برود ديگرى هم مى حيا و اميان مهراهند و در يك رشته بسته

______________________________  
  .15970، حديث 110، باب 166/ 12: ؛ وسائل الشيعة1، حديث 106/ 2: الكاىف -)1(

  .15972، حديث 110، باب 167 /12: ؛ وسائل الشيعة2، حديث 106/ 2: الكاىف -)2(

  .15969، حديث 110، باب 166/ 12: ؛ وسائل الشيعة4، حديث 106/ 2: الكاىف -)3(
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  :حضرت صادق عليه السالم فرمود

  »1« .ال إمياَن ِلَمْن ال َحياءَ َلهُ 

  .اميان ندارد كسى كه حيا ندارد

  :السالم است كه فرموداز امام صادق عليه 
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َهلَا الّلُه َحَسناتٍ   اْرَبٌع َمْن ُكنَّ فيِه َو كاَن ِمْن قـَْرِنِه اىل: قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله الصِّْدُق َو احلَْياءُ َو : َقَدِمِه ُذنُوباً َبدَّ
  »2« .ُحْسُن اْخلُْلِق َو الشُّْكرُ 

چهار چيز است كه در هر كه باشد و از سر تا پايش گناه باشد خدا مهه آن  : رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود
  .راستگوئى، حيا، خوش خلقى، شكرگزارى: گناهان را به حسنه تبديل كند

   تبديل سيئات به حسنات در كالم جملسى

  :فرمايد عالمه جملسى مى

  :در تبديل سيّئات به حسنات نكاتى گفته شده است

ا طاعات آينده ثبت گرددگناهان پيشني به سب  - 1   .ب توبه حمو شود و به جاى آ

  .كارى حمو گردد و روحيه فرمانربدارى به جاى آن نشيند روحيه گناه - 2

  .خداوند توفيق كارهاىي به او دهد كه ضّد كارهاى پيشني او باشد - 3

  .به جاى هر كيفرى ثواىب براى او ثبت كند - 4

  :كند بزرگوارش عليهم السالم از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله نقل مىحضرت رضا عليه السالم از پدران 

  اذا َملْ َتْسَتْحِى َفاْصَنْع ما: َملْ يـَْبَق ِمْن اْمثاِل اْالنِْبياِء اّال قـَْوُل الّناسِ 

______________________________  
  .15971، حديث 110، باب 166/ 12: ؛ وسائل الشيعة5، حديث 106/ 2: الكاىف -)1(

  .15973، حديث 110، باب 167/ 12: ؛ وسائل الشيعة7، حديث 107/ 2: الكاىف -)2(

  382: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .ِشْئتَ 
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  !زماىن كه حيا نكىن پس هر چه خواهى اجنام ده: گويند هاى انبيا چيزى باقى منانده مگر اين كه مردم مى از مثل

كند كه آن حضرت  پدرانش عليهم السالم از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله روايت مى حضرت صادق عليه السالم از
  :فرمود

نَـْيِه،: َو ما نـَْفَعُل يا َرُسوَل الّلِه؟ قالَ : اْسَتْحُيوا ِمَن الّلِه َحقَّ احلَْياِء، قاُلوا  َفاْن ُكْنُتْم فاِعلَني َفال يَبيَنتَّ اَحدُُكْم اّال َو اَجُلُه بـَْنيَ َعيـْ
  »2« .، َو ْلَيْذُكِر اْلَقبـَْر َو اْلِبلى، َو َمْن اراَد اْآلِخَرَة فـَْلَيدَْع زيَنَة احلَْياِة الدُّنيا ، َو اْلَبْطَن َو ما َوعى َوْلَيْحَفِظ الرَّْأَس َو ما َحوى

ز مشا شب را صبح اگر اهل حيا هستيد، احدى ا: يا رسول اللَّه چه كنيم؟ فرمود: از خدا حيا كنيد حق حيا را، گفتند
نكند مگر اين كه مرگ در برابرش باشد و چشم و گوش و زبان و شكم و شهوت را از گناه حفظ كند و قرب ومتالشى 

شدن بدن را متذكر گردد و كسى كه آخرت خواه است زينت دنياى فاىن را كه غري از اجياد غرور و غفلت اثرى ندارد، رها  
  .كند

  :امام سجاد عليه السالم فرمود

  »3« .ِلُقْدرَتِِه َعَلْيَك، َو اْسَتْحِى ِمْنُه ِلُقْرِبِه ِمْنكَ   َخِف الّلُه َتعاىل

  ها بر تو دارد و از حضرت او حيا از خدا برتس براى قدرتى كه در مهه زمينه

______________________________  
  .1حديث  ،510: ؛ األماىل، شيخ صدوق8، حديث 81، باب 333/ 68: حبار األنوار -)1(

  .2، حديث 616: ؛ األماىل، شيخ صدوق9، حديث 81، باب 333/ 68: حبار األنوار -)2(

  .229: ؛ أعالم الدين22، حديث 81، باب 333/ 68: حبار األنوار -)3(
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  .كن به خاطر اين كه به تو نزديك است و ظاهر و باطن تو را حاضر و ناظر است

  »1« .اْسَتْحِى ِمَن الّلِه َكما َتْسَتحىي ِمَن الرُِّجِل الّصاِلِح ِمْن قـَْوِمكَ : اْوِصىن، قالَ : قيَل لِلنَِّىبِّ صلى اهللا عليه و آله
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از خدا حيا كن، چنانكه از مردى شايسته از : به رسول خدا صلى اهللا عليه و آله گفته شد مرا وصيت كن، حضرت فرمود
  .كىن مىاقوامت حيا 

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

ُع ِمْنُه الرَّْمحََة، ُمثَّ َخيَْلُع ديَن اْالْسالِم َعْن ُعنُِقِه اوَُّل ما يـَْنزُِع الّلُه ِمَن اْلَعْبِد اْحلَياُء، فـََيصُري ماِقتاً ُممِْقتًا، ُمثَّ يـَْنزُِع ِمْنُه اْالمانََة، ُمثَّ يـَْنِز 
  »2« .َلعيناً  فـََيصُري َشْيطاناً 

كند حيا است، بدين سبب بنده مورد خشم و غضب  بر اثر گناه پى در پى اول چيزى كه خداوند از بنده ريشه كن مى
كند، پس از اين، بنده تبديل به شيطان  گريد، سپس امانت، سپس رمحت، آنگاه رشته دين را از گردنش باز مى قرار مى

  .شود ملعون مى

 مااى كه زجود تو بود بود 
 

 لطف تو سرمايه پرسود ما

 رسم كرميان نه كه خوان گسرتند
 

 سري چو شد ضيف به نريان برند

  خاصه كرميى چو تو اى پادشاه
 

  خيل گداييم مهه روسياه

  گرنه منك خواره خوان توامي
 

  ريزه خور نعمت و نان توامي

  

  حاصل ما گر شده بيچارگى
 

  حمو نشد رسم منك خوردگى

  جزامان بنمائى نسق گر به
 

  نامه سياهيم ورق بر ورق

 باز مكن نامه اعمال ما
 

 اى كرمت غايب آمال ما

______________________________  
؛ ذيل حديث 93، باب 466/ 8: ؛ مستدرك الوسائل20، حديث 81، باب 336/ 68: حبار األنوار -)1(

10027.  
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  .94، حديث 410: ؛ معاىن االخبار17حديث  ،81، باب 335/ 68: حبار األنوار -)2(
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 حمو كن از لطف تباهى ما
 

 ساز بدل نامه سياهى ما

  مقصد از اين راه مرا سود نيست
 

  غري توام مقصد و مقصود نيست

 در دمل اى شاهد ذواالقتدار
 

 هست جتلى تو اى كردگار

  

  )طوطى ترشيزى(

  385: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

َعينِّ بِتَـَفضُِّلَك فـََلْم تـَُغيـِّْر  ِإهلَِي َفِإْذ َقْد تـََغمَّْدَتِين ِبِسْرتَِك فـََلْم تـَْفَضْحِين َو تََأنـَّْيَتِين ِبَكَرِمَك فـََلْم تـَُعاِجْلِين َو َحُلْمتَ » 32«[ 
ْر َمْعُروفَ  َة َمْسَكَنِيت َو ُسوَء َمْوِقِفي ِنْعَمَتَك َعَليَّ َو َملْ ُتَكدِّ اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد » 33«َك ِعْنِدي َفاْرَحْم طُوَل َتَضرُِّعي َو ِشدَّ

نَابَِة َو َطهِّْرِين بِالتـَّْوبَ  ِين بِاْلِعْصَمِة َو اْسَتْصِلْحِين ِة َو أَيِّدْ َو آِلِه َو ِقِين ِمَن اْلَمَعاِصي َو اْستَـْعِمْلِين بِالطَّاَعِة َو اْرزُْقِين ُحْسَن اْإلِ
ناً ِمْن ُسْخِطَك َو َبشِّْرِين ِبَذِلَك ِيف ِباْلَعاِفَيِة َو أَِذْقِين َحَالَوَة اْلَمْغِفَرِة َو اْجَعْلِين َطِليَق َعْفِوَك َو َعِتيَق َرْمحَِتَك َو اْكُتْب ِيل َأَما

ِإنَّ َذِلَك َال َيِضيُق َعَلْيَك ِيف ُوْسِعَك َو َال يـََتَكأَُّدَك ِيف » 34«رِّْفِين ِفيِه َعَالَمًة أَتـَبَـيـَّنـَُها اْلَعاِجِل ُدوَن اآلِجِل بُْشَرى َأْعرِفـَُها َو عَ 
ا َتَشاءُ َو َحتُْكُم َما ُترِيُد َك تـَْفَعُل مَ ُقْدَرِتَك َو َال يـََتَصعَُّدَك ِيف أَنَاِتَك َو َال يـَُؤوُدَك ِيف َجزِيِل ِهَباِتَك الَِّيت َدلَّْت َعَليـَْها آيَاُتَك ِإنَّ 

  .]ٍء َقِديرٌ  ِإنََّك َعَلى ُكلِّ َشيْ 
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اى و رسوامي نكردى، و به كرمت با من مدارا كرده، و به كيفرم شتاب  اكنون كه مرا به پرده پوشيت در پوشيده! خداى من
نيكى و خوبيت را تريه و تار نورزيدى و به احسانت از من گذشىت و نعمتت را نسبت به من تغيري ندادى و نزد من 

  .نكردى، پس بر طول زارمي، و سخىت بيچارگيم و بدى جايگاهم رمحت آر

  386: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

بر حمّمد و آلش درود فرست، و مرا از گناهان حفظ كن، و به طاعت و فرمانربدارى از خود به كار گري، و نيكو ! خدايا
و به توبه پاكم كن، و به دورى از گناه، يارمي ده، و به سالمت مهه جانبه، زندگيم را اصالح كن و  بازگشت را روزمي فرما،

شرييىن آمرزش را به من بچشان، و مرا رها شده عفوت و آزاد شده رمحتت قرار ده و از خشم خود خّط امامن بده، و هم 
اى كه، آن را آشكارا بينم، آگاهم   را بشناسم، و به نشانهاكنون نه در آينده، به مژده آن خوشحامل فرما، مژده اى كه آن 

اندازد، و در  كن كه اين كار در عرصه گاه سعه رمحتت، بر تو دشوار نيست، و تو را در ميدان قدرتت به مشقت منى
ا گواه است، تو را كند، و در فضاى خبشش حوزه بردباريت، تو را دچار سخىت منى در فشار  هاى فراوانت كه آياتت بر آ

كىن، مسلماً بر هر كارى  دهى و هر چه را اراده فرماىي حكم مى مهانا هر چه خبواهى اجنام مى. دهد و تنگنا قرار منى
  .تواناىي

   بشارت اهلى

نْيا َو ِىف اْآلِخَرِة ال   ُبْشرىَهلُْم الْ * الَّذيَن آَمُنوا َو كانُوا يـَتـَُّقونَ * اال انَّ اْوِلياَء الّلِه الَخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َحيَْزنُونَ  ِىف اْحلياِة الدُّ
  »1« »تـَْبِديَل ِلَكِلماِت الّلِه ذِلَك ُهَو اْلُفْوُز اْلَعظيمُ 

  .شوند يقيناً دوستان خدا نه بيمى بر آنان است و نه اندوهگني مى! آگاه باشيد

در دنيا به وسيله [گى دنيا وآخرت مژده و بشارت است آنان را در زند .* اند و مهواره پرهيزكارى دارند آنان كه اميان آورده* 
هيچ دگرگوىن ]  هاى اوست ها و بشارت كه وعده[در كلمات خدا ]  وحى و در آخرت به خطاب خدا و گفتار فرشتگان

  .نيست؛ اين است كامياىب بزرگ

______________________________  
  .64 -62): 10(يونس  -)1(
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  .اى نيست بنابراين اولياى اهلى كساىن هستند كه ميان آنان و خدا حايل و فاصله«

بينند كه هيچ گونه  ها از قلبشان كنار رفته و در پرتو نور معرفت و اميان و عمل پاك، خدا را با چشم دل چنان مى حجاب
آشناىي با خدا كه وجود ىب انتها و قدرت ىب پايان و كمال يابد و به خاطر مهني  هايشان راه منى شك و ترديدى به دل

  .مطلق است ماسواى خدا در نظرشان كوچك و كم ارزش و ناپايدار و ىب مقدار است

بيند نسبت به يك مشع ىب فروغ ىب  كسى كه با اقيانوس آشناست قطره در نظرش ارزشى ندارد و كسى كه خورشيد را مى
  .اعتناست

هائى كه انسان در اختيار  آنان ترس و اندوهى ندارند؛ زيرا خوف و ترس انسان از نابودى نعمت شود كه چرا روشن مى
ديد كند ناشى مى شود، مهان گونه كه غم و اندوه نسبت به گذشته و  دارد و يا خطراتى كه ممكن است در آينده او را 

  .باشد كه در اختيار داشته است فقدان امكاناتى مى

ا اوليا و دوستان  راستني خدا از هر گونه وابستگى و اسارت جهان ماده آزادند و زهد به معىن حقيقيش بر وجود آ
كنند و نه ترس از آينده در اين گونه مسائل  كند، نه با از دست دادن امكانات مادى جزع و فزع مى حكومت مى

  .دارد افكارشان را به خود مشغول مى

دارد در وجود  ن را دائماً در حال اضطراب و نگراىن نسبت به گذشته و آينده نگه مىهاىي كه ديگرا ها و ترس بنابراين غم
ا راه ندارد   .آ

نه اقيانوس كبري حىت طوفان يك ظرف كوچكى آب از دميدن يك انسان متالطم مى و به . ها كم اثر است شود، وىل در 
  .نامند مهني دليل اقيانوس آرامش مى

  »1« »ما فاَتُكْم َوال تـَْفَرُحوا ِمبا آتاُكمْ   ِلَكْيال َتْأَسْوا َعلى

   با يقني به اين كه هر گزند و آسيىب و هر عطا و منعى فقط به اراده خداست[تا 

______________________________  
  .23): 57(حديد  -)1(
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ا رفت، تأسف خنوريد، و بر آنچه به مشا عطا كرده است، شادمان و بر آنچه از دست مش]  و مشا را در آن اختيارى نيست
  .دخلوش نشويد

  »1« »الَِّذيَن َءاَمُنواْ وََملْ يـَْلِبُسواْ ِإمينَـُهم ِبظُْلٍم أُْولِئَك َهلُُم اْألَْمُن َوُهم مُّْهَتُدونَ 

براى آنان است، و آنان راه ]  از عذاب[نياميختند، اميىن ]  چون شرك[كساىن كه اميان آوردند و اميانشان را به ستمى 
  .يافتگانند

  :و يا

  »2« »اال ِبذِْكِر الّلِه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوبُ 

  .گريد هايشان به ياد خدا آرام مى دل

باشند كه غري او را به  اولياى اهلى آن چنان غرق صفات مجال و جالل او هستند و آن چنان حمو مشاهده ذات پاك او مى
  .سپرند مىدست فراموشى 

روشن است در غم و اندوه و ترس و وحشت نياز به تصور از دست دادن چيزى و يا مواجهه با دمشن و موجود 
انديشد و جز او را در روح خود پذيرا  گنجد و به غري او منى خطرناكى وجود دارد، كسى كه غري خدا در دل او منى

  .اشته باشدشود، چگونه ممكن است غم و اندوه وترس و وحشىت د منى

هاى دنيوى است، و گرنه دوستان خدا  هاى مادى و ترس از آنچه گفتيم اين حقيقت نيز آشكار شد كه منظور غم
ها از آنان  ها، و اندوه بر آنچه از موفقيت وجودشان از خوف او ماالمال است، ترس از عدم اجنام وظايف و مسئوليت

هاى  و مايه تكامل وجود انسان و ترّقى اوست، به عكس ترس و اندوه فوت شده، كه اين ترس و اندوه جنبه معنوى دارد
  .مادى كه مايه احنطاط و تنزل است

______________________________  
  .82): 6(انعام  -)1(

  .28): 13(رعد  -)2(
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ترين وجه ترسيم شده،  الت اولياى خدا، در آن به عاىلكه حا» مهّام«امريمؤمنان على عليه السالم در خطبه معروف 
  :فرمايد مى

  »1« .قـُُلوبـُُهْم َحمُْزونٌَة، َو ُشُروُرهْم َمْأُمونَةٌ 

  .دهلايشان حمزون، مهگان از آزارشان در امان

  :فرمايد و نيز مى

  »2« .ىف اْجساِدِهْم َطْرَفَة َعْنيٍ َشْوقاً اَىل الثَّواِب َو َخْوفاً ِمَن اْلِعقابِ َوَلْوَال اْالَجُل الَّذى َكَتَب الّلُه َعَلْيِهْم َملْ َتْسَتِقرَّ اْرواُحُهْم 

و اگر خداوند براى اقامتشان در دنيا زمان معيىن را مقّرر نكرده بود از شوق به ثواب و بيم از عذاب به اندازه چشم بر 
  .گرفت هم زدىن روحشان در بدنشان قرار منى

  :فرمايد مؤمنان مى قرآن جميد نيز درباره

  »3« »الَّذيَن َخيَْشْوَن َربـَُّهْم بِاْلَغْيِب َو ُهْم ِمَن الّساَعِة ُمْشِفُقونَ 

  .ترسند و از قيامت هم بيمناكند مهانان كه در پنهاىن از پروردگارشان مى

  .بگريبانندبنابراين اولياى اهلى خوف و ترس ديگرى دارند، ماوراى خوف و ترس كه مردم عادى با آن دست 

  .اند اند و به طور مداوم تقوا و پرهيزگارى را پيشه خود ساخته اولياى اهلى كساىن هستند كه اميان آورده

ا به سرحد كمال رسيده  اميان را به صورت فعل ماضى آورده و تقوا را به صورت ماضى استمرارى، اشاره به اين كه اميان آ
   وىل مسئله تقوا كه در عمل روزمره

______________________________  
  .، خطبه مهام184خطبه : ج البالغه -)1(

  .، خطبه مهام184خطبه : ج البالغه -)2(

  .49): 21(انبياء  -)3(



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  390: ، ص7 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ا به صورت يك  اى مى شود هر روز و هر ساعت كار تازه منعكس مى برنامه و وظيفه طلبد و جنبه تدرجيى دارد براى آ
  .دائمى در آمده است

كنند كه هيچ يك از  آنان با داشنت اين دو ركن اساسى دين و شخصيت، چنان آرامشى در درون جان خود احساس مى
ا را تكان منى طوفان   .دهد هاى زندگى آ

  :فرمايد پيامرب گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله در اين باره مى

  »1« .الرّاِسِخ ال ُحتَرُِّكُه اْلَعواِصفُ  اْلُمْؤِمُن َكاْجلََبلِ 

  .دهند مهچون كوه در برابر تندباد حوادث استقامت به خرج مى

]  

   كالم مفسران درباره بشارت

  

  »2« »ِىف احلَْياِة الدُّنْيا َو ِىف اْآلِخَرةِ   َهلُْم اْلُبْشرى ]

  .آنان را در زندگى دنيا وآخرت مژده و بشارت است

هاى فراوان و مواهب ىب پايان  ترس و غمى ندارند، بلكه بشارت و خوشحاىل و سرور به خاطر نعمتمؤمنان نه تنها 
  .شود اهلى، هم در اين زندگى و هم در آن زندگى نصيب آنان مى

  .شود ها را شامل مى با الف و الم جنس و به صورت مطلق ذكر شده و انواع بشارت  البشرى

هاى اهلى تغيري و تبديل ندارد و خداوند به اين وعده خود نسبت  نان پروردگار و وعدهسخ: كند باز براى تأكيد اضافه مى
  .كند به دوستانش وفا مى

  :درباره بشارتى كه خداوند در آيات فوق به دوستانش در دنيا و آخرت ارزاىن داشته، ميان مفسران اختالف است
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______________________________  
  .45: ؛ الفضايل و الرذايل181/ 9: شرح اصول الكاىف -)1(

  .64): 10(يونس  -)2(
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دهند و  اند كه فرشتگان در آستانه مرگ و انتقال از اين جهان به مؤمنان مى بعضى آن را خمصوص به بشارتى دانسته
  :گويند مى

  »1« »َواْبِشُروا بِاْجلَنَِّة الَّىت ُكْنُتْم ُتوَعُدونَ 

شىت كه وعده مى   .دادند، بشارت باد و مشا را به 

هاى پريوزى پروردگار و غلبه بر دمشنان و حكومت در روى زمني مادام كه مؤمنند و  و بعضى ديگر آن را اشاره به وعده
  .دانند صاحلند، مى

  »2« ».بينند تفسري شده است هاى خوش كه مؤمنان مى در بعضى از روايات اين بشارت به خواب

   رؤياى صادقانه

  :احتماًال منظور حضرت زين العابدين عليه السالم از مجله

  »َو َبشِّْرِين ِبَذِلَك ِيف اْلَعاِجِل ُدوَن اآلِجِل ُبْشَرى َأْعرِفـَُها«

ها باشد، كه در معارف اسالمى از آن تعبري به رؤياى صادقه و خبشى اندك از  در آخر مجالت دعا از اين منونه خواب
  .شده است نبوت

حضرت عبداملطلب خواب ديد درخىت بر پشتش روئيده كه سربه آمسان دارد، و شاخه هايش شرق و غرب را گرفته، و 
اين خواب را براى كاهىن نقل كرد، او خواب را تفسري  . باشد تر مى نورى از آن جلوه گر است كه از نور خورشيد عظيم

  :كرد
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   شود و در ميان الك شرق و غرب مىآيد كه م از صلب تو فرزندى به وجود مى

______________________________  
  .30): 41(فّصلت  -)1(

  .سوره يونس 62، ذيل آيه 337 -333/ 8: تفسري منونه -)2(
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  :فرمايد قرآن جميد مى »1« .گردد مردم از جانب خداوند به عنوان پيامرب ظاهر مى

  »2« »قاَل يُوُسُف ِالبيِه يا اَبِت اّىن رَأْيُت اَحَد َعَشَر َكوَْكباً َو الشَّمَس َو اْلَقَمَر َرأيـْتـُُهْم ىل ساِجدينَ اْذ 

  !من در خواب ديدم يازده ستاره و خورشيد و ماه برامي سجده كردند! پدرم: آنگاه كه يوسف به پدرش گفت]  ياد كن[

اش گوش داد و ماجراى رؤياى پر معناى فرزند عزيزش را درست در  يوسف نورستهيعقوب ساخلورده با دقت به سخنان «
نظر عقل خود جمسم ساخت و با كمك استعداد فطرى و صفاى صاحبان وحى و رجال آمساىن دريافت كه رؤياى يوسف 

شود و نه از  هاى آلوده است كه از افكار روزانه و خياالت خمتلف تلفيق مى پاك طينت و مهّذب نه از قبيل خواب
آيد، بلكه يك رؤياى صد در صد صحيح وملكوتى و اهلى  رؤياهاىي است كه از هيجانات عصىب و نظري اينها به وجود مى

است و دل با صفاى يوسف عزيز در عامل خواب كه تا حدودى از جهان طبيعت و ماده جدا گشته و با عامل ديگرى 
اى آينده در نظرش جمسم گشته است و اين خواب ملكوتى مژده موفقيت بزرگ ه ارتباط دارد؛ دورمناىي از حقايق و واقعيت

  .دهد و آينده درخشاىن را مى

  :يعقوب بزرگوار به بيان آنچه كه به كمك معلومات خود از خواب يوسف استنباط كرده بود پرداخت و به وى گفت

______________________________  
  .20/ 4: مستدرك سفينة البحار -)1(

  .4): 12(يوسف  -)2(
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مهان گونه كه آن منظره ملكوتى و آمساىن با آن جالل و كربيا در آن حميط با صفاى ماوراى ماده در نظرت جمسم  ! يوسفا
  .گشت و اين لطفى بود كه مستقيماً از عامل غيب نصيب تو شد

  :ديگر نيز در انتظار توستسه لطف : فهم كه از اين خواب چنني مى

گزيند و يك نوع حقيقت و خلوص و جاللت شأن و عظمت  مهان دست تواناىي كه تو را تربيت كرد؛ تو را بر مى - 1
  .هاى ممتاز و برجسته اجتماع گردى دهد كه از شخصيت مقام به تو مى

  .آموزد قسمىت از تعبري خواب را به تو مى - 2

كند، چنانچه در سابق بر دو جد بزرگوارت ابراهيم و اسحاق لطف و  انواده من متام مىنعمت و رمحتش را بر تو و خ - 3
بشارتى براى اولياى  »1« ».كند كند از روى علم و حكمت مى عنايتش را متام كرد، بدون ترديد پروردگارت هر چه مى

  :فرمايد اهلى در دنياست كه مى

  »2« »ِىف اْآلِخَرةِ ِىف احلَْياِة الدُّنْيا َو   َهلُُم اْلُبْشرى

  .آنان را در زندگى دنيا وآخرت مژده و بشارت است

  .اش مهني خواب يوسف و خواب حضرت عبداملطلب است كه در قرآن و روايات آمده است يكى از منونه واقعى

  :سرايد حضرت فيض مى

 دوشم آن دلرب غمخوار به بالني آمد
 

 شاد و خندان بگشاد دل غمگني آمد

  زجا فيض سحر را دريابگفت برخيز 
 

 ملك از بام مساوات به پايني آمد

______________________________  
  .19: مجال انسانّيت -)1(

  .64): 10(يونس  -)2(
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  بوى رمحان كه در آفاق جهان مسترت است
 

 عطر آن روحفزاى دل مسكني آمد

 اى از گلشن فردوس وزيد نفخهبر هوا 
 

 عطر پيماى گلستان و رياحني آمد

  با عروسان حقايق كه نه جن ديده نه انس
 

 موسم خطبه و گسرتدن كابني آمد

  خيز از جاى و سر نافه اسرار گشاى
 

 كه ز صحراى قدس آهوى مشكني آمد

 جامى از چشمه تسنيم بكش از كف حور
 

 شادى آن كه دلت، رازكش دين آمد

  تا كى از غم به فغان آمده شادى طلىب
 

 مژده بادت كه بكام آن بشد و اين آمد

 بايد از ره فقر خبواه آنچه تو را مى
 

ر مساكني آمد  صدقات از مهه جا 

  مژدگاىن بده اى غم زده اى باده طلب
 

 رنگني آمد كه زميخانه معىن مى

 سخن فيض متاشا كن و بنگر در او
 

 به چه آيني آمد ُدَرِر حبر معاىن

  اين جواب غزل حافظ هشيار كه گفت
 

 سحرم دولت بيدار به بالني آمد

  )فيض كاشاىن(
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