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  7: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

م    تفسري و شرح صحيفه سّجاديه جلد 

  

   استاد حسني انصاريان

  20ادامه دعاى 

  

   در مكارم اخالق و اعمال پسنديده

أَْوَسَع ِرْزِقَك َعَليَّ ِإَذا َكِربُْت َو أَقْـَوى قـُوَِّتَك ِيفَّ ِإَذا َنِصْبُت َو َال تـَْبَتِليَـينِّ بِاْلَكَسِل اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو اْجَعْل » 11«
  ] ُمَفارََقِة َمِن اْجَتَمَع ِإلَْيكَ  َعْنَك َو َال  َعْن ِعَباَدِتَك َو َال اْلَعَمى َعْن َسِبيِلَك َو َال بِالتـََّعرُِّض خلَِِالِف َحمَبَِّتَك َو َال ُجمَاَمَعِة َمْن تـََفرَّقَ 

ترين روزى را، هنگامى كه پري شدم برامي قرار ده، و نريومندترين نريويت را،  بر حممد و آلش درود فرست، و فراخ! خدايا
خت زماىن كه خسته و درمانده شدم نصيبم فرما، و مرا به سسىت و كسالت از بندگيت مبتال نكن، و نه به نابيناىي از شنا

راهت، و نه به دچار شدن خالف دوستيت، و نه به مهراهى كردن با كسى كه از تو جدا شده، و نه به جدا شدن از  
  .كسى كه با تو مهراه گشته

   وسعت رزق در پريى

ره: رزق در لغت« اى را كه  به معىن خبشش مستمر و متداوم است اعم از اين كه مادى باشد يا معنوى، بنابراين هر گونه 
كند از مواد غذاىي و مسكن و پوشاك و يا علم و عقل و فهم و اميان و اخالص، به مهه اينها  خداوند نصيب بندگان مى

  .شود رزق گفته مى
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انگيز است، از جنيىن كه در شكم مادر قرار گرفته و هيچ   طرز روزى رساندن خداوند به موجودات خمتلف، راسىت حريت
  سرارآميز به او دسرتسى ندارد تا حشرات گوناگوىن كه در اعماق تاريك زمني وكس به هيچ وجه در آن ظلمتكده ا

  8: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ها زندگى دارند، از ديدگاه علم او هرگز خمفى و  ها و در قعر دره الى درختان و بر فراز كوه هاى پرپيچ و خم و در البه النه
  :گويد مىپنهان نيستند و مهان گونه كه قرآن 

ا را مى» آدرس اصلى«خداوند هم جايگاه و  داند و هم حمل سيار آنان را و هر جا باشند روزى آنان را به آنان حواله  آ
  .كند مى

شده است و اين اشاره لطيفى به » دابه و جنبده«جالب اين كه در بعضى آيات به هنگام حبث از روزى خواران تعبري به 
اى كه  زا است يعىن ماده دانيم هر جا حركىت وجود دارد نيازمند به ماده انرژى است و مى» كتانرژى و حر «مسأله رابطه 

اكنون با  »1« ».خبشد خداوند به متام موجودات متحرك روزى مى: فرمايد قرآن نيز در آن آيات مى. منشأ حركت گردد
اينطور بيايد كه چرا امام زين العابدين عليه ها  توجه به توضيحى كه راجع رزق و روزى بيان شد ممكن است به ذهن بعضى

مگر خداوند روزى هر كسى را از آغاز تا پايان عمر معني نكرده، مگر  » أَْوَسَع ِرْزِقَك َعَليَّ ِإَذا َكِربْتُ «: السالم فرمودند
كند از  رقى منىشود كه رزق و روزى از قبل براى انسان مقدر شده و به موقع لزوم به او خواهد رسيد، پس ف گفته منى

  :فرمايد آورند كه قرآن در سوره هود مى دوران جنيىن تا پايان عمر روزى تضمني شده است، از اين رو بعضى استدالل مى

  »2« »َو َما ِمن َدآبٍَّة ِىف اْألَْرِض ِإالَّ َعَلى اللَِّه ِرْزقـَُها

  .اى در زمني نيست مگر اين كه روزِى او برخداست و هيچ جنبده

باشد يا نه بايد به دنبال روزى حركت كرد اگر  آيا واقعاً روزى از قبل مقدر شده و نيازى به حركت و تالش ما منى راسىت،
  .از تو حركت، از خدا بركت: چه خداوند اين روزى را تضمني كرده، به عبارت ديگر

______________________________  
  .هودسوره  6، ذيل آيه 20 -18/ 9: تفسري منونه -)1(

  .6): 11(هود  -)2(
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كنند و گاهى به آيات يا روايات  افرادى كه سخن از خوردن روزى بدون حركت و تالش را مطرح مى: از اين رو بايد گفت
نداشته و  حال بوده و اطالعى از شناخت واقعى دين و مذهب و قرآن و روايات كنند افرادى سست و ىب استدالل مى

هاى مثبت  افرادى نادان و تنبل هستند در حاىل كه دين ما خمالف تنبلى و سسىت بوده و موافق رشد اقتصادى و فعاليت
  .در زندگى است

و حال آن كه اگر كسى اهل مطالعه و حتقيق باشد و با اندك آشناىي كه به قرآن و احاديث پيدا كند، متوجه اين آيه 
  :رمايدف خواهد شد كه قرآن مى

  »1« » َو َأن لَّْيَس ِلْإلِنسِن ِإالَّ َما َسَعى

ره[و اين كه براى انسان جز آنچه تالش كرده    .نيست]  اى هيچ نصيب و 

ره   .شود مگر به سعى و تالش خود شخص گريى مادى و معنوى انسان ميسر منى پس هر گونه 

متام موجودات نزد خداوند تضمني شده است كه با تالش و  رساند و روزى  پس اين را قبول دارمي كه روزى را خدا مى
  .كوشش و فعاليت خود شخص ميسر خواهد بود

پيامربان و امامان و اولياى اهلى هم،   در اين قانوِن تالش و حركت و به دست آوردن روزى، احدى مستثىن نيست حىت
كردند يا  از اين رو پيامربان يا چوپاىن مى. لف استمهيشه در تالش و كوشش بودند و در واقع اسالم با تنبلى و سسىت خما

رسد پس نبايد پيامربان و امامان و اولياى خدا كه از مهه  اگر روزى به خودى خود مى... خياطى يا زره باىف يا كشاورزى 
  .آشناتر به مفاهيم ديىن و دستورهاى اهلى بودند اين مهه براى روزى تالش و كوشش كنند

______________________________  
  .39): 53(جنم  -)1(
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   تالش براى روزى در روايات

  

  :فرمايد امام على عليه السالم مى

  »1« .انَّ اْالْشياَء َلمَّا اْزَدَوَجْت، اْزَدَوَج اْلَكَسُل َو اْلَعْجُز فـَُنِتَج ِمنـُْهما اْلَفْقرُ 

ا فقر پديد آمدمهه چيز با هم جفت شدند    .و تنبلى و ناتواىن نيز جفت شدند و از آ

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

ا  الَتْكَسُلوا ىف   »2« .َطَلِب َمعاِيِشُكْم َفانَّ آباَءنا كانُوا يـَرُْكُضوَن فيها َو َيْطلُُبوَ

  .كردند مىدر طلب معاش خود تنبل نباشيد، پدران ما براى به دست آوردن معاش خود تالش 

  :فرمايد امام كاظم عليه السالم مى

نْيا َو اْآلِخَرةِ    »3« .ايَّاَك َو اْلَكَسَل َو الضََّجَر َفانـَُّهما َميَْنعاِنَك ِمْن َحظَِّك ِمَن الدُّ

  .دارد حوصلگى بپرهيزيد چه اين دو تو را از دست يافنت به نصيبت از دنيا و آخرت باز مى از تنبلى و ىب

داند دوران پريى دوران سخت ناتواىن  چون مى» َأْوَسَع ِرْزِقَك َعَليَّ ِإَذا َكِربْتُ «: فرمايد العابدين عليه السالم مى لذا امام زين
! خدايا: فرمايد از اين رو مى. جسمى و روحى بدن است و انسان ضعيف شده و تالش و كوشش برايش مشكل است

  .روزمي را در زمان پريى وسعت بده

   روزى كه انسان از كار و فعاليت ناتوان است، و در ميان خانواده بهروز پريى آن 

______________________________  
  .220: ؛ حتف العقول136، حديث 16، باب 59/ 75: حبار األنوار -)1(

  .21980، حديث 18، باب 60/ 17: ؛ وسائل الشيعة3576، حديث 157/ 3: من الحيضره الفقيه -)2(

  .21977، حديث 18، باب 59/ 17: ؛ وسائل الشيعه2، حديث 85/ 5: الكاىف -)3(
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ها و ساير اقوام با دنياىي از  ها و دامادها و عروس ها و نتيجه عنوان يك حمور و ريشه و بنيان مطرح است، و فرزندان و نوه
  .و زماىن خمصوص استآيند، روز خاص  توقعات براى ديدن و زيارت انسان مى

اش براى  اش به روى مهه باز و سفره آن روز، انسان عالقمند است در قّله آبرو و شخصيت و عظمت باشد، و دِر خانه
  .استفاده وابستگان گسرتده و پرنعمت ديده شود

نتواند از آن روز، اگر انسان دچار خجالت و شرمندگى شود، و شخصيتش حىت با نگاه سرد ديگران ضربه ببيند، و 
  .عهده پذيرائى عزيزانش برآيد روز بسيار سخىت است

منايد، تا  روزى به خصوص براى آن روز مى امام عليه السالم مهچون مهه انبيا و امامان درخواست گشايش و فراخى
  .دشخصيت انسان لطمه نبيند، و دل به خاطر ندارى نسوزد، و آبرو براى تأمني خمارج پيش اين و آن به باد نرو 

   فرياد رسى خداوند در امتحانات

  :فرمايد دهد؟ در حاىل كه خداوند در قرآن مى ها را مورد امتحان و آزمايش قرار مى چرا خداوند انسان

  »1« »َواللَُّه َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدورِ 

  .هاست، داناست و خدا به آنچه در سينه

شود و چه خواهد شد، اگر  داند چه شده، چه مى و مىآرى، خداوند عامل به خفيات متامى موجودات عامل است، ا
اينطور است پس چرا آزمايش؟ مگر چيزى براى خداوند خمفى مانده، مگر نياز به شناخت بيشرت دارد، نعوذ بالّله كه 

  اينطور

______________________________  
  .154): 3(آل عمران  -)1(
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چون او عامل به غيب مسوات و ارض است، پس بايد هدف ديگرى مورد توجه حضرت حق باشد كه نياز به باشد، 
  .آزمايش بندگان دارد

رسيم كه هدف مهمرتى غري از شناخت، مورد عنايت خداوند  با مطالعه و بررسى آيات و روايات به اين نتيجه مى
بينيم،  از اين رو با مشاهده آيات متعددى كه درباره آزمايش بندگان مى. باشد و آن مسئله پرورش و تربيت است مى

كند و هدفش شكوفا كردن و پرورش دادن  ان مىخداوند آزمايش را به عنوان يك قانون كلى و سنت دائمى بي
فته بشر است و رسانيدن انسان ها به سر حد تكامل و انسانيت، آرى، بشر بايد هم چون فوالدى باشد   استعدادهاى 

هاى بشر خارج  كه براى استحكام و مقاومت بيشرت، او را در كوره داغ قرار دهند تا آبديده و مقاوم شود و ناخالصى
  .الص شود كه به جز حق نبيند و به جز حق نشنود و به جز حق نگويد و به معناى واقعى عبدالّله شودشده و خ

  :فرمايد خداوند در قرآن مى

  »1« »َو ِلَيْبَتِلَى اللَُّه َما ِىف ُصُدورُِكْم َوِلُيَمّحَص َما ِىف قـُُلوِبُكْم َواللَُّه َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدورِ 

]  در مقام عمل[هاى مشاست  در سينه] ها از نّيت[به سبب اين است كه خدا آنچه را ] ها نامهحتّقق دادن اين بر [و 
هاست،  هاى مشاست، خالص و پاك گرداند؛ و خدا به آنچه در سينه در دل] ها از عيوب و آلودگى[بيازمايد، و آنچه را 

  .داناست

ج البالغه فلسفه آزمايش خداوند ر    :فرمايد ا اين گونه بيان مىحضرت على عليه السالم در 

ا  َو اْن كاَن ُسْبحانَُه اْعَلَم ِِْم ِمْن انـُْفِسِهْم َولِكْن لَِتْظَهَر اْالْفعاُل الَّىت ِ  

______________________________  
  .154): 3(آل عمران  -)1(
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  »1« .ُيْسَتَحقُّ الثَّواُب َو اْلِعقابُ 

ا آگاهرت است، وىل آزمايش براى اين است كه كارهاىي كه سزاوار ثواب و  ا به آ اگر چه خداوند سبحان از خود آ
  .اعماىل كه موجب كيفر است آشكار گردد
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خواهد به واسطه آزمايش، صفات دروىن انسان را مبدل به اعمال انساىن كند كه از قّوه به فعل برسد و  در واقع خداوند مى
  .دادها شكوفا شود تا معيار ثواب و عقاب قرار گريداستع

پس امتحان و آزمايش پروردگار متعال قطعى و حتمى است و جاى هيچ گونه شك و ترديدى نيست اّما آيا اين آزمايش 
  باشد؟ مهگاىن است يا حمدود به افراد يا طبقه خاصى از جامعه مى

خلقت آفرينش، به اين نتيجه خواهيم رسيد كه چون هدف از  با دقت در احواالت حيات جهان هسىت و بررسى جوانب
باشد، اين امتحان شامل متامى خملوقات است، حىت درختان نيز  خلقِت جهان، تكامل و پرورش استعدادها مى

فته خود را آشكار مى دهند، پس فرقى بني موجودات نيست و مهه مورد آزمايش خداوند  كنند كه ميوه مى استعدادهاى 
  .از افرادى عادى گرفته تا پيامربان و امامان و اولياى اهلى. ندهست

ها متفاوت باشد، نسبت به بعضى سخت يا بعضى آسان، بعضى با نعمت، بعضى با بدى  آرى، ممكن است نوع آزمايش
  .و مصيبت

شود،  متامى افراد مىآزمايش خداوند حتمى است و شامل : اّما آنچه در اين جا بيشرت بايد مورد توجه باشد اين است كه
  .ها سربلند بريون بياييم چه كنيم كه از اين آزمايش

______________________________  
  .93حكمت : ج البالغه -)1(
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را از خداوند امام سّجاد عليه السالم بعد از مسئله وسعت رزق در پريى، قضيه قدرت و قوت و صرب در برابر مشكالت 
: فرمايد كنند، چون سربلند بريون آمدن از امتحانات، مساوى است با صرب و بردبارى فراوان، از اين رو مى درخواست مى

  .آن چنان قدرتى به من بده كه در برابر متام نامالميات صرب و حتمل داشته باشم! خدايا

ها است كه  ى دارد كه مهان صرب و استقامت در برابر سخىتهاى اهل و اشاره به رمز اصلى سربلند بريون آمدن از آزمايش
  .مورد بشارت خداوند است

  »1« »َوَبّشِر الصِربِينَ 
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  .و صربكنندگان را بشارت ده

  :فرمايد پيامرب گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله كه در اين باره مى

  »2« .طَّاَعِة َو َصبـٌْر َعِن اْلَمْعِصَيةِ الصَّبـُْر َثالَثٌة َصبـٌْر ِعْنَد اْلُمصيَبِة َو َصبـٌْر َعَلى ال

  .صرب به وقت مصيبت، صرب بر اطاعت خدا و صرب از گناه: صرب بر سه قسم است

  :فرمايد امام زين العابدين عليه السالم مى

َر َلهُ    »3« .الصَّبـُْر ِمَن االمياِن ِمبَنـْزََلِة الرَْأِس ِمَن اجلََْسِد َو ال امياَن ِلَمْن ال َصبـْ

  .شكيباىي از اميان مهانند سر براى بدن است و اميان ندارد كسى كه صرب و شكيباىي ندارد

هاى خداوند، توجه داشنت  ها و سربلند بريون آمدن از آزمايش يكى ديگر از عوامل پريوزى و غلبه بر مشكالت و سخىت
  :به گذرا بودن اين جهان است كه

______________________________  
  .155): 2(ه بقر  -)1(

  .15، حديث 91/ 2: ؛ الكاىف23، حديث 18، باب 139/ 79: حبار األنوار -)2(

  .4، حديث 89/ 2: ؛ الكاىف17، ذيل حديث 62، باب 81/ 68: حبار األنوار -)3(

  15: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »ِإنَّا لِلَِّه َو ِإنَّآ ِإلَْيِه َر ِجُعونَ 

  .گردمي يقيناً به سوى او بازمى ما مملوك خداييم و

و رمز ديگر پريوزى بر مشكالت، خود را در حمضر خدا ديدن يعىن به يقيىن برسى كه در مهه جا و مهه حاالت، چه در 
  .ماند نعمت و چه در نقمت به جز خدا نبيىن، اگر اين شد ديگر مشكلى باقى منى
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اى زبان به شكايت به طرف خداوند بلند نكرد؛  مهه مصيبت حلظهامام حسني عليه السالم در صحراى كربال با ديدن اين 
  :ديد كه در شهادت حضرت على اصغر عليه السالم فرمود زيرا خدا را به چشم دل مى

  »2« .انَُّه ِبَعْنيِ اللَّهِ   َهوََّن َعَلىَّ ما نـََزَل ىب

  .بيند، برامي قابل حتمل است چون اين مصيبت مرا خدا مى

ناتواىن اگر قدرت و قوت حضرت دوست به فرياد نرسد، آدمى در متام امتحانات و ابتالئات و مصايب روز ضعف و 
  .ها، حتمل را از بني بربد و دين و اميان انسان به خطر بيفتد مردود شده، و ممكن است سخىت

قدرتش كه در حاالت روحى و ترين  اين است كه بايد عاجزانه از حضرت قادر خواست كه ضعف و ناتواىن ما را با قوى
حسنات اخالقى و نورانّيت قلب جتّلى دارد، جربان منايد، ورنه درآن موقعيت كه آدمى در كنار مرز مرگ است به سالمت 

  .از دنيا به آخرت منتقل خنواهد شد

   كسالت در عبادت

  :درباره واژه كسالت چنني بيان شده است

______________________________  
  .156): 2(ره بق -)1(

  .115: ؛ الّلهوف37، باب 46/ 45: حبار األنوار -)2(

  16: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ِخبَالِف  ِتطاَعِة َفالَيُكوُن َمْعُذوراً اْلَكَسُل ُهَو الَتثاُقُل ِممّا اليـَْنَبِغى الَتثاُقُل َعْنُه َو َيُكوُن ذلَك ِلَعَدِم اْنِبعاٍث لِْلَخْريِ َمَع ُظُهوِر اإلسْ 
  »1« .العاِجِز فَِإنَّهُ َمْعُذوٌر ِلَعَدِم الُقوَِّة َو فـَْقِد اإلْسِتطاَعةِ 

سنگني كردن عملى كه شايسته سنگيىن نيست و بايد با نشاط به جا آورده شود وىل با سنگيىن اجنام : كسل يعىن
توان به  رت بر اجياد انگيزه خري دارد لذا منىگريد، چون انگيزه و حمرك خري در عمل كننده او اجياد نشده با اين كه قد مى
چو شخص تنبلى به خاطر سسىت كردنش به او معذور گفت، برخالف عاجز كه اصًال قدرت ندارد و بر اجنام كار  هم

  .مستطيع نيست



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

 

ت و در اين فراز از دعا امام زين العابدين عليه السالم بعد از درخواست وسعت رزق در پريى و صرب در برابر مشكال
م در دوران كهولت و پريى، دوراىن كه انسان چه خبواهد چه خنواهد دچار ضعف قواى جسمى و  سخىت هاى زندگى آ

شود دچار   مبادا در اين دوراىن كه قواى جسمى ضعيف مى! كند كه خدايا شود از خداوند درخواست مى روحى مى
خص عابد الزم است كم رنگ شود كه اگر انسان كسالت در عبادت بشوم، مبادا نشاط و شوق و ذوقى كه براى ش

  .دچار كسالت شد خود به خود از خداوند دور خواهد شد

  :فرمايد لقمان حكيم به فرزندش مى

  »2« .ِلْلَكَسالِن َثالُث َعالماٍت، يـََتواىن َحىتَّ يـَُفرَِّط َو يـَُفرُِّط َحىتَّ ُيَضيَِّع َو ُيَضيُِّع َحىتَّ يَأمثََ 

كند تا آن گاه كه كار به واسطه اين   كند تا كار از دستش بريون رود، كوتاهى مى سسىت مى: عالمت داردانسان كسل سه 
   كوتاهى خراب شود، آن گاه كه

______________________________  
  .462/ 5: جممع البحرين -)1(

  .113، حديث 121/ 1: ؛ اخلصال3، حديث 127، باب 159/ 70: حبار األنوار -)2(

  17: ، ص9 و شرح صحيفه سجاديه، ج تفسري

  .شود كار را خراب كرد مرتكب گناه مى

كسالت در كارها خصوصاً عبادت، مساوى است با ترك آن، چون وقىت كسالت عارض عبادتى شد كم كم نسبت به آن 
  .شوى و بعد به مرور زمان برايت عادى سپس منجر به ترك خواهد شد نشاط مى عبادت ىب

ه توجه داشت كه در مبتال شدن به كسالت فرقى بني امور مادى و معنوى نيست، بلكه اگر كسى مبتالى بايد به اين نكت
  .دهد به كسالت در امور مادى شد امور عبادى را هم حتت شعاع خود قرار مى

  :فرمايد امام باقر عليه السالم مى

  »1« .ُهَو َعْن اْمِر آِخرَتِِه اْكَسلُ َألَبـَْغُض الرَُّجَل َيُكوُن َكْسالَن َعْن اْمِر ُدنْياُه فَـ   اىنّ 
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رغبت است، چنني انسان سست و تنبلى در امور  مورد بغض و خشم من است مردى كه در امور دنياى خود كسل و ىب
  .تر خواهد شد تر و كسل آخرتش به مراتب تنبل

وقىت . طراوت به انسان روى بياورد حال چه بايد كرد تا روح كسالت و تنبلى از انسان زدوده شده، روح نشاط و شاداىب و
ها، عمده انگيزه  بينيم در فعاليت دهيم، مى كنيم و كارهاى آنان را مورد توجه قرار مى هاى روزمره مردم نگاه مى در فعالّيت

براى به دست آوردن سود و : و حمرك مردم در اجنام امور يا جلب لذت براى خود است يا دفع ناراحىت، وبه عبارت ديگر
لوگريى از ضرر و زيان است، از اين رو انسان بر اين اساس دنبال خوراك، پوشاك، مال، مقام، رياست و حمبوبيت ج

گريند و براى  ها نزد مهه به يك مرتبه نيست، بعضى در امور مادى و دنيوى، افراط را پيش مى البته اين حمرك. باشد مى
   آرزوهاى دست نيافتىن يا واهى، خود را به

______________________________  
  .، با كمى اختالف4، حديث 85/ 5: ؛ الكاىف14693، حديث 15، باب 44/ 13: مستدرك الوسائل -)1(

  18: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .اى در زندگى آرامش و قرار ندارند زنند، دچار حرص دنيا شده حلظه اين در و آن در مى

شوند با حمرك، ضعيف يا بدون حمرك افرادى كه دچار تفريط و سسىت و تنبلى شده و به فالكت  مىدر مقابل افرادى يافت 
  .منايند اند و زندگى خود و خانواده را به مشقت و سخىت مبتال مى و بدخبىت دچار شده

افراط باشيد نه  اّما اسالم توصيه و سفارش فراوان دارد كه چه در امور مادى و دنيوى و چه در امور معنوى نه دنبال
روى باشيد، اگر در امور مادى و معنوى، تعادل را پيشه خود سازيد به يقني هم به امور  تفريط، بلكه دنبال تعادل و ميانه

  :فرمايد مادى خواهد رسيد و هم به امور معنوى و چه زيبا رسول حق صلى اهللا عليه و آله مى

يَن َمتٌني فََأْوغِ ! يا َعلىُّ    »1« .نـَْفِسَك ِعباَدَة َربِّكَ   ْل ِفيِه ِبرِْفٍق َو التـُبـَغِّْض اىلانَّ هَذا الدِّ

روى  اين دين قوى و متني است، ضعف و سسىت در آن راه ندارد، در اعمال عبادى با مدارا حركت كن و زياده! يا على
  .منما و در دلت بغض پروردگارت را به وجود نياور

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى
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َطَلباً لِلثَّواِب فَِتْلَك ِعباَدُة اْألَُجراِء    َو َتعاىلُعبَّاُد َثالثٌَة قـَْوٌم َعَبُدوا اللََّه َعزََّوَجلَّ َخْوفاً فَِتْلَك ِعباَدُة اْلَعبيِد َو قـَْوٌم َعَبُدوا اللََّه تَباَركَ الْ 
  »2« .َو ِهَى اْفَضُل اْلِعباَدةِ َو قـَْوٌم َعَبُدوا اللََّه ُحبا َلُه َفِتْلَك َعباَدُة اْألَْحراِر 

كنند كه اين عبادت و  شوند گروهى با انگيزه خوف از عقاب، خدا را عبادت مى عبادت كنندگان بر سه گروه تقسيم مى
  اطاعت بردگان است، گروهى ديگر از

______________________________  
  .6، حديث 87/ 2: ؛ الكاىف8، حديث 66، باب 214/ 68: حبار األنوار -)1(

  .5، حديث 84/ 2: ؛ الكاىف54، باب 236/ 67: حبار األنوار -)2(

  19: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

كنند و اين عبادت اجريهاو مزد بگريها است، و گروه سوم كساىن هستند كه از  جهت رسيدن به ثواب خدا، را عبادت مى
كنند كه اين عبادت آزاد مردان است و اين برترين نوع عبادت  روى عشق و حمبت به معبود خويش، او را عبادت مى

  .است

  :از تعبري امام عليه السالم كه فرمود

  »َو ِهَى اْفَضُل اْلِعباَدةِ «

رسد، پس هر  اگر چه به پايه قسم سوم منى. شود كه قسم اول و دوم هم صحيح و داراى فضيلت و ارزش است معلوم مى
فزوده شده و شناخت ما نسبت به حضرت رب االرباب بيشرت شود، فضيلت و ارزش چه بر نشاط و طراوت عبادت ا

  :فرمايد شود تا جاىي كه امام على عليه السالم مى عبادت هم بيشرت مى

  »1« .اهلى ما َعَبْدُتَك َشْوقاً ِإىل َجنَِّتَك َو الَخْوفاً ِمْن نارَِك َبْل َوَجْدُتَك أَْهًال لِْلِعباَدِة فـََعَبْدُتكَ 

شت و نه ترس از آتشت، بلكه براى اين تو را عبادت مى تو را عبادت نكرده! خدايا كنم چون  ام براى اشتياق به سوى 
  .بينم تو را شايسته عبادت مى

  .كنند گويند و با اين انگيزه پروردگار را عبادت مى آرى، اولياى خدا اين گونه با خدا سخن مى
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  :پرسد صحاىب خود ذعلب كه مىو در جاى ديگر در پاسخ به سؤال 

الُتْدرُِكُه اْلُعُيوُن ِمبُشاَهَدِة : َو َكْيَف َتراُه َفقالَ : ، َفقالَ  أَفََأعُبُد ما ال ارى: يا امريَاْلُمؤِمنَني َهْل رَأَْيَت َربََّك، َفقاَل عليه السالم َلهُ 
  »2« .الِعياِن َولِكْن ُتْدرُِكُه اْلُقُلوُب ِحبَقاِيِق اْالْميانِ 

______________________________  
  .18، حديث 11/ 2: ؛ عواىل الآلىل128: األلفني -)1(

ج البالغه، ابن اىب احلديد27، حديث 5، باب 52/ 4: ؛ حبار األنوار178خطبه : ج البالغه -)2( / 10: ؛ شرح 
64.  

  20: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

سپس ذعلب عرض  ! كنم بينم عبادت مى آيا چيزى را كه منى: اى؟ حضرت فرمود يدهآيا پروردگارت را د! اى امريمؤمنان
  :بيىن؟ فرمود چطور مى: كرد

  .بينند بيند، وىل دهلا با حقيقت اميان او را مى ها با نگاه كردن او را منى چشم

تر شده،  ا پررنگپس هر چه شناخت ما نسبت به حضرت حق بيشرت شود روح نشاط و طراوت و انگيزه عبادت در دل م
  .ماند و ديگر جاىي براى كسالت و تنبلى باقى منى

ار دل، و  عبادت وسيله قرب حق به عبد است، عبادت رشته اتصال بني حق و بنده است، عبادت رمز موفقيت، و 
  .نسيم اهلى، و ضامن خري دنيا و آخرت است

برد، و از فرش به عرش  ملك به ملكوت مى ارزش انسان به عبادت و طاعت است، و عبادت است كه آدمى را از
  .رساند مى

شت و قفل هفت در جهنم است   .امتياز بني انسان و حيوان عبادت است، عبادت كليد هشت در 

  .كند و موجب جلب رمحت و سبب عنايت ابدى حضرت رب العزّه است عبادت انسان را تبديل به كلمه طيّبه مى
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روىن، و بازدارنده انسان از فحشا و منكرات، و نظام دهنده زندگى، و ظهور عبادت عامل شكوفائى حاالت عاىل د
  .دهنده مقام خالفت اهلى است

مثر و ميدان هسىت آدمى، آلوده به انواع  بستان زندگى و حيات انسان بدون عبادت ىب گل و الله و شاخ و برگ، وجود ىب
  .رذايل و سيئات است

كسالت و سسىت، آفىت خطر . شنت خويش به عبادت و قيام به مسائل اهلى دفع كردهجوم سسىت و تنبلى را بايد با وادا
   ناك و ميكرىب مهلك، و زهرى قّتال، و آتشى

  21: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .بر خرمن سعادت و سالمت است

   كسالت در عبادت در روايات

  :حضرت صادق عليه السالم فرمود

ٌرِالْمِر ُدنْياهُ َطُهورِِه َو َصالتِِه فـََلْيَس فيِه َخيـٌْر ِالْمِر آِخرَتِِه، َوَمْن َكِسَل َعمَّا َيْصُلُح ِبِه اْمرَُمعيَشِتِه فـََلْيَس فيهِ َمْن َكِسَل َعْن   . َخيـْ
»1«  

را  اش آن كه از برنامه طهارت و منازش سست شود، خريى در مسئله آخرت برايش نيست، و هر كه از آنچه زندگى روزمره
  .آورد به كسالت بنشيند براى دنيايش خريى نيست به ميدان اصالح مى

  :فرمايد و نيز آن حضرت مى

  »2« اْن كاَن الثَّواُب ِمَن الّلِه فَاْلَكَسُل ِلماذا؟

  !در حاىل كه ثواب و مزد هر عبادت و عمل خريى از جانب حضرت حق ضمانت شده، پس كسالت براى چه؟

  :و نيز فرمود

  »3« .ْلَعَمِل اْلَكَسلُ َعُدوُّ ا
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  .دمشن عبادات و امور خري كسالت است

  :فرمايد امام على عليه السالم مى

  »4« .اْلَكَسُل يـُْفِسُد اْآلِخرَةَ 

______________________________  
  .21974، حديث 18، باب 59/ 17: ؛ وسائل الشيعة3، حديث 85/ 5: الكاىف -)1(

  .5، حديث 7: ؛ األماىل، شيخ صدوق1، حديث 127ب ، با159/ 70: حبار األنوار -)2(

  .21976، حديث 18، باب 59/ 17: ؛ وسائل الشيعة1، حديث 85/ 5: الكاىف -)3(

  .14695، حديث 15، باب 45/ 13: مستدرك الوسائل -)4(

  22: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .كند كسالت آخرت انسان را فاسد مى

  :فرمايد مىحضرت صادق عليه السالم 

، َو اْن َكِسْلَت َملْ تـَُؤدَّ َحّقاً : ايّاَك َو َخْصَلتَـْنيِ    »1« .الضََّجَر َو اْلَكَسَل، َفانََّك اْن َضِجْرَت َملْ َتْصِربْ َعلى َحقٍّ

دلتنگى وملوىل، و سسىت و كسالت؛ اگر ملول و دلتنگ شوى پايدارى و ثبات بر حق خنواهى : از دو خصلت بپرهيز
  .گر كسل شوى به اداى حق قيام خنواهى كردداشت، و ا 

   عمر گرامنايه انسان

  

انسان زماىن كه عمر گرامنايه را فقط و فقط با امور مادى حمض معاوضه كند، و از انديشه در جهان و در نفس خويش و  
صوم و حيات اولياى گذشته و آينده هسىت، باز مباند، و توجهى به فرهنگ اهلى و نبوت انبيا و قرآن جميد، و امامان مع
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گردد، و از اين طريق به  عاشق و عاقبت ستمكاران ننمايد بدون شك نسبت به راه خدا و صراط مستقيم دچار كوردىل مى
  .شود خسارت سنگني و ضرر غري قابل جرباىن دچار مى

قاَل  * قاَل َربِّ ِملَ َحَشْرَتىن اْعمى و َقْد ُكْنُت َبصرياً * اْعمى َو َمْن اْعَرَض َعْن ذِْكرى فَانَّ َلهُ َمعيَشًة َضْنكاً َوَحنُْشرُُه يـَْوَم الِقياَمةِ 
  »2« »َكذِلَك اتـَْتَك آياتُنا فـََنسيَتها َو َكذِلَك اْليَـْوَم تـُْنسى

   روى]  كه سبب ياد منودن از من در مهه امور است[و هر كس از هدايت من 

______________________________  
  .3، حديث 543: ؛ األماىل، شيخ صدوق13520، حديث 16، باب 65/ 12 :مستدرك الوسائل -)1(

  .126 -124): 20(طه  -)2(

  23: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

براى ! پروردگارا: گويد مى.* كنيم خواهد بود، و روز قيامت او را نابينا حمشور مى]  و سخىت[بگرداند، براى او زندگى تنگ 
ا : گويد مى] خدا* [بينا بودم؟] در دنيا[كردى، در حاىل كه چه مرا نابينا حمشور   مهني گونه كه آيات ما براى تو آمد و آ

  .شوى را فراموش كردى اين چنني امروز فراموش مى

آن كه در اين دنيا از ديدن حق و حقيقت، و درك واقعيت، و بصريت نسبت به توحيد و نبوت و امامت، و الگو بردارى 
ى، به خاطر غرق بودن در ماديات، خود را حمروم كرد، در آخرت هم از ديدن رمحت حق و متاشاى مناظر از اولياى اهل

  .شىت و فيض بردن از عنايات دائمى و سرمدى حضرت موال حمروم وممنوع خواهد بود

  :فرمايد حضرت امام حسن عسگرى عليه السالم مى

  »1« .ى قلب و دل استمنظور از اين كورى و عمى، كورى چشم نيست بلكه كور 

 روى ننمود يار چه توان كرد
 

 نيست تدبري كار چه توان كرد

  بر درش هر چه داشتم بُردم
 

 نپذيرفت يار چه توان كرد
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  از گل روى يار قسم دمل
 

 نيست جز خار خار چه توان كرد

  ام بر درش عزيز بسى بوده
 

 گشتم اين حلظه خوار چه توان كرد

 گردد منىبر مراد دمل 
 

 گردش روزگار چه توان كرد

ادم دام   از پى صيد دل 
 

 الغر آمد شكار چه توان كرد

  چند باشى عراقى از پى دل
 

 درهم و سوگوار چه توان كرد

  

  )فخرالدين عراقى(

______________________________  
  .484: ؛ حتف العقول2، حديث 29، باب 375/ 75: حبار األنوار -)1(

  24: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  توفيق حركت در راه انبيا و اوليا

  

پروردگارا وجود انبيا و راه انبيا و اخالق و عمل آن بزرگمردان ىب نظري تاريخ، و آيات قرآن جميد، و واليت امامان و روش 
مورد رضا و خشنودى و حمّبت روحى و عملى آنان، و آنچه كار خري است از عبادت به درگاهت و خدمت به خلق 

توست، اين عبد مسكني و بنده ضعيف و عاشق حقيقت را توفيقى رفيق راه فرما كه تا حلظه خروج از دنيا يك قدم و يك 
  .حلظه در جهت خالف حمبت تو حركت نكند، و به آنچه كه مورد نفرت توست دچار نيايد

ارى و مهدوشى با شيطان و هواى نفس است، و مثرى جز قدم برداشنت بر خالفت حمبت و رضايت تو مهكارى و مهي
  .شقاوت سرمدى و عذاب اليم ابدى ندارد
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مرا از معاشرت و مصاحبت و مهرنگى و مهاهنگى با آن بدخبىت كه از تو دورى گزيده، و از صراط مستقيم منحرف ! اهلى
  .پسىت و ظلمت ندارد، حفظ فرما شده، و به تاريكى گناه و معصيت دچار گشته و مسريى جز ضاللت و گمراهى و

از اين كه از دوستانت و يارانت و اوليايت به خصوص انبيا و امامان جدا شوم و به اين خاطر به خزى دنيا و ! خدايا
آخرت دچار آمي مرا نگهدار، و دوسىت عاشقانت و نفرت نسبت به دمشنانت را در خانه قلبم مهچون موج دريا قرار بده، 

  .ا در عبادت و خدمت به بندگانت وقف كنو حلظات عمرم ر 

   كوردىل در صراط مستقيم

از دست دادن چشم و بصريت را گويند يعىن هم چشم ظاهرى و هم چشم باطىن يا مهان چشم دل را  : العمى در لغت
  .دآي شود و نابيناىي باطىن با كلمه اعمى يا عمًى يا عٍم مى گويند كه نابيناىي ظاهرى با كلمه اعمى ذكر مى

  :فرمايد لذا در قرآن در سوله عبس مى

  25: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« » ان َجآَءُه اْألَْعَمى

  !از اين كه آن مرد نابينا نزد او آمد

  :در قرآن آمده است مثل آيات ذيل  عمى و در معىن دوم نه تنها در خدمت عدم بصريت يا

  »2« »ُصمُّ ُبْكٌم ُعْمىٌ 

  .كورندكر و الل و  

  :يا آيه

  »3« »فـََعُمواْ َوَصمُّواْ 

  .كر شدند]  از شنيدن حقايق و معارف[كور و ] ها از ديدن واقعيت[بنابراين 

  :فرمايد بلكه درجنب عدم بصريت، نابيناىي ظاهرى را اصًال كورى به حساب نياورده است تا آن جا كه مى
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  »4« »اْلُقُلوُب الَِّىت ِىف الصُُّدورِ َفِإنـََّها َالتـَْعَمى اْألَْبصُر َو لِكن تـَْعَمى 

  !هاست، كور است هاىي كه در سينه ها كور نيست بلكه دل در حقيقت اين است كه ديده

  »5« »َو َأَضلُّ َسِبيًال   فـَُهَو ِىف اْألَِخَرِة َأْعَمى  َو َمن َكاَن ِىف هِذِه َأْعَمى

  .تر است گمراهو كسى كه در اين دنيا كوردل باشد، در آخرت هم كوردل و  

______________________________  
  .2): 80(عبس  -)1(

  .18): 2(بقره  -)2(

  .71): 5(مائده  -)3(

  .46): 22(حج  -)4(

  .72): 17(اسراء  -)5(

  26: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

راى احدى ميسر خنواهد شد روشن است كه شناخت واقعى مسري اهلى و دسرتسى پيدا كردن به هدايت حقيقى پروردگار ب
شود و با شكوفا شدن  مگر به تدبري و انديشه كردن، چون با تدبري و تفّكر است كه چشم دل و خرد انسان شكوفا مى

تواند طريق حق را به متام و كمال بشناسد و با  چشم دل، انسان داراى بصريت و درك عقلى گرديده و اين جاست كه مى
  .باشد چون اسالم دين بصريت و آگاهى است فارش اسالم هم مهني مىبصريت، طى طريق منايد و س

  :به مردم بگو! اى پيامرب: فرمايد خداوند مى

  »1« »َبِصريٍَة أَنَا َو َمِن اتـَّبَـَعِىن   ُقْل هِذِه َسِبيِلى َأْدُعواْ ِإَىل اللَِّه َعَلى

  .كنيم بصريت و بيناىي به سوى خدا دعوت مىاين طريقه و راه من است كه من و هر كس پريو من است بر پايه : بگو
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شود و اگر كسى بصري شد و چشم دلش باز شد چه كند كه ديگر كوردىل برنگردد و  اّما به چه كسى بصري گفته مى
ج البالغه مراجعه كرد كه حضرت على عليه السالم مى. بصريت و بيناييش از بني نرود   :فرمايد بايد به عبارت 

ا  َع فـَتَـَفكََّر َو َنَظَر فَاْبَصَر َو انـْتَـَفَع ِباْلِعَربِ ُمثَّ َسَلَك َجَدَداً واِضحاً يـََتَجنَُّب فيِه َفامنَّ َو الضَّالَل   الصَّْرَعَة ِىف اْلَمهاوىالَبصُري َمْن مسَِ
  »2« .ْطٍق اْو َختَوٍُّف ِمْن ِصْدقٍ نُ   َحقٍّ اْو َحتْريٍف ىف  نـَْفِسِه الُغواَة ِبتَـَعسٍُّف ىف  َو اليُعُني َعلى  ِىف اْلَمغاوى

ا پند گرفت، سپس در راه روشن حركت كرد،  بينا كسى است كه شنيد و انديشه كرد، و نظر كرد و بصري شد، و از عرب
   او در آن راه از افتادن در مواضع تباهى، و قرار گرفنت در مراحل گمراهى اجتناب كرد و گمراهان را به زيان

______________________________  
  .108): 12(يوسف  -)1(

  .152خطبه : ج البالغه -)2(

  27: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .منايد خود با برياهه رفنت نسبت به حق، و حتريف در گفتار، يا ترس از راستگوىي يارى منى

  :فرمايد و در جاى ديگر به اين مضمون بيان مى

ا الدُّ  اَر َوراَءها َفالَْبصُري ِمْنها ش  َبَصِر اْألَْعمى  ْنيا ُمْنَتهىامنَّ اِخٌص اليـُْبِصُرها ِممَّا َوراَءها َشْيئاً َو اْلَبصُري يـَنـُْفُذها َبَصرُُه َو يـَْعَلُم انَّ الدَّ
  »1« .َهلا ُمتَـَزوَّدٌ   اَلْيها شاِخٌص َو اْلَبصُري ِمْنها ُمتَـَزوٌَّد َو اْألَْعمى  َو اْألَْعمى

داند   دهد، و مى اش را از دنيا نفوذ منى بيند و بينا ديده دنيا آخرين مرز ديد كوردل است كه هيچ چيزى را در وراى آن منى
  .كه از پى آن خانه آخرت است

  .منايد كند، و كوردل به سوى دنيا سفر مى پس بينا از دنيا به آخرت سفر مى

يه توشه مىگريد، و كوردل برا بينا از دنيا توشه برمى   .بيند ى آن 

باشد موّفق بوده است،  حال هر كس بايد خود بينديشد كه تا چه اندازه در اين راه كه مهان به دست آوردن بصريت مى
البته به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه بصري شدن تنها مهم نيست، با بصريت ماندن تا آخر عمر امهيت دارد و اگر  
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شود مرتكب نشود، به عبارت  مباند بايد عواملى را كه موجب از بني رفنت بصريت و آگاهى مى كسى خبواهد بصري باقى
ا دورى كند: ديگر   .بايد ببيند ضد بينش و آگاهى چيست و از آ

   عوامل تضعيف بصريت

  

  :فرمايد مىيكى از عوامل تضعيف بصريت يا از بني رفنت بينش، كوتاهى و خنواسنت خود انسان است كه خداوند 

______________________________  
  .2277، حديث 132: ؛ غرر احلكم133خطبه : ج البالغه -)1(

  28: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »ِلَمن َشآَء ِمنُكْم َأن َيْسَتِقيمَ * ِإْن ُهَو ِإالَّ ذِْكٌر لّْلعَلِمنيَ 

در مهه شؤون زندگى مادى و [براى هركس از مشا كه خبواهد * ست؛قرآن فقط وسيله يادآورى و پند براى جهانيان ا
  .راه مستقيم بپيمايد]  معنوى

تواند در مسري مستقيم خط اهلى حركت كند كه خودش خبواهد مستقيم گام بردارد، يعىن اگر خودش دنبال  يعىن كسى مى
  .تواند مستقيم شود ها را از خودش دور نكند، منى ها و كجى هدايت نباشد، اگر خودش احنراف

در جاى ديگر اشاره دارد به اين كه اگر قوم مثود با اين كه راهنما و پيامرب داشتند وىل با اين وجود دنبال كجى و احنراف 
  .خواستند بينا شوند و بر كوردىل خود اصرار داشتند از صراط مستقيم رفتند، چون خودشان منى

  »2« »َفَأَخَذتْـُهْم صِعَقةُ اْلَعَذاِب اْهلُوِن ِمبَا َكانُواْ َيْكِسُبونَ   َعَلى اْهلَُدى  َفاْسَتَحبُّواْ اْلَعَمىَو َأمَّا َمثُوُد فـََهَدْينُهْم 

و اما مثوديان، پس آنان را هدايت كردمي، وىل آنان كوردىل را بر هدايت ترجيح دادند، پس به كيفر اعماىل كه مهواره 
  .نده آنان را فراگرفتشدند، بانگ عذاب خواركن مرتكب مى

شود او را آدم كرد او خود بايد دنبال كمال و تعقل و تفكر  تا انسان خودش دنبال هدايت و راه مستقيم نباشد به زور منى
  .شود جا مانع درك و فهم و بيدار شدن قلبش مى باشد و تعصب ىب
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ِدى اْلُعْمِى َعن َضلَلِتِهْم ِإن ُتْسِمُع ِإالَّ    »3« »َمن يـُْؤِمُن بَايِتَنا فـَُهم مُّْسِلُمونَ َو َمآ أَنَت ِ

______________________________  
  .28 -27): 81(تكوير  -)1(

  .17): 41(فّصلت  -)2(

  .81): 27(منل  -)3(

  29: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

آورند و  آنان كه به آيات ما اميان مىجز به ] دعوتت را[تواىن  شان نيسىت، و منى كننده كوردالن از گمراهى و تو هدايت
  .خدا هستند، بشنواىن]  ها و احكام فرمان[تسليم 

خوانيم وقىت امرياملؤمنني عليه  كند كه در تاريخ مى آرى، اين امتناع از بصريت و آگاهى تا جاىي در دل نادان رخنه مى
  :فرمود خواند و مى السالم براى مردم خطبه مى

  . تـَْفِقُدوىنقـَْبَل َأْن   َسُلوىن

  .خواهيد بپرسيد پيش از آن كه مرا نيابيد از من هر چه مى

خواهيد و الزم داريد تا روز قيامت، تا پاسخ آن را براى مشا بگومي كه از راه راست   از من سؤال كنيد هر چه مى! اى مردم
ديىن و دستورهاى اهلى سؤال كند، خيزد به جاى اين كه از مسائل  فكر از جا برمى گمراه نشويد، آن صحاىب نادان و ىب

  !يا امرياملؤمنني: پرسد مى

  »1« .ِمْن طاَقِة َشْعرٍ   َو ِحلَْيىت  َرْأسى  َكْم ىف   اْخِربْىن

  .خرب بده مرا كه بر سر و صورمت چند دسته مو وجود دارد

واهد، يك چنني شخصى خ پرسد، او چه مى حال موال جواب اين شخص نادان را چه بدهد؟ امام عليه السالم از چه مى
هاى بصريت و بينش را به او  قابل هدايت نيست هر چند امام عليه السالم و راهنمايان دين براى او درس بگذارند و راه

  .شود او را بينا كرد خواهد كوردل مباند، مگر مى نشان دهند، چون خود او مى
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  .دارد ت كه آدمى را از مشاهده واقعيت باز مىيكى ديگر از عوامل تضعيف بصريت متنيات و آرزوهاى واهى بشر اس

______________________________  
  .261/ 1: ؛ االحتجاج5، حديث 8، باب 125/ 10: حبار األنوار -)1(

  30: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :فرمايد امام على عليه السالم مى

  »1« .اْعُنيَ اْلَبصائِرِ   اْألَماِىنُّ تـُْعمى

  .كند ى دور از دسرتس، ديده بصريت را كور مىآرزوها

______________________________  
  .275حكمت : ج البالغه -)1(

  31: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ِعْنَد اْلَمْسَكَنِة َو َال تـَْفِتينِّ ِباالْسِتَعانَِة اللَُّهمَّ اْجَعْلِين َأُصوُل ِبَك ِعْنَد الضَُّروَرِة َو َأْسئَـُلَك ِعْنَد احلَْاَجِة َو أََتَضرَُّع ِإلَْيَك » 12«[ 
ُضوِع ِلُسَؤاِل َغْريَِك ِإَذا افْـتَـَقْرُت َو َال بِالتََّضرُِّع ِإَىل َمْن ُدوَنكَ   ِإَذا َرِهْبُت َفَأْسَتِحقَّ ِبَذِلَك ِخْذَالَنَك ِبَغْريَِك ِإَذا اْضُطِرْرُت َو َال بِاخلُْ

  ] َك يَا َأْرَحَم الرَّاِمحِنيَ َو َمنـَْعَك َو ِإْعرَاضَ 

چنامن قرار ده كه هنگام ضرورت با كمك حضرتت به دمشنان محله كنم، و به هنگام نياز از تو خبواهم، و زمان ! خدايا
  .درماندگى و مسكنت، به درگاه تو بنامل

ه خاكسارى و فروتىن در ب. كمك خواسنت از غري خودت، هنگامى كه مضطر شوم: مرا به اين امور امتحان مكن! خدايا
ى دسىت گرفتار آمي به زارى كردن به درگاه غري حضرتت، وقىت كه دچار ترس شوم، . برابر ما سواى وجودت، زماىن كه به 

  !.ترين مهربانان اى مهربان. اعتناىي از جانب تو گردم تا به خاطر اين امور مستحق خوارى و منع نعمت و روى گرداىن و ىب

  32: ، ص9 حيفه سجاديه، جتفسري و شرح ص
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َفكُّراً ِيف ُقْدرَِتَك َو َتْدِبرياً اللَُّهمَّ اْجَعْل َما يـُْلِقي الشَّْيطَاُن ِيف ُروِعي ِمَن التََّمينِّ َو التََّظينِّ َو احلََْسِد ِذْكراً ِلَعَظَمِتَك َو تَـ » 13«[ 
ُفْحٍش َأْو ُهْجٍر أَْو َشْتِم ِعْرٍض َأْو َشَهاَدِة بَاِطٍل َأِو اْغِتَياِب ُمْؤِمٍن َغاِئٍب َأْو َعَلى َعُدوَِّك َو َما َأْجَرى َعَلى ِلَساِين ِمْن َلْفَظِة 

ِرتَافاً َك َو ُشْكراً ِلِنْعَمِتَك َو اعْ َسبِّ َحاِضٍر َو َما َأْشَبَه َذِلَك نُْطقاً بِاحلَْْمِد َلَك َو ِإْغرَاقاً ِيف الثـََّناِء َعَلْيَك َو َذَهاباً ِيف َمتِْجيدِ 
  ] ِبِإْحَساِنَك َو ِإْحَصاءً ِلِمَنِنكَ 

اندازد، مهه را ياد بزرگيت و انديشه در قدرتت، و تصميم  آنچه شيطان از آرزوى باطل و بدگماىن و حسد در دل من مى
ادت كند، از فحش و بدگوىي يا ناسزا به ناموس مردم، يا شه و طرح عليه دمشنت قرار ده، و آنچه بر زبامن جارى مى

باطل، يا غيبت مؤمن غايىب، يا دشنام به حاضرى و آنچه شبيه اينهاست، مهه را سخن به محد و سپاست و مبالغه در 
  .هايت قرار ده ثنايت، و فرو رفنت در تعظيمت و شكر نعمتت و اقرار به احسانت و مشردن نعمت

   هاى شيطان غلبه بر هواى نفس و خواسته

اى  يا غريى، يعىن كسى ظرفيت وجود خود را نداند و پا فراتر از خود بگذارد، به درجهطغيان و سركشى، يا نفسى است 
  .تر از هر چيز بداند از خودبيىن برسد كه خويشنت را برتر و كامل

  33: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

نياز  س، وجود را مستقل و ىبشناسد و در اثر رهاىي نف فلسفه هويِت سركشى اين است كه انسان، اندازه وجودش را منى
  .زند هاى شيطاىن نفس، به هر پسىت و جنايىت دست مى پندارد و براى رسيدن به خواسته مى

باشد، به اين مفهوم كه هر كسى درظرف  شناخت نفس كه مقدمه شناخت رّب است در برابر سركشِى ناحمدود نفس مى
ند و خويش را نيازمند حقيقى به حق مشاهده منايد، خداوند را نورى و ظهورى خود، حق را بشناسد و خويش را تنها نبي

. شود هر كس به حقيقت ظهورى خويش پى بربد كه از كجاست و در كجا و به سوى كجا روانه مى. شناخته است
  .دهد حد و لطف ويژه خويش قرار مى خداوند او را مورد رمحت و فيِض ىب

  :فرمايد هاى آن مى نشانهحضرت على عليه السالم در باب معرفت نفس و 

ْنساِن نـَْفَسُه َو ُوُقوفُُه ِعْنَد َقْدرِهِ    »1« .أَْفَضُل احلِْْكَمِة َمْعرَِفُة اْإلِ

  .برترين حكمت، اين است كه انسان خود را بشناسد و اندازه خويش نگه دارد
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  :يعىن حكمت، در عمل انسان خردمند دو چيز است

  .خت نفس استدانش و انديشه درست او در شنا: اّول

  .اخالق و منش نيك او در ايستادگى بر نفس است: دّوم

شود و سلوك رفتارى  زيرا هرگونه داناىي و تفّكر زيركانه در احوال نفس و مراتب آن سبب شناخت مسائل مبدأ و معاد مى
ها  هان و شبههصحيح با مردم و رعايت حقوق و احرتام ديگران و حفظ بزرگوارى خود در جامعه سبب اجتناب از گنا

  .گردد گردد و خود به خود نفس كنرتل مى مى

  :فرمايد و نيز مى

______________________________  
  .4632، حديث 232: غرر احلكم -)1(

  34: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .ناَل اْلَفْوَز اْألَْكبَـَر َمْن َظَفَر ِمبَْعرَِفِة النـَّْفسِ 

  .خودشناسى شود به بزرگرتين پريوزى دست يافته استكسى كه موفق به 

از آن جا كه انسان چهره ظهور كامل حق است؛ پس اگر كسى حق را در اين چهره شناخت، به راسىت حق را در آينه 
  .پس معرفت او فيض اكرب و برترين معارف است. متاميت ظهور شناخته است

در قرآن كرمي، حق تعاىل از اين راز مهم پرده برداشته و . حق ببيند كند كه خود را مستقل از انسان هنگامى سركشى مى
  :فرموده است

نسَن َما َملْ يـَْعَلمْ    »2« » َأن رََّءاُه اْستَـْغَىن *  َكآلَّ ِإنَّ اْإلِنسَن َلَيْطَغى* َعلََّم اْإلِ

مسلماً انسان سركشى ] اشدكه انسان سپاس گزار ب[اين چنني نيست .* دانست تعليم داد به انسان آنچه را منى] و[
  .پندارد نياز مى براى اين كه خود را ىب.* كند مى
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رمز موفقّيت انسان، اين است كه خود را از سركشى جنات دهد، چنانكه نبايد مخود و خاموش باشد؛ زيرا هر دو احنراف 
ى و وابستگى به ربوبيت و جهل انسان از حيث ظهورى خود، سركشى يا سرافكندگى دارد و آگاهى از آن بندگ. آورد مى

  .كند استغناى نفس به مهراه دارد و عبوديت درعني ربوبيت جتّلى مى

تواند در   كند، مى پذير است و القائات خوب يا بدى كه در ضمريش نفوذ مى اى آفريده كه تلقني خداوند انسان را به گونه
  .و را به مهان مسري سوق دهدكوتاه مدت يا دراز مدت در وى اثر بگذارد و آگاهانه يا ناآگاه ا

______________________________  
  .4641، حديث 232: غرر احلكم -)1(

  .7 -5): 96(علق  -)2(

  35: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اين عطيه گرانقدر . پذيرى ازمجله عطاياى خداوند است كه به مشيت حكيمانه او در ضمري بشر مستقر گرديده است تلقني
  .هاست به شرط آن كه در مسري صحيح قرار گريد و غذاى عقلى و عملى در آن راه يابد هاى تكامل انسان سرمايه از

هاى شيطان تا حد ممكن حفظ كنند، در  اولياى معصوم ما براى اين كه پريوان خود را از خطر متنّيات نفس يا وسوسه
اند؛ زيرا متنيات  هاىي را آموخته هاى نادرست باشد، نكته تلقنيساز  تواند زمينه هاى اجتماعى كه مى اى از معاشرت پاره

شود چه شدىن  انساىن كه مهان اميال و اشتها به چيزهاى مورد عالقه و رغبت نفس است كه در خاطر و دل پرورانده مى
  .باشد يا نباشد

مايه آبادى دنيا و ريشه حترك و ها ارزاىن داشته است كه  آرزوهاى آدمى از مجله عطاياى پروردگار است كه به انسان
كشاند و آرزوى سودياىب؛ مردم را به جتارت و   هاى علمى مى آرزوى نيل به كمال؛ اهل علم را به حوزه. فعاليت است

كند، مهه اينها رمحت و لطفى براى امت اسالم است تا پوياىي و كوشش داشته باشند و از بركت آن   كشاورزى وادار مى
ره بربندكافران و گمراهان    .مهه 

متّنيات باطل و آرزوهاى خياىل كه . بيىن دارد؛ سرچشمه سعادت مادى و معنوى است آرزوهاىي كه رنگ حقيقت و واقعيت
  .مايه تضييع عمر و سد راه تكامل است، نه تنها رمحت نيست، بلكه از القائات شيطاىن و ابزار گمراه سازى اوست

  :فرمايد حضرت على عليه السالم مى
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  »1« .قـُُلوِب اْلغاِفلنيَ   ْالَمُل ُسْلطاُن الشَّياطِني َعلىا

  .خربان است ها بر دهلاى ىب آرزو، غلبه شيطان

شود و چشم دل را كور كرده و اسباب فريب دادن  ها مسّلط مى البته مقصود، اميدها و آرزوهاى باطل است كه بر انسان
   يگر مانند حسدورزى و بدگماىن كه از كليدهاى شرارت و سركشىو مهچنني صفات رذيله د. كند ها را فراهم مى انسان

______________________________  
  .7206، حديث 312: غرر احلكم -)1(

  36: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .سازد است و انسان را از ياد حق غافل مى

  :فرمايد مى »1« »َجنََّتانِ  ِلَمْن َخاَف َمَقاَم رَبّهِ َو  :امام صادق عليه السالم درباره گفته خداوند متعال كه فرمود

دهد، آگاه است؛  شنود و از كارهاى خوب و بدى كه اجنام مى هايش را مى بيند و گفته كسى كه بداند خداوند او را مى
ها و  از هوسپس چنني كسى؛ از مقام خداوند وامهه دارد و نفس خويش را . شود اين عقيده جلوگري كارهاى ناپسند او مى

هاى  بنابراين مؤمن بايد دل را از آرزوها و بدگماىن و حسادت، پاك نگه دارد تا نعمت »2« .دارد متنيات ناروا باز مى
اگر چنني حالىت در كسى پديد آمد و دلش به انديشه زوال نعمت گرايش . ها نگردد خداوند آلوده به شيطنت و وسوسه
هاى نفساىن غلبه يابد و شكست و  اوند كند و تدبريى بينديشد تا در عرصه جنگيافت، آن متنا را متوجه دمشنان خد

  .نااميدى به جبهه باطل و كفر و نفاق وارد گردد و او حق را يارى منايد

______________________________  
  .46): 55(الرمحن  -)1(

  .8، حديث 59، باب 364/ 67: ؛ حبار األنوار10، حديث 70/ 2: الكاىف -)2(

  37: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ْفِع َعينِّ َو َال َأْظِلَمنَّ َو أَْنتَ » 14«[  اْلَقاِدُر َعَلى اْلَقْبِض ِمينِّ َو َال  اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو َال ُأْظَلَمنَّ َو أَْنَت ُمِطيٌق ِللدَّ
اللَُّهمَّ ِإَىل َمْغِفَرِتَك » 15«َو َال أَفْـَتِقَرنَّ َو ِمْن ِعْنِدَك ُوْسِعي َو َال َأْطَغَنيَّ َو ِمْن ِعْنِدَك ُوْجِدي  َأِضلَّنَّ َو َقْد َأْمَكَنْتَك ِهَداَيِيت 
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رََتَك َو َال ِيف َعَمِلي َما ْغفِ َوَفْدُت َو ِإَىل َعْفِوَك َقَصْدُت َو ِإَىل َجتَاُوزَِك اْشتَـْقُت َو ِبَفْضِلَك َوثِْقُت َو َلْيَس ِعْنِدي َما يُوِجُب ِيل مَ 
اللَُّهمَّ َو » 16«َفضَّْل َعَليَّ َأْسَتِحقُّ ِبِه َعْفَوَك َو َما ِيل بـَْعَد َأْن َحَكْمُت َعَلى نـَْفِسي ِإالَّ َفْضُلَك َفَصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو تَـ 

اللَُّهمَّ اْسُلْك ِيبَ الطَّرِيَقَة اْلُمثْـَلى َو » 17«لَِّيت ِهَي أَزَْكى َو اْستَـْعِمْلِين ِمبَا ُهَو َأْرَضى أَْنِطْقِين بِاْهلَُدى َو َأهلِْْمِين التـَّْقَوى َو َوفـِّْقِين لِ 
ْهِل السََّداِد َو ِمْن اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو َمتـِّْعِين ِباالْقِتَصاِد َو اْجَعْلِين ِمْن أَ » 18«  اْجَعْلِين َعَلى ِملَِّتَك أَُموُت َو َأْحَىي 

  ]َأِدلَِّة الرََّشاِد َو ِمْن َصاِلِح اْلِعَباِد َو اْرزُْقِين فـَْوَز اْلَمَعاِد َو سَالَمَة اْلِمْرَصادِ 

بر حممد و آلش درود فرست، و بر من ستم نشود، در حاىل كه به دفعش از من تواناىي، و بر ديگرى ستم نكنم، ! خدايا
ى دست نشوم،در حاىل كه بر نگاه د   اشتنش از من قادرى، و گمراه نشوم در حاىل كه بر هدايت من نريومندى، و 

  38: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .در حاىل كه فراخى روزى من نزد توست، و طغيان نكنم، در حاىل كه توانگرى من از جانب توست

. و به گذشتت مشتاقم، و به احسانت اعتماد كردمبه سوى آمرزشت آمدم، و به جانب خبششت روى كردم، ! خدايا
چيزى نزد من نيست كه به خاطر آن سزاوار خبششت شوم، و پس از اين كه عليه خود داورى كردم، به اين نتيجه رسيدم  

  .كه چيزى جز احسانت برامي نيست؛ پس بر حممد و آلش درود فرست و به من احسان كن

تر است  ترين روش توفيقم ده، و به امورى كه پسنديده را به من اهلام فرما، و به پاكيزه به هدايت، گويامي كن و تقوا! خدايا
  .به كارم گري

رتين راه بر، و مرا بر آيينت قرار ده كه بر اساس آن مبريم و بر مبناى آن زنده باشم! خديا   .مرا به 

ره هبر حممد و آلش درود فرست، و مرا در متام امور زندگى از ميان! خدايا مند كن، و اهل صواب و درسىت، و از  روى 
ات قرار ده، و رستگارى روز قيامت و سالمت از كمينگاه عذاب را روزمي  زمره راهنمايان به خري، و از بندگان شايسته

  .فرما

  39: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ُخيَلُِّصَها َو أَْبِق ِلنَـْفِسي ِمْن نـَْفِسي َما ُيْصِلُحَها فَِإنَّ نـَْفِسي َهاِلَكٌة َأْو تـَْعِصَمَها اللَُّهمَّ ُخْذ ِلنَـْفِسَك ِمْن نـَْفِسي َما » 19«[ 
ِيت ِإْن َحزِْنُت َو أَْنَت ُمْنَتَجِعي ِإْن ُحرِْمُت َو ِبَك اْسِتَغاَثِيت ِإْن َكرِْثُت َو ِعْنَدَك » 20« ِلَما  ِممَّا َفاَت َخَلٌف وَ اللَُّهمَّ أَْنَت ُعدَّ
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ِة َو قـَْبَل الضََّالِل بِالرََّشاِد َو اْكِفِين َمؤوَنَة َفَسَد َصَالٌح َو ِفيَما أَْنَكْرَت تـَْغِيٌري فَاْمُنْن َعَليَّ قـَْبَل اْلَبالِء ِباْلَعاِفَيِة َو قـَْبَل اْلطََّلِب بِاجلِْدَ 
ْرَشادِ َمَعرَِّة اْلِعَباِد َو َهْب ِيل أَْمَن يـَْوِم اْلَمَعاِد َو امْ    ]ِنْحِين ُحْسَن اْإلِ

دهد، براى خود دريافت كن و براى نفس من از نفس من آنچه كه او  از نـَْفس من آنچه كه او را رهاىي و جنات مى! خدايا
  .مهانا نفس من در معرض هالكت است؛ مگر اين كه تو حفظش كىن. كند باقى گذار را اصالح مى

مايه دل خوشى مىن، و اگر از هر درى حمرومم كنند، تو حمّل رفت و آمد مىن، و اگر اندوهگني شوم، تو ذخريه و ! خدايا
اگر در فشار و سخىت قرار گريم، كمك خواهيم از وجود توست، و آنچه از دستم رود، عوض و بدلش نزد توست، و 

  .براى هر چه فاسد شود، مايه اصالح پيش توست، و هر آنچه را ناپسند دارى، تغيريش به دست توست

پيش از بال به عافيت، و قبل از درخواست، به توانگرى، و پيش از گمراهى، به هدايت بر من مّنت گذار، و مرا ! خدايا
   از سخىت و دشوارى، آزار بندگان

  40: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .فرما كفايت فرما، و اميىن روز قيامت را نصيبم كن، و ارشاد كردن نيكو و خوب را به من عطا

   كفايت از رنج و آزار بندگان

  دراين فرازها حضرت سّجاد عليه السالم با استفاده از كلماتى مهچو

  »اْنتَ «

  »ِبكَ « ،

  و

  »ِعْنَدكَ «

تنها پناه و دستگريه جنات انسان را، خداوند متعال معرىف كرده است؛ زيرا مفهوم درخواست عافيت در برابر بالها و 
جوىي و آزار مردم اين است كه خداوند مراقب ما باشد تا زندگى به نامهوارى  رى از عيبعطاى نعمت بدون منت و دو 

شود، پس انسان عاقبِت اعتماِد به خدا را  چرا كه سرزنش مردم به هنگام درخواست از آنان به خوىب منايان مى. نيفتد
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ها و الطاف بزرگوارانه پروردگار را   امتاگر كسى خبواهد كر . گشايش امور در اثر اعتماد به حضرت حق است. يابد درمى
انگيز و شگفىت آفرينش رب را  شود، گردآورى كند، بسيار حريت كه به خاطر توّكل و تقوا نصيب بندگان صاحل خدا مى

  .رساند مى

  :ياىب كه فرمود بنابراين به فرمايش حق، خدا را در مهه جا مى

ِإَذا َجآَءُه َملْ جيَِْدُه َشًيا َو َوَجَد اللََّه ِعنَدُه فـََوفَّيُه ِحَساَبُه َو اللَّهُ   ِقيَعٍة َحيَْسُبُه الظََّماُن َمآًء َحىتَّ َو الَِّذيَن َكَفُرواْ َأْعمُلُهْم َكَسرَاِب بِ 
  »1« »َسرِيُع احلَِْسابِ 

تا وقىت كه به آن پندارد،  آب مى] از دور[و كافران اعمالشان مانند سراىب در بياباىن مسّطح و صاف است كه تشنه، آن را 
  .دهد، و خدا حسابرسى سريع است يابد كه حسابش را كامل و متام مى رسد آن را چيزى نيابد، و خدا را نزد اعمالش مى

______________________________  
  .39): 24(نور  -)1(

  41: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

گذرد و در روز قيامت به خاطر گناه زبان، مورد كيفر  رجنش خاطر مى دنياى مردم براثر بدزباىن و آزار روحى به تلخى و
  .گريند قرار مى

  .براى آن كه تاحد ممكن وزر و وبال گناه زبان كاهش يابد، بايد موجبات هدايت و ارشاد مردم فراهم شود

  :عرض كرد. مردى به حضور نىب معّظم اسالم صلى اهللا عليه و آله شرفياب شد

زبانت را : فرمود. او دوباره درخواست سفارش كرد. زبانت رانگه دار: حضرت فرمود. ه من سفارشى بنماب! اى رسول خدا
مگر چيزى جز ! واى بر تو: زبانت را نگه دار، سپس با تندى فرمود: مرتبه سوم در خواست منود، حضرت فرمود. دار نگه

معرّة در لغت رسواىي و عمل  »1« .افكند وزخ مىگردد و آنان را به رو در آتش د حمصول زبان موجب عذاب مردم مى
رود كه كسى نسبت به ديگرى مرتكب بدى شود و عيىب را به او نسبت دهد و  زشت است و در مواردى به كار مى

واين زبان مهمرتين ابزارى است كه اسباب آزار و اذيت مردم را پديد . بدگوىي و نسبت عيب دادن از آفات زبان است
  .اندازد او را به هالكت مىآورد، پس  مى
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  :فرمايد رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله مى

  »2« .َجناُة اْلُمْؤِمِن ِىف ِحْفِظ ِلسانِهِ 

  .دارى زبان اوست رهاىي مؤمن از كيفر خداوند در نگه

خوىب ياد  بشر به طور طبيعى و غريزى به حّب ذات عالقمند است؛ دوست دارد مهيشه و مهه جا مردم از او به خري و 
  .كنند و هرگز نامش را به بدى و زشىت نربند، اّما چه بايد كرد كه زبان آدمى كنرتل و افسار ندارد

______________________________  
  .78، حديث 78، باب 303/ 68: ؛ حبار األنوار14، حديث 115/ 2: الكاىف -)1(

  .73، حديث 78ب ، با300/ 68: ؛ حبار األنوار9، حديث 114/ 2: الكاىف -)2(

  42: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

دهند  مردم به ما كارهاى زشىت نسبت مى! به امام صادق عليه السالم عرض كردم؛ اى فرزند رسول خدا: گويد علقمه مى
  !اى علقمه: اى كه سينه ما تنگ شده است؛ حضرت فرمود به گونه

  »1« .أَْلِسَنتَـُهْم الُتْضَبطُ ِإنَّ ِرَضا النَّاِس الُميَْلُك َو 

  .دارد آيد و زبان آنان نظم و مقررات برمنى خشنودى مردم به دست منى

هاى دروغ و  پيامربان خداوند از گزند آزار زباىن و روحى و نسبت. گريد يعىن چيزى جلوى زبان گزنده آنان را منى
  .يافت تا پايان عمرشان ادامه مى ها هاى جسمى قوم خود مصونّيت نداشتند و مهواره اهانت درگريى

  :فرمايد ها را حتمل كرده است مى ترين هجمه ازمجله پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله كه به فرمايش ايشان سخت

  »2« .ما أُوِذَى َنىبٌّ ِمْثَل ما أُوذيتُ 

  .هيچ نّىب به مانند من آزار و سخىت نديده است
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د آمد كه اگر عنايت و دست غيىب پروردگار نبود، اسالم از صفحه گيىت پاك ها براى حضرت پدي بسيار خطرات و نقشه
  .كردند هاى شرور و فاسد بر دنيا حكومت مى شد وانسان مى

اى رفتار  اين فشارها حىت درباره معصومان و اولياى اهلى هم در واليت و امامت ايشان ادامه يافت و با شّدت وحشيانه
  .هاى موهومى طرح گرديد ها و پرسش ب و اعتقادات به ذات مقدس خداوند هم اهانتشد تاجاىي كه در باب مذاه مى

  :فرمايد حضرت صادق عليه السالم ازحال تلخ حضرت موسى عليه السالم بازگو مى

  :ما لَْيَس ىفَّ َفقالَ   ُمناجاتِِه َأْسأَُلَك يا َربِّ َأْن اليُقاَل ىف  عليه السالم ىف  َو قاَل ُموسى

______________________________  
  .3، حديث 102: ؛ األماىل، شيخ صدوق4، حديث 39، باب 2/ 67: حبار األنوار -)1(

  .537/ 2: ؛ كشف الغمة15، ذيل حديث 73، باب 56/ 39: حبار األنوار -)2(
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  »1« .َفَكْيَف َلكَ   ما فـََعْلُت هذا ِلنَـْفسى!  يا ُموسى

خواهم كه درباره من چيزى گفته نشود كه  از تو مى! خدايا: حضرت موسى عليه السالم در مناجاتش به خداوند عرض كرد
  .موسى من اين كار را درباره خود نكردم چگونه درباره تو اجنام دهم: خطاب رسيد. سزاوار من نيست

  :يا در نقل ديگر آمده است كه

خداوند . درخواست كرد كه كارى كن كه مردم درباره من به خري و نيكى ياد كنندحضرت موسى عليه السالم از خداوند 
  .من درباره خودم اين كارنكردم: فرمود

  .كنند، بلكه رفتار مردم درباره آفريدگارشان نيز چنني است نه فقط تو را به بدى ياد مى! يعىن اى موسى

خود را از انتظار تعريف و تلخى بدگوىي مردم رهاىي خبشد  حضرت لقمان عليه السالم در وصيت خود براى اين كه فرزند
  :و دل او را از اين امور راحت كند، فرمود
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آيد هر قدر آدمى در حتصيل آن بكوشد و  دلبسته به رضاى مردم و مدح و مذمت آنان مباش كه اين نتيجه به دست منى
  »2« .آخرين درجه توان خويش رابه كار گريد

______________________________  
  .44، حديث 23، باب 205/ 75: ؛ حبار األنوار42، باب 134/ 1: ارشاد القلوب، ديلمى -)1(

  .307: ؛ فتح االبواب27، حديث 18، باب 433/ 13: حبار األنوار -)2(
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 آِلِه َو اْدَرأْ َعينِّ بُِلْطِفَك َو اْغُذِين بِِنْعَمِتَك َو َأْصِلْحِين ِبَكَرِمَك َو َداِوِين ِبُصْنِعَك َو َأِظلَِّين ِيف اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو » 21«[ 
زَْكاَها َو ِإَذا تـََناَقَضِت اْلِمَلُل ُل ِألَ َذرَاَك َو َجلِّْلِين ِرَضاَك َو َوفـِّْقِين ِإَذا اْشَتَكَلْت َعَليَّ اْألُُموُر ِألَْهَداَها َو ِإَذا َتَشابـََهِت اْألَْعَما

َدايَِة َو َال تـَْفِتينِّ اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو تـَوِّْجِين ِباْلِكَفايَِة َو ُمسِْين ُحْسَن اْلوَِالَيِة َو َهْب ِيل ِصْدَق اهلِْ » 22«ِألَْرَضاَها 
َعِة  َمَعَك  َو َال َجتَْعْل َعْيِشي َكّداً َكّداً َو َال تـَُردَّ ُدَعاِئي َعَليَّ َرّداً َفِإينِّ َال َأْجَعُل َلَك ِضّداً َو َال َأْدُعوِبالسََّعِة َو اْمِنْحِين ُحْسَن الدَّ

  ]ِنّداً 

بر حممد و آلش درود فرست، شرور را به لطف خود از من دفع كن، و به نعمتت مرا پرورش ده، و به بزرگواريت، ! خدايا
كن، و به احسانت مرا مداوا فرما، و در سايه پناهت جاى ده، و خلعت خشنوديت را بر من بپوشان، و زماىن   مرا اصالح

ترينش، و چون  كه امور بر من مبهم و مشكل شود، به هدايت آميزترينش، و هنگامى كه اعمال برامي مشتبه شود، به پاكيزه
  .دارترينش، موفقم  ها دچار اختالف شوند، به پسنديده آيني

ام گردان، و  بر حممد و آلش درود فرست، و تارك وجودم را به تاج كفايت بياراى، و به حسن سرپرسىت، بلند مرتبه! خدايا
  مرا صدق هدايت خبش، و به گشايش در امور زندگى آزمايشم مكن، و آرامش نيكو به من عطا فرما، و

  45: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

و سخت قرار مده، و دعامي را به من بر مگردان؛ برگرداندىن تلخ و ناهنجار، مهانا من براى تو ضدى در زندگيم را دشوار 
  .خوامن دهم، و با تو مهانند و شبيهى منى اعتقادم قرار منى

   دردهاى ظاهرى و باطىن و درمان آن



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

 

ا مهه ساخته و پرداخته دست تك تك موجودات آفريدگار، صنعت و ظهور تام حق و منايشگر نظام احسن هستند؛ زير 
فته است قدرت اويند و درد و درمان مهه آفريده   .ها در طبيعت آن 

ا قابل پيش بيىن نيست تلخى مصلحت بشر گذشته . هاى زندگى به ويژه امراض روحى و جسمى ىب مشار است كه بروز آ
هاىي است كه بايد در دنيا صورت  تاز عافيت بدىن و مادى او در اين جهان، كسب يك سلسله از كماالت و فضيل

  .كند بگريد و انسان از اين مسري براى آينده خود آماده سازى مى

اگر ما دستورهاى پروردگار را در مهه زندگى خود حاكم كنيم و حق تعاىل را بر اين امور شاهد بدانيم، بدون ترديد در 
بني اوضاع تشريعى و تكويىن زندگى انسان مهاهنگى و مهخواىن  امي؛ زيرا اگر ذيب و درمان معنوى خود گام مؤثّرى برداشته

اى يا بالىي به سود او در دنيا و آخرت متام  صورت بگريد، هيچ اتفاقى به ضرر او خنواهد بود، بلكه هر گونه حادثه
  .شود و آدمى چون از اسباب و حكمت امور خرب ندارد، پس براى او خري و بركت است مى

  :فرمايد لسالم مىامام صادق عليه ا

  »1« .ٍء ِإالَّ َجَعْلُتُه َخْرياً َلهُ  َشىْ   َعْبِدَى اْلُمْؤِمَن ال َأْصرُِفُه ىف: قاَل اللَُّه َعزََّوَجلَّ 

  خود را به هيچ كارى واندارم مگر! بنده مؤمن: خداوند عزيز و بزرگ فرمود

______________________________  
  .13، حديث 119، باب 330/ 69: حبار األنوار؛ 6، حديث 61/ 2: الكاىف -)1(

  46: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .اين كه براى او خري قرار دهم

هاى اخالقى و   ها و دردهاى جسمى و رواىن، خريى از سوى حق تعاىل است كه انسان دچار احنراف بنابراين مهه آزمايش
  .گناهان بزرگ نشود

ذيب نفس مىحضرت على عليه السالم در با   :فرمايد ب 

ا َكما  يـَْنَبغى ِ ا ا َو َلذَّ ِ   »1« .َحيَْتِمى اْلَمرِيضُ  َأْن يـََتداَوى اْلَمْرءُ ِمْن أَْدواِء الدُّنْيا َكما يـََتداَوى ُذوالِعلَِّة، َو َحيَْتِمى ِمْن َشَهوا
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كنند و از  هاى خود را درمان مىسزاوار است كه مرد دردهاى دنياى خود را معاجله كند، مهچنان كه بيماران درد
  .هاى دنيا پرهيز كند، مهچنان كه بيمار پرهيز كند ها وخوشى خواهش

  :فرمايد بنابراين امام سّجاد عليه السالم مهگان را به شناخت درد و درمان دعوت مى

  »2« .َمْن َملْ يـَْعِرْف َداُءَه أَْفَسَدُه َدواءُهُ 

  .را نابود سازدهر كه درد خود را نشناسد؛ دوايش او 

رود و  يعىن در اثر ناآشناىي با درد و درمان فطرى و طبيعى، دروىن و ظاهرى به دنبال درد و عالج شيطاىن يا حيواىن مى
هاى  سازد و در پايان عمر هم مانند حيواىن كه در جلنزار دنيا و آلودگى نيازهاى خويش را با شهوات و ماّديات برآورده مى

  .كند ت؛ زندگى را متام مىخود شناور زيسته اس

هاى جسمى، طبيبان هستند كه با تشخيص علت مرض و دستور داروهاى شيمياىي يا گياهى، ظاهر جسمى  مركز درمان
هاى باطىن و معنوى پيامربان و اولياى اهلى هستند كه هر گاه روح و دل و  خبشند، اّما مرجع بيمارى انسان را سالمىت مى

   آلودگى شوند؛ با ابزار ويژه، او را به راه حق راهنماىي عقل آدمى دچار زنگار يا

______________________________  
  .4863، حديث 240: غرر احلكم -)1(

  .299: ؛ أعالم الدين22، ذيل حديث 21، باب 160/ 75: حبار األنوار -)2(

  47: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .خبشند كنند و درون او را شفا مى مى

  :فرمايد حضرت على عليه السالم در وصف رسالت حضرت پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله مى

َمواِمسَُه، َيَضُع ِمْن ذِلَك َحْيُث اْحلاَجُة الَْيِه، ِمْن قـُُلوٍب ُعْمٍى َو آذاٍن ُصمٍّ َو اْلِسَنٍة   َطبيٌب َدوَّاٌر ِبِطبِِّه َقْد اْحَكَم َمراِمهَُه َو اْمحى
  »1« .َتَتبٌِّع ِبداوئِِه َمواِضَع اْلَغْفَلِة َو َمواِطَن اْحلَيـْرَةِ مُ . ُبْكمٍ 
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هايش را حمكم و آماده ساخته، و ابزارهايش را براى سوزاندن  گردد، مرهم طبيىب است كه مهراه با طّبش در ميان مردم مى
  .هاى الل به كار گريد زبانهاى كر، و  هاى كور، و گوش ها داغ منوده، تا هر جا الزم باشد، در زمينه دل زخم

  .هاى غفلت و دردهاى حريت است دارو به دست به دنبال عالج بيمارى

هاى  توانند جان عزيز خود را در مسري انوار شفا دهنده و نفس هاى اخالقى با مراجعه به مربيان اهلى مى مبتاليان به بيمارى
هاى شفاخبش دورى گزيند، به مرض قلب و نفاق گرفتار  سيمقدسى قرار دهند تا به نفس مطمئنه برسند و هر كه از اين ن

  .افتد گردد كه به تدريج سالمىت جسم او هم به خطر مى مى

مرا به كار حمكم و يقيىن خودت درمان بنما، شايد اشاره به دردها و : فرمايد آن گاه كه حضرت سّجاد عليه السالم مى
هاى سفر در روح و جسم ايشان باقى مانده است و يا بر اثر  گوارىهاىي باشد كه از حادثه كربال و اسارت و نا  رنج

اميه پيش آورده، خاطر مبارك حضرت را آزرده ساخته است؛ پس حضرت  فشارهاى اجتماعى كه حكومت ستمگر بىن
  .منايد درخواست درمان آن نامالميات را مى

مت كدام بيمارى و رجنى براى امام معصوم دردناك هاىي است كه به مقام عصمت و طهارت وارد گرديد  نتها و اها تر از 
  اّما وجود شريف آنان در رفتار با ديگران مهچو طبيىب حاذق بود كه مهگان از كوچك و. و حقيقت آنان را نازيبا جلوه داد

______________________________  
  .107خطبه : ج البالغه -)1(
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  .شدند رگ و غالم و آزاده، مهگى در زير سايه امن و لطف ايشان درمان حقيقى مىبز 

  :در روايت است

غالم در بار . امام سّجاد عليه السالم غالم خود را سه بار براى كارى صدا زد وىل غالم اعتناىي به فرمان حضرت نكرد
از : چرا پاسخ مرا ندادى؟ گفت: فرمود. بلى: گفت  آيا صداى مرا نشنيدى؟! اى پسرم: سوم جواب داد، امام به او فرمود

  :امام فرمود. تو در امان هستم

  .َجَعَل َممُْلوِكى يَْأَمُنِىنِ   احلَْْمُدِللَِّه الَّذى
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بنابراين امنيت رواىن و روحى در مداواى دروىن و  »1« .سپاس خداىي را كه زير دست مرا از من آسوده خاطر قرار داد
  .است بريوىن بسيار مؤثّر

  در اين گلشن زخوبامن گلى بس
 

  ز جعد گلعذاران سنبلى بس

  صف لشگر چه آرائى ز زلفت
 

  بتاراجم سپاه كاكلى بس

 در آن بستانسراى عشرت انگيز
 

  ترانه ساز عيشى بلبلى بس

  زدست الله كى گريم پياله
 

  از آن نرگس مرا جام ملى بس

 در اين گلشن سرا نورعلى را
 

  شاخ گلى بس نشيمن سايه

  

  )نورعلى شاه اصفهاىن(

______________________________  
  .261: ؛ اعالم الورى6، حديث 5، باب 56/ 46: حبار األنوار -)1(

  49: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ِرْزِقي ِمَن التـََّلِف َو َوفـِّْر َمَلَكِيت بِاْلبـَرََكِة ِفيِه َو َأِصْب ِيب  اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو اْمنَـْعِين ِمَن السََّرِف َو َحصِّنْ » 23«[ 
 اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو اْكِفِين َمُؤونََة االْكِتَساِب َو اْرزُْقِين ِمْن َغْريِ اْحِتَساٍب َفَال » 24«َسِبيَل اهلَِْدايَِة ِلْلِربِّ ِفيَما أُْنِفُق ِمْنهُ 

اللَُّهمَّ فََأْطِلْبِين ِبُقْدَرِتَك َما َأْطُلُب َو َأِجْرِين ِبِعزَِّتَك ِممَّا » 25«َأْشَتِغَل َعْن ِعَباَدِتَك بِالطََّلِب َو َال َأْحَتِمَل ِإْصَر تَِبَعاِت اْلَمْكَسِب 
  ] َأْرَهبُ 

تلف شدن نگاه دار، و داراييم را به بركت در  بر حممد و آلش درود فرست، و مرا از اسراف بازدار، و روزمي را از! خدايا
  .كنم، به راه هدايت برسان آن افزون كن، و مرا براى خري و نيكى در آنچه از آن مال خرج مى
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بر حممد و آلش درود فرست، و مرا از سخىت و دشوارى كسب و كار كفايت كن، و روزمي را از جاىي كه گمان ! خدايا
  .هاى كسب را به دوش نكشم راه به دست آوردن روزى از بندگيت باز منامن، و سنگيىن وبال برمي عنايت فرما، تا در منى

  .ترسم، به عزّتت پناهم ده طلبم، به قدرتت برامي فراهم كن، و از آنچه مى آنچه را مى! خدايا

  50: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

   بركت و انفاق در اموال

براى مؤمن و كافر در دنيا و آخرت يكسان است يعىن بدون سالمت و رضايت اهلى، اصل سالمت، در نزد خداوند 
  .سعادت حمال است

ترين اصول اعتقادى است كه سعادت آخرت در سالمت دنياست و هر گاه انسان سالمىت رواىن و  اين مسأله از مهم
شود و در ظرف شناخت  معرفت حاصل مىتواند مؤمن باشد؛ زيرا با سالمت، عشق و  اخالقى و شغلى نداشته باشد، منى

  .شود ساز سعادت اخروى مى آيد كه زمينه نيز شناخت حقيقت توحيد به دست مى

  .پس شناخت حق با سالمت نفس و روح گره خورده است تا اميان و تسليم به درجات كمال برسد

هاى اجتماعى  شخصيىت و آسيب هاى اخالقى و مشكل اساسى يك جامعه بيمار نيز كمبود سالمت است و بروز بيمارى
هاى وحى و   هاى اعتقادى مردم است؛ زيرا هر چه مردم از سرچشمه برگرفته از پايني بودن سطح سالمت و اميان و بنيان

شود، در نتيجه جوامع بشرى گرفتار سقوط و  ها دچار تزلزل و ترديد مى كمال دور شوند، امنّيت و سالمىت در مهه زمينه
ها نگه داشت و  شوند؛ بنابراين بايد با تفكر و دورانديشى، خود و جامعه پريامون خود را از آسيب احنراف عميق مى

  .ها را ترويج منود هاى و بركت ارزش

  :فرمايد امام باقر عليه السالم در اين زمينه در وصيت خويش به جابر بن يزيد جعفى مى

  »1« .ال َسالَمَة َكَسالَمِة اْلَقْلبِ  َو اْعَلْم أَنَُّه ال ِعْلَم َكَطَلِب السَّالَمِة وَ 

  .باشد بدان كه هيچ دانشى چون طلب سالمىت نيست و هيچ سالمىت مانند سالمت دل منى

ره اموال و داراىي   ها و ها نيز سالمىت اجياد كرد تا در منت زندگى بركت بايد در 
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______________________________  
  .286: ؛ حتف العقول1، حديث 22، باب 164/ 75: حبار األنوار -)1(

  51: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

هاى بركت و رمحت اهلى در روايات  پس در اين جا به ريشه. ها روان گردد و مهگان به رضايت نسىب برسند رمحت
  .پردازمي معصومان عليهم السالم مى

  :فرمايد امام رضا عليه السالم مى

ايَةٌ   َنىبٍّ ِمْن اْألَنْبياِء، ِإذا أُِطْعُت َرِضيُت، َو ِإذا َرِضيُت بارَْكُت َو لَْيَس ِلبـَرََكىت  َعزََّوَجلَّ ِإىلاللَُّه   َأْوَحى َ. »1«  

هر گاه من اطاعت شوم، خشنود گردم و چون خشنود شوم، بركت : خداوند متعال به يكى از پيامربان خود وحى فرمود
  .پايان است دهم و بركت من ىب

  :فرمايد ابااحلسن امام جواد عليه السالم يا امام هادى عليه السالم به داود صرمى مى

  »2« .اليُباَرُك َلُه فيِه، َو ما أَنـَْفَقُه َملْ يـُْوَجْر َعَلْيِه َو ما َخلََّفُه كاَن زاَدُه ِإَىل النَّارِ   يا داُوُد، ِإنَّ اَحلراَم اليـَْنِمى َو ِإْن َمنى

كند و اگر هم رشد كند براى صاحبش بركىت ندارد و اگر از آن چيزى انفاق كند پاداشى  رام رشد منىمال ح! اى داود
  .خنواهد ديد و آنچه پس از خود بر جاى گذارده، توشه او به سوى دوزخ است

ا، گشايش بركات در دو عنوان كليدى است كه با توجه به : خداوند بزرگ در آياتى به اين نكته اشاره فرموده كه آ
  .ريزد ها فرو مى ها و بركت نعمت

ُم ِمبَا َكانُواْ   َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى بُواْ َفَأَخْذ   »3« » َيْكِسُبونَ َءاَمُنواْ َواتـََّقْواْ َلَفَتْحَنا َعَلْيِهم بـَرَكٍت ّمَن السََّمآِء َواْألْرِض َولِكن َكذَّ

بركاتى از آمسان و زمني را بر ]  درهاىِ [كردند، يقيناً  پرهيزكارى پيشه مىآوردند و  ها اميان مى و اگر اهل شهرها و آبادى
   آيات[گشودمي، وىل  آنان مى

______________________________  
  .15، حديث 31، باب 459/ 14: ؛ حبار األنوار26، حديث 275/ 2: الكاىف -)1(
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  .8، حديث 1باب  ،144/ 17: ؛ جامع أحاديث الشيعة5، حديث 125/ 5: الكاىف -)2(

  .96): 7(أعراف  -)3(

  52: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .گرفتيم]  به عذاىب سخت[شدند  تكذيب كردند، ما هم آنان را به كيفر اعماىل كه مهواره مرتكب مى] اهلى و پيامربان را

  :فرمايد امام حسني عليه السالم در تفسري آيه فوق پريامون رجعت به يارانش مى

. شكنند هاىي كه خداوند بر آنان خواسته، مى بارد تا آن جا كه درختان از سنگيىن ميوه هر آينه بركت از آمسان و زمني مى
اگر مردم : شود و اين معناى گفته خداوند است كه فرمود در تابستان ميوه زمستاىن و در زمستان ميوه تابستاىن خورده مى

از مجله  »1« .گشودمي هاى آمسان و زمني را به رويشان مى پيشه كرده بودند، بركت باديه نشني اميان آورده و پرهيزگارى
  :هاىي كه در روايات براى افزايش بركات نعمت آمده، عبارت است از زمينه

   وزن كردن خوراك و اجناس - 1

  )نسيه(فروش مدت دار  - 2

   وام دادن و قرض پرداخنت - 3

   جتارت و خريد و فروش مال - 4

   و دادگرى در جامعه عدالت - 5

  ...پرداخنت حقوق واجب اهلى مانند مخس، زكات، كفارات و  - 6

  :فرمايد حضرت على عليه السالم مى

  »2« .ِإذا َظَهَرِت اجلِناياِت، ِإْرتـََفَعِت اْلبـَرَكاتُ 

  .ها از ميان برود ها آشكار شود، بركت هر گاه جنايت
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   هاى رزق و مال است بركت برخى از صفات و گناهان انسان، سبب حمروميت از

______________________________  
  .28/ 1: ؛ اخلرائج و اجلرائح52، حديث 29، باب 63/ 53: حبار األنوار -)1(

  .10465، حديث 458: غرر احلكم -)2(

  53: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .شود كه آثار آن در زندگى روزمره منايان مى

  آشكار گناه و نافرماىن  - 1

   پاميال كردن حقوق مسلمانان - 2

   حرام خوارى - 3

   خيانت كارى - 4

   دزدى - 5

   شراب خوارى - 6

  ...زنا و  - 7

  54: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

َفَأْستَـْرِزَق َأْهَل ِرْزِقَك َو َأْستَـْعِطَي  اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو ُصْن َوْجِهي ِباْلَيَساِر َو َال تـَْبَتِذْل َجاِهي ِباالقْـَتارِ » 26«[ 
اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى » 27«ْعَطاِء َو اْلَمْنِع ِشرَاَر َخْلِقَك َفَأفْـَتِنتَ ِحبَْمِد َمْن أَْعَطاِين و أُبـْتَـَلى ِبَذمِّ َمْن َمنَـَعِين َو أَْنَت ِمْن ُدوِِْم َوِيلُّ اْإلِ 

اللَُّهمَّ اْخِتْم ِبَعْفِوَك َأَجِلي » 28« ِصحًَّة ِيف ِعَباَدٍة َو فـَرَاغاً ِيف َزَهاَدٍة َو ِعْلماً ِيف اْسِتْعَماٍل َو َوَرعاً ِيف ِإْمجَاٍل ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو اْرزُْقِين 
يِع َأحْ    ] َواِيل َعَمِليَو َحقِّْق ِيف َرَجاِء َرْمحَِتَك أََمِلي َو َسهِّْل ِإَىل بـُُلوِغ ِرَضاَك ُسُبِلي َو َحسِّْن ِيف مجَِ
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بر حممد و آلش درود فرست، و آبرومي را به توانگرى حفظ كن، و قدر و منزلتم را به تنگدسىت پست مفرما كه از ! خدايا
كند گرفتار  هايت عطاىي بطلبم، تا به سپاسگزارى كسى كه عطامي مى روزى خوارانت روزى خبواهم، از َبدان و اشرار آفريده

ايستد دچار گردم، و حال آن كه تو متوّىل عطا و منعمى، نه  كه از عطا كردن به من باز مىشوم، و به سرزنش كسى  
  .ديگران

بر حممد و آلش درود فرست، و صحت و سالمىت كه در عبادت مصرف شود، آسايش و فراغىت كه در فضاى ! خدايا
و تقواىي كه از افراط و تفريط دور باشد،  زهد به كارم آيد، و دانش و معرفىت كه در عمل به كار گرفته شود، و پارساىي

  .روزى من فرما

   مدت عمرم را به عفو و خبششت پايان ده، و آرزومي را در اميد به! خدايا

  55: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .انرمحتت حتّقق ده، و راههامي را براى رسيدن به خشنوديت مهوار ساز، و در متام احوال، كردارم را نيكو گرد

   عزت نفس در توانگرى و تنگدسىت

آبرو يا شرف نفس كه در قرآن و روايات به آن وجه يا ماء الوجه تعبري شده، صفاتى است كه حقيقت ذات و اميان و 
  .كند اخالص و رضايت حق در آن جتّلى مى

باشد نه مايه ذّلت خود  از وظايف ديىن هر مسلمان اين است كه مهواره مراقب عّزت خويش و آبروى برادران مؤمن خود
  .باشد و نه به شخصيت ديگران آسيب برساند؛ زيرا خداوند كرمي كرامت نفس را مهم مشرده است

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

   نـَْفَسُه، اَملْ َتْسَمُع ِلَقْوِل اللَِّه َعزََّوَجلَ ِإنَّ اللََّه َعزََّوَجلَّ فـَوََّض ِإَىل اْلُمْؤِمِن أُُموَرُه ُكلَّها َو َملْ يـَُفوِّْض ِإلَْيِه َأْن يُِذلَّ 

  »1« »َو ِللَِّه اْلِعزَُّة َو ِلَرُسوِلِه َو لِْلُمْؤِمِننيَ 

   َأْن َيُكوَن َعزِيزاً َو الَيُكوَن َذلِيًال، يُِعزُّهُ   َفاْلُمْؤِمُن يـَْنَبغى

ْسالمِ  مياِن َو اْإلِ   »2« .اللَّهُ ِباْإلِ
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وىل اين اختيار را به او نداده كه خود را خوار . مرتبه مهه كارهاى انسان با اميان را به او واگذارده استخداوند عزيز و بلند 
عّزت و اقتدار براى خدا و پيامرب او و مؤمنان «: فرمايد آيا نشنيدى گفته خداوند متعال را كه مى. و خاكسار منايد

  .گرداند د؛ زيرا خداوند به سبب اميان و تسليم، او را عزيز مىپذير  پس مؤمن سزاوار عزيزى است و ذّلت را منى» .است

______________________________  
  .8): 63(منافقون  -)1(

  .21233، حديث 12، باب 157/ 16: ؛ وسائل الشيعة2، حديث 63/ 5: الكاىف -)2(

  56: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :فرمايد حضرت على عليه السالم مى

  »1« .ُل ماِء اْلَوْجِه ِىف الطََّلِب َأْعَظُم ِمْن َقْدِر احلاَجِة َو ِإْن َعُظَمْت َو ُأجنَِْح ِفيها الطََّلبُ َبذْ 

خبشش و ارزش آبروىي كه براى درخواست صرف شود، باالتر از حاجت و نيازمندى اوست، هر چند آن خواسته مهم 
  .باشد و با صرف آبرو برآورده شود

كند كه به ويژه با نيازى پست؛  رو نكوهش درخواست از ديگران است؛ زيرا آبرو با نيازمندى برابرى منىمقصود از بذل آب
  .آبروى باارزش معامله شود

ها اين است كه مرد در حفظ آبروى خويش كوشا باشد و با كمرتين خواهشى هر چند ضرورى، خود را  از برترين مردانگى
  .پذيرد شود و حق تعاىل كوچك مشردن را در اّمت اسالم منى حتقري او و ديگران مىو اين گونه تفكر سبب . سبك نسازد

  :فرمايد امام صادق عليه السالم در اين باره كه حتقري، دمشىن و كينه را به دنبال دارد، مى

قرار دارد تا از كسى كه مؤمن را كوچك بشمارد، خواه درمانده باشد يا بينوا نباشد، پيوسته در حتقري و دمشىن خداوند 
عوامل بسيارى، مسلماىن را در نظر افراد حقري جلوه  »2« .روش نادرست خود برگردد و او را با ديده احرتام بنگرد

اين نيازمندى در برابر داراىي متموالن چشمگري است؛ زيرا بضاعت كم يا . يكى از آن موارد فقر ماىل است. دهد مى
هاى قومى و ملى در  و اين مسأله سبب فاصله طبقاتى و تفاوت. امل بزرگ حتقري استيدسىت در نظر افراد كوته بني، ع

   خرند و در آخرت رسواى مهه مردم داران در دنيا عّزت دنيوى را به جان مى بنابراين سرمايه. جوامع گوناگون شده است
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______________________________  
  .8184، حديث 361: غرر احلكم -)1(

  .4؛ حديث 351/ 2: الكاىف -)2(

  57: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .شوند در حمشر مى

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

  »1« .وِس اخلَْالِئقِ َمِن اْسَتَذلَّ ُمْؤِمناً َو اْسَتْحَقَرهُ ِلِقلَِّة ذاِت َيِدِه َو ِلَفْقرِِه َشَهَرُه اللَُّه يـَْوَم اْلِقياَمِة َعَلى ُرؤُ 

ه مؤمىن را خوار بشمارد و براى درآمد اندك او يا نداريش با ديده منت و كوچكى بنگرد، در روز قيامت بر مهگان هر ك
  .به رسواىي معرىف گردد

آيند، هيچ گونه احساس  كساىن كه در مسافرت حج داراى متكن ماىل هستند و از عهده هزينه سنگني سفر به راحىت برمى
  .ندارند ذّلت يا مّنت از سوى ديگران

اّما بعضى در روزگار قدمي با كارواىن مهراه با توشه و بار مناسب و رفاقت منزل به منزل به كمك يكديگر امور را مرتب و 
شدند كه در آن احساس  وىل گاهى به ناچار در كارواىن كه گروهى پولدار و تاجر بودند، مهسفر مى. كردند مهاهنگ مى

ر عليهم السالم در پاسخ به درخواست چنني افرادى هشدار داده كه عزت نفس خود كردند ائمه اطها ذلت و خوارى مى
  .را نگه دارند

اش از مهه  شود و او دارىي مردى با افراد ثرومتند رفيق راه و توشه مى: به امام صادق عليه السالم عرض كردم: ابابصري گفت
ا كمرت است، آنان با دست باز خرج مى   :امام عليه السالم فرمود. چنني ماىل را ندارد كنند و او قدرت صرف آ

دوست ندارم كسى با مهسفرى ثرومتندان، اسباب ذّلت و خفت خويش را فراهم كند، با كساىن مهسفر شود كه در مالدارى 
  :دارد حضرت در جاى ديگر از بارگاه اهلى براى حفظ عّزت در توانگرى و ناتواىن عرضه مى »2« .مهانند خودش باشند

______________________________  
  .29، حديث 57، باب 158/ 72: ؛ حبار األنوار9، حديث 353/ 2: الكاىف -)1(
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  .19، حديث 49، باب 269/ 73: ؛ حبار األنوار8، حديث 287/ 4: الكاىف -)2(

  58: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اْو اُظنُّ ِبصاِحِب ثـَْرَوٍة َفْضًال فَانَّ الشَّريَف َمْن َشرَّفـَْتُه طاَعُتَك َو اْلَعزيَز َمْن اَعزَّْتهُ  َعَدٍم َخساَسةً   ِمْن اْن اُظنُّ ِبذى  َو اْعِصْمىن«
يدست و برتر گمان كردن ثرومتند، حفظ فرما، چه آن كه شريف آن است كه  »1« ».ِعباَدُتكَ  مرا از خوار نگريسنت 

  .عبادت تو او را عزت داده است طاعت تو او را شريف منوده و عزيز كسى است كه

يعىن، امام از سوى تنگدسىت مورد حتقري قرار نگريد و به ارزش اجتماعى او آسيب نرسد و براى ارشاد و راهنماىي مردم 
  .مؤثّر باشد و عزت او در جامعه حمفوظ مباند

   حقيقت جاه و منزلت

  

  :و آن بر دو گونه است. شود داشتىن مىهاى دوست  عبارت از منزلت و مقامى است كه نصيب انسان» جاه«

  .كند جاهى كه حمبوبيت در آن بر اثر كماالتى است كه به خاطر آن عمر و مال و خانواده خود را فدا مى -الف

ها، محايت از مظلومان و انزجار از ستمگران، خدمت به حمرومان و بينوايان، كسب علم،  هدايت مردم، راهنماىي انسان
است بر دل. آورند هاى بلند و معنوى پديد مى و از اين قبيل؛ مقام... اعت و تقوى، سخاوت، شج ها و  هر كه داراى آ

  .گريد كند و مورد الطاف اهلى و امداد غيىب و تأييد معصومان و اولياى اهلى قرار مى ها حكومت مى جان

  جاه به گونه ديگر، در دنيا نوعى سلطه به مردم است كه رياست و -ب

______________________________  
  .35دعاى : صحيفه سّجاديه -)1(

  59: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

فرمانرواىي بر ابدان و اموال مردم است و قدرت اجراىي آن نريوهاى مادى و نظامى هستند كه با نابودى حاكم و سلطه 
  .رود هاى او از بني مى او، متامى مقامات و وابستگى
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مقام در دنيا به استفاده درست در راه حق و بندگان خداست، يعىن در خدمت آفرينش حق بودن تا اراده ارزش جاه و 
  .خداوند اجرا گردد

جاه و حمبوبيت مهانند مال و ثروت در قيامت مورد پرسش است و ختّلف از اداى وظيفه نعمت جاه، كيفر اهلى را در پى 
  .دارد

  :مودپيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله فر 

به تو جاه و حمبوبيت روزى منودم، آيا مظلومى را ! بنده من: فرمايد كند و مى خداوند از مقام بنده مهانند مال او پرسش مى
  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى »1« مورد محايت قرار دادى؟ آيا به فرياد ستمديده مضطرىب پاسخ گفىت؟

يكى از اّول آن و ديگرى از آخر آن محله كنند، زيانبارتر از عالقه به مقام و  چوپان كه محله دو گرگ درنده به يك گله ىب
خو در جامعه هستند كه براى   هاى درنده مقصود حضرت اين است كه گروهى آدم »2« .مال براى دين مسلمان نيست

  .دهند َدَرند و دين آنان را بازيچه هواى نفس خود قرار مى كسب مال و شرافت، مردم را مى

  :كند سحاق بن عمار درباره به خطر افتادن عزت نفس مردم از حضرت صادق عليه السالم نقل مىا

______________________________  
  .14525، حديث 34، باب 429/ 12: ؛ مستدرك الوسائل84، حديث 372/ 1: عواىل الآلىل -)1(

  .20857ديث ، ح65، باب 21/ 16: ؛ وسائل الشيعة2، حديث 315/ 2: الكاىف -)2(

  60: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .رسد كه اگر كسى دست نياز به سوى مردم دراز كند، زنده مباند و اگر خاموش ماند، مبريد زماىن فرا مى

  عرض كردم اگر چنان روزگارى را درك كردم چه كنم؟: اسحاق بن عمار گفت

 »1« .نداشىت با استفاده از مقام و موقعيت خودت كمك برسان مردم را با آنچه دارى يارى رسان و اگر چيزى: فرمود
دار نشود وگرنه  اى براى احرتام نفس است در صورتى كه عّزت و شرف انسان مؤمن خدشه بنابراين جايگاه و مقام، پشتوانه

  .بايد براى جنات و يارى ديگران ارزاىن منود
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______________________________  
  .268: ؛ أعالم الدين12507، حديث 45، باب 464/ 9 :وسائل الشيعة -)1(

  61: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

َىل  أَيَّاِم اْلُمْهَلِة َو انـَْهْج ِيل إِ اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو نـَبـِّْهِين ِلذِْكرَِك ِيف َأْوقَاِت اْلَغْفَلِة َو اْستـَْعِمْلِين ِبَطاَعِتَك ِيف » 29«[ 
َا َخيـَْر الدُّنـَْيا َو اْآلِخَرِة  اللَُّهمَّ َو َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َكأَْفَضِل َما َصلَّْيَت َعَلى َأَحٍد » 30«َحمَبَِّتَك َسِبيًال َسْهَلًة َأْكِمْل ِيل ِ

َلُه َو أَْنَت ُمَصلٍّ َعَلى َأَحٍد بـَْعَدُه َو آتَِنا ِيف الدُّنْـ    .]َيا َحَسَنًة َو ِيف اْآلِخَرِة َحَسَنًة َو ِقِين ِبَرْمحَِتَك َعَذاَب النَّارِ ِمْن َخْلِقَك قـَبـْ

خربى براى يادت بيدارى ده، و در روزگار مهلت براى  بر حممد و آلش درود فرست، و مرا در اوقات ىب! خدايا
سبب آن، خري دنيا و آخرت را برامي كامل  فرمانربداريت به كار گري، و برامي راه آساىن به سوى حمّبتت باز و مهوار كن و به

  .ساز

بر حممد و آلش درود فرست؛ مانند برترين درودى كه پيش از او بر يكى از بندگانت فرستادى، و پس از او بر ! خدايا
  .فرسىت، و ما را در دنيا و آخرت خوىب عطا كن، و مرا به رمحتت از شكنجه آتش حفظ فرما هايت مى يكى از آفريده

   دنيا و آخرت در بيدارى و دورى از غفلتخري 

دهد كه انسان  ها در امور تكويىن يا امور ديىن روى مى بعضى از غفلت. جايگاه غفلت از نظر شرع و عقل يكسان نيست
  با حالت سهوى يا فراموشى، عملى را

  62: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

شود؛ زيرا غفلت بنابر آنچه راغب اصفهاىن آورده  سزاوار كيفر و توبيخ منىدهد وىل  برخالف حقيقت يا مصلحت اجنام مى
  :است

ْنساَن ِمْن ِقلَِّة التََّحفُِّظ َو التـَّيَـقُّظِ    »1« .الَغْفَلُة، َسْهٌو يـَْعَرتِى اْإلِ

  .كند غفلت، فراموشى است كه در اثر كمى پرهيز و بيدار دىل، بر انسان غلبه مى



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

 

پوشاند كه سرلوحه گمراهى و دمشىن و زمينه كفر و هالكت  ى روى آگاهى و بصريت انسان را مىا در حقيقت، گاهى پرده
  .هاى سقوط جنات دهد تواند خويش را از ورطه وىل او با تيزبيىن و دورانديشى مى. سازد او را فراهم مى

  :فرمايد دهد و مى مىحضرت حق منّان در اين باره، زمان پرده بردارى از خواب غفلت را به قيامت حواله 

لََّقْد ُكنَت ِىف َغْفَلٍة ّمْن هَذا َفَكَشْفَنا َعنَك * َو َجآَءْت ُكلُّ نـَْفٍس مََّعَها َساِءٌق َو َشِهيدٌ * َو نُِفَخ ِىف الصُّوِر َذ ِلَك يـَْوُم اْلَوِعيدِ 
  »2« »ِغَطآَءَك فـََبَصُرَك اْليَـْوَم َحِديدٌ 

ديدآميز و وحشتناك وعده] و ظهور حتقق[دمند؛ آن است روز  و در صور مى آيد در  هر كسى در آن روز مى.* هاى 
راند و شاهد بر اعمالش گواهى  كه سوق دهنده او را به حمشر مى[اى و شاهدى با اوست،  حاىل كه سوق دهنده

]  بصريت[از ديده  خربى را خربى و غفلت بودى، پس ما پرده ىب تو از اين روز بزرگ در ىب:] گويند به او مى.]* [دهد مى
  .ات امروز بسيار تيزبني است ات كنار زدمي در نتيجه ديده

______________________________  
  .ماده غفل: مفردات ألفاظ القرآن، راغب اصفهاىن -)1(

  .22 -20): 50(ق  -)2(

  63: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اين غفلت مستند به . تكليف جرباىن دارد و نه مستحق كيفر استدر دنيا شخصى كه بر اثر غفلت، ختّلف منوده، نه 
دارى كه به قصد اطاعت امر  گريد؛ مانند روزه شود و دستورى را ناديده مى ساختمان طبيعى مغز است كه گاه دچار آن مى

ه رمضان در خداوند و وظيفه شرعى امساك كرده است، اّما روزى در اثر غفلت و برحسب عادت طبيعى بدون اين كه ما
  .آيد اش منى اى به عهده شود و كفاره روزه او به اين عمل سهوى باطل منى. خاطرش باشد روزه را شكسته است

ها و ضررهاىي به طور تكويىن  رود، يعىن فايده بته بايد دانست در اجنام عمل سهوى خوب يا بد، اثر وضعى آن از بني منىال
ديگرى را به غفلت تلف كند، چون نّيت بدى نداشته، مرتكب گناه نشده وىل كسى كه مال . يا طبيعى به مهراه دارد

يا كسى كه ماىل را بدون توجه به فقريى ببخشد و قصد صدقه نكند، وىل چون به انساىن  . ضامن قيمت آن مال است
  .رسد كمك كرده است؛ بالگرداىن حق و دعاى خري او، به خبشنده مال مى



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

 

شود كه جنبه عادت پيدا نكند وگرنه چشمه عقل و بيناىي  پوشى مى اعتناىي در صورتى چشم ىبتفاوتى و  به هر حال از ىب
  .كند انسان را كور كرده و نفس را به سركشى وادار مى

در مضمون روايات معصومان عليهم السالم، غفلت به معناى كوتاهى و سهل انگارى در حماسبه نفس و بررسى اعمال 
آورد و نتيجه آن، اين كه در دنيا مانند  س و روزمرّگى زندگى، انسان را بيهوده و حيواىن بار مىرها كردن نف. روزانه است

هاى دل و فكر را به سوى  شوند؛ زيرا چشمه چرند و در آخرت كر و كور و الل حمشور مى حيوانات و جنبندگان مى
ا را حمروم ساخته است اند و تكرار غفلت حقيقت بسته   .ها آ

  :فرمايد ليه السالم درباره زيان غفلت از نفس مىحضرت على ع

  64: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .َدواُم اْلَغْفَلِة يـُْعِمى اْلَبصريَةَ 

  .كند فراموشى طوالىن، ديده بصريت را كور مى

  :فرمايد پس سفارش مى

ا قَِليٌل ىف َكثِري اْاليَّاِم الَّىت َتُكوُن ِمْنُكْم ِفيَها اْلَغْفَلُة َو التَّشاُغُل َعِن اْلَمْوِعظَ َفاْسَتْدرُِكوا بَِقيََّة ايَّاِمُكْم َو اْصِربُوا َهلا  َّ  .ةِ أَنـُْفَسُكْم، َفا
»2«  

بنابراين باقى مانده عمر را دريابيد، و در اين باقى مانده خود را به شكيباىي واداريد كه اين باقيمانده عمر در برابر روزهاى 
  .دى كه از مشا در غفلت و رويگرداىن از موعظه گذشت، اندك استزيا

  :در سخنان جنوا آميز خداى متعال با موسى عليه السالم آمده است

توانستند لّذت زندگى را  اى مى اگر فرو رفنت در خواب غفلت و پيمودن راه بدخبىت و پريوى از شهوات نبود، چگونه عّده
امام سّجاد عليه السالم در  »3« .كنند تاىب مى است كه راستگويان و مؤمنان راستني ىب به خاطر نبودن اين امور. بچشند
  :دهد هاى زاهدان دنيا؛ در اين زمينه هشدار مى نشانه
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بدان كه سنگيىن پرخورى و سسىت و تنبلى برگرفته از انباشنت معده و مسىت سريى و غفلت ! واى بر تو اى پسر آدم
برند و از نزديك  كنند و ياد خدا را از ذهن مى گري و تنبل مى ستند كه انسان را در عمل زمنيحاصل از قدرِت چيزهاىي ه

  »4« .سازند، تا جاىي كه شخص گرفتار دوسىت دنيا، گوىي از مسىت شراب ديوانه شده است بودن مرگ، غافل مى

______________________________  
  .5762، حديث 266: غرر احلكم -)1(

  .85خطبه : البالغهج  -)2(

  .7، حديث 2، باب 38/ 74: ؛ حبار األنوار8، حديث 48/ 8: الكاىف -)3(

  .273: ؛ حتف العقول1، حديث 21، باب 129/ 75: حبار األنوار -)4(

  65: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

حسابرسى . كردار خوب و بد است  خياىل است و آگاه شدن از گفتار و حماسبه نفس به معناى كنار زدن پرده غفلت و ىب
دارد  سازد و انسان را وامى ها و اشتباهات آينده باخرب مى گشايد و از لغزش نفس پرونده اعمال انسان را در پيش رويش مى

. تا با استغفار از درگاه حق و طلب رضايت از بندگان او نامه سياه را روشن سازد و بار مسؤوليت خويش را سبك سازد
  .شود كه حماسبه و مراقبت نفس را جدى بگريد؛ و به تصفيه حساب ّمهت بگمارد ت بزرگ سهم كسى مىاين موفقي

از افراد حتصيل كرده و دانشمند در عصر واليت امام زين العابدين عليه السالم بود وىل متأسفانه جذب دستگاه   ُزْهرى
رهحكومت بىن اميه گرديد و ستمگران از غفلت او به نفع خود و ضرر  اى   حضرت در نامه. هاى بسيار بردند اسالم 

  :اى را فرموده است گسرتده به اميد اين كه او را بيدار سازد و از خواب غفلت برهاند، نكات هشدار دهنده

شوى، از  با چشم دل در خويش نظر كن كه فرداى قيامت چه شخصى خواهى بود؛ آنگاه كه در پيشگاه اهلى حاضر مى
پرسد، چگونه قضاوت   هاىي كه بر تو دارد مى كند، چگونه رعايت منودى، از حجت تو داده پرسش مىهاىي كه به  نعمت

غفلت از عمل نفس،  »1« .كردى، گمان مرب خداوند از تو عذرى را بپذيرد و با اعرتاف به تقصري از تو راضى گردد
مواجه كند و آنان را در ميدان عذاب ممكن است در دنيا بسيارى از مسلمانان را در روز حساب با مشكالت بزرگى 

  .پذير نيست سنگني قرار دهد و در آن فضا پشيماىن و بازگشت امكان

  :فرمايد اى پرحمتوا در تشويق به عمل صاحل مى امام على عليه السالم در خطبه
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______________________________  
  .275: ؛ حتف العقول2، حديث 21، باب 132/ 75: حبار األنوار -)1(
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َنْسَأُل اللََّه ُسْبحانَُه اْن َجيَْعَلنا َو ايَّاُكْم ِممَّْن . ِشْقَوةٍ   َغْفَلٍة َيُكوَن ُعُمرُُه َعَلْيِه ُحجًَّة َو اْن تـَُؤدِّيَُه ايَّاُمُه اىل  ذى  َفياَهلا َحْسَرًة َعلى
  »1« .ِبِه َعْن طاَعِة َربِِّه غاَيٌة َو الَحتُلُّ ِبِه بـَْعَد اْلَمْوِت َنداَمٌة َو ال كآبَةٌ التـُْبِطرُُه ِنْعَمٌة َو التـَُقصُِّر 

از خدا درخواست ! اش بر او حجت است، و پايان زندگيش شقاوت خربى كه عمر نابود شده حسرت و اندوه بر آن ىب
ندازد، و هدىف آنان را در عبادت پروردگار خود مقّصر دارم ما و مشا را از كساىن قرار دهد كه نعمت، آنان را به طغيان ني

  .نسازد، و پس از مرگ ندامت و اندوه بر او فرود نيايد

هاى گمراه كننده انسان در مهمرتين دستاوردهاى آفرينش  خداوند متعال براى آگاهى مردم در قرآن كرمي از بعضى غفلت
ا را به. خداوندگار؛ نام برده است خود نسبت داده است، تا در هدايت و گمراهى بندگان، جرب و  هر چند برپاىي آ

اكراهى نباشد وىل به جهت تفكر در خلقت و عربت آموزى و اطاعت از پروردگار و دورى از غفلت و متام شدن حجت 
  .منايد و دليل بر مهگان، در قيامت از بندگان بازخواست مى

______________________________  
  .63خطبه : هج البالغ -)1(

  69: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  21دعاى 

  

   هجوم اندوه و نگراىن از گناه

َضُعْفُت َعْن َغَضِبَك َفَال ُمَؤيَِّد اللَُّهمَّ يَا َكاِيفَ اْلَفْرِد الضَِّعيِف َو َواِقَي اْألَْمِر اْلَمُخوِف أَفْـَرَدْتِين اخلََْطايَا َفَال َصاِحَب َمِعي َو » 1«
َو َمْن يـُْؤِمُنِين ِمْنَك َو أَْنَت َأَخْفَتِين؟ َو َمْن ُيَساِعُدِين َو أَْنَت » 2«ِيل َو َأْشَرْفُت َعَلى َخْوِف ِلَقاِئَك َفَال ُمَسكَِّن ِلَرْوَعِيت 
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َمْربُوٍب َو َال يـُْؤِمُن ِإالَّ َغاِلٌب َعَلى َمْغُلوٍب َو َال يُِعُني ِإالَّ  أَفْـَرْدَتِين؟ َو َمْن يـَُقوِّيِين َو أَْنَت َأْضَعْفَتِين؟ َال جيُُِري يَا ِإهلَِي ِإالَّ َربٌّ َعَلى
يُع َذِلَك السََّبِب َو ِإَلْيَك اْلَمَفرُّ َو اْلَمْهَرُب َفَصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو أَ » 3«َطاِلٌب َعَلى َمْطُلوٍب  ِجْر َهَرِيب َو َو بَِيِدَك يَا ِإهلَِي مجَِ

َك َأْو َقَطْعَت َعينِّ اللَُّهمَّ ِإنََّك ِإْن َصَرْفَت َعينِّ َوْجَهَك اْلَكِرَمي َأْو َمنَـْعَتِين َفْضَلَك اجلَِْسيَم َأْو َحَظْرَت َعَليَّ ِرْزقَ » 4«َمْطَلِيب  َأجنِْحْ 
َما ِعْنَدَك ِمبَُعوَنِة ِسَواَك فَِإينِّ َعْبُدَك َو ِيف قـَْبَضِتَك نَاِصَيِيت بَِيِدَك ٍء ِمْن أََمِلي َغيـَْرَك َو َملْ أَْقِدْر َعَلى  َسَبَبَك َملْ َأِجِد السَِّبيَل ِإَىل َشيْ 

َو َال َأْسَتِطيُع ُجمَاَوَزَة  َال َأْمَر ِيل َمَع أَْمرَِك َماٍض ِيفَّ ُحْكُمَك َعْدٌل ِيفَّ َقَضاُؤَك َو َال قـُوََّة ِيل َعَلى اْخلُُروِج ِمْن ُسْلَطاِنكَ » 5«
ِإهلَِي َأْصَبْحُت َو أَْمَسْيُت » 6«ِتَك َو َال اْسَتِميُل َهَواَك َو َال أَبـُْلُغ ِرَضاَك َو َال أَنَاُل َما ِعْنَدَك ِإالَّ ِبَطاَعِتَك َو ِبَفْضِل َرْمحَِتَك ُقْدرَ 

ْز َعْبداً َداِخراً َلَك َال َأْمِلُك ِلنَـْفِسي نـَْفعاً َو َال َضرّاً ِإالَّ ِبَك َأْشَهُد ِبَذلِ  َك َعَلى نـَْفِسي َو َأْعَرتُِف ِبَضْعِف قـُوَِّيت َو ِقلََّة ِحيَلِيت فََأجنِْ
 ُري اْلَمِهُني اْلَفِقُري اْخلَاِئُف اْلُمْسَتِجريُ ِيل َما َوَعْدَتِين َو َمتِّْم ِيل َما آتـَْيَتِين َفِإينِّ َعْبُدَك اْلِمْسِكُني اْلُمْسَتِكُني الضَِّعيُف الضَّرِيُر احلَْقِ 

   اللَُّهمَّ َصلِ » 7«
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ْحَساِنَك ِفيَما أَبْـ  َلْيَتِين َو َال آِيساً ِمْن ِإَجابَِتَك ِيل َو ِإْن َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو َال َجتَْعْلِين نَاِسياً ِلذِْكرَِك ِفيَما أَْولَْيَتِين َو َال َغاِفًال ِإلِ
ٍة َأْو َرَخاٍء َأْو َعاِفَيٍة َأْو َبَالٍء َأْو بـُْؤٍس َأْو نـَْعَماَء َأْو ِجَدةٍ أَْبطََأْت َعينِّ   َأْو َألَْواَء َأْو فـَْقٍر َأْو ِغًىن ِيف َسرَّاَء ُكْنُت َأْو َضرَّاَء َأْو ِشدَّ

اَك َو َمحِْدي َلَك ِيف ُكلِّ َحاالِيت َحىتَّ َال أَفـْرََح ِمبَا آتـَْيَتِين اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو اْجَعْل ثـََناِئي َعَلْيَك َو َمْدِحي ِإيَّ » 8«
نـَْيا َو َال َأْحَزَن َعَلى َما َمنَـْعَتِين ِفيَها َو َأْشِعْر قـَْلِيب تـَْقَواَك َو اْستَـْعِمْل َبَدِين ِفيَما تـَقْ  بَـُلُه ِمينِّ َو اْشَغْل ِبطَاَعِتَك نـَْفِسي َعْن  ِمَن الدُّ

اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو فـَرِّْغ قـَْلِيب » 9«َما َيرُِد َعَليَّ َحىتَّ َال ُأِحبَّ َشْيًئا ِمْن ُسْخِطَك َو َال َأْسَخَط َشْيًئا ِمْن ِرَضاَك  ُكلِّ 
ِبالرَّْغَبِة ِإلَْيَك َو َأِمْلُه ِإَىل َطاَعِتَك َو َأْجِر ِبِه ِيف َأَحبِّ السُُّبِل  ِلَمَحبَِّتَك َو اْشَغْلُه ِبذِْكرَِك َو انـَْعْشُه ِخبَْوِفَك َو بِاْلَوَجِل ِمْنَك َو قـَوِّهِ 

ْرَضاِتَك َو اْجَعْل تـَْقَواَك ِمَن الدُّنـَْيا زَاِدي َو ِإَىل َرْمحَِتَك رِْحَلِيت َو ِيف مَ » 10«ِإلَْيَك َو َذلِّْلُه بِالرَّْغَبِة ِفيَما ِعْنَدَك أَيَّاَم َحَياِيت ُكلَِّها 
يَع َمْرَضاِتَك  َا مجَِ َو اْجَعْل ِفرَاِري ِإَلْيَك َو َرْغَبِيت ِفيَما ِعْنَدَك » 11«َمْدَخِلي َو اْجَعْل ِيف َجنَِّتَك َمثْـَواَي َو َهْب ِيل قـُوًَّة َأْحَتِمُل ِ

َك َو بَِأْولَِياِئَك َو أَْهِل َطاَعِتَك َو َال َجتَْعْل ِلَفاِجٍر َو َال َكاِفٍر َعَليَّ َو أَْلِبْس قـَْلِيبَ اْلَوْحَشَة ِمْن ِشرَاِر َخْلِقَك َو َهْب ِيلَ اْألُْنَس بِ 
َياِر َخْلقِ ِمنًَّة َو َال َلُه ِعْنِدي َيداً َو َال ِيب ِإَلْيِهْم َحاَجًة َبِل اْجَعْل ُسُكوَن قـَْلِيب َو أُْنَس نـَْفِسي َو اْسِتْغَنائِ  َك ي َو ِكَفاَيِيت ِبَك َو ِخبِ

ْوٍق ِإلَْيَك َو ِباْلَعَمِل َلَك ِمبَا حتُِبُّ اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو اْجَعْلِين َهلُْم َقرِيناً َو اْجَعْلِين َهلُْم َنِصرياً َو اْمُنْن َعَليَّ ِبشَ » 12«
  .ٍء َقِديٌر َو َذِلَك َعَلْيَك َيِسريٌ  َو تـَْرَضى ِإنََّك َعَلى ُكلِّ َشيْ 
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َضُعْفُت َعْن َغَضِبَك َفَال اللَُّهمَّ يَا َكاِيفَ اْلَفْرِد الضَِّعيِف َو َواِقَي اْألَْمِر اْلَمُخوِف أَفْـَرَدْتِين اخلََْطايَا َفَال َصاِحَب َمِعي َو » 1«[ 
  ] ُمَسكَِّن ِلَرْوَعِيت ُمَؤيَِّد ِيل َو َأْشَرْفُت َعَلى َخْوِف ِلَقاِئَك َفَال 

نشيىن كه  خطاها مرا دچار تنهاىي كرده؛ پس هم! و اى حافظ بندگان از حادثه ترسناك! نياز كننده فرد ناتوان اى ىب! خدايا
اى برامي  ام، و نريو دهنده وزرو وبال و عذاب خطاها را از من دفع كند برامي نيست، و از حتمل خشمت ناتوان شده

م ديدارى نامناسب و هولناك نزديكم، و آرام خبشى براى ترسم باشد، و بر  منى ترس ديدارت، به وقت مرگ و قيامت، آ
  .وجود ندارد

برد، باطن را از خوف و وحشت ماالمال  اندازد، قلب را تا مرز از كار ايستادن مى مجالت اين دعا لرزه بر اندام انسان مى
سازد، سخن از موجودى ضعيف و ناتوان در  چهره خجالت زده جارى مىكند، اشك ديده را بر گونه شرمسار و بر  مى

ايت است، حبث درباره آلوده دامن و گنهكار شرمنده در مقابل آفريننده هسىت است، كالم در  ايت در ىب برابر قدرتى ىب
  :اين مقوله است

فل سافلني بدخبىت رسيده، و خود را از مهه انساىن كه استعداد مقام خالفت از جانب رّب را داشته، بر اثر معصيت به اس
موجودات بيگانه منوده، و از رمحت حضرت حق تنها مانده، براى او يارى نيست، و وى را قدرت حتمل غضب حضرت 

   اى براى ترس و خوفش باشد، مرگش نزديك شده و تسكني دهنده منتقم منى
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اى جز دست نياز بردن به درگاه ىب نياز ندارد، و راهى جز گدائى از حضرت دوست برايش  خاطر چاره بيند، به اين منى
باشد، و الزم است كه باتوبه و انابه و زارى و تضرّع، و اظهار عجز و فقر و ذلت و مسكنت و آه و ناله به درگاه  منى

  .ناتواىن، و ترس و وحشتش را جربان منايدغىن بالّذات و حضرت ارحم الرّامحني تنهاىي و ىب كسى و ضعف و 

  ساقى بنما رخ نكويت
 

  تا جام طرب كشم ببويت

 ناخورده شراب مست گردد
 

  نظارگى از رخ نكويت

  دهى كه خاكم گر صاف منى
 

  يادآر به ُدردى سبويت

  مگذار زتشنگى مبريم
 

  اى زجويت نايافته قطره



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

 

  آيا بود آن كه چشم تشنه
 

  آب رويت سرياب شود ز

  يا هيچ بود كه ناتواىن
 

  يا بد سحرى نسيم كويت

  دل جست و تو را نيافت افسوس
 

  وامانده كنون زجستجويت

  خوى تو نكوست با مهه كس
 

  با من زچه بد فتاد خويت

  

  گرمي روز در فراقت مى
 

  نامل شب در آرزويت مى

  بر بوى تو روزگار بگذشت
 

  بويتاز خبت نيافتم چو 

  كشم سبوئى درميكده مى
 

  باشد كه بيامب از تو بوئى

  

  )فخرالدين عراقى(

   ىب نياز كننده نيازمندان ناتوان

ايت، اى مهه توان و قوت، اى مالك متام  اى وجود مقدسى كه مستجمع متام صفات كماىل، اى قدرت ىب ايت در ىب 
و عامل، اى به دست دارنده مفاتيح غيب، اى به وجود آورنده حيات و  عناصر، و خالق مهه موجودات، اى تكيه گاه آدم

  در قرآن جميد كه سند متام حقايق ملكى وملكوتى است،: مرگ، مگر نه اين است
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  !اى انسان از نظر خلقت موجودى ضعيف و ناتوان است؟ اعالم داشته

ام بر اين تعّلق گرفت كه كار را بر انسان به خصوص در نظام شريعت  ن ضعف و ناتواىن، ارادهبه خاطر اي: اى مگر نفرموده
  آسان بگريم؟
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  »1« »يُرِيُد الّلُه اْن ُخيَفَِّف َعْنُكْم َو ُخِلَق اْالْنساُن َضعيفاً 

مشكالت زندگى و  با تشريع ازدواج با زنان مؤمن، و ازدواج با كنيزان مؤمن، و ازدواج موقت، بار[خواهد  خدا مى
ناتوان آفريده ]  در برابر مشكالت و شهوات جنسى[بر مشا سبك كند؛ و انسان ] هاى روابط نامشروع جنسى را مشقت

  .شده است

راسىت، بدن ما از چه توان و قدرتى برخوردار است، و در مقابل حوادث داراى چه اندازه مقاومت است؟ اگر در برابر 
د و برق، گردباد، تصادف، ميكرب، مرض، گرسنگى، تشنگى، برهنگى و مرگ قرار گريد سيل، آتش سوزى، طوفان، رع

  چه اندازه توان دفاع از خود را دارد؟

منايد، گردباد وى را از جاى  كشد ومى سوزاند، رعد و برق او را خشك مى برد، آتش او را به حماصره مى سيل او را مى
ثرى مناند، با فرو افتادن هواپيما و برخورد دو قطار، و تصادف با ماشني، قطعه كند كه از او ا برداشته و چنان پرتابش مى

برد، مرض توان او را از دست گرفته او را  شود، ميكرب ضعيف، هيكل او را از پا درآورده به آستانه مرگ مى قطعه مى
برد، و پنجه مرگ   و را از بني مىاندازد، برهنگى در برابر حرارت و سرما ا كشد، گرسنگى و تشنگى وى را از پا مى مى

  .منايد گلويش را در يك حلظه فشار داده، او را به خانه قرب منتقل مى

تاكنون ميلياردها نفر در برخورد با اين گونه مسائل جان خود را از دست داده، بدون اين كه توانسته باشند حىت براى يك 
  !!حلظه بني خود و حادثه فاصله بيندازند

______________________________  
  .28): 4(نساء  -)1(
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بدن فوق العاده ضعيف است كه براى جربان گرسنگى اش به غذا و رفع تشنگى اش به آب، و زدودن سرما و گرما به 
مهه اين نريوها باز ضعيف  برد، وىل در عني لباس و منابع حرارتى و خنكى، و براى آرامشش به مسكن و منزل پناه مى

  .وناتوان است
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اى  گردد، با شنيدن حادثه شود، در برابر لباس نامناسب به آلرژى پوسىت دچار مى بدن به اندك غذاى ناباىب زمني گري مى
شود، واز كم خواب و ىب خواىب عاجز  كند و خسته مى افتد، با دچار شدن به اندك رجنى تب مى غري مرتقبه از پا مى

  !!گردد، و خالصه اگر لطف حضرت او نباشد به اندازه يك حلظه توان زنده ماندن ندارد مى

اين موجود ضعيف اجلسم، در برابر هجوم غرايز و شهوات، و زرق و برق امور مادى، و حوادث اجتماعى، و مصايب و 
  .ابتالئات، و حاالت و روحيات و احواالت نيز ضعيف و ناتوان و ىب قدرت است

ورتى كه حضرت حق در اين گونه امور باطىن و روحى و به خصوص دربرابر محالت سخت غرايز و شهوات و در ص
ها به وقت طغيان غرايز مبتال، و به  بازد، و به انواع گناهان و آلودگى مصايب و ابتالئات به فريادش نرسد، خود را مى

ت زدگى و فراموشى و يا خود كشى،  هاى اهلى دچار  به هنگام هجوم مصايب و آزمايشمرض جنون و ديوانگى، يا 
  !!گردد مى

اگر حضرت حمبوب اين موجود ضعيف و ناتوان را كفايت نكند و امور خموف را از وى باز ندارد، به ذّلت و خوارى و 
شقاوت و ننگ، و آلودگى و عصيان، و تنهاىي و ىب كسى، و حمكوميت به غضب و سخط و عذاب اليم حق دچار 

و براى ابد روى آسايش و آرامش را خنواهد ديد، و درى براى جنات خنواهديافت، و راهى براى فرار از آتش دوزخ  شود، مى
  .پيدا خنواهد كرد

تنها كفايت كننده عبد و ىب نياز كننده بنده، در متام عامل هسىت حضرت اوست، به شرطى كه اين موجود ضعيف كه 
  ضعف ظاهرى و باطىن وى را حماصره كرده،

  75: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

بلكه ماهيت و ذات خلقتش را تشكيل داده به او پناه بربد و با اميان به حضرت حق و اعتقاد به انبيا و مالئكه و كتب 
آمساىن و امامان معصوم و فرداى قيامت، و با آراسته شدن به حسنات اخالقى، و اعمال صاحله ضعف خود را جربان 

ها، و امين شدن  راهى براى جربان ناتواىن و فرار از عوامل خوف، و به درآمدن از تنهاىي، و پاك شدن از آلودگىمنايد كه 
از غضب و سخط حضرت جبار جز اين نيست، و اين مهه را بايد از قرآن كرمي اين خزانه ىب بديل حضرت حق حتصيل  

  .كرد

   قرآن در كالم امام مخيىن رمحه اهللا
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  :گويد رمحه اهللا درباره قرآن مىامام مخيىن 

ذيب نفوس و تطهري بواطن از ارجاس طبيعت و حتصيل سعادت است«   .ديگر از مقاصد و مطالب آن دعوت به 

  :و باجلمله، كيفيت سري و سلوك اىل اللَّه و اين مطلب شريف به دوشعبه منقسم است

اميان به :  حق و اعراض مطلق از ما سوى اللَّه، و ديگرتقوا به مجيع مراتب آن كه مندرج در آن است تقوا از غري: يكى
متام مراتب و شؤون كه در آن مندرج است اقبال به حق و رجوع و انابه به آن ذات مقدس، و اين از مقاصد مهمه اين  

  .كتاب شريف است كه اكثر مطالب آن بالواسطه يا مع الواسطه به اين مقصد رجوع كند

ن شريف، بيان قوانني ظاهر شريعت، و آداب و سنن اهليه است كه در اين كتاب نوراىن كليات و يكى ديگر از مطالب قرآ
و مهمات آن ذكر شده، و عمده در اين قسم دعوت به اصول مطالب و ضوابط آن است، مثل باب صالة و زكات، و 

ن قسم كه علم ظاهر مخس و حج و صوم و جهاد و نكاح و ارث و قصاص و حدود و جتارت و امثال آن، و چون اي
شريعت است عام املنفعه، و براى مجيع طبقات از حيث تعمري دنيا و آخرت جمعول است، و متام طبقات مردم از آن به 

  مقدار خود استفادت كنند،

  76: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ا به حد از اين جهت در كتاب، دعوت به آن بسيار است، و در احاديث شريفه و اخبار نيز خ صوصيات و تفاصيل آ
  .وافر است، و تصانيف علماى شريعت در اين قسمت بيشرت و باالتر از ساير قسمت هاست

ويكى ديگر از مطالب قرآن شريف احوال معاد و براهني بر اثبات آن و كيفيت عذاب و عقاب و ثواب آن و تفاصيل 
ا از اهل معرفت و مقربني و از جّنت و نار و تعذيب و تنعيم است و در اين قسمت حاالت ا هل سعادت و درجات آ

اهل رياضت و سالكني، و از اهل عبادت و ناسكني، و مهني طور حاالت و درجات اهل شقاوت از كفار و حمجوبني و 
  .جاحدين و منافقني و اهل معصيت و فاسقني مذكور است

همى را بايد در نظر بگريى كه باتوجه به آن راه اكنون كه مقاصد و مطالب اين صحيفه اهلى را دانسىت، يك مطلب م
استفاده از كتاب شريف بر تو باز شود، و ابواب معارف و حكم بر قلبت مفتوح گردد، و آن اين كه به كتاب شريف اهلى 
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ى حتقق نظر تعليم داشته باشى و آن را كتاب تعليم و افاده بداىن، و خود را موّظف به تعليم و استفاده از آن دانسته برا
  .معارف اين كتاب خود را تسليم آن كىن

مقصود ما از تعليم و تعّلم و افاده و استفاده آن نيست كه جهات ادبيت و حنو و صرف را از آن تعليم بگريى، يا حيث 
فصاحت و بالغت و نكات بيانيه و بديعيه را از آن فراگريى، يا در قصص و حكايات آن به نظر تارخيى و اطالع بر امم 

سابقه بنگرى، هيچ يك از اينها داخل در مقاصد قرآن نيست و از منظور اصلى كتاب اهلى به مراحلى دور است، و اين  
كه استفاده ما از اين كتاب بزرگ بسيار كم است براى مهني است كه يا به آن نظر تعليم و تعلم ندارمي، چنانچه غالباً 

خواهيم قرآن را صحيح  ر، هلذا جز به جهت جتويد آن اعتنائى ندارمي، مىكنيم براى ثواب و اج اينطورمي، قرائت قرآن مى
كنيم، لذا چهل سال قرآن  شومي و به مهني امر قناعت مى خبوانيم كه ثواب به ما عنايت شود، و در مهني حد واقف مى

   خوانيم و به هيچ شريف را مى

  77: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

صل نشود جز اجر و ثواب و قرائت و يا اگر نظر تعليم داشته باشيم با نكات بديعه و بيانيه و وجه از آن استفاده حا
وجوه اعجاز آن و قدرى باالتر جهات تارخيى و سبب نزول آيات و اوقات نزول و مكى و مدىن بودن آيات و سور و 

ا موجب احتجاب اختالف قرائات و اختالف مفسرين از عامه و خاصه، وديگر امور عرضّيه خارج ا ز مقصد كه خود آ
  .از قرآن و غفلت از ذكر اهلى است، سروكار دارمي

  :فرمايد خود حق مى

  »1« »ذِلَك اْلِكتاُب الَرْيَب فيِه ُهدًى لِْلُمتَّقنيَ 

  .هيچ شكى نيست؛ سراسرش براى پرهيزكاراْن هدايت است]  با عظمت[اين كتاِب ]  وحى بودن و حّقانّيت[در 

هاى فراوان كشيده و  مقصود ما از اين بيان نه انتقاد به قارى و تفاسري است، چه كه هر يك از مفسرين زمحتباجلمله، 
هاى ىب پايان برده تاكتاىب شريف فراهم آورده، بلكه مقصود ما آن است كه راه استفاده از اين كتاب شريف را كه تنها   رنج

ذيب نفوس و تر وسيله رابطه بني خالق و خلق وعروة  آداب و سنن اهليه است، وبزرگ كتاب سلوك اىل اللَّه و يكتا كتاب 
  .الوثقى و حبل املتني متّسك به عّز ربوبيت است بايد به روى مردم مفتوح منود
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ا بيان تعاليم و دستورهاى عرفاىن و اخالقى و بيان كيفيت  علما و مفسرين تفاسري فارسى و عرىب بنويسند، و مقصود آ
  »2« ».به خالق و بيان هجرت از دارالغرور به دار الّسرور و اخللود باشدربط خملوق 

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

  .206: آداب الّصالة، امام مخيىن -)2(

  78: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

   كفايت خداوند از انسان در بيان قرآن

كىن ضعف و ناتوانيت را با  اى از آن را در سطور زير قرائت مى آيات اهلى است و گوشههاىي كه در  بر اساس اين واقعيت
تكيه بر او و ازدياد عشق و اميان به او، و دفع هجوم شهوات و غرايز حرام را، با عمل به دستورهاى او، و رفع مشكالت 

فرد ضعيف و واقى امر خموف است، و و سنگيىن مصايب را با آراسته شدن به اخالق او عالج كن كه حضرت او كاىف 
  .جناب او مصاحب ىب كس، و بردارنده ترس و وحشت از قلب است

  »1« »اَلْيَس الّلهُ ِبكاٍف َعْبَدهُ 

  كاىف نيست؟] در مهه امور[اش  آيا خدا براى بنده

  »2« »َو َكفى بِالّلِه َحسيباً 

  .و خدا براى حماسبه كاىف است

  »3« »ِباْعداِئُكْم َو َكفى بِالّلِه َولّياً َوالّلُه اْعَلُم 

  و بس است كه خدا سرپرست مشا باشد،. و خدا به دمشنان مشا داناتر است

  »4« »وََكفى بِالّلِه َنصرياً 

  .و كاىف است كه خدا ياور مشا باشد
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  »5« »َو تـَوَكَّْل َعَلى الّلِه َو َكفى بِالّلِه وَكيًال 

  .كاىف است]  نسبت به امور بندگان[ودِن خدا و بر خدا توّكل كن؛ و كارساز ب

______________________________  
  .36): 39(زمر  -)1(

  .6): 4(نساء  -)2(

  .45): 4(نساء  -)3(

  .45): 4(نساء  -)4(

  .81): 4(نساء  -)5(

  79: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »وََكفى ِبَربَِّك هادياً َو َنصرياً 

  .راهنما و يارى دهنده باشد] براى تو[ه پروردگارت و كاىف است ك

  .منايد دهد، و راه جربان آنچه را بايد جربان كند به روى او باز مى اين است آياتى كه به انسان دلگرمى مى

او بايد به انسان از عوامل خوف امان دهد، اما اگر انسان كارى كند كه حضرت حق وى را برتساند آن وقت از چه  
  امان خبواهد؟كسى 

او بايد ضعف و ناتواىن را جربان كند، اما اگر كارى كردمي كه او باعث ضعف ما شد، آن وقت ضعف خود را با چه چيز 
  بايد جربان كنيم؟

______________________________  
  .31): 25(فرقان  -)1(

  80: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج
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يَا ِإهلَِي  َو أَْنَت َأَخْفَتِين؟ َو َمْن ُيَساِعُدِين َو أَْنَت أَفْـَرْدَتِين؟ َو َمْن يـَُقوِّيِين َو أَْنَت َأْضَعْفَتِين؟ َال جيُِريُ  َو َمْن يـُْؤِمُنِين ِمْنكَ » 2«[ 
  ] وبٍ ِإالَّ َربٌّ َعَلى َمْربُوٍب َو َال يـُْؤِمُن ِإالَّ َغاِلٌب َعَلى َمْغُلوٍب َو َال يُِعُني ِإالَّ َطاِلٌب َعَلى َمْطلُ 

دهد؟ و اگر ناتوامن سازى  دهد؟ و اگر تنهامي بگذارى چه كسى مرا يارى مى اگر مرا برتساىن چه كسى در برابر تو امامن مى
  كند؟ چه كسى مرا تقويت مى

خبشد، و خواسته شده را جز  دهد، و شكست خورده را جز پريوز امان منى مِن پرورده را جز پروردگار پناه منى! اى خدا
  .كند ار كمك منىخواست

   خداوند، پناهگاه واقعى انسان

. برد بيند از هيچ چيزى به غري از حق ترس و حساب منى انساِن توحيدى، از آن جا كه حق را متجّلى در مهه ظهوراتش مى
  .داند ها تنها پناه و دستگريه را ذات حق تعاىل مى ها وغم به ويژه در گرفتارى

  :ه در وصايان خويش به حضرت على عليه السالم فرمودرسول الّله صلى اهللا عليه و آل

  »1« .ِمَن اللَِّه ِإالَّ ِإلَْيهِ   يا َعِلىُّ أَماٌن ِألُمَِّىت ِمَن اْهلَمِّ؛ الَحْوَل َو القـُوََّة االَّ ِباللَِّه الَمْلَجأَ َو الَمْنجى

______________________________  
  .443: ؛ مكارم األخالق3يث ، حد60، باب 60/ 74: حبار األنوار -)1(

  81: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  اى على عليه السالم ذكر

  »الَحْوَل َو القـُوََّة االَّ ِباللَّهِ «

هيچ گردش و نريوىي نيست مگر به سبب خداوند؛ و پناه و گريزى از خدا به جز به سوى او نيست كه امت مرا از غم و 
  .دارد اندوه در أمان مى
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ره خداوند متعال در دنيا به لطف و رمحت خودش مؤمن و كافر را در پناه خود از نعمت سازد و حىت خطرات  مند مى ها 
اّما در آخرت ديگر جاى لطف و گذشت نيست، بلكه حمل پاداش و كيفر . سازد هاى بسيارى را از آنان دور مى و آسيب

  .است كه بايد هر انساىن به حق خود برسد

هاى ارتباط خود را با  آنان كه رشته. هاى بسيارى از آدميان در قيامت؛ نداشنت سرپناه و ياورى براى جنات است از بدخبىت
ها  افتد و دوسىت ابزارهاى مادى از كار مى. اند در آن جا يار و ياورى ندارند پروردگار و بندگان خالص و انبيا و اوليا بريده

  .ا خداوند گمراه سازد، راه جنات و پناهى براى او نيستشود و هر كس ر  ها برچيده مى و رابطه

  :فرمايد هاى اساسى توجه داده و مى پروردگار در سوره شورى به اين نكته

َمَردَّ َلُه ِمَن اللَِّه َما َلُكم ّمن مَّْلَجٍإ يـَْوَمِئٍذ َو مَ    »1« »نَِّكريٍ ا َلُكم ّمن اْسَتِجيُبواْ ِلَرّبُكم ّمن قـَْبِل َأن يَْأِتَى يـَْوٌم الَّ

پيش از آن كه روزى فرا رسد كه از سوى خدا هيچ بازگشىت براى آن نيست، پروردگارتان را اجابت كنيد، آن روز براى مشا 
  .وجود ندارد] ايد نسبت به اعماىل كه مرتكب شده[هيچ پناهگاهى و هيچ راه انكارى 

اى غري رمحت او باشد سخت در اشتباهند، حىت  حامى اگر كافران خيال كنند در آن روز پناهگاهى غري سايه لطف او و
  .سايبان هم كه جلوگري عذاب اهلى باشد، وجود ندارد

______________________________  
  .47): 42(شورى  -)1(
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  :فرمايد آنگاه كه حق تعاىل مى

َمَردَّ َلُه ِمَن اللَّهِ    »1« »يـَْوٌم الَّ

  .روزى فرا رسد كه از سوى خدا هيچ بازگشىت براى آن نيست

تواند تصميم بگريد و حىت  مراد روز قيامت است نه روز مرگ؛ كه هيچ كسى در برابر اراده و فرمان او براى بازگشت منى
دفاعى و دوسىت  از بازگشت يقيىن و جان پناه و ابزار. شود كند، بسته مى براى دفاع از گناهان هم راههاىي كه تصّور مى

  .ماند و با حضور شهود و كاتبان اعمال، جاى انكار و عذر هم باقى منى. هم به طور كلى حمروم است
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  :گويد أصمعى مى

نيمه شىب كه مهه جا را سكوت فراگرفته بود به طواف خانه خدا رفتم؛ ديدم كه جواىن زيبارو و خوش قامت پرده كعبه را  
  :كرد يرى با خدا مناجات مىگرفته و با سوز و آه وصف ناپذ

اند و تو پادشاه زنده و پايدار جهان هسىت، در اين تاريكى شب  ها به خواب رفته است و ستارگان در آمسان دميده چشم
وىل دِر خانه تو به روى نيازمندان مهواره . اند اند و نگهبانان بسيارى بر آن گماشته هايشان را بسته مهه شاهان، درهاى كاخ

  .ترين مهربانان ام تا به من با نظر رمحت بنگرى، اى مهربان و اين كه من به درگاه تو پناه آورده باز است

  :سپس حضرت اشعارى زيبا را سرود كه مفهوم آن اين است

ها را  ها و بيمارى كىن و اى كسى كه دردها و رنج هاى شب اجابت مى اى خداىي كه دعاى بيچارگان را در تاريكى
  مهه مهمانان تو در .كىن برطرف مى

______________________________  
  .43): 30(؛ روم 47): 42(شورى  -)1(

  83: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

تو را به دعاهاىي كه ! پروردگارا! روى، اى خداى قّيوم اند و تنها تو هسىت كه هرگز به خواب منى ات خوابيده اطراف خانه
اگر . خواهم كه به حق خانه و حرمتت، به چشمان اشكبار من رحم كىن خوامن و از تو مى اى مى خودت آن را آموخته

  ! ...خبشش تو به جمرمان درگاهت نرسد، پس گنهكاران به درگاه چه كسى پناهنده شوند؟

تنها منطقه امام عليه السالم  »1« .از پى آن آقا رفتم تا شناختم كه ايشان زين العابدين عليه السالم است: اصمعى گفت
آموزد كه به هر جا رود در امان نيست و تنها راه رهاىي سرگشتگان  داند و به گرفتار مى امين را، باب رمحت پروردگار مى

  .برهوت دنيا، كوچ به خانه لطف و كرامت اهلى است

رتين منطق امام عليه السالم، آموزش خودباورى از راه پيوند به خداوند است تا آدمى، راه را از چاه  تشخيص دهد و به 
گذرد و يا در آمسان،  چه بسيار حوادث و بالهاىي كه از كنار زمني بدون خطر مى. اى بيانديشد شكل براى آن چاره

هاى برگرفته از  كنند؛ و يا آسيب حوادث بزرگ كيهاىن و برخورد اجرام فضاىي به يكديگر بدون زمحت براى بشر عبور مى
لودگى هوا، بيمارى حيوانات، خطاهاى پزشكى و خطرات زندگى ماشيىن كه ىب مشار است كه ما مسائل پريامون ما مانند آ
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ا را دور مى از وجود و حدوث آن ىب سازد و انسان در اين وضعيت هولناك با آسايش به زندگى  خربمي، خداى حكيم آ
  .دهد خود ادامه مى

كه يگانه نگهبان و يار و سايه اميد در زندگى، پناه خداوند دهد   بنابراين حضرت سّجاد عليه السالم به بشر هشدار مى
با چنني خداىي، بنده بايد از ستايش و سپاس او غفلت نورزد و حضرت حق را در آرامش و امنّيت، از خاطر . منان است

  .نربد

  زيرا غالب مطلق بر نظام هسىت، خداوند جّبار است كه آفرينش بر سلطه او

______________________________  
  .151/ 4: ؛ املناقب، إبن شهر آشوب75، حديث 5، باب 80/ 46: حبار األنوار -)1(
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  :فرمايد مهان گونه كه حق تعاىل در قّصه يوسف عليه السالم مى. چرخد و مردم از اين نظم و نظام احسن غافلند مى

  »1« »َأْمرِِه َو لِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس َاليـَْعَلُمونَ   َغاِلٌب َعَلى َو اللَّهُ 

  .دانند و خدا بر كار خود چريه و غالب است، وىل بيشرت مردم منى

  :فرمود  ِبْسِم اللَِّه الرَّْمحِن الرَِّحيمِ  امام حسن عسكرى عليه السالم در تفسري

شود؛ و رشته هر  ها وقىت اميدش از مهه، غري او قطع مى ا و گرفتارىخداوند كسى است كه هر خملوقى در هنگام نيازه
  :گويد آورد مى گردد؛ به او روى مى سبىب جز او بريده مى

   ِبْسِم اللَّهِ 

  

گريم كه عبادت و پرستش سزاوار اوست و هر گاه فرياد خواهى شود به فرياد  يعىن در مهه كارهامي از خداىي كمك مى. 
  .كند خوانده شود، اجابت مىو هر گاه . رسد مى



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

 

مرا به وجود خدا راهنماىي  ! اى پسر رسول خدا: اى است كه مردى به امام صادق عليه السالم عرض كرد اين مهان نكته
  .اند كن كه جمادله كنندگان بر من هجوم آورده و مرا سرگردان كرده

  .آرى: اى؟ عرض كرد سوار شدهآيا هرگز كشىت ! اى بنده خدا: امام صادق عليه السالم به او فرمود

آيا پيش آمده كه كشىت بشكند و در آن جا نه كشىت ديگر باشد كه تو را برهاند و نه شناىي كارساز باشد؟ عرض  : فرمود
  .آرى: كرد

  .آرى: تواند تو را از هالك جنات دهد؟ عرض كرد آيا در آن هنگام دلت متوجه موجودى شده است كه مى: فرمود

آن موجود، مهان خداى تواناىي است كه جنات خبشد؛ آن جا كه از هيچ منجى خربى : السالم فرمود امام صادق عليه
   دهد و آن جا كه فريادرسى نيست نيست؛ جنات مى

______________________________  
  .21): 12(يوسف  -)1(

  85: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .رسد به فرياد مى

______________________________  
، 22 -21: ؛ تفسري اإلمام العسكرى2، حديث 4: ؛ معاىن األخبار16، حديث 3، باب 41/ 3: حبار األنوار -)1(

  .، سوره محد6 -5حديث 

  86: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

يُع َذِلَك السََّبِب َو ِإلَْيَك اْلَمَفرُّ َو اْلمَ » 3«[  » 4«ْهَرُب َفَصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو َأِجْر َهَرِيب َو َأجنِْْح َمْطَلِيب َو بَِيِدَك يَا ِإهلَِي مجَِ
َك َأْو َقَطْعَت َعينِّ َسَبَبَك َملْ َأِجِد اللَُّهمَّ ِإنََّك ِإْن َصَرْفَت َعينِّ َوْجَهَك اْلَكِرَمي َأْو َمنَـْعَتِين َفْضَلَك اجلَِْسيَم َأْو َحَظْرَت َعَليَّ ِرْزقَ 

َال أَْمَر » 5« بَِيِدَك ٍء ِمْن أََمِلي َغيـَْرَك َو َملْ أَْقِدْر َعَلى َما ِعْنَدَك ِمبَُعوَنِة ِسَواَك َفِإينِّ َعْبُدَك َو ِيف قـَْبَضِتَك نَاِصَيِيت  لسَِّبيَل ِإَىل َشيْ ا
َلى اْخلُُروِج ِمْن ُسْلطَاِنَك َو َال َأْسَتِطيُع ُجمَاَوَزَة ُقْدَرِتَك َو َال ِيل َمَع َأْمرَِك َماٍض ِيفَّ ُحْكُمَك َعْدٌل ِيفَّ َقَضاُؤَك َو َال قـُوََّة ِيل عَ 

  ] اْسَتِميُل َهَواَك َو َال أَبـُْلُغ ِرَضاَك َو َال أَنَاُل َما ِعْنَدَك ِإالَّ ِبطَاَعِتَك َو ِبَفْضِل َرْمحَِتكَ 
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اه و پناهگاه به سوى توست، پس بر حممد و آلش متام آن وسايل و اسباب به دست اراده توست، و گريزگ! اى خداى من
اگر روى كرميت را از من بگرداىن، يا مرا از احسان بزرگت ! خدايا. ام را روا كن درود فرست، گريزم را پناه ده، و خواسته

از  حمروم كىن، يا روزيت را از من دريغ ورزى، يا رشته پيوندت را از من بگسلى، راهى براى دست ياىب، به هيچ يك
آرزوهامي جز تو نيامب، و بر آنچه پيش توست، جز به يارى تو دست رسى پيدا نكنم؛ چرا كه من بنده تو، و در قبضه 

   اختيارم به دست توست، با فرمان تو فرماىن براى من. اراده توام

  87: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

مرا نريوى بريون رفنت از . يرت درباره من عني عدالت استحكم تو در متام شؤون زندگى من جارى است، و تقد. نيست
قلمروى سلطنت تو نيست، و استطاعت جتاوز از حيطه قدرتت برامي وجود ندارد، و توان جلب دوستيت را ندارم، و به 

  .يامب رسم، و به آنچه نزد توست جز به طاعتت و فضل رمحتت، دست منى خشنوديت منى

  :ت و يكم مهني مجله اخري استريشه، متام حقيقت دعاى بيس

راه جلب حمبت حق، و رسيدن به خشنودى و رضايت موال، و دست يافنت به رضوان و نعيم ابد، و مصون ماندن از 
عذاب و شقاوت، فقط و فقط طاعت و عبادت و توسل به فضل و رمحت دوست است، و اين طاعت و عبادت كه 

آن اصرار دارند چيزى جز اميان به خدا و قيامت و اخالق حسنه و اعمال صاحله انبيا و امامان و كتب آمساىن اين مهه بر 
  .نيست

 اى كه با نيكان طمع دارى كه ياىب ارتباط
 

 با بدان منشني كه با ايشان مضّرست اختالط

  كن راسىت رو عدالت پيشه كن هر روز مى
 

 تا روى از عدل فردا راست بر روى صراط

  خلق دنيا كاروانچيست اين دنيا رباط و 
 

 كاروان را بار بايد بسنت آخر از رباط

  رسم ىب باكى نبخشد جز پريشاىن بدست
 

 مجعيت خواهى منه پا جز به راه احتياط

  سالك ىب رنج را نبود ز راحت لذتى
 

 جان غمگني بيشرت مسرور گردد از نشاط
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  نور از خامه ريزد دور نيست اين ُدر نظمى كه
 

 گر به روى صفحه غلطد مهچو گوهر بر بساط

  

  )نور على شاه اصفهاىن(

  89: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

َأْشَهُد ِبَذِلَك َعَلى نـَْفِسي َو َأْعَرتُِف ِإهلَِي َأْصَبْحُت َو أَْمَسْيُت َعْبداً َداِخراً َلَك َال أَْمِلُك لِنَـْفِسي نـَْفعاً َو َال َضرّاً ِإالَّ ِبَك » 6«[ 
ْز ِيل َما َوَعْدَتِين َو َمتِّْم ِيل َما آتـَْيَتِين َفِإينِّ َعْبُدَك اْلِمْسكِ  ُني اْلُمْسَتِكُني الضَِّعيُف الضَّرِيُر احلَِْقُري ِبَضْعِف قـُوَِّيت َو ِقلََّة ِحيَلِيت َفَأجنِْ

اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو َال َجتَْعْلِين نَاِسياً ِلذِْكرَِك ِفيَما أَْولَْيَتِين َو َال َغاِفًال » 7«اْلُمْسَتِجُري  اْلَمِهُني اْلَفِقُري اْخلَاِئفُ 
ْحَساِنَك ِفيَما أَبـَْلْيَتِين َو َال آِيساً ِمْن ِإَجابَِتَك ِيل َو ِإْن أَْبطََأْت َعينِّ ِيف َسرَّاَء ُكْنُت أَ  ٍة َأْو َرَخاٍء َأْو َعاِفَيٍة َأْو َبَالٍء ِإلِ ْو َضرَّاَء َأْو ِشدَّ

  ] َأْو بـُْؤٍس َأْو نـَْعَماَء َأْو ِجَدٍة َأْو َألَْواَء َأْو فـَْقٍر َأْو ِغىنً 

براى خود جز با كمك حضرتت بر جلب سودى و . مقدار توام صبح و شب كردم، درحاىل كه بنده خوار و ىب! خدايا
كنم؛ پس  به ناتواىن نريومي، و كمى تدبريم اعرتاف مى. دهم به آنچه درباره خود گفتم، شهادت مى. ت ندارمدفع زياىن قدر 

نوا، ذليل،  اى، كامل ساز؛ زيرا كه من بنده ىب ات عطا فرموده آنچه را به من وعده دادى وفا كن، و آنچه را كه به اين بنده
ى دست، تر  ناتوان، دردمند، كوچك، ىب   .سان و پناهنده به تواممقدار، 

بر حممد و آلش درود فرست، و مرا نسبت به ياد خود در آنچه به من عطا كردى، فراموشكار مكن، و به ! خدايا
  اى غافل و احسانت در آنچه به من خبشيده

  90: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ر چند در خوشى باشم، يا ناخوشى، در سخىت باشم يا ه. خرب مساز، و از اجابت دعامي، گرچه تأخري افتد نااميد مكن ىب
يدسىت  رفاه، در سالمت مهه جانبه باشم يا بال، در تنگدسىت و بيچارگى باشم يا نعمت، در داراىي باشم يا حمنت، در 

  .باشم يا توانگرى
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  اعرتاف به ناتواىن و بيچارگى در برابر خداوند

  .شود د هر كار نشدىن، ممكن مىريشه كمبودها از نبود عشق است اگر عشق باش

ها  مؤمن بيشرتين حب را به خداوند دارد و عشق به خداوند است كه انسان را در بالها و حوادث و اعرتاف و شكايت
  .توانستند در فشارها تاب بياورند اگر عشق نبود انبيا و اولياى اهلى منى. سازد شكيبا مى

تواند داشته باشد؛ چرا كه عاشق از معشوق  اعت معشوق، چيز ديگرى منىاگر عشق پيدا شود، آدمى به غري از ذكر و ط
خواهد، اگر حمبت بيايد خري دنيا و آخرت آمده است؛ بر اين پايه بدون حب، عشق حقيقى و كمال عارفانه  جز حب منى

  .آيد پديد منى

ت خريه كننده حق، بسيار فروتن و مطيع  آنگاه كه نفس، خود را در . استطبيعت انسان در برابر عظمت كماالت و ا
يابد، بقاى هسىت خويش را در پناه وصل به او و باالتر در فنا و حمو در  ناپذير و مطلق مى حمضر پرشكوه قدرت شكست

  .بيند، تا شخصيىت مهانند او براى خود بسازد وجود او مى

حب كمال خواهى و برترطلىب مطلق هاى سلطه گرانه در طول تاريخ بشر، در  ريشه تقليدهاى نادرست و خودحمورى
اگر الگوى قدرت و كمال، جمازى و ساختگى و زود زوال باشد؛ خضوع در برابر او به حمدوديت و نابودى پايان . است

  .يابد مى

  اند و اكنون تاريخ گواه است كه گروهى از مردم در برابر ستمگران تسليم بوده
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و اين فروتىن دروغني سبب جلوه باطل و . اند سىت وجود و شخصيت و مال و ناموس خود را در برابر آنان فروختهمهه ه
م در مقطعى فرو مى گردد و خداى مّنان هرگز به دولت باطل فرصت ماندگارى منى ضعيف شدن حق مى   .پاشد دهد و آ

يا : كه پريمردى بر آن حضرت وارد شد و عرض كرد  خدمت امام صادق عليه السالم بودم: گويد ابوصباح كناىن مى
حضرت صادق عليه . كنم ام نزد مشا شكايت مى من از فرزندامن و برادرامن و جفاكاريشان با اين ساخلوردگى! اباعبداللّه

  :السالم به او فرمود
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وار است و مهانا كمرتين و هر يك از اين دو دولت، رفيقش خ. براى حق دولىت و براى باطل هم دولىت است! اى پريمرد
و هيچ مؤمىن نباشد كه در . رسد آزار كشيدن از فرزندان و ستم برادران اوست مصيبىت كه در دولت باطل به مؤمن مى

دولت باطل آسايش ببيند مگر آن كه پيش از مرگش گرفتار ضرر در بدنش يا فرزندانش يا مالش شود تا خداوند او را از 
رهآنچه در دوران حكومت باط اش را در دولت حق بسيار گرداند، پس صرب كن و مژده بر  ل به دست آورده رها سازد و 

ايت و قدرت حقيقى باشد و انسان بداند كه سود و زيان، عزت و ذلت، فقر  و چنانچه الگوى كامل، ىب »1« .تو باد
گشايد و در  تضرّع و اعرتاف مىدر برابر حق مطلق، زبان . و ثروت و مرگ در زندگى در دست آن قادر مطلق است

  .گردد عمل هم به منبع قدرت و كمال ناحمدود متصل مى

  :مهان گونه در باب عصمت ائمه اطهار عليهم السالم آمده است

هرگز اظهار عجز و ناتواىن يا اعرتاف به خطاىي و هر آنچه نشانه تواضعى كه از معصومان عليهم السالم در قالب دعا و 
پس ابراز هر گونه اندوه يا شكايت . به ما رسيده است، جهت آموزش و مترين بندگى براى انسان است مناجات و اندرز
   يا درد اشتياق به

______________________________  
  .143، حديث 27، باب 365/ 52: ؛ حبار األنوار12، حديث 447/ 2: الكاىف -)1(

  92: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

نه از روى نياز و كمبود جسمى است، بلكه وسيله راز و نياز و ارتباط با خداوند است تا پيوند بني خالق و حق تعاىل 
  .خملوق برقرار باشد

  :دارد آنگاه كه سّيد الساجدين در مناجات خويش عرضه مى

َو   َو َضْعفى  َو فاَقىت  فـَْقرى  َفِإلَْيَك َأْشُكو َسيِّدى  َظْهرىَو َبِقَيِت الذُّنُوُب َعَلى   َو بَِلَى ِجْسمى  َو َرقَّ َعْظمى  طاَل ُحْزىن  ِإهلى
  »1« . ِقلَِّة ِحيَلىت

پس آقامي به سوى . اندوهم دراز گشته و استخوامن نازك شده و بدمن پوسيده شده و گناهان بر پشتم انباشته است! خدايا
يدستيم و نيازم و سستيم و كمى چاره   .مكن ام، شكايت مى تو از 
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تر در حمضر دوست ببيند، دليل بر عظمت معرفت و وسعت بيشرت دامنه  تر و ناتوان هر چه امام معصوم خود را كوچك
  .علم او به صفات حضرت حق است

هاى عارفانه، به قدرى مؤثّر بوده كه حضرت سّجاد عليه السالم پس از شهادت  ساز تربيىت اين گونه دعاها و مناجات زمينه
  .چنان كوبنده و پرصالبت؛ دستگاه پليد اموى را متزلزل منود و حكومت آنان را برچيد پدر بزگوارش،

   سرنگوىن دمشن در حتمل رنج و اندوه

  

  :منود اينكه هاى حضرت سّجاد عليه السالم كه دمشنان را سركوب مى يك منونه از كرامت

  :گويد مى  ابن شهاب ُزْهرى«

فرمان عبدامللك بن مروان در غّل و زجنري كرده بودند و با گروهى از مأموران به عنوان  روزى كه امام سّجاد عليه السالم را به
دادند، من از مأموران حكومىت براى خداحافظى با امام سّجاد عليه السالم اجازه مالقات   تبعيد به طرف شام حركت مى

   چون به. گرفتم

______________________________  
  .21، حديث 32، باب 140 /91: حبار األنوار -)1(

  93: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

خدمت حضرت شرفياب شدم و آن حضرت را ديدم كه پاهايش در بند و دستانش در غل و زجنري است به گريه افتادم و  
  .بوديد غل و زجنري به گردن من بود و مشا آزاد و سامل و آسوده مى! اى كاش: گفتم

  :ودامام عليه السالم فرم

شود، وىل آن را از اين جهت كه مرا به ياد عذاب اهلى  ها از من برداشته مى نگران مباش، اگر خبواهم، اين رنج! اى ُزهرى
اندازد دوست دارم و مشا نيز هر گاه چنني احواىل را ديديد، عذاب خدا را به خاطر آوريد و از آن انديشه  در قيامت مى

  .مناييد
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  .مسافت دو منزىل مدينه بيشرت ادامه خنواهد يافت اين وضع تا: آنگاه فرمود

من با امام عليه السالم خداحافظى كردم، پس از چهار روز ديدم كه مأموران حكومىت و گماشتگان آن : گويد زهرى مى
  .حضرت سراسيمه و مضطربانه به مدينه بازگشته و در جستجوى امام عليه السالم هستند

ما آن حضرت را در حاىل كه در غل و . امى كه به دو منزىل مدينه رسيدمي شب فرا رسيدهنگ: چون علت را پرسيدم گفتند
صبح كه فرا رسيد و داخل آن خيمه شدمي اثرى از حضرت نديدمي و باكمال . اى جا دادمي زجنري بسته بودمي در خيمه

  .امي تعّجب غل و زجنري را بر زمني افتاده ديدمي و تا اين حلظه آن حضرت را نيافته

انگيز به شام رفتم و عبدامللك مروان را ديدم و او از من، احوال و قضايا را پرسيد  پس از آن حادثه حريت: گويد زهرى مى
  :وار گفت و من آنچه را ديده و شنيده بودم، نقل كردم، عبدامللك ديوانه

چرا با من : نزد من آمد و فرمود گشتند، آن حضرت در مهان روزى كه نگهبانان به دنبال ابواحلسن مى! به خدا سوگند
  كىن؟ چنني مى

  .دوست دارم نزد من باشيد: مرا با تو و تو را با من چه كار است؟ گفتم

   اين را فرمود و بريون. وىل من دوست ندارم كه نزد تو باشم: حضرت فرمود

  94: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اين قبيل حكايات؛ نشانگر  »1« ».من رسيد كه لباسم را آلوده كردم رفت، وىل به خدا سوگند چنان هيبىت از او به
احاطه فيضى و قهرى بر امور تكويىن بشر است، وىل از آن جا كه حكومت و مصلحت خداوند بر آن است كه واليت 

موجودات، حق بر نظام طبيعت آفرينش، مهراه با آزمايش و عربت و مدارا باشد؛ پس از انتقام و كيفر و نابودى مطلق 
  .شود چشم پوشى مى

  دمل از ديده تو را طالب ديدار ترست
 

  عكس در آينه از آب پديدارترست

  گرچه از عقل و جنون نيز هنرها ديدم
 

  ر من عاشقى از هر دو سزاوارترست

  هر كه هشيار تو شد از مهه سرمست ترست
 

  وانكه سرمست تو شد از مهه هشيارترست
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 ميكده عشق تو باريافتم تا به در 
 

  بار من از مهه باده كشان بارترست

 ندامن زكه جومي خربت را كه به دهر مى
 

  هر كه شد ىب خرب از خويش خربدارترست

 هر كه بسيار به خودديد كم از كم باشد
 

  وانكه كم ديد به خوداز مهه بسيارترست

  زال شد مشرتى يوسف مصرى بكالف
 

  خريدار ترستتا فروشنده بداند كه 

______________________________  
  .76/ 2: ؛ كشف الغمة15، حديث 8، باب 123/ 46: حبار األنوار -)1(

  

  95: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  آشنايان غم دوست ندادند زدست
 

  دامن دولت يارى كه وفادار ترست

  آن كه اندر دو جهان قابل ياريست يكى است
 

  زمهه يارترست  مفتون  آن يكى نيز به

  

  )عبدالرزاق بيگ دنبلى(

  96: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ِمبَا آتـَْيَتِين َحىتَّ َال أَفـْرََح  اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو اْجَعْل ثـََناِئي َعَلْيَك َو َمْدِحي ِإيَّاَك َو َمحِْدي َلَك ِيف ُكلِّ َحاالِيت » 8«[ 
نـَْيا َو َال َأْحَزَن َعَلى َما َمنَـْعَتِين ِفيَها َو َأْشِعْر قـَْلِيب تـَْقَواَك َو اْستَـْعِمْل َبَدِين ِفيَما تـَقْ  بَـُلُه ِمينِّ َو اْشَغْل ِبطَاَعِتَك نـَْفِسي َعْن  ِمَن الدُّ

  ] َو َال َأْسَخَط َشْيًئا ِمْن ِرَضاكَ  ُكلِّ َما َيرُِد َعَليَّ َحىتَّ َال ُأِحبَّ َشْيًئا ِمْن ُسْخِطكَ 

بر حممد و آلش درود فرست و ثنامي را براى خودت، و ستودمن را حمض حضرتت، و سپاسم را در متام حاالمت به ! خدايا
كىن  كىن، خوشحال نشوم، و بر آنچه در دنيا حمرومم مى خاطر وجود مباركت قرار ده، تا به آنچه از دنيامي عطامي مى
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كىن به كارگري و وجودم را، براى  اندوهگني نگردم، و تقوايت را به قلبم بچسبان، و بدمن را در اعماىل كه از من قبول مى
اى از خشمت را دوست  آيد، به طاعت و بندگيت مشغول دار، تا ذره دور ماندن از هر خالىف كه به جانب من مى

  .نورزماى از خشنوديت خشم  نداشته باشم، و نسبت به ذرّه

   اخالق قاروىن

انسان به اراده حضرت حق، حمض قرار گرفنت در ميدان عبادت و بندگى كه باعث شكوفائى گل وجود اوست، و از اين 
  .شود آفريده شده است طريق تبديل به منبع خري و بركت، و تأمني كننده سعادت دنيا و آخرت مى

  97: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

هاى ظاهرى و باطنيش را مهاهنگ با دستورهاى حضرت حق كند بدون ترديد  يّىت پاك، و قلىب صاف متام برنامهاو اگر با ن
شت  هاى جسميش تبديل به عبادت مى متام حلظات عمرش حىت لّذت برى شود، و به خاطر آن مستحق اجر و مزد و 

  .گردد عنرب سرشت مى

داند، مسافرى كه بايد براى عيش ابد دنياى ديگر زاد و توشه بردارد، زاد و او بايد خود را در اين چند روزه عمر مسافر ب
  .اى كه جز طاعت و عبادت و اميان و اخالق و خدمت به خلق خدا چيزى نيست توشه

او نبايد آن چنان به دنيا دل ببندد كه اين دلبستگى حجاب بني او و حضرت حق و عبادات و طاعات گردد، و از اين 
  .اوت ابدى دچار شودرهگذر به شق

او بايد كسب و كار و خانه و مسكن و لباس و غذا و درآمد و ثروت را به عنوان وسيله عبادت و بندگى نظر كند، و از 
  .اين طريق بر ارزش و عظمت و كرامت خود بيفزايد

رور و متكرب و خودبني او بايد آن چنان روحيه ملكوتى و حالىت عرشى پيدا كند كه روى آوردن دنيا وى را خوشحال و مغ
نسازد، و روى گرداندن دنيا او را دچار تأسف و غصه و بدبيىن و جدائى از حق نكند كه اگر چنني شود دچار اخالق 

  .قاروىن شده و به عذاب خسف و غضب و سخط حق و آتش جهنم دچار گردد

نگريد، تا هر چيزى را بر وفق حكمت و با كمك آيات قرآن، و قلب صاف، و رواىن پاك، و بصريتى نافذ به نظام هسىت ب
مصلحت و عدالت خداوندى سرجايش ببينيد، و حالتان حاىل شود كه جلوات امور مادى خوشحالتان نكند و در اين 
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صورت دچار خودباختگى و غرور شويد، و پشت كردن دنيا گرفتار اندوه و غصه و رجنتان ننمايد، تا دست روى دست  
  .قرب حق و لقاى حضرت دوست، باز مبانيد گذاريد و از حركت به سوى

   ِلَكْيال َتْأَسْوا َعلى ما َفاَتُكْم َو التـَْفَرُحوا ِمبا آتاُكْم َو الّلُه الحيُِبُّ ُكلَّ ُخمْتالٍ 

  98: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »َفُخورٍ 

بر آنچه ]  خداست و مشا را در آن اختيارى نيست با يقني به اين كه هر گزند و آسيىب و هر عطا و منعى فقط به اراده[تا 
از دست مشا رفت، تأسف خنوريد، و بر آنچه به مشا عطا كرده است، شادمان و دخلوش نشويد، و خدا هيچ گردنكش 

  .دوست ندارد]  كه به نعمت ها مغرور شده است[خودستا را 

ْيناُه ِمَن اْلُكُنوِز ما انَّ َمفاِحتَُه لَتَـُنوءُ بِاْلُعْصَبِة اوِىل اْلُقوَِّة اْذ قاَل َلُه قـَْوُمُه التـَْفرَْح انَّ قاُروَن كاَن ِمْن َقوِم ُموسى فـََبغى َعَلْيِهْم َو آتَـ 
  »2« »انَّ الّلَه الحيُِبُّ اْلَفرِحنيَ 

دادمي كه محل  هاى مال و ثروت آن اندازه به او  مهانا قارون از قوم موسى بود كه بر آنان تعدى و جتاوز كرد، و از گنجينه
]  متكربانه و مغرورانه: [هنگامى كه قومش به او گفتند]  ياد كن. [آمد كليدهايش بر گروهى نريومند گران و دشوار مى

  .را دوست ندارد] متكرب و مغرور[شادى مكن، قطعاً خدا شادمانان 

   حكايت قارون

  .داشتقارون از خاندان موسى، و از افرادى بود كه نسبت نزديكى با وى «

خداوند به قارون زندگى سعادمتندى داده بود، او رزق فراوان و اموال زيادى در اختيار داشت، اسباب سعادت براى وى 
ره   .اى برده بود كه فقط براى افراد انگشت مشارى ممكن است به اين وضع برسند مجع شده بود، و از دنيا 

م زد، خزائن او از اموال انباشت ه بود، صندوق هايش آن قدر مملو از پول بود كه حفظ كليدهاى آن او ثروت سرشارى 
   براى انبار داران مشكل بود، و محل و نقل آن

______________________________  
  .23): 57(حديد  -)1(
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  .76): 28(قصص  -)2(

  99: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  !!بردند جا كردن آن رنج مى و از جابهمنود، و افراد تنومند و صاحب نري  برايشان سنگني مى

. گرديد پوشيد، و بدون زينت از منزل خود خارج منى هاى فاخر مى قارون در ميان بىن اسرائيل زندگى خوشى داشت، لباس
گذرانيد، نوكراىن براى خود برگزيده بود، غالمان و حيواناتش  براى خود كاخ ساخته بود و در آن جا به عيش و عشرت مى

  .ان بودندفراو 

كرد نسبت به آن حريص  آن قدر ثروتش زياد شد كه حالت روحى او صددرصد مادى گشت، به هر چه عالقه پيدا مى
  .خواست اگر خوش گذراىن را پاياىن است به پايان آن برسد او مى! آمد شد و درصدد مهيا كردنش برمى مى

گى و شاداىب آن بوده است، اساس و ركن زندگى ظاهرى بر فراموش نگردد، ثروت دنيا از ابتداى جهان تا كنون زينت زند 
  .پايه مال است وىل اين ثروت و مال به هر كس حاكم شد خود خواه وياغى گرديد

كند مردم  منايد كسى بر او قدرت ندارد، خيال مى گردد، و گمان مى شود و خودسر مى انسان ىب تقوا به ثروت مغرور مى
اند، لذا هرگاه سخن گفت بايد سرهاى مردم در اثر شنيدن  كه فقط براى نوكرى او خلق شدهاز نژاد او نيستند و يا اين  

صدايش پائني بيايد، و هر وقت اشاره كرد بايد برايش آماده شوند يا آماده كنند تا موقعى كه كسى را احضار كرد بايد فوراً 
بايد اظهار ارادت منايند، و اگر چنني نكردند مرگ حاضر شود، واجب است به او ارادمتند باشند و اگر ارادتى ندارند، 

  .براى آنان حتمى است

قارون فرد نوخاسته اجتماعى نبود، بلكه مانند ديگر مردم خلق شده بود، امتيازى بر سايرين نداشت، وىل خود را نوخاسته 
  .خواند، و براى خويش امتيازات زيادى در حاىل كه حقش نبود، قائل شد

  يردستان ستمگرى روا داشت، و آنان را حتت نفوذ خودقارون نسبت به ز 
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  !درآورد، و غضب و ستم خود را به آنان چشاند
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كردند، و راه صحيح  كاستند، و زندگى را مهان طورى كه هست درك مى اى كاش اين ثرومتندان، از خودخواهى خويش مى
سازد و آنان را بنده  منودند كه تنها مال و ثروت، مردم را نسبت به انسان متواضع منى ن درك مىآوردند، اينا را به دست مى

  .بلكه مردم خودباخته احسان وخوىب و فضيلتند. كند انسان منى

ند، و حق سائل و حمروم را بپردازند، و با مال و اندوخته خويش خألهاى اجتماعى را  هرگاه ثرومتندان به قانون اهلى گردن 
  .گردند پر كنند حمبوب خدا و خلق مى

آورد، و تنها مجعيىت را جلب  كند، و غرور و خودخواهى مى ها را كور مى اما چه بايد كرد كه مال و ثروت بعضى از قلب
  !اند كند كه فريب كار و متمّلق مى

كند، غم او افزايش  ش عوض مىگريد و دائم راه ورو  بىن اسرائيل ديدند، قارون در طغيانگرى و ستمگرى خود سرعت مى
گرى  داد و به ياغى ثروت است گرچه به قيمت گرسنگى ديگران باشد، اين روش را با غرور و تكرب و خودخواهى اجنام مى

  .افزود خود مى

كند به  مردم عليه وى بپاخاستند و تصميم گرفتند كه روح نيكوكارى را در وى به وجود آورند، و مطالىب را كه درك منى
ها  اواطالع دهند و او را پند و اندرز گويند كه ثروت بيش از اين او را گول نزند، و به گمراهى نربد، و بني او و نيكى

جدائى نيندازد، و نگذارد ىب نوايان ىب نواتر شوند، و اشك مستمندان بيش از اين بر چهره مظلومشان جارى شود، 
اشد، و در آخرت به پاداش نيك برسد، و اين گونه زندگى سامل از ثروت مقصود مردم اين بود كه قارون در دنيا حمرتم ب

رت وحمفوظرت است   .براى ثرومتند 

ره مباىن، نه ما چنني  ما منى: ملت به قارون گفتند ى گردد، و از نشاط جهان ىب  خواهيم دستت از مال و زينت دنيا 
  .اى درباره تو دارمي كه براى ما و تو خوب است ، بلكه ما عقيدهپسندمي امي و آن را نيز منى اى را اراده نكرده برنامه
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اى كه الزم است استفاده كىن،  هاى مباح ومنزل و مسكن پاك به اندازه هاى حالل و لباس عقيده ما اين است كه از خوراك
، و راه تو نبايد راهى باشد كه بينوايان درآن راه نداشته باشند، مهان و روش تو نبايد توأم با ىب اعتنائى به حمرومان باشد

طور كه خداوند به تو احسان كرده، تو هم به ضعيفان و دردمندان و مستمندان احسان كن، تا خداوند نعمتش را بر تو 
  .حفظ كند و اموالت را فراوان سازد، و خري و بركت خود را بر تو جارى گرداند
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اى است كه بايد به صاحبش  گردد، و وديعه اى است كه برطرف مى داىن كه ثروت دنيا مانند سايه ر منىمگ! اى قارون
برگردد، به ثروت خود خرسند مباش، به اين ماىل كه دارى مغرور نگرد، بلكه اين ثروت را وسيله سعادت روز بازپسني خود 

ترسيم خداوند اين ثروت را  هى و عالقه به تو است، ما مىكنيم از باب خري خوا قرار ده، و بدان ما كه تورا نصيحت مى
شت بر تو حرام شود   !!از تو بگريد و از عنايت و لطف او حمروم گردى و 

اما افسوس كه گوش ياغيان وطاغيان براى پذيرفنت و گوش دادن به پند و اندرز آماده نيست، قلب قارون فقط به عشق 
  .گشت، و كلمات قوم در روحش اثر نگذاشت  تپيد، خودخواهى او افزوده ثروت مى

رت و رأى و فرمامن از مشا : او به خمالفت با مردم برخاست و گفت من نيازى به پند و اندرز مشا ندارم، عقلم از مشا 
ها را براى خود  ام، اين نصيحت من اين ثروت و مال را به خاطر اين كه شايسته و سزاوارم به دست آورده. تر است قاطع

رتمذ   .خريه كنيد، و با اين پندها به اصالح امور خود اقدام مناييد، من از جهت مقام و دانش از مشا برتر و 

كرد، و ثروت فراوان و مال  هاى زيباى خود در ميان مردم عبور مى قارون تصميم گرفت بر ناراحىت آنان بيفزايد، لذا با لباس
  .كشيد ز و خودخواهى به رخ مردم مىزياد خويش را كه خدا به او داده بود، با نا
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هاى قوى هيكل سوار  هاى زيبا و بلند، با كمال خودخواهى روى حيوان ديدند كه قارون با لباس ضعفاى بىن اسرائيل مى
بردند و به  در باطن خود رنج مى شد و هاى آنان به او خريه مى گريند، چشم شود، و غالمان و نوكران اطراف او را مى مى

  !ما هم ثروت قارون را داشتيم كه وى داراى ثروت فراوان و نصيب عظيمى از جهان است! اى كاش: گفتند يكديگر مى

وقىت پند و اندرز براى امثال قارون مثر خبش نيست، و خويشاوندى با موسى براى توجه قلب وى كاىف نيست، ديدن 
يابد، بايد مششري قانون بريون آيد و  سازد، و فقري پاسخى براى اصالح كار خود منى توجه منىدردمندان افكار او را م

هاى مرتاكم را برطرف سازد، تا براى كار خري آماده گردد،  ها را بشكافد و تاريكى هاى ضخيم را پاره كند، و حجاب پرده
  .و متوجه كارهاى شايسته شود

قارون اعالم منايد كه بايد زكات مال خويش را بپردازد، و به فقرا و مستمندان موسى با كمال شدت و اصرار بايد به 
  .احسان منايد؛ زيرا در ثروت او، حق معيىن براى فقري وحمروم موجود است
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قارون در جهل فرو رفته، و راه درك حقيقت به رويش بسته شده و خبل بر او حاكم گشته، لذا ديگر گوش به حرف 
مت مى كند و به او مى را مسخره مىدهد، او  موسى منى   .منايد زند، و با غرور خاصى حرف را رد مى خندد، به موسى 

هاى  ها ديدمي تا اين كه دين جديدى براى ما آوردى و ما با تو مهكارى كردمي، امر به برنامه از تو رنج: گويد به موسى مى
ادمي، اين اطاعت ما از تو  و فرمانربى از دستورهايت تو را طمع كار ساخت و به تو زيادى دادى، به اوامرت گردن 

ها را  اى، اكنون قصددارى بر ثروت ما غلبه كىن، ما قلب جرأت داد كه بر ما بتازى، فقط ما و ثروت باقى مانده كه نگرفته
ر تو بگذارمي، در اختيارت گذاشتيم، سر تسليم برابرت فرود آوردمي وىل افسوس كه خون دل و ختم چشم خود را در اختيا

  با درخواست زكات دروغ گوئى خود را ثابت كردى و مقصود خود را كه پنهان كرده بودى آشكار
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  !!ساخىت، تو جادوگر دروغگوئى

ز هر ثرومتندى قارون به حبث و جدل با موسى پرداخت، موسى هم مقاومت و اصرار ورزيد؛ زيرا زكات گرفنت از قارون و ا
  .باشد امر و دستور خداست و قابل مناقشه و جدال نيست، در خور چانه زدن و كم و زياد منودن منى

قارون تصميم گرفت با ثروت خود مردم را عليه موسى بشوراند، وملت را از او منصرف سازد، و عقائدشان را متزلزل  
را ظاهر گردانيد، و موسى از اين آزمايش با روح پاك و مقامى گرداند وىل خداوند نّيت او را آشكار ساخت و نقشه او 

  .ارمجند بريون آمد

زماىن كه موسى از اصالح قارون مأيوس گرديد، از خدا خواست تا عذاب خويش را بر قارون وارد سازد، و مردم را از 
  !!و ثروتش در زمني فرو رفت آشوب و گول زدن او راحت گرداند، خدا دعاى موسى را به اجابت رسانيد و قارون و كاخ

هاى او به كام خاك رفت، و داستان ذلت و خوارى او عربتى براى قوم موسى و پريوان  زمني قارون را بلعيد، اموال و خانه
هاى غلط  او گرديد، زماىن كه مردم مصيبت سنگني قارون و ناكامى آن بدخبت را ديدند، به خود آمدند، و از خواسته

اگر خداوند بر ما مّنت : ه، خدا را محد كردند كه مثل قارون نشدند، يكدل و يك جهت فرياد زدندخويش پشيمان گشت
شوند، اين جهان آخرت است كه ما براى كساىن  نگذاشته بود ما نيز به زمني فرو رفته بودمي، واى كه كافران رستگار منى

  »1« ».پريوزى از آن پرهيزكاران استامي كه در زمني اراده خودخواهى و اخاللگرى ندارند،  قرار داده

  تابه كى اى نفس عّلت زاى من
 

اى من   اى شده درد از تو درما
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  تابع خوى تو بايدبودمن
 

  روى دل سوى تو بايدبودمن

______________________________  
  .210: هاى قرآن قصه -)1(
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  هوايت جسته امروزگارى شد 
 

  ام هرچه جزيادت زخاطر شسته

  بر هواى خويشنت بگزيدمت
 

  بر خداى خويشنت بگزيدمت

  ام ىب هواى تو دمى نغنوده
 

  ام ىب رضاى تو بگو كى بوده

 هم به تصديق خود و انصاف خود
 

 يك زمان بشنو ز من اوصاف خود

  اى دامن مقصود از كف داده
 

  اى افتادهپشت بر مقصد به راه 

 جز تو كس از يار خود دورى نكرد
 

 از ديار خويش مهجورى نكرد

  نام مردن زندگى بگذاشىت
 

  نيسىت پايندگى پنداشىت

  شادىي گريافىت گفىت غم است
 

  زمخى ارديدى بگفىت مرهم است

  خودزشادى روى دل بر تافىت
 

  سوى غم شادى كنان بشتافىت

  

  )نشاط اصفهاىن(
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  105: ، ص9 شرح صحيفه سجاديه، ج تفسري و

بِاْلَوَجِل ِمْنَك َو قـَوِِّه بِالرَّْغَبِة  اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو فـَرِّْغ قـَْلِيب ِلَمَحبَِّتَك َو اْشَغْلُه ِبذِْكرَِك َو انـَْعْشُه ِخبَْوِفَك وَ » 9«[ 
ُبِل ِإلَْيَك َو َذلِّْلهُ بِالرَّْغَبِة ِفيَما ِعْنَدَك أَيَّاَم َحَياِيت ُكلَِّها ِإلَْيَك َو أَِمْلهُ ِإَىل َطاَعِتَك َو َأْجِر بِ  َو اْجَعْل تـَْقَواَك » 10«ِه ِيف َأَحبِّ السُّ

نـَْيا زَاِدي َو ِإَىل َرْمحَِتَك رِْحَلِيت َو ِيف َمْرَضاِتَك َمْدَخِلي َو اْجَعْل ِيف َجنَِّتَك َمثْـَواَي َو َهْب  يَع ِيل ِمَن الدُّ َا مجَِ  قـُوًَّة َأْحَتِمُل ِ
اْألُْنَس ِبَك َو  َو اْجَعْل ِفرَاِري ِإلَْيَك َو َرْغَبِيت ِفيَما ِعْنَدَك َو أَْلِبْس قـَْلِيبَ اْلَوْحَشَة ِمْن ِشرَاِر َخْلِقَك َو َهْب ِيلَ » 11«َمْرَضاِتَك 

  ] ِبَأْوِلَياِئَك َو َأْهِل َطاَعِتكَ 

درود فرست، و دمل را براى دوستيت خاىل كن، و به ياد خود مشغول ساز، و به بيم و هراس از بر حممد و آلش ! خدايا
ترين راههاِى  خود نشاطش ده، و به شوق و رغبت به سويت نريومندش كن، و به جانب طاعتت ميلش ده، و در حمبوب

  .ه نزد توست رام گردانبه سويت روانش ساز، و در متام دوره زندگيم او را به رغبت داشنت نسبت به آنچ

شتت قرار ده، و مرا  از دنيا، تقوايت را توشه ام و سفرم را به جانب رمحتت، و ورودم را در خشنوديت، و جامي را در 
  .قدرتى خبش كه متام بار خشنوديت را به دوش جان محل كنم

  گريزم را به سويت، و ميلم را در آنچه نزد توست قرار ده، و لباس وحشت از

  106: ، ص9 ري و شرح صحيفه سجاديه، جتفس

  .شرار بندگانت را بر دمل بپوشان، و انس گرفنت به خودت و عاشقانت و اهل طاعتت را به من ارزاىن دار

  ميل و شاداىب و نورانّيت قلب، در ترس از خدا

تر شود، آثار و  زديكقرب بنده به پروردگار مانند نزديكى آهن به آتش است كه هر اندازه آهن به مركز شعله آتش ن
شود   تا جاىي كه آهن در اثر نزديكى به آتش، آن چنان سرخ و تفتيده مى. شود هاى آتش، بيشرت در آهن آشكار مى ويژگى

  .دهد هاى آتش را از خود بروز مى كه مهه ويژگى

طور كه زمني به نور  حرارت و گرما و سوزش و نور و روشناىي در قلب بنده خدا در اثر قرب به حق مهچنني است؛ مهان
  .پروردگارش منور گرديد

  »1« »َو َأْشَرَقِت اْألَْرُض ِبُنوِر َربـَّها
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  .شود و زمني به نور پروردگارش روشن مى

  :و يا در زيارت جامعه كبريه خطاب به ائمه اطهار عليهم السالم آمده است

  »2« .َو َأْشَرَقِت اْألَْرُض ِبُنورُِكمْ 

  .روشناىي يافته است) بيتاهل (و زمني به نور مشا 

اى كه در مهه صفات   بنده در اثر نزديك شدن به حضرت حق، امسا و صفات و آثار پروردگار در او منايان شده، به گونه
شود و مهه اعضا و جوارح از مجله قلب كه جايگاه خوف و رجاست هم آينه مناى حق  كماىل، ظهورى در آفريدگانش مى

  .گردد ب خوف ديگر موجودات مىشود و خوف از او هم سب مى

  :حضرت صادق عليه السالم به نقل از نوشته تورات فرمود

______________________________  
  .69): 39(زمر  -)1(

  .302: ؛ البلد األمني4، حديث 8، باب 132/ 99: حبار األنوار -)2(

  107: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

َطَلِبَك َو َعَلىَّ َأْن َأُسدَّ فاقـََتَك َو أَْمَألَ قـَْلَبَك َخْوفاً ِمىنِّ َو ِإْن التـََفرَّْغ   َأْمَال قـَْلَبَك ِغًىن َو الَأِكْلَك اىل  ِعباَدتىيَا اْبَن آَدَم تـََفرَّْغ لِ 
  »1« .طََلِبكَ   َأْمَألُ قـَْلَبَك ُشُغًال ِبالدُّنيا ُمثَّ الَأُسدَّ فاقـََتَك َو َأِكْلَك اىل  ِلِعباَدتى

هايت  نياز خواهم كرد و تو را به سوى خواسته در اين صورت قلب تو را ىب. خود را براى بندگى من مهيا منا! اى فرزند آدم
و قلب تو را مملو از خوف و ترس از خود . واگذار خنواهم كرد و بر من واجب خواهد بود كه حاجت تو را به جا آورم

سپس حاجت تو را جبا خنواهم . نسازى، قلب تو را مشغول به دنيا خواهم كردكنم و اگر براى بندگى من خود را آماده  مى
  .هايت واگذار خواهم كرد آورد و تو به خواسته

  :نويسد ابن شهر آشوب مى
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اش مشغول مناز بود، فرزندش حمّمد كه تازه با دست و زانو راه  روزى امام سّجاد عليه السالم در نزديكى چاه خانه«
مادر . ناگهان مادر فرزند ديد كه كودك به سر چاه عميقى رسيده ميان چاه افتاد. كرد رفت، در حياط خانه، بازى مى مى

پسرت حممد در چاه ! اى پسر رسول خدا: طلبيد و گفت اراحت كمك مىاو فرياد كشيد و خود را كنار چاه رسانيد و ن
شنيد منازش را كامل و متام به پايان رسانيد، مادر  اما با اين كه صداى مادر كودك و حالت بّچه را در چاه مى. غرق شد

اه رفت و دست به حضرت به كنار چ. مشا فرزندان پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله چقدر سخت دل هستيد: بچه گفت
مادر به خاطر . بگري، اى كسى كه يقينت ضعيف است: درون چاه برد، فرزند خود حممد را بريون آورد و به مادرش فرمود

  .سالمىت فرزند خوشحال شد وىل به جهت اين كه امام فرموده بود يقني تو اندك است؛ گريه منود

  ، من در پيشگاه خداى جّباردانسىت امروز مالمىت بر تو نيست اگر مى: امام فرمود

______________________________  
  .8، حديث 55، باب 252/ 67: ؛ حبار األنوار1، حديث 83/ 2: الكاىف -)1(

  108: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

 »1« ».شود ديده مى آيا رحيم و مهرباىن غري از او. گرداند گرداندم، او رويش را از من برمى بودم اگر رومي را از وى مى
باشند كه غري او را به دست فراموشى  اولياى خدا چنان غرق صفات مجال و جالل او و حمو مشاهده ذات پاك او مى

سپارند، در غم و ترس و وحشت؛ تصّور نيسىت و نابودى و محله دمشن يا ضرر موجودى خطرناك؛ انديشه انتقام يا فرار  مى
انديشد، چگونه ممكن است   گنجد و به غري او منى كسى كه غري خدا در دل او منى. گريد ىمهه ذهن و وجود آدمى را فرا م

  .كه اندوه و ترس و پناهندگى به بيگانه داشته باشد

باشد وگرنه دوستان خدا كه وجودشان پر از شوق  ها از امور مادى و دنيوى مى ها و ترس البته روشن است مقصود از غم
ها كه از دست آنان  ها و آنچه از موفقيت ه خاطر ترس از اجنام ندادن تكاليف و مسئوليتو اشتياق خوفناكى است ب

  .رود و اين ترس اشتياقى جنبه معنوى دارد كه مايه تكامل و رشد وجود انسان است مى

  .هاى مادى كه مايه سقوط و گمراهى است برخالف ترس

  :فرمايد ترين وجه ترسيم كرده؛ مى ى خدا را در آن به عاىلامريمؤمنان عليه السالم در خطبه مهّام كه حاالت اوليا
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اْجساِدِهْم   َكَتَب اللَُّه َعَلْيِهْم َملْ َتْسَتِقرَّ اْرواُحُهْم ىف   نـُزَِّلْت أَنـُْفُسُهْم ِمنـُْهْم ِىف اْلَبالِء َكالَّىت نـُزَِّلْت ِىف الرَّخاِء َو َلْو َالاْالَجُل الَّذى
، َشْوقاً  قـُُلوبـُُهْم َحمُْزونٌَة َو ُشُروُرُهْم َمْأُمونٌَة، َو اْجساُدُهْم َحنيَفٌة َو حاجاتـُُهْم َخفيَفٌة ... الثَّواِب َو َخْوفاً ِمَن اْلِعقاِب   اىل َطْرَفَة َعْنيٍ
  »2« .َو أَنـُْفُسُهْم َعفيَفةٌ 

در دنيا زمان معيىن را مقرر  آنان را در بال و سخىت و آسايش و راحت حالىت يكسان است، و اگر خداوند براى اقامتشان
   نكرده بود از شوق به ثواب و بيم

______________________________  
  .29، حديث 3، باب 34/ 46: ؛ حبار األنوار135/ 4: املناقب، ابن شهر آشوب -)1(

  .184: ج البالغه -)2(

  109: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  ...گرفت  ىن روحشان در بدنشان قرار منىاز عذاب به اندازه چشم به هم زد

ايشان الغر، نيازهايشان سبك، ونفوسشان با عفت است   .دهلايشان حمزون، مهگان از آزارشان در امان، بد

ها دور  ها و شرييىن سوز اشتياق كه مهراه با درد و وامهه است، دواى اميد رسيدن به حمبوب است كه هر عارىف را از لذت
  .كند ها او را آماده مى ها و اضطراب سخىتسازد و  مى

  :فرمايد امام صادق عليه السالم در باب شوق و حب خداوند؛ مشتاق را چنني توصيف مى

ره نربده مشتاق كسى است كه اشتهاى غذا نداشته و از آشاميدىن   .هاى لذيذ 

ها  خود اختيار ننموده و در ميان آبادىاى براى  هرگز خواب راحت نداشته و با كسى انس به گرمى پيدا نكرده و خانه
متام اميدها و . سكونت نگرفته، پوشاك نرم و لطيف در برنگرفته، بريك حال قرار ندارد، شب و روز سرگرم عبادت است

  »1« .كند هدف او رسيدن به مطلوب شوق اوست و در مهه حال با زبان شوق از دل آرزومند مناجات مى

______________________________  
  .94، باب 196: ؛ مصباح الشريعة24، حديث 43، باب 24/ 67: حبار األنوار -)1(
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  110: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

 َو أُْنَس نـَْفِسي َو ُسُكوَن قـَْلِيب  َو َال َجتَْعْل ِلَفاِجٍر َو َال َكاِفٍر َعَليَّ ِمنًَّة َو َال َلُه ِعْنِدي َيداً َو َال ِيب ِإَلْيِهْم َحاَجًة َبِل اْجَعلْ [
َياِر َخْلِقَك  اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو اْجَعْلِين َهلُْم َقرِيناً َو اْجَعْلِين َهلُْم َنِصرياً َو اْمُنْن » 12«اْسِتْغَناِئي َو ِكَفاَيِيت ِبَك َو ِخبِ
  .]ٍء َقِديٌر َو َذِلَك َعَلْيَك َيِسريٌ  َو تـَْرَضى ِإنََّك َعَلى ُكلِّ َشيْ  َعَليَّ ِبَشْوٍق ِإلَْيَك َو بِاْلَعَمِل َلَك ِمبَا حتُِبُّ 

و روى نيازم را به جانب آنان مكن؛ بلكه آرامش دل، و . و به سود هيچ بدكار و كافرى بر من مّنت و نعمت قرار مده
  .نت قرار دهنيازى و اجنام گرفنت كارم را برعهده خود، و برگزيدگان از بندگا انس جان، و ىب

بر حممد و آلش درود فرست، و مرا مهنشني و يار ايشان قرار ده، و به شوق ورزيدن به سويت، و به عمل برايت ! خدايا
پسندى بر من مّنت گذار؛ مهانا تو بر هر كارى تواناىي، و حتقق آن مهه كه گفتم بر تو آسان  چنانكه دوست دارى و مى

  .است

   مؤمن مّنت نداشنت فاجر و كافر بر

اى از بندگان درستكار به  بندگان شايسته خداوند، به اعتبار مرتبه عبوديت، نزد خدا مراتب گوناگون دارند؛ زيرا هر بنده
  بنابراين كسى كه عبدالّله است با. كند اعتبار امسى كه در او غلبه ظهورى دارد، مرتبه و مقام ويژه آن اسم را پيدا مى

  111: ، ص9 جتفسري و شرح صحيفه سجاديه، 

  .كسى كه عبدالرمحن و عبدالرزاق است از نظر مرتبه فرق دارد

  :فرمايد خداوند درباره حضرت ابراهيم عليه السالم مى

  »1« »وََكَذ ِلَك نُرِى ِإبـَْر ِهيَم َمَلُكوَت السَّمَو ِت َواْألَْرِض َوِلَيُكوَن ِمَن اْلُموِقِننيَ 

  .كنندگان شود دهيم تا از يقني ها و زمني به ابراهيم نشان مى ربوبّيت خود را بر آمسانو اين گونه فرمانرواىي و مالكّيت و 

  :فرمايد و درباره حضرت موسى عليه السالم مى

  »2« »ِلِميقِتَنا وََكلََّمُه رَبُُّه َقاَل َرّب أَِرِىن أَنُظْر ِإلَْيكَ   َوَلمَّا َجآَء ُموَسى
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ايتت  مجال با كمال ذات ىب! پروردگارا: پروردگارش با وى سخن گفت، عرض كردزماىن كه موسى به ميعادگاه ما آمد، و 
  .بنگرم]  به رؤيت ويژه باطىن[بنماى تا تو را ]  به قلب من[را 

  :فرمايد وىل در شأن پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله مى

  »3« » َعْبِدِه َمآ َأْوَحى  ِإَىل   َفَأْوَحى*  قـَْوَسْنيِ أَْو أَْدىنَ  َفَكاَن َقابَ *  ُمثَّ َدنَا فـََتَدىلَّ *  َو ُهَو ِباْألُُفِق اْألَْعَلى

به اندازه فاصله دو كمان  ] اش با پيامرب فاصله[پس * تر شد، سپس نزديك رفت و نزديك.* در حاىل كه در افق اعال بود
  .*تر شد گشت يا نزديك

  .كرد، وحى كرد اش آنچه را بايد وحى مى آن گاه به بنده

. كه مقام احدّيت است، اشاره به مقام عبد حمض دارد كه بسيار بلند مرتبه است» هاء«آيه فوق اضافه عبد به ضمري در 
  بر اين پايه، بنده هر اندازه از مراتب بندگى و

______________________________  
  .75): 6(أنعام  -)1(

  .143): 7(أعراف  -)2(

  .10 -7): 53(جنم  -)3(

  112: ، ص9 حيفه سجاديه، جتفسري و شرح ص

ره مى. ربوبّيت ظهورى حق برخوردار باشد گريد و نقش بيشرتى  به مهان اندازه از مقام صلح، صفا، اصالح و صالح 
نسبت به هدايت مردم و مظاهر لطف اهلى برعهده دارد و اگر اين مراتب تا حد ناسوتى و پست مادى برسد؛ انسان در 

شود كه خداوند در  ترين درجه وجود از شأنّيت و صالحّيت بريون مى ريد و مقام او در پاينيگ جايگاه حيوانات قرار مى
  :فرمايد حق چنني موجوداتى مى

  »1« »أُْولِئَك َكاْألْنعِم َبْل ُهْم َأَضلُّ أُْولِئَك ُهُم اْلغِفُلونَ 

  .اند]  ازمعارف و آيات خداى[خرب و غافل  ترند؛ اينانند كه ىب آنان مانند چهارپايانند بلكه گمراه
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اند و تنها از راه شكم و شهوت و  اينان مهان كافران و منافقان هستند كه درهاى هدايت و سعادت را به سوى خود بسته
  .كنند مال اندوزى اتالف عمر مى

  :ايت ما برگزيده استهاىي كه بر سر ما مسلمانان گذاشته است اين كه پيامرب راهنماىي براى هد خداوند منان از مجله منت

ُلواْ َعَلْيِهْم َءايِتِه َويـُزَكّ  يِهْم َويـَُعّلُمُهُم اْلِكتَب َواحلِْْكَمَة َوِإن َكانُواْ َلَقْد َمنَّ اللَُّه َعَلى اْلُمْؤِمِنَني ِإْذ بـََعَث ِفيِهْم َرُسوًال ّمْن أَنُفِسِهْم يـَتـْ
  »2« »ِمن قـَْبُل َلِفى َضلٍل مُِّبنيٍ 

اد كه در ميان آنان پيامربى از خودشان برانگيخت كه آيات او را بر آنان مىيقيناً خدا بر  از [خواند و  مؤمنان مّنت 
آموزد، و به راسىت كه آنان پيش از آن در   كند، و كتاب و حكمت به آنان مى پاكشان مى]  هاى فكرى و روحى آلودگى

  .گمراهى آشكارى بودند

  .برند براى وزن كردن اجناس به كار مىمّنت از مّن به معناى سنگى است كه 

______________________________  
  .179): 7(أعراف  -)1(

  .164): 3(آل عمران  -)2(

  113: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اىي را منت مى وىل بزرگ جلوه دادن . بنابراين خبشيدن نعمت بزرگ، نيكوست. گويند اعطاى هر نعمت سنگني و گران 
يعىن كسى كه كار كوچكى را با سخن بزرگ كند و به رخ ديگران بكشد بسيار نكوهيده . مت كوچك، ناپسند استنع

  .است

و . پروردگار ما بر مؤمنان نعمت سنگيىن گذارده و در عمل، شخص بزرگوارى را مسؤول هدايت مردم قرار داده است
  .ند هدف از رسالت، عموم بشر استسپاسگزار و قدردان اين نعمت بزرگ تنها مؤمنان هستند هر چ

هاىي كه در كنار رسالت دين بر مسلمانان قرار گرفته است اين است كه خداوند قهار هيچ گونه سلطه و  يكى از مّنت
اى از كفار و منافقان بر جان و مال و ناموس مؤمنان قرار نداده است؛ حىت راهى كه به برترى و امتياز دهى برسد، را  ره
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است و مهه كافران و منافقان اهل كتاب و ذّميان بايد حتت نظر حكومت اسالمى باشند؛ زيرا خداوند شرافت و هم بسته 
  .عّزت و مغفرت و جنات و پاداش را در اميان و اخالص و تقوا و واليت و دين حمورى مقرر فرموده است

ا عزت و احرتام در سوره نساء چند آيه در مورد برترى مطلق مؤمنان بر كفار و منافقان آ مده است كه مالك اصلى آ
  .داشنت مؤمن است

به ويژه خداوند در غلبه جنگى با معجزات و امدادهاى غيىب بسيار منت بزرگى بر مسلمانان گذاشته است، از مجله براى 
  :فرمايد منكوب كردن كفار مى

ِه َقاُلواْ َأَملْ َنُكن مََّعُكْم َوِإن َكاَن لِْلكِفرِيَن َنِصيٌب قَاُلواْ َأَملْ َنْسَتْحِوْذ َعَلْيُكْم الَِّذيَن يـَتَـرَبَُّصوَن ِبُكْم َفِإن َكاَن َلُكْم فـَْتٌح ّمَن اللَّ 
َنُكْم يـَْوَم اْلِقيَمِة َوَلن َجيَْعَل اللَّهُ ِلْلكِفرِيَن َعَلى ا   »1« »ْلُمْؤِمِنَني َسِبيًال َوَمنْنَـْعُكم ّمَن اْلُمْؤِمِنَني فَاللَُّه َحيُْكُم بـَيـْ

   برند، اگر از سوى خدا برايتان آنان كه مهواره حوادثى را براى مشا انتظار مى
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  نبودمي؟]  در ميدان جنگ[مگر ما با مشا : گويند فتح و پريوزى رسد، مى

ره.] غنامي جنگى بپردازيدپس سهم ما را از [ : گويند باشد، به آنان مى]  از غلبه و پريوزى[اى اندك  و اگر براى كافران 
و ]  وىل ديديد كه ازضربه زدن به مشا خوددارى كردمي[بر مشا چريه و مسّلط نبودمي؟ ]  ما كه در ميان ارتش اسالم بودمي[آيا 

كند؛  خدا روز قيامت ميان مشا داورى مى.] پس سهم غنيمت ما را بدهيد[ شدمي مانع مى]  ازآسيب و زيان مؤمنان[مشا را 
  .اى به سود كافران بر ضد مؤمنان قرار نداده است و خدا هرگز هيچ راه سلطه

  :فرمايد يا درباره منافقان مى

  »1« »ُه فـََلن جتََِد َلُه َسِبيًال هُؤَآلِء َوَمن ُيْضِلِل اللَّ   هُؤَآلِء َوَآل ِإَىل   مَُّذْبَذِبَني بـَْنيَ َذ ِلَك َآلِإَىل 

به كيفر [و هر كه را خدا . با مؤمنانند و نا با كافران] با متام وجود[منافقان ميان كفر و اميان متحّري و سرگردانند، نه 
  .خنواهى يافت]  به سوى هدايت[گمراه كند، هرگز براى او راهى ]  اعمال زشتش
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  .سلطه بر مؤمنان براى مهيشه مأيوس باشند به هر حال بايد كارى كرد كه كّفار از

يعىن هر گونه طرح و عهدنامه و رفت و آمد و قراردادى كه راه نفوذ كفار را بر مسلمانان و اهل اميان باز كند حرام است، 
پس اهل اسالم بايد در متام جهات اقتصادى و . حىت در بناى ساختمان و معامالت بايد برترى مسلمانان مشهود باشد

رهنگى و نظامى و سياسى از استقالل كامل برخوردار باشند تا عزت ملى مهواره حفظ گردد و نبايد با خودباختگى و ف
احساس ضعف و زبوىن و القائات شيطاىن و هياهوى دمشنان، عزت اسالم را به باطل فروخت و زيان دنيا و آخرت را 

  .خريد

   كى و جغرافياىي نيست تا آنمرزى كه بني كفر و اميان است به مانند مرزهاى خا 

______________________________  
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اده شده است   .را با جنگ يا صلح كم و زياد منود، بلكه اين مرز در قلب آدمى بر پايه تكوين و فطرت بنا 

ر، ذاتى است تا حد و مرز روشىن در بني مردم با اميان و اهل كفر وجود جناست كاف: اند كه پس به اين خاطر درست گفته
جستند، هرگز سلطه، آنان بر مناطق مسلمان  اگر مسلمانان جهان از مهه ابعاد از كافران تربى ودورى مى. داشته باشد

ر حرمي مسلمانان شده ها سبب نفوذ ناپاكان د ها و روابط ملت شد، وىل غافل از اين كه آميزش دولت نشني ميسر منى
هاى معنوى و عزت و حرمت ميهىن و پاكى دانش و تغذيه و معاشرت، به آتش كفر و فتنه  است و بسيارى از ارزش

  .نابوده شده است

اى بسيارى حّساس بود كه مّنىت از مشركان بر سر مسلمانان نباشد،  پيامرب عزيز اسالم صلى اهللا عليه و آله به چنني مسأله
ها كمرتين كمكى كه تأييد كفر و شرك باشد درخواست ننمود و ذّمه و امان را از كساىن كه پشتيبان و  جنگحىت در 

  .مهزيست آنان باشند، برداشتند

  :رسول الّله صلى اهللا عليه و آله فرمود

  »1« .، ِإنَّا الَنْسَتِعُني بِاْلُمْشرِكَني َعَلى اْلُمشرِكنيُ ...ِإنَّا الَنْسَتعُني ِمبُْشرٍِك 
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  .جوييم ما در برابر مشركان از مشركان يارى منى... گريمي  ما از مشرك كمك منى

  :و نيز فرمود

  »2« .الَتسَتضيُئوا ِبناِر اْلُمشرِكنيَ 

ره نگرييد   .از روشناىي آتش مشركان، 

______________________________  
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  :در تفسري مجله فوق، ابن اثري در ماده ضوء آورده است

يعىن آنان را به مشاوره و مهفكرى خنوانيد و نظرات آنان را امهيت ندهيد؛ زيرا رأى و نظر مانند روشناىي نور در سرگرداىن «
قصود حضرت رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله برائت از مشركني و نرفنت زير بار پرچم  بنابراين م »1« ».و گمراهى است

ى از منكر و تربّى از هر گونه تسلط عقيدتى و ملكى و ماىل و جاىن و ناموسى كّفار بر . كفار است كه به نوعى 
د و ارتباط و عالقمندى و مسلمانان است؛ تا مرز حق و باطل مشخص مباند؛ زيرا كه مسلمانان با هر گونه اعتما

  .شوند شوند، و در آخرت هم با آنان حمشور مى سكونت با اهل كفر و باطل از ذمه اهل اسالم خارج مى

  تا سراسيمه آن طرّه پيچان نشوى
 

  آگه از حالت هر ىب سر و سامان نشوى

 مجعى از صورت حال تو پريشان نشوند
 

  تا زمجعيت آن زلف پريشان نشوى

  نشود حلقه مشكني رسنشدستگريت 
 

  تا نگونسار در آن چاه زخندان نشوى

  ات از خواب خنواهد برخاست خبت برگشته
 

  تا كه افتاده آن صف زده مژگان نشوى

 داخل سلسله اهل جنون نتوان شد
 

  تا كه از سلسله عقل گريزان نشوى
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 هرگز انگشت تو شايسته خامت نشود
 

  نشوىتا زسر پنجه اقبال سليمان 

______________________________  
  .، ماده ضوء105/ 3: النهاية ىف غريب احلديث -)1(

  

  117: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  نرسى  فروغى  گر شوى ماه فروزان به
 

  تا قبول نظر انور سلطان نشوى

  

  )فروغى بسطامى(
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   دعاى

  

22  

  

  سخىت و دشوارى امور
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»1«  

  

ُقْدَرِيت فََأْعِطِين ِمْن نـَْفِسي َما يـُْرِضيَك اللَُّهمَّ ِإنََّك َكلَّْفَتِين ِمْن نـَْفِسي َما أَْنَت أَْمَلُك ِبِه ِمينِّ َو ُقْدَرُتَك َعَلْيِه َو َعَليَّ َأْغَلُب ِمْن 
اللَُّهمَّ َال طَاَقَة ِيل بِاجلَْْهِد َو َال َصبـَْر ِيل َعَلى اْلَبَالِء َو َال قـُوََّة ِيل َعَلى » 2«َو ُخْذ ِلنَـْفِسَك ِرَضاَها ِمْن نـَْفِسي ِيف َعاِفَيٍة  َعينِّ 

يِع أُُمورِي َفِإنََّك اْلَفْقِر َفَال َحتْظُْر َعَليَّ ِرْزِقي َو َال َتِكْلِين ِإَىل َخْلِقَك َبْل تـََفرَّْد ِحبَاَجِيت   َو تـََولَّ ِكَفاَيِيت َو اْنظُْر ِإَيلَّ َو اْنظُْر ِيل ِيف مجَِ
قـَرَاَبِيت  َو َملْ أُِقْم َما ِفيِه َمْصَلَحتـَُها َو ِإْن وََكْلَتِين ِإَىل َخْلِقَك َجتَهَُّموِين َو ِإْن َأْجلَْأَتِين ِإَىل » 3«ِإْن وََكْلَتِين ِإَىل نـَْفِسي َعَجْزُت َعنـَْها 

فَِبَفْضِلَك اللَُّهمَّ َفَأْغِنِين َو ِبَعَظَمِتَك فَانـَْعْشِين َو » 4«َحَرُموِين َو ِإْن َأْعَطْوا َأْعَطْوا َقِليًال َنِكداً َو َمنُّوا َعَليَّ َطِويًال َو َذمُّوا َكِثرياً 
َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو َخلِّْصِين ِمَن احلََْسِد َو اْحُصْرِين َعِن الذُّنُوِب َو  اللَُّهمَّ » 5«ِبَسَعِتَك فَاْبُسْط َيِدي َو ِمبَا ِعْنَدَك فَاْكِفِين 

قْـَتِين َو  ِمْنَك َو بَارِْك ِيل ِفيَما َرزَ َورِّْعِين َعِن اْلَمَحارِِم َو َال ُجتَرِّْئِين َعَلى اْلَمَعاِصي َو اْجَعْل َهَواَي ِعْنَدَك َو ِرَضاَي ِفيَما َيرُِد َعَليَّ 
اللَُّهمَّ َصلِّ » 7«َو اْجَعْلِين ِيف ُكلِّ َحاالِيت َحمُْفوظاً َمْكُلوءاً َمْسُتوراً َممُْنوعاً ُمَعاذاً ُجمَاراً » 6«ِفيَما َخوَّْلَتِين َو ِفيَما أَنـَْعْمَت ِبِه َعَليَّ 

فـََرْضَتُه َعَليَّ َلَك ِيف َوْجٍه ِمْن ُوُجوِه َطاَعِتَك َأْو ِخلَْلٍق ِمْن َخْلِقَك َو ِإْن َضُعَف َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو اْقِض َعينِّ ُكلَّ َما أَْلَزْمَتِنيِه َو 
َربِّ ِممَّا َقْد تُُه َأْو َنِسيُتُه ُهَو يَا َعْن َذِلَك بََدِين َو َوَهَنْت َعْنُه قـُوَِّيت َو َملْ تـَنَـْلُه َمْقُدَرِيت َو َملْ َيَسْعُه َماِيل َو َال َذاُت َيِدي ذََكرْ 

   َأْحَصْيَتهُ 
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ءٌ ِمْنُه تُرِيُد   َكِرٌمي َحىتَّ َال يـَبـَْقى َعَليَّ َشيْ َعَليَّ َو َأْغَفْلُتُه أَنَا ِمْن نـَْفِسي َفَأدِِّه َعينِّ ِمْن َجزِيِل َعِطيَِّتَك َو َكِثِري َما ِعْنَدَك َفِإنََّك َواِسعٌ 
اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو اْرزُْقِين الرَّْغَبَة ِيف » 8«ْن تـَُقاصَِّين ِبِه ِمْن َحَسَناِيت َأْو ُتَضاِعَف ِبِه ِمْن َسيَِّئاِيت يـَْوَم أَْلَقاَك يَا َربِّ أَ 

َيُكوَن اْلَغاِلُب َعَليَّ الزُّْهَد ِيف ُدنـَْياَي َو َحىتَّ َأْعَمَل احلََْسَناِت َشْوقاً اْلَعَمِل َلَك ِآلِخَرِيت َحىتَّ َأْعِرَف ِصْدَق َذِلَك ِمْن قـَْلِيب َو َحىتَّ 
 ءُ ِبِه ِمَن الشَّكِّ   َو َأْسَتِضيَو آَمَن ِمَن السَّيَِّئاِت فـََرقاً َو َخْوفاً َو َهْب ِيل نُوراً أَْمِشي ِبِه ِيف النَّاِس َو أَْهَتِدي ِبِه ِيف الظُُّلَماتِ » 9«

َة َما أَْدُعوَك اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو اْرزُْقِين َخْوَف َغمِّ اْلَوِعيِد َو َشْوَق ثـََواِب اْلَمْوُعوِد َحىتَّ َأِجَد » 10«َو الشُّبـَُهاِت  َلذَّ
اللَُّهمَّ » 12« ِمْن أَْمِر ُدنـَْياَي َو آِخَرِيت َفُكْن ِحبََواِئِجي َحِفيّاً اللَُّهمَّ َقْد تـَْعَلُم َما ُيْصِلُحِين » 11«َلُه َو َكآبََة َما أْسَتِجُري ِبَك ِمْنهُ 

ِم  الُْيْسِر َو اْلُعْسِر َو الصِّحَِّة َو السَّقَ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِل ُحمَمٍَّد َو اْرزُْقِين احلَْقَّ ِعْنَد تـَْقِصِريي ِيف الشُّْكِر َلَك ِمبَا أَنـَْعْمَت َعَليَّ ِيف 
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اْخلَْوِف َو اْألَْمِن َو الرَِّضا َو  َحىتَّ أَتـََعرََّف ِمْن نـَْفِسي َرْوَح الرَِّضا َو ُطَمْأنِيَنَة النـَّْفِس ِمينِّ ِمبَا جيَُِب َلَك ِفيَما َحيُْدُث ِيف َحالِ 
ْقِين َسَالَمَة الصَّْدِر ِمَن احلََْسِد َحىتَّ َال َأْحُسَد َأَحداً ِمْن اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو اْرزُ » 13«السُّْخِط َو الضَّرِّ َو النـَّْفِع 

َأْو تـَْقَوى َأْو ٍء ِمْن َفْضِلَك َو َحىتَّ َال أََرى ِنْعَمًة ِمْن ِنَعِمَك َعَلى َأَحٍد ِمْن َخْلِقَك ِيف ِديٍن َأْو ُدنـَْيا َأْو َعاِفَيٍة  َخْلِقَك َعَلى َشيْ 
اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو اْرزُْقِين » 14«ِإالَّ َرَجْوُت ِلنَـْفِسي أَْفَضَل َذِلَك ِبَك َو ِمْنَك َوْحَدَك َال َشرِيَك َلَك  َسَعٍة َأْو َرَخاءٍ 

نـَْيا َو اْآلِخَرِة ِيف َحاِل الرَِّضا وَ  اْلَغَضِب َحىتَّ َأُكوَن ِمبَا َيرُِد َعَليَّ ِمنـُْهَما ِمبَْنزَِلٍة  التََّحفَُّظ ِمَن اخلَْطَايَا َو االْحِرتَاَس ِمَن الزََّلِل ِيف الدُّ
  َسَواٍء َعاِمًال ِبَطاَعِتَك ُمْؤِثراً ِلِرَضاَك َعَلى َما ِسَواُمهَا
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َو اْجَعْلِين ِممَّْن » 15«ْوِري َو يَأَْيَس َولِيِّي ِمْن َمْيِلي َو احنِْطَاِط َهَواَي ِيف اْألَْولَِياِء َو اْألَْعَداِء َحىتَّ يَْأَمَن َعُدوِّي ِمْن ظُْلِمي َو جَ 
يدٌ  يٌد جمَِ َعاِء ِإنََّك محَِ   .َيْدُعوَك ُخمِْلصاً ِيف الرََّخاِء ُدَعاَء اْلُمْخِلِصَني اْلُمْضَطرِّيَن َلَك ِيف الدُّ
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ِيت َفَأْعِطِين ِمْن نـَْفِسي َما ُهمَّ ِإنََّك َكلَّْفَتِين ِمْن نـَْفِسي َما أَْنَت َأْمَلُك ِبِه ِمينِّ َو ُقْدَرُتَك َعَلْيِه َو َعَليَّ َأْغَلُب ِمْن ُقْدرَ اللَّ » 1«[ 
  ]يـُْرِضيَك َعينِّ َو ُخْذ ِلنَـْفِسَك ِرَضاَها ِمْن نـَْفِسي ِيف َعاِفَيةٍ 

ادهكار دشوارى چون ! خدايا اى كه خودت از من به آن كار تواناترى، و تواناييت بر آن  اصالح نفسم را بر عهده من 
كند به من عطا فرما، و خشنوديت را در  كار و بر من، بيش از تواناىي من است؛ پس چيزى كه تو را از من خشنود مى

  .ام، از من دريافت كن حال تندرسىت

   ذيب و اصالح نفس

ها و اميال  هاى پرقدرت غرايز و شهوات و خواسته يف و ناتوان كه در ميدان بسيار وسيعى از كششانسان، موجود ضع
ترين خواسته او را  نفسى، و در برابر جواذب فوق العاده پرقدرت زرق و برق ظاهرى و زر و زيور دنياىي قرار دارد، و مهم

لذايذ مادى است، از جانب حضرت حق مكّلف به سالمت بدن، ثروت، خوشگذراىن، خوردن و آشاميدن و دستياىب به 
هاى  هاى غري مشروع باطىن، و پاك نگاهداشنت خود از جاذبه حفظ خويش از آلوده شدن به غرايز و شهوات و خواسته

غري اهلى امور مادى، وزرق و برق ظاهرى و زر و زيور شيطاىن، و آراسته شدن به حسنات ملكوتى و صفاى عرشى و 
ذيب نفس استختّلق به اخال   .ق اهلى، و در يك كلمه اصالح و 
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هاى پرقدرت مادى كه حمصوىل  حال مالحظه كنيد آزادى از غرايز و شهوات و نفسانيّات غري مشروع، و رهائى از جاذبه
مشكل و چه تكليف سخت و چه جز غفلت و سسىت از عبادت و افتادن در بند معصيت و حمرمات اهلى ندارد چه 

  !!وظيفه طاقت فرسائى است؟

  در ميان موج دريا ختته بندم كرده دوست
 

  گويد كه دامن تر مكن هشيار باش باز مى

  

طلىب در  او به انسان شهوت و غريزه و ميل عنايت كرده، و وى را با دنيا و زرق و برق آن روبه رو فرموده، و حالت لذت
اده،  دهد كه در مسئله  ووى را با قدرت اراده و اختيار و حواس پنج گانه ظاهرى آراسته، آنگاه فرمان قاطع مىآدمى 

غرايز و شهوات، و ارتباط با لذات و امور مادى، خود را حمدود به حدود اهلى و مقررات قرآىن و قوانني اسالمى كن، و تا 
گناه و سنگ معصيت نشكند، و دامن وجودت به حرام آلوده روز خروج از دنيا مواظب باش آئينه نفس با هجوم تري  

شت حمروم نشوى،  نگردد، و خانه دل از ذكر خدا خاىل نشود، و دنيايت با آخرت جابه جا نگردد، و از رضايت حق و 
  .و به عذاب اليم ابد دچار نگردى

ذيب و اصالح نفس و مهگام كردن آن با خواسته دشوراى و چه عمل سنگيىن هاى حضرت حق چه كار  آه، كه 
  !است؟

وجود مقدس او انساىن را كه وجودش بافته از تار و پود شهوات و اميال است، و او را بر سر سفره دنيا نشانده، و از 
طرىف هم موجودى ضعيف و ناتوان و حمدود است، مكّلف فرموده، دلش را درياىي از معرفت نسبت به حق و قيامت و 

اش را كه چشم و گوش و زبان و دست و شكم و شهوت و قدم است  وحقايق قرا دهد، و اعضاى رئيسهانبيا و امامان 
در گردونه عمل صاحل بگذارد، و نفسش را به متام حسنات اخالقى آراسته منايد، اين انسان با مهه اين مطالب به راسىت و 

   به درسىت
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  :دارد ه حضرت زين العابدين عليه السالم اقتدا كرده، به حضرت رب العزّه عرضه مىحّق اوست كه ب
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ذيب نفس به امورى امر فرموده! اهلى اى كه خود به اجنام آن از من تواناترى، و تواناىي تو بر آن و  تو مرا درباره اصالح و 
  !بر من بيشرت از تواناىي من است

وق من، به وجود آورنده من، قدرت خودت را بدرقه راه من كن، و توفيقت را رفيق بنابراين موالى من، حمبوب من، معش
اى موفق شوم كه اگر تو به يارمي برخنيزى، چگونه از بند  راهم منا تا به آنچه كه در جهت اصالح نفسم از من خواسته

و چسان به حسنات اخالقى و  هاى سنگني زرق و برق جاه و ثروت آزاد شوم پرقدرت غرايز و شهوات و اميال و جاذبه
  !ذيب نفس كه هدف نبوت مهه انبيا و امامان بوده آراسته گردم؟

هاى توست، و رضاى خود را  گرداند به من عطا كن و آن توفيق حتقق خواسته چيزى كه تو را از من خشنود مى! پروردگارا
  .در حال عافيت و تندرسىت از من دريافت منا

ايت نيست، و دفع شّر او كردن و او را مقهور : فرمايند اهل الّله مى بدانكه نفس دمشن دوست مناست، و حيله او را 
  :ساخنت صعب و اهم امور است؛ زيرا به فرموده حبيب خدا صلى اهللا عليه و آله

  »1« .اْعدى َعُدوَِّك نـَْفُسَك الَّىت بـَْنيَ َجْنبَـْيكَ 

  .لوى توستترين دمشن تو، نفس تو است كه ميان دو  خطرناك

پس تربيت كردن نفس و او را اصالح كردن و از صفت آمادگى به مرتبه مطمئنه رساندن كار عظيم است، و كمال 
سعادت آدمى در تزكيه نفس است، و كمال شقاوت او در فروگذاشنت او بر مقتضاى طبع چنانكه بعد از يازده سوگند در 

   ابتداى

______________________________  
  .59/ 1: ؛ جمموعة ورّام187، حديث 118/ 4: واىل الآلىلع -)1(
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  :فرمايد سوره مشس مى

  »1« »َو َقْد خاَب َمْن َدّساها* َقْد افْـَلَح َمْن زَّكاها

  .*رشد داد، رستگار شد] از آلودگى پاك كرد و[ترديد كسى كه نفس را  ىب
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  .نوميد شد]  از رمحت حق[بيالود ] ها و امور بازدارنده از رشد آلودگىبه [و كسى كه آن را 

]  

   صفات ذاتى نفس

  

نفس را دو صفت ذاتى است يكى هوا و يكى غضب و مخري مايه دوزخ اين دو صفت است و ديگر دركات : بدان كه«] 
به صفت هوا جذب منافع كند،  دوزخ از آن متولد است، و اين دو صفت هوا و غضب بالضرورة در نفس بايد باشد، تا
  .و به صفت غضب دفع مضار، تا در عامل كون و فساد وجود او باقى ماند و پرورش يابد

اما اين دو صفت را به حد اعتدال نگاه بايد داشت كه نقصان اين دو صفت نقصان نفس و بدن است، و زيادتى اين دو 
  .صفت سبب نقصان عقل و اميان است

به اعتدال رسانيدن اين دو صفت هوا و غضب است، تا هم نفس و هم بدن به سالمت ماند، و هم تربيت و تزكيه نفس 
عقل و اميان در ترقى باشد، و هم در موضع خويش هر يك را به فرمان شرع استعمال كند، در آن حق تقوا را مرعى دارد 

دارد، تا  ات را به حد اعتدال نگاه مىو در طلب رخصت و آزادى در گناه نكوشد، چه شرع و تقوا بالّذات مجلگى صف
امي صفت هوا غالب است و صفت  امي است و سباع؛ زيرا كه بر  بعضى غالب نشود و بعضى مغلوب كه آن صفت 

امي به حرص و ميل شديد به خوردن  غضب مغلوب، و بر سباع صفت غضب غالب است و صفت هوا مغلوب، الجرم 
  به استيال و قهر و غلبه و قتل و صيد اند، و درندگان و سباع درافتاده

______________________________  
  .10 -9): 91(مشس  -)1(
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  .اند درآمده

يمى و سبعى مناند، و ديگر صفات از آن تولد نكند كه  پس اين هر دو صفت را به حد اعتدال بايد رسانيد تا در مقام 
حد اعتدال جتاوز منايد ميل شديد به غذاهاى لذيذ و حرص و امل و شهوت و خست و دنائت و خبل و  اگر هوا از

  .خيانت پديد آيد
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و اعتدال هوا آن است كه جذب منافع كه خاصيت اوست به قدر حاجت و ضرورت كند، در وقت احتياج كه اگر به 
عمل كند امر ظاهر شود، و اگر ميل به چيزى ركيك   زياده از حاجت ميل كند حرص پديد آيد، و اگر به جهت پيشنهاد

كند دنائت و خّست پديد آيد، و اگر ميل به چيزى رفيع و لذيذ كند شهوت زايد، و اگر ميل به نگاهداشت كند خبل  
گردد، و اگر از انفاق برتسد كه در فقر افتد بددىل خيزد، و اگر زياده از حاجت صرف كند تبذير باشد، و اين مجله از 

  :قبيل اسراف است ومسرف به واسطه اين صفات از نظر عنايت حمروم است كه

  »1« »انَُّه الحيُِبُّ اْلُمْسرِفنيَ 

  .كه قطعاً خدا اسراف كنندگان را دوست ندارد

اگر صفت غضب از حد اعتدال جتاوز كند بدخوئى و تكرب و عداوت و حدت و تندى، و خودرأىي، و استبداد، و ىب 
  .عجب و تفاخر توّلد كند، و اگر غضب غالب باشد و نتواند راندن، حقددر باطن پديد آيد ثباتى، و كذب و

و اگر صفت غضب و صفت هوا هر دو غالب شوند حسد تولّد كند؛ زيرا كه به غلبه هوا هر چه در كس ديگر بيند و او 
است كه آنچه ديگرى دارد خواهى  را خوش آيد ميل به او كند، و از غلبه غضب خنواهد كه آن كس را باشد، و حسد آن

   كه او را نباشد و از براى تو باشد، و اين مجله از قبيل ظلم است، و ظامل به واسطه اين

______________________________  
  .141): 6(انعام  -)1(
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  :صفات از نظر عنايت هم حمروم است كه

  »1« »الظّاِلمنيَ  َو الّلُه الحيُِبُّ 

  .دوست ندارد] كه به دين كافر شدند، يا از دين فقط به اسم آن قناعت كردند[و خدا ستمكاران را 

و اگر صفت غضب ناقص و مغلوب باشد ىب محيىت و ىب غريتى وزبوىن و كسل و عجز و ذلت پديد آيد، و هر يك از 
  .اين صفات ذميمه منشأ دركى از دركات دوزخ است



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

 

ب و و چون  اين صفات بر نفس مستوىل و غالب گشت، طبع نفس مايل شود به فسق و فجور و قهر و غلبه وقتل و 
  :چون مالئكه به نظر ملكى در ملكوت قالب آدم نگريستند اين صفات مشاهده كردند و گفتند. ايذا و انواع فساد ديگر

ماءَ    »2« »اَجتَْعُل ِفيها َمْن يـُْفِسُد ِفيها َو َيْسِفُك الدِّ

  .ريزى كند دهى كه در آن به فساد و تباهى برخيزد و به ناحق خون آيا موجودى را در زمني قرار مى

يمى و سبعى و شيطاىن طرح كنند، مهه صفات محيده ملكى  و ندانستند كه چون اكسري شريعت بر اين صفات ذميمه 
  :روحاىن گردد، حق تعاىل در جواب مالئكه از اين جا فرمود

  »3« »اْعَلُم ماال تـَْعَلُمونَ اّىن 

  .دانيد دامن كه مشا منى مى]  از اين جانشني و قرار گرفتنش در زمني اسرارى[من 

______________________________  
  .57): 3(آل عمران  -)1(

  .30): 2(بقره  -)2(

  .30): 2(بقره  -)3(
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]  

   حمو صفات ذميمه

  

م نقصان باشد، فالسفه از اين جا به غلط افتاده ]  كيمياگرى شرع نه آن است كه اين صفات را به كلى حمو كند كه آ
ها خواص ايشان رنج  بايد كرد، سال پنداشتند كه صفات هوا و غضب و شهوت و ديگر صفات ذميمه به كلى حمو مى

آن نقصان چون از حد اعتدال بگذشت صفات ذميمه ديگر  اند و آن به كّلى حمو نشد، ولكن نقصان پذيرفت، و از برده
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پديد آمد، چنانكه از نقصان هوا انوثّيت و دنائت مهت و فرومايگى پديد آيد و از نقصان غضب ىب محيىت و سسىت و ىب 
  .غريتى ظاهر شود

رمان صرف كند، خاصيت كيمياگرى دين اين است كه از اين صفات به حد اعتدال رساند و در مقام خويش به موجب ف
و چنان سازد كه اين صفات او را چون اسب رام باشد كه هر كجا خواهد راند، نه چنانكه اين صفات غالب باشد تا هر 
كجا كه ميل نفس باشداو را اسري كند، چون اسب توسن سركش باشد ىب اختيار خود را و سوار را در چاه اندازد، و يا 

  .بر ديوارى زند هر دو هالك شوند

هر وقت كه به تصرف اكسري شرع و تقوا، صفت هوا و غضب نفس به اعتدال رسد كه او را به خود در اين صفات  پس
تصرىف مناند اال به شرع، در نفس صفات محيده پديد آيد، چون جود و سخاوت و شجاعت و حلم و تواضع و مروت و 

مقام آمادگى به مقام اطمينان برسد و مطيع روح  قناعت و صرب و شكر و وقار و ثبات و ديگر اخالق محيده، و نفس از
شريف گردد، و قطع منازل و مراحل سفلى و علوى را منايد، و براق صفت روح را به معارج اعلى عليني برساند و 

  :مستحقق خطاب

  »1« »اْرِجِعى اىل َربِِّك راِضَيًة َمْرِضيَّةً 

  تو خشنود است، به سوى پروردگارت در حاىل كه از او خشنودى و او هم از

______________________________  
  .28): 89(فجر  -)1(
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  .باز گرد

  .گرداند

 خوى سبعى زنفست ارباز شود
 

 مرغ روحت به آشيان باز شود

د  وركركس نفس روسوى علو 
 

 بر دست ملك نشيند و باز شود
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بايست؛ زيرا كه او پياده نتواند رفت، آن وقت كه بدين عامل پيوست بر  خويش، براق نفس مى روح را در مراجعت به عامل
  :اى سوار بود كه براق نفخه

  »1« »َو نـََفْخُت فيِه ِمْن ُروِحى

  .و از روح خود در او بدمم

 ايشان نتواند رفت، و رود بدان عامل به براق نفس حاجت دارد، و اگر به علو رود و اگر به اسفل، ىب و اين ساعت كه مى
  :اند از اين جاست كه بزرگان فرموده

  .َلْوَال اْهلَوى ما َسَلَك اَحٌد َطريقاً اَىل الّلهِ 

  .اگر هوا نبود، هيچ كس راه به خدا نتوانسىت برد

زيرا كه منرود نفس را هوا چون كركس آمد و غضب چون كركسى ديگر، هر كس منرود نفس را بر اين دوكركس بندد، و 
ند و منرود نفس سفلى را به مقامات علوى رسانند و آن  طعمه كركسان بر صورت علو است، كركسان رو سوى علو 

بازيابد، روى هوا و   ارجعى  چنان باشد كه نفس مطمئنه شود و بر هر دو صفت هوا و غضب غالب شود، و ذوق خطاب
يمى و سبعىغضب از اسفل بگرداند و به سوى اعال رود تا مطلوبش قربت حضر    .ت عزت شود، نه متتعات عامل 

  .چون هوا روى به عامل علو آورد مهه عشق و حمبت گردد، و غضب چون قصد علو كند مهه غريت و مهت گردد

______________________________  
  .29): 15(حجر  -)1(
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د،  و به غريت و ّمهت در هيچ مقام توقف نكند و به هيچ التفات ننمايد جز به نفس به عشق و حمبت روى به حضرت 
حضرت عزت، و روح را اين وسيله متام است در وصول به حضرت، و او پيش از اين در عامل ارواح اين دو آلت نداشت، 

  :ته كهمهچون مالئكه به مقام خويش راضى بود، و از مشع مجال احديت به مشاهده نورى و ضوئى قانع گش
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  »1« »َو ما ِمّنا اّال َلُه َمقاٌم َمْعُلومٌ 

  .و هيچ يك از ما فرشتگان نيست مگر اين كه براى او مقامى معني است

د، چنانكه جربئيل مى   :گفت و زهره آن نداشت كه قدم از آن مقام فراپيش 

  »2« .َلْو َدنـَْوُت اْمنَُلًة َالْحتَـَرْقتُ 

  .سوختم شدم، مى مىاگر به اندازه انگشىت نزديك 

ولكن چون روح به عناصر جفت گرفت از ازدواج ايشان دو فرزند هوا و غضب پديد آمد، هوا جهول بود و غضب ظلوم، 
انداختند، و روح اسري ايشان بود، مجله هالك  اين دو ظلوم و جهول او را در مهالك مى. تا روى نفس در اسفل بود

  :كمند جذبهشدند، چون توفيق رفيق گشته و به   مى

   اْرِجعى اىل َربِّكِ 

نفس توسن صفت را به عامل علو و حضرت خواندند، روح كه سوارى عاقل بود چون به مقام معلوم خود رسيد خواست  
كه جربئيل وار عنان باز كشد، نفس توسن صفت چون پروانه ديوانه به دو پرظلومى و جهوىل كه هوا و غضب باشد خود 

  رك وجود جمازى گفت و دست در گردن مشع كرد تا مشع،را بر مشع احديت زد و ت

______________________________  
  .164): 37(صافّات  -)1(

  .178/ 1: ؛ املناقب، ابن شهر آشوب3، باب 382/ 18: حبار األنوار -)2(
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  .گردانيدوجود جمازى پروانگى او را به وجود حقيقى مشعى مبدل  

  ايد پريامن مشع اى آن كه نشسته
 

  قانع گشته خبوشه از خرمن مشع
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يد جان بركف دست   پروانه صفت 
 

  تابو كه كنيد دست در گردن مشع

  

ر  تا نفس در اين مقام به اعانت ظلومى و جهوىل خويش به كمال نرسد، وى را نتوان شناخت كه او چيست، و او را 
اند و در كدام مقام به چه كار خواهد آمد، و چون اين رستگارى از او به كمال ظاهر شود از مشع اين ندا  آفريدهچه 

  :شود كه ظاهر مى

  »1« .ُكْنُت َلُه َمسْعاً َو َبَصراً َو ِلسانًا، َفِىب َيْسَمُع، َو ىب يـُْبِصُر، َوىب يـَْنِطقُ 

  .گويد بيند و به من سخن مى و به من مى شنود من براى او گوش و چشم و زبامن، به من مى

  :حقيقت

  »2« .َمْن َعَرَف نـَْفَسُه فـََقْد َعَرَف َربَّهُ 

  .هركس خود را بشناسد خدا را خواهد شناخت

  »3« ».اين جا حمقق گردد، يعىن هر كه نفس را به پروانگى بشناخت، حضرت او را به مشعى بشناخت

  به من فرمود پري راه بيىن
 

  دمى خلوت گزيىنمسيح آسا 

 كه از جهل چهل سالت رهاند
 

  اگر با دل نشيىن اربعيىن

 نباشد اى پسر صاحبدالن را
 

  جبز دل در دل شبها قريىن

______________________________  
  .233: ؛ الوالية التكوينية آلل حمّمد عليهم السالم326: كشف احملجوب  -)1(

  .149، حديث 102/ 4: ؛ عواىل الآلىل22، حديث 9باب ، 32/ 2: حبار األنوار -)2(
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  شبان وادى دل صد هزارش
 

  يد و بيضا بود در آستيىن

  سليمان حشمتان ملك عرفان
 

  كجا باشند حمتاج نگيىن

 بنازم ملك درويشى كه آن جا
 

  گداى خوشه چيىنبود قارون  

  عجب نبود اگر با دمشن و دوست
 

  نباشدعاشقان را مهر و كيىن

  

   اعتماد به خدا در متام شؤون حيات

ذيب و اصالح نفس است، بايد دست توسل به رمحت واسعه  براى جنات از جاذبه هاى خطرناك دروىن و بروىن كه مانع 
به روزى : مقدس او اعتماد كرد، تا در فضاى اين اعتماد، در مرحله اولحضرت حق زد، و با اطمينان خاطر به وجود 

عبادات و طاعات را با يقني به اين كه براى دنيا و آخرت و حاالت روحى و اخالقى : و در مرحله دوم. حالل قانع شد
رار خلق جنات پيدا  از چشم داشت به مردم به خصوص ش: داراى نتيجه و مثره شريين است اجنام داد، و در مرحله سّوم

ره گرفت كه هر كس بر حضرت او اعتماد و توّكل كند : كرد، و سپس در مرحله چهارم از احواالت و انفاس اولياى خدا 
ها خواهد رسيد، و از عنايات و الطاف و فيوضات آن منبع كماالت، و معدن  بدون شك به متام اين حقايق و واقعيت

ره كا   .مل خواهد گرفتامساى حسىن و صفات عليا 

كند، و منهاى عبادات و طاعات با حال، و  ىب ترديد بدون روزى حالل وقناعت به آنچه كه حضرت دوست عنايت مى
ذيب  جداى از عزلت از شرار خلق، و بدون هم نفسى با اولياى اهلى كار نفس به سامان نرسد، و در گردونه اصالح و 

  .قرار نگريد
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  خداحقيقت توّكل و اعتماد به 

  

  :گويند بزرگان دين ما مى
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كه هر كه كار خود به من گذارد، من بسازم كارهاى : فرمايد بدان كه توّكل كار خود به كسى گذاشنت است، و خدا مى«
  وى را،

  »1« »َوَمْن يـَتَـوَكَّْل َعَلى الّلِه فـَُهَو َحْسُبُه انَّ الّلَه باِلُغ اْمرِهِ 

  .رساند مى] به هر كس كه خبواهد[اش را  خدا فرمان و خواسته] و[و كسى كه بر خدا توّكل كند، خدا برايش كاىف است، 

تر بوده، يعىن هر كه را اميان باشد به هسىت و  تر باشد، توّكل وى درست توّكل مثره اميان است، اميان هر كه قوى! اى درويش
خدا داناست به مهه چيز و تواناست بر مهه چيز، و رمحت و عنايت او در حق بندگان  يگانگى خدا، او به يقني بداند كه

زياده از آن است كه رمحت و عنايت مادر در حق فرزند، بلكه هيچ نسبت ندارد رمحت و شفقت مادر به رمحت و 
  .شفقت حق، شفقت مادر در حق فرزند هم اثر شفقت حق تعاىل در حق بندگان خود است

بنده به يقني بداند كه خداى تعاىل قادر است بر روزى رسانيدن بندگان، و با آن  : حقيقت توّكل آن است كه !اى درويش
كه قادر است وعده كرده است كه روزى بندگان بر من است، و به يقني بداند كه خداى تعاىل وعده خودخالف نكند، 

  .ل وى آرام گرفت و توّكل بنده متام شدچون اينها به يقني دانست و اعتماد بر كرم و فضل خداى كرد ود

تر بود، و يقني در دل  تر بود، توّكل وى درست آيد، يقني هر كه متام توّكل درست، از يقني درست پيدا مى! اى درويش
سازد اگر در ظاهر  رساند، و كار بندگان مى خدا روزى بندگان مى: است، و توّكل كار دل است، چون دل آرام گرفت

كند يا نكند و به كسى مشغول شود يانشود، و مباشرت اسباب كند يا نكند، نقصاىن درتوّكل او نيايد، اگر به بنده كارى  
  در حاكمى رود به يقني بداند كه قاضى حاجت خداى است،

______________________________  
  .3): 65(طالق  -)1(
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  .رود به يقني داند كه شفاء بنده از خداى است و مانند ايناگر به نزديك طبيب 

بايد كه متوّكل را اعتماد بر مال و اعتماد بر كسب و اعتماد بر اسباب نباشد، اعتمادش بر كرم و فضل ! اى درويش
  .خداباشد

ند، توّكل ايشان را چون حقيقت توّكل را دانسىت، اكنون بدان كه كساىن كه عيال دارند اگر كسب كنند و اگر ذخريه 
زيان ندارد، اما بايد كه نفقه يكساله بيش ننهند، و كسب بر وجه حالل كنند و درمعامله كم ندهند، و زياده نستانند، و 

  .رمحت و شفقت در هيچ موضع فرو نگذارند

اسباب در  هر كه علم و ارادت و قدرت خدا را نديد بر كّل كاينات، اعتماد وى بر اسباب است، و از! اى درويش
تواند رسيد، پس هر وقت كه در اسباب خللى پيدا آيد، وى غمناك و اندوهگني  تواند گذشت و به مسبب اسباب منى منى

  .شود، و متفرق و پراكنده خاطر گردد

هر كه علم و ارادت و قدرت خدا را حميط ديد بر كل كاينات، اعتماد وى بر خداى است نه بر اسباب، از جهت آن كه 
باب را مهچون مسببات عاجز و بيچاره و مقهور و مسخر خدا ديد، و خدا را دانا به مهه چيز و توانا بر مهه چيز وى اس

دهد، پس اگر در اسباب خللى پيدا  دهد خدا مى كند، و هر چه مى كند خدا مى ديد، و به يقني دانست كه هر چه مى
  .نگردد آيد وى غمناك و اندوهگني نشود، و متفرق و پراكنده خاطر

صفت اوست، ىب علم و » فّعال ملا يريد«كند  خواهد مى به يقني بدان كه قادر مطلق اوست، هر چه مى! اى درويش
ها، و  ارادت و قدرت وى برگى بر درخت جننبد، و دست هيچ كس حركت نكند، و دل هيچ كس نينديشد، انديشه دل

بلكه جنبش متام موجودات به علم و ارادت و قدرت اوست، ها به علم و ارادت و قدرت اوست،  ها، و زبان حركت دست
  ىب علم و ارادت و قدرت او هيچ چيز در وجود نيايد، و هيچ چيز حركت نكند، خالق مجله اشيا اوست و حمّرك مجله اشيا
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دهد، هر كه را  دهد او مى كه را فراخى مىاوست، حمىي و مميت است، ضار و نافع است، قابض و باسط اوست، هر  
  .دهد دهد او مى تنگى مى

نَـُهْم َمعيَشتَـُهْم ِىف احلَْياِة الدُّنْيا   »1« »َحنُْن َقَسْمنا بـَيـْ
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  .امي ما در زندگى دنيا معيشت آنان را ميانشان تقسيم كرده

گذار كه كارساز بندگان اوست، بنده چون دانسىت كه حال چنني است، بيش غم دنيا خمور، و كار به خدا ب! اى درويش
  .كند، كار بنده، فرمانربدارى است و كار خداوند، پروردگارى است بايد كه كار خود كند كه خداوند كار خود مى

اند، از جهت آن كه  اند، به هر چه پيش آمده است راضى و تسليم بوده دانايان در دنيا هرگز چيزى خنواسته! اى درويش
  .دمى نداند كه به آمد وى در چيستاند كه آ دانسته

بُّوا َشْيئاً َو ُهَو َشرٌّ َلُكْم َو الّلُه يـَْعَلُم وَ  ٌر َلُكْم َو َعسى اْن حتُِ   »2« »انـُْتْم التـَْعَلُمونَ  َو َعسى اْن َتْكَرُهوا َشْيئاً َو ُهَو َخيـْ

و آن براى مشا بد است؛ وخدا  و بسا چيزى را خوش نداريد و آن براى مشا خري است، وبسا چيزى را دوست داريد
  .دانيد داند و مشا منى مى] مصلحت مشا را در مهه امور[

اند كه خداى مصلحت كار بنده داند، پس تدبري و تصرف خود و ارادت و اختيار خود از ميان  و به يقني دانسته
  »4« »الّلَه َبصٌري بِاْلِعبادِ  َو أُفـَوُِّض اْمرى اَىل الّلِه انَّ  »3« ».اند اند و كار به خداى بگذاشته برداشته

______________________________  
  .32): 43(زخرف  -)1(

  .216): 2(بقره  -)2(

  .335: انسان كامل -)3(

  .44): 40(غافر  -)4(
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  .گذارم؛ زيرا خدا به بندگان بيناست و من كارم را به خدا وامى

حق، اعتماد به نبّوت و امامت حاصل شود، و با اعتماد به نبوت و امامت، اعتماد به وحى و با اعتماد به  با اعتماد به
ذيب و اصالح پيدا مى كند، و سالك  وحى، اعتماد به جهان آخرت، و از اين طريق است كه نفس ميل شديد به 

نور اخالق و حقيقت گردد، و آدمى منبع شود، و كار به صحت و سالمت آورد، و صفحه جان منور به  مسلك حق مى
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هاى واالى عرشى رسد، ودر پيشگاه حضرت  عقايد حقه و اخالق حسنه و اعمال صاحله شود و از اين راه به ارزش
  .ايت پيدا كند حمبوب قيمت ىب

  مستم كن آن چنان كه ندامن كه من منم
 

  خود را دمى مگر خبرابات افكنم

 روزگارفارغ شوم ز شعبده بازى 
 

  زين حقه دو رنگ جهان مهره برچنم

م قدم   قالش وار بر سر عامل 
 

  عياروار از خودى خود براشكنم

  ام در تنگناى ظلمت هسىت چه مانده
 

  تا كى چو كرم پيله مهى گرد خود تنم

  پيوسته شد چو شبنم، بودم بآفتاب
 

  شايد كه اين زمانه اناالشمس در زمن

  بيفتد در آينهآرى، چو آفتاب 
 

  گويد هر آينه كه مهه مهر روشنم

  اى سوى مساع قدس گشامي دريچه
 

  تاآفتاب غيب درآيد ز روزمن

  

  )فخرالدين عراقى(

   روايات نفس از زبان امام على عليه السالم

  :فرمايد حضرت على عليه السالم مى

ا  َ   »1« .َرفـََعها، َو َمِن ابـَْتَذَهلا َوَضَعهاانَّ النـَّْفَس جلََْوَهَرٌة َمثيَنٌة، َمْن صا

______________________________  
  .4616، حديث 231: غرر احلكم -)1(
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به درسىت كه نفس گوهر پرقيمىت است، هر كس آن را از خراىب و آلودگى، و غارتگرى غارتگران و شياطني حفظ كرد او را 
  .مقام رفيع رسانده، و هر كس او را به ابتذال كشيد به پسىت و خّفت و خوارى كشانده استبه 

  :و نيز آن حضرت فرمود

  »1« .لَْيَس َعلى َوْجِه اْالْرِض اْكَرُم َعَلى الّلِه ُسْبحانَُه ِمَن النـَّْفِس اْلُمطيَعِة ِالْمرِهِ 

ناى زمني چيزى گرامى   .پيشگاه حق نيست تر از نفس مطيع امر اهلى در در 

  :و نيز آن حضرت فرمود

  »2« .اْالْشِتغاُل ِبتَـْهذيِب النـَّْفِس اْصَلحُ 

ذيب نفس كارى اصلح است مشغول بودن انسان   .ها به 

  »3« .َخيـُْر النـُُّفوِس ازْكاها

است ها، پاك رتين نفس   .ترين آ

  »4« .اْلُمجاَهداتِ ِذْرَوُة اْلغاياِت اليَناُهلا اّال َذُووا التـَّْهذيِب َو 

ذيب نفس و آنان كه براى اصالح خود و حركت در صراط مستقيم، جهاد  به قّله اهداف منى رسند، مگر صاحبان 
  .كنند مى

  »5« .َصالُح النـَّْفِس ُجماَهَدُة اْهلَوى

  .گريد اصالح نفس در سايه جهاد با هوا و هوس صورت مى

______________________________  
  .3408، حديث 183: ؛ غرر احلكم12931، حديث 18، باب 259/ 11: درك الوسائلمست -)1(

  .4839، حديث 239: غرر احلكم -)2(
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  .4844، حديث 240: غرر احلكم -)3(

  .257: عيون احلكم و املواعظ -)4(

  .4881، حديث 241: غرر احلكم -)5(

  140: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .نـَْفَسُه َملْ يـَْنَتِفْع بِاْلَعْقلِ َمْن َملْ يـَُهذِّْب 

ذيب نفس برنيايد، از عقل خود سود منى   .برد كسى كه در مقام 

  »2« .َمْن اْمهََل نـَْفَسُه اْفَسَد اْمَرهُ 

  .آن كه به دنبال اصالح نفس نباشد، زندگى خود را ضايع كرده است

  »3« .ُص َمذاِهَب الظُّْلَمةِ التـَُرخُِّصوا ِالنـُْفِسُكْم فـََتْذَهَب ِبُكُم الرُّخَ 

  .كند طلبد آزادى ندهيد كه اين آزادى مشا را دچار تاريكى مى نفس را هر چه مى

  »4« .اْعَجُز الّناِس َمْن َقَدَر َعلى اْن يُزيَل النـَّْقَص َعْن نـَْفِسِه وََملْ يـَْفَعلْ 

  .اشد، وىل نكندعاجزترين مردم كسى است كه قدرت زايل كردن نقص را از نفس خود داشته ب

ْنيا   »5« .يـَْنَبِغى ِلَمْن اراَد َصالَح نـَْفِسِه َو اْحراَز ديِنِه اْن َجيَْتِنَب ُخماَلَطَة ابْناِء الدُّ

كه در پى اصالح نفس و حفظ دين خود است، سزاوار است از آميزش با ديگران كه نفسى پليد و آلوده دارند، اجتناب 
  .منايد

  »6« .اْلَورَعُ َسَبُب َصالِح النـَّْفِس 

  .عّلت و ريشه اصالح نفس پارسائى است
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______________________________  
  .4856، حديث 240: غرر احلكم -)1(

  .4754، حديث 236: غرر احلكم -)2(

  .4730، حديث 235: ؛ غرر احلكم85خطبه : ج البالغه -)3(

  .5467، حديث 262: غرر احلكم -)4(

  .7374 ، حديث319: غرر احلكم -)5(

  .5912، حديث 271: ؛ غرر احلكم13541، ذيل حديث 67، باب 71/ 12: مستدرك الوسائل -)6(

  141: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

َليَّ ِرْزِقي َو َال َتِكْلِين ِإَىل اللَُّهمَّ َال َطاَقَة ِيل بِاجلَْْهِد َو َال َصبـَْر ِيل َعَلى اْلَبَالِء َو َال قـُوََّة ِيل َعَلى اْلَفْقِر َفَال َحتْظُْر عَ » 2«[ 
يِع أُُمورِي َفِإنََّك ِإنْ  » 3« وََكْلَتِين ِإَىل نـَْفِسي َعَجْزُت َعنـَْها َخْلِقَك َبْل تـََفرَّْد ِحبَاَجِيت َو تـََولَّ ِكَفاَيِيت َو اْنُظْر ِإَيلَّ َو اْنُظْر ِيل ِيف مجَِ

يًال َنِكداً َو ْن وََكْلَتِين ِإَىل َخْلِقَك َجتَهَُّموِين َو ِإْن َأْجلَْأَتِين ِإَىل قـَرَاَبِيت َحَرُموِين َو ِإْن َأْعَطْوا أَْعَطْوا َقلِ َو َملْ أُِقْم َما ِفيِه َمْصَلَحتـَُها َو إِ 
  ]َمنُّوا َعَليَّ َطِويًال َو َذمُّوا َكِثرياً 

؛ پس روزمي را منع مكن و مرا به مرا طاقت بر مشقت، و شكيباىي بر مصيبت، و قدرت بر تنگ دسىت نيست! خدايا
بندگانت وامگذار؛ بلكه خود به تنهاىي حاجتم را برآور و كار ساز من باش، و به من با نظر رمحت بنگر، و در متام امورم 
مصلحتم را در نظر گري؛ زيرا اگر مرا به خود واگذارى، از حتقق دادن كارهامي عاجز شوم، و به كارى كه مصلحت من در 

روىي به من بنگرند، و اگر به پناه خويشامن فرسىت، حمرومم سازند،  برخنيزم، و اگر مرا به بندگانت واگذارى، با ترشآن است 
  .و اگر عطا كنند، عطاىي اندك و پر دردسر دهند، و بر من مّنت بسيار گذارند، و بيش از اندازه نكوهش كنند

  صرب بر سخىت و بال و فقر

   شود، هم ى دارد كه هم صرب بر اطاعت را شامل مىا صرب معناى وسيع و گسرتده
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هاى معصيت، و هم صرب در برابر مصايب و حوادث ناگوار و از دست دادن نريوها و سرمايه و  صرب در برابر انگيزه
  .مثرات

حق پيدا كرد و قدم در مسري عمل و اطاعت   اصوًال هر انساىن بعد از اين كه بصريت و شناخت واقعى نسبت به حضرت
تواند احقاق حق كرده و  گذاشت با موانع و مشكالتى روبرو خواهد شد كه اگر استقامت و صرب نداشته باشد، هرگز منى

  .عمل صاحلى اجنام دهد و يا اميان خود را حفظ كند

گريى عمومى و استقامت  ت و تصميمو به عبارت ديگر احقاق حق، اجراى حق، اداى حق در جامعه جز با يك حرك
  .در برابر موانع ممكن نيست

  :رت است بررسى كنيم و ببينيم كه تفسري صرب چيست

  :فرمايد پيامرب گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله تفسري صرب را از زبان جربئيل، چنني مى

َرئيُل َفما تـَْفسُري الصَّْربِ  ِء َكما َيْصِربُ ِىف السَّرَّاِء َو ِىف اْلفاَقِة َكما َتْصِربُ ِىف اْلِغناِء َو ِىف اْلَبالِء َكما َيْصِربُ َيْصِربُ ِىف الضَّرَّا: قالَ . يا َجبـْ
  »1« .ِىف اْلعاِفَيِة َفالَيْشُكو حاَلُه ِعْنَد اْلَمْخُلوِق ِمبا ُيصيُبُه ِمَن اْلَبالءِ 

كىن،  كىن مهچنان كه در روزگار آسايش صرب مىاين كه در سخىت صرب  : معناى صرب چيست؟ جربئيل گفت! اى جربئيل
يدسىت صرب كىن مهچنان كه در هنگام توانگرى صرب مى كىن در بيمارى و گرفتارى صرب كىن مهچنان كه در زمان  در 

  .گشايد رسد نزد خملوق زبان به شكوه منى كىن، آدم صبور از بالىي كه به او مى سالمت و عافيت صرب مى

هاى سنگني نشانه شخصيت و وسعت روح آدمى است آن  رابر حوادث سخت و ناگوار و طوفانآرى، شكيباىي در ب
كند اّما  وىل گاهى انسان به ظاهر شكيباىي مى. گردد دهد و لرزان منى چنان وسعىت كه حوادث بزرگ را در خود جاى مى

  با

______________________________  
  .1، حديث 261: ؛ معاىن االخبار19يث ، حد37، باب 373/ 66: حبار األنوار -)1(

  143: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .كند كلمات زننده كه نشانه ناسپاسى و عدم حتمل حادثه است، اين شكيباىي را زشت و بدمنا مى
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سخىت كه نشانه  گردد و اما افراد با اميان و قوى االراده و پرظرفيت در اين گونه حوادث، هرگز پيمانه صربشان لربيز منى
سازند و اين گونه صرب مهان صرب مجيل است كه صرب واقعى و  تاىب و جزع باشد به زبان جارى منى ناسپاسى و كفران و ىب

  .باشد نقص مى تام و كمال و ىب

  هاى صابر نشانه

  

  :فرمايد پيامرب صلى اهللا عليه و آله مى

  :باشد انسان صابر داراى سه نشانه مى

  :اْن الَيْضَجَر َو الثَّالَِثةُ : اْن الَيْكَسَل َو الثَّانَِيةُ : َثالٍث، اوَُّهلا  الصَّاِبِر ىفَعالَمُة 

 .فـََقْد َعصاهُ  َعزََّوَجلَّ   اذا َشكا ِمْن َربِّهاْن الَيْشُكَو ِمْن َربِِّه َعزََّوَجلَّ ِالنَُّه اذا َكِسَل فـََقْد َضيََّع احلَْقَّ َو اذا َضِجَر َملْ يـَُؤدِّ الشُّْكَر َو 
»1«  

آن كه از : شود و سوم آن كه افسرده و دل تنگ منى: دوم. ورزد آن كه تنبلى منى: اول: هاى صابر سه چيز است نشانه
گذارد و  گذارد و اگر افسرده و دل تنگ باشد، شكر منى كند؛ زيرا اگر تنبل باشد حق را فرو مى پروردگار خود شكوه منى

  .كند، معصيت او كرده باشد  اگر از پروردگارش شكايت

ها استوار و مقاوم ايستاد، به عمق كالم حضرت حق   اگر انسان، صبورى را پيشه خود كرد و در برابر مشكالت و سخىت
رسد و شهد و شرييىن كالم بارى تعاىل را در اين حديث قدسى خواهد چشيد كه  كه از كالم رسول اهلى بيان شده، مى

  :فرمايد ونه بيان مىدرباره اجر صابران اين گ

______________________________  
  .1، حديث 253، باب 498/ 2: ؛ علل الشرايع35، حديث 62، باب 86/ 68: حبار األنوار -)1(

  144: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ُمثَّ اْستَـْقَبَل ذِلَك ِبَصْربٍ َمجيٍل اْسَتْحيـَْيُت ِمْنُه يـَْوَم اْلِقياَمِة اْن   اْو ماِلِه اْو َوَلِده  َبَدنِه  ُمصيَبًة ىف  َعْبٍد ِمْن َعبيدى  اذا َوجَّْهُت اىل
  »1« .اْنِصَب َلُه ميزاناً اْو اْنُشَر َلُه ديواناً 
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كند، حيا  كنم و او با صرب مجيل با آن مقابله مى هنگامى كه مصيبىت متوجه يكى از بندگامن در بدن يا مال يا فرزندش مى
  .در قيامت ميزان سنجش اعمال براى او نصب كنم يا نامه عمل او را بگشاميكنم كه  مى

   صرب در كالم امام صادق عليه السالم

  

در تكميل و توضيح و تفسري اين فراز به خالصه فرمايش امام صادق عليه السالم به يار گرامى خود حفص بن غياث 
  :توجه كنيد كه فرمود

تاىب  كند مدتى كوتاه ىب تاىب مى و كسى كه ىب) و به دنبال آن پريوزى است(كند  مىكسى كه صرب كند، مدتى كوتاه صرب 
بر تو باد به صرب و شكيباىي در متام كارها؛ زيرا خداوند بزرگ، حممد : سپس فرمود) و سراجنام شكست است(كند  مى

  :صلى اهللا عليه و آله را مبعوث كرد و به او دستور صرب و مدارا داد و فرمود

ا مى در« ا جدا شو مقابل آنچه آ اّما نه جدا شدىن كه مانع دعوت به سوى . گويند شكيباىي كن و در صورت لزوم از آ
  :و نيز فرمود »2« ».حق گردد

ا كه با عداوت و دمشىن دارند، مهچون دوست گرم  ها به مقابله با بدى با استفاده از نيكى« ها برخيز كه در اين هنگام آ
ره عظيمى از اميان دارند، خنواهندو صميمى خواه   ند شد، به اين مقام جز صابران و جز كساىن كه 

______________________________  
  .484، حديث 172: ؛ الّدعوات25، ذيل حديث 2، باب 209/ 78: حبار األنوار -)1(

  11 -10): 73(مّزّمل  -)2(

  145: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :و سپس افزود »1« ».رسيد

مت را به سوى او پرتاب كردند  جمنون و (پيامرب صلى اهللا عليه و آله صرب و شكيباىي پيشه كرد، تا اين كه انواع تريهاى 
سينه پيامرب از سخنانشان تنگ شد، خداوند اين  ) ساحرش خواندند و شاعرش ناميدند و در دعوى نبوت تكذيبش كردند

ا تنگ مى دانيم كه سينه مى«: كالم را بر او نازل كرد شود اما تسبيح و محد پروردگارت را به جاى آور و  ات از سخنان آ
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بار ديگر او را تكذيب و مّتهم ساختند، او  »2« ».خبشد ها به تو آرامش مى كه اين عبادت(از سجده كنندگان باش 
  :اندوهگني شد، خداوند اين سخن را بر او نازل كرد كه

ا تكذيب تو نيست، اين ظاملان آيات خدا را تكذيب ! كند اما بدان ا تو را غمگني مىدانيم سخنان آ مى« هدف آ
ا آزار شدند و صرب كردند،  مى كنند، پيامرباىن كه پيش از تو بودند آماج تكذيب قرار گرفتند، اّما شكيباىي پيشه كردند، آ

ا از حد گذراندند، نام خدا را به بدى بر زبان جارى  پيامرب باز هم شكيباىي كرد تا ا »3« ».تا يارى ما فرا رسيد ين كه آ
  :پيامرب صلى اهللا عليه و آله عرض كرد. كردند و تكذيب منودند

توامن شكيباىي   من در مورد خودم و خاندامن و آبرومي شكيباىي كردم، اّما در برابر بدگوىي به مقام مقدس تو منى! خداوندا
   ر بهكنم، باز هم خداوند او را ام

______________________________  
  .35 -34): 41(فّصلت  -)1(

  .99 -97): 15(حجر  -)2(

  .34 - 33): 6(انعام  -)3(
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  :افزايد سپس مى »1« ».گويند شكيبا باش در برابر آنچه مى«: صرب كرد و فرمود

آله در متام حاالت و در برابر مهه مشكالت شكيبا بود و مهني سبب شد كه خداوند به دنبال آن پيامرب صلى اهللا عليه و 
اين  »2« ».شوند، و اين امامان را نيز توصيه به صرب كرد در خاندانش امامان و پيشوايان پيدا مى«: او را بشارت داد كه

  :جا بود كه پيغمرب گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود

  »3« .اْالمياِن َكالرَّْأِس ِمَن اجلََْسدِ الصَّبـُْر ِمَن 

  .صرب در برابر اميان مهچون سر است در مقابل تن

  .و سراجنام اين استقامت و صرب، سبب پريوزى او بر مشركان شد
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______________________________  
  .39): 50(ق  -)1(

  .24): 32(سجده  -)2(

  .3، حديث 88/ 2: الكاىف؛ 1، حديث 62، باب 60/ 68: حبار األنوار -)3(
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اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد » 5«فَِبَفْضِلَك اللَُّهمَّ َفَأْغِنِين َو ِبَعَظَمِتَك فَانـَْعْشِين َو ِبَسَعِتَك فَاْبُسْط َيِدي َو ِمبَا ِعْنَدَك َفاْكِفِين » 4«[ 
نُوِب َو َورِّْعِين َعِن اْلَمَحارِِم َو َال ُجتَرِّْئِين َعَلى اْلَمَعاِصي َو اْجَعْل َهوَ َو آِلِه َو َخلِّْصِين ِمَن  اَي ِعْنَدَك َو احلََْسِد َو اْحُصْرِين َعِن الذُّ

َو اْجَعْلِين ِيف ُكلِّ َحاالِيت » 6«ِبِه َعَليَّ ِرَضاَي ِفيَما َيرُِد َعَليَّ ِمْنَك َو بَارِْك ِيل ِفيَما َرَزقْـَتِين َو ِفيَما َخوَّْلَتِين َو ِفيَما أَنـَْعْمَت 
  ]َحمُْفوظاً َمْكُلوءاً َمْسُتوراً َممُْنوعاً ُمَعاذاً ُجمَاراً 

نيازم كن، و به بزرگيت مرتبه بلندم ده و به توانگريت، دستم را گشاده ساز، و به آنچه كه نزد  پس به احسانت ىب! خدايا
  .نيازم فرما توست ىب

ها پرهيز ده، و بر معاصى  ّمد و آلش درود فرست، و مرا از حسد رهاىي ده، و از گناهامن بازم دار، و از حرامبر حم! خدايا
رسد قرار ده، و مرا در  دلريم مگردان، و ميل و رغبتم را متوجه خود فرما، و خشنودمي را در آنچه از جانب تو به من مى

اى بركت ده، و مرا در متام حاالمت، حمفوظ،  اى، و احسان فرموده شيدهاى، و از روى بزرگوارى به من خب آنچه روزمي كرده
  .حراست شده، پوشيده، دست نايافتىن، پناه داده و امان يافته قرار ده

  148: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

فت ناپسند حسد، و مسئله دستگريى خداوند از عبدى كه به حق رو كرده و كفايت پروردگار از امور بنده، و مهچنني ص
برنامه حمّرمات و جرأت بر معاصى و مسئله حفظ آبرو و امنّيت، مسائلى است كه امام سّجاد عليه السالم در اين فراز از 

  .كند دعا بيان مى

  دستگريى خداوند از عبد



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

 

تواند او  كسى منىاگر خداوند دست كسى را بگريد و او را يارى و مورد توجه و لطف و كرم خود قرار دهد، به هيچ وجه  
  .را ذليل و از اين عزت و سربلندى به ذلت و سرافكندگى بكشاند و عزيز واقعى هم يعىن مهني

ناپذير، آرى، اگر كسى خدا پشتيبان او باشد و از او محايت كند، هرگز طعم  شكست: اند اهل لغت در معناى عزيز گفته
  .شكست و ذّلت را خنواهد چشيد

  :فرمايد مىحضرت على عليه السالم 

  »1« .العزيُز َمِن اْعتَـزَّ بِالطَّاَعةِ 

  .عزيز كسى است كه به سبب طاعت و فرمانربدارى حق، عزيز شده باشد

هاى دنيوى   اگر خداوند عّزت به انسان داد و حامى عبدش بود اين عّزت خداىي قابل زوال خنواهد بود و به خالف عّزت
باشد، اگر خداوند خبواهد كسى را عزيز كند و او را  و تغيري و حتول مىكه به حسب ظاهر عّزت است وىل قابل زوال 

اندازد از براى او، جهت رسيدن او  دوست داشته باشد از روى لطف و مرمحت خود آنچه را راست باشد، در دل او مى
  .به آنچه صالح حال او باشد و موجب رشد و توفيق او شود

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

______________________________  
  .3495، حديث 184: غرر احلكم -)1(
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  »1« .ِباْلَعفافِ   ِباْلَكفاِف َو اْكَتسى  َتفىاذا اَحبَّ اللَُّه َعْبداً اْهلََمُه الطَّاَعَة َو اْلَزَمُه اْلَقناَعَة َوفـَقََّهُه ِىف الّديِن َو قـَوَّاُه ِباْلَيقِني فَاكْ 

سازد و او را به فهم  افكند و قناعت را پيشه او مى اى را دوست بدارد، شوق عبادت در دل او مى چون خداوند بنده
كند و در جامه عفاف  خبشد و چنني انساىن به كفاف بسنده مى دارد و به دل او با يقني نريو مى بصريانه دين موفق مى

  .خرامد مى

  :سوره آل عمران 160فسري آيه و نيز آن حضرت در ت
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  »2« »َوَعَلى اللَِّه فـَْلَيتَـوَكَِّل اْلُمْؤِمُنونَ  بـَْعِدهِ  ِإن يَنُصرُْكُم اللَُّه َفَال َغاِلَب َلُكْم َوِإن َخيُْذْلُكْم َفَمن َذا الَِّذى يَنُصرُُكم ّمن

ا را واگذارد، چه كسى بعد از او مشا را اگر خدا مشا را يارى كند، هيچ كس بر مشا چريه و غالب خنواهد شد، و اگر مش
  .يارى خواهد داد؟ و مؤمنان بايد فقط بر خدا توّكل كنند

  :فرمايد مى

قاً َو اذا َأراَد اْلَعْبُد اْن ُمسَِّى اْلَعْبُد ِبِه ُمَوفَّ اذا افْـَعَل اْلَعْبُد ما اَمَرُه اللَُّه َعزََّوَجلَّ ِمَن الطَّاَعِة كاَن ِفْعُلُه ِوْفقاً ِألَْمِر اللَِّه َعزََّوَجلَّ َو 
َنُه َو بـَْنيَ تِْلَك اْلَمْعِصَيِة فـَتـَرََكها كاَن تـَرُْكُه َهلا بِتَـْوفيِق اللَِّه َتعاىل  ٍء ِمْن َمعاِصى اللَِّه َفحاَل اللَُّه تَباَرَك َو َتعاىل َشى  َيْدُخَل ىف َو   بـَيـْ

َنُه َو بـَْنيَ تِْلَك اْلَمعْ   َمىت َنُه َو بـَيـَْنها َحىتَّ يـَْرَتِكَبها فـََقْد َخَذَلُه َو َملْ يـَْنُصْرُه َو ملَْ ُخلَِّى بـَيـْ   »3« .يـَُوفـِّْقهُ  ِصَيِة فـََلْم َحيُْل بـَيـْ

   هر گاه بنده آنچه را كه خداوند عّزوجّل او را به آن امر فرموده از اطاعت، به

______________________________  
  .14671، حديث 11، باب 36/ 13: ؛ مستدرك الوسائل34، حديث 2باب ، 26/ 100: حبار األنوار -)1(

  .160): 3(آل عمران  -)2(

  .1، حديث 35، باب 242: ؛ التوحيد21، حديث 7، باب 200/ 5: حبار األنوار -)3(
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هاى  ند و چون بنده اراده كند كه در چيزى از معصيتنام جا آورد كردارش با امر خدا موافق باشد، آن بنده را موّفق مى
خداوند داخل شود، خداوند ميانه او و آن معصيت حايل و مانع شود و بنده، آن معصيت را ترك كند، به توفيق اهلى ترك  

كرده باشد و هرگاه ميان او و ميان آن معصيت جدائى افتد و سبب شود آن معصيت را مرتكب شود، خداوند او را 
  .گذاشته و توفيق خود را از او سلب منوده استوا 

  دورى از حسد

  

  .مرا از حسد دور نگه دار! خداوندا: فرمايد در ادامه دعا امام زين العابدين عليه السالم مى
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عبارت از اين است كه انساىن نسبت به انسان ديگر بدخواه باشد، از اين جهت كه خداوند به وى نعمىت عطا : حسد
برد و در دل متنا دارد، موجباتى فراهم آيد تا نعمت از صاحب نعمت سلب گردد و آن  از عطيه اهلى رنج مىفرموده و او 

  .پندارد قدر به متناى خويش عالقمند است كه از ميان رفنت نعمِت صاحِب نعمت را براى خويش نعمت مى

  :فرمايد امام على عليه السالم مى

  »1« .ِة َعمَّْن َحيُْسُدُه ِنْعَمٌة َعَلْيهِ انَّ َزواَل النـِّْعمَ   اْحلاِسُد َيرى

  .بيند حسود از بني رفنت نعمت از ديگران را، براى خودش نعمت مى

اگر در فرمايش حضرت على عليه السالم كمى انديشه كنيم به اين نتيجه خواهيم رسيد كه حسود در واقع دمشن نعمت 
  .اراحت و خشمگني استاش ن است نه صاحب نعمت، او از خداوند و تقسيم عطيه

  آرى، اصل حسد، كورى قلب و انكار فضل اهلى كه دو بال كفرند را به دنبال دارد

______________________________  
  .13401، ذيل حديث 55، باب 22/ 12: ؛ مستدرك الوسائل6840، حديث 301: غرر احلكم -)1(
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رسد، مانند ابليس كه ضررش به خودش رسيد و  حاسد قبل از آن كه به حمسود برسد به خودش مى به اين جهت ضرر
لعنت ابدى شامل حال او شد و آدم به مقام نبوت رسيد و خدا نكند كه اين صفت رذيله در كسى ملكه شود كه ديگر 

رتند يا بيشرت  -موفق به توبه نشده و مهيشه آرزوى ضرر به ديگران   .را دارد -دارند كه از او 

   جرأت بر معاصى

  

برد و درخواست  امام سّجاد عليه السالم از جرأت بر معاصى و عادى دانسنت خطا و گناه، نيز به خداوند متعال پناه مى
  .منايد مقام رضاى اهلى را مى

  :فرمايد نعمىت باالتر از رضايت خدا نيست كه امام صادق عليه السالم در تفسري رضا مى
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َحقيَقًة ُهَو   فاٍن َعْن َمجيِع اْخِتيارِه َو الرَّاضى  الرِّضا اْن يـَْرَضى اْلَمْحُبوَب َو اْلَمْكُروَه َو الرِّضا ُشعاُع نُوِر اْلَمْعرَِفِة، َو الرَّاضىِصَفُة 
  »1« .وُر اْلَقْلبِ اْلَمْرِضىُّ َعْنُه َو الرِّضا اْسٌم َجيَْتِمُع فيِه َمعاِىن اْلُعُبوِديَِّة َو تـَْفسُري الرِّضا ُسرُ 

رضا آن است كه انسان از چيزى راضى باشد، خواه آن چيز مطلوب او باشد يا نامطلوب و رضا شعاعى است از نور 
ها و متايالت خود دست بردارد و در مقابل خواسته خدا اعمال نظر  معرفت و شخص راضى كسى است كه از خواسته
در حقيقت كسى است كه خدا از او راضى باشد و رضا امسى است كه نكند و تسليم خواسته خدا باشد، شخص راضى 

  .مجيع مراتب عبودّيت و بندگى در او مجع است و معىن رضا، سرور قلب است

 چشم لذات او در بالها مى
 

 مات اومي مات اومي مات او

  

  )مولوى(

______________________________  
  .45حديث ، 63، باب 149/ 68: حبار األنوار -)1(
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  حفظ آبرو

  

منايد و از خداوند  امام زين العابدين عليه السالم در قسمت ديگرى از فراز دعا، درخواست حفظ آبرو و سالمىت مى
  .شده باشدخواهد او را در حصن و دژ حمكم خود قرار داده به طورى كه آبروى او در امان و سالمىت وى تضمني  مى

اگر شخصى خبواهد در كمال آرامش و طمأنينه باشد بايد كارى كند كه در حصار حضرت حق قرار بگريد، چون فقط دژ 
ها كه خودشان را در پناه دژهاى واهى و پوشاىل و خياىل  ناپذير است برخالف بعضى حمكم اهلى است كه حمكم و زوال

روزى به اين نتيجه خواهند رسيد كه اين دژها سراىب بيش نبوده و فقط در  اند و مال و ثروت و رياست و مقام قرار داده
  .شود سايه لطف و امنّيت اهلى است كه آرامش خاطر حاصل مى
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َك ِمْن نِيَِّتِه ُمثَّ ، َعَرْفُت ذلِ  ُدوَن اَحٍد ِمْن َخْلقى  َعْبٌد ِمْن ِعبادى  داُوَد عليه السالم َما اْعَتَصَم ىب  اىل  انَّ اللََّه َجلَّ َو َعزَّ اْوحى
ِباَحٍد ِمْن َخْلٍق   ِمْن َعبيدى َيكيُدُه اْهَل السَّمواِت َو اْألَْرِض َو ما فيِهنَّ االَّ َجَعْلُت َلُه اْلَمْخرََج ِمْن بـَْيِنِهنَّ َو َما اْعَتَصَم َعْبدٌ 

  »1« .ِمْن َيَدْيِه َو اَسْخُت اْألَْرَض ِمْن َحتِْتِه َو َملْ اباِل ِباىِّ واٍد َهَلكَ ، َعَرْفُت ذِلَك ِمْن نِيَِّتِه االَّ َقَطْعُت اْسباَب السَّمواِت  ُدوىن

هر بنده از بندگان من كه مرا پناهگاه خود بداند و به من توّسل جويد و به ! اى داود: خداوند متعال به داود پيغمرب فرمود
ا چنگ نزند و آنان را در پ ناهگاه خود نگريد و نّيت خود را هم پاك كند، اگر مهه اهل خملوقات من روى نياورد و به آ

  .ها را برايش بازكنم ها و زمني او را اذيت و آزار كنند، من راه خروج از آن فتنه آمسان

   اى از بندگامن به يكى از خملوقات پناه بربد و او را بر مقّدرات اما اگر بنده

______________________________  
  .96، ذيل حديث 96، باب 358: ؛ فقه الرضا42، ذيل حديث 63، باب 144/ 68: األنوارحبار  -)1(

  153: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

خود حاكم گرداند و نّيت او نيز بر اين گواهى دهد، مهه اسباب و وسايل دنيا را از وى قطع خواهم كرد و زمني را زير 
  .داشت كه در كجا به هالكت برسد پايش سست خواهم منود و با كى خنواهم

   امنّيت

  

امنّيت، نعمت بزرگ خداوند است چون در حميط ناامن، نه اطاعت خداوند مقدور است نه زندگى توأم با سربلندى و 
آسودگى فكر و نه تالش و كوشش و جهاد براى پيشربد اهداف اجتماعى، بدان جهت يوسف عليه السالم از ميان متام 

  :اى خداوند در مصر، مسأله امنّيت را بيان كرد و به پدر و مادر و برادران خود فرموده مواهب و نعمت

  »1« »اْدُخُلواْ ِمْصَر ِإن َشآَء اللَُّه ءَاِمِننيَ 

  .در كمال امنّيت وارد مصر شويد] آسوده خاطر و[مهگى با خواست خدا 

  .ها است آرى، نعمت امنّيت اساس و ريشه مهه نعمت
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  چشم از مهه بر هم زن گر عارف حق بيىن
 

  چون دل به يكى دادى آتش به دو عامل زن

 هم نكته وحدت را با شاهد يكتا گو
 

  هم بانگ انا احلق را بردار معظم زن

 ذكر از رخ رخشانش با موسى عمران گو
 

  حرف از لب جانبخشش با عيسى مرمي زن

 حال دل خونني را با عاشق صادق گو
 

  صوىف حمرم زنصاىف را با  رطل مى

______________________________  
  .99): 12(يوسف  -)1(

  

  154: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

 چون آب بقا دارى بر خاك سكندر ريز
 

  چون جام بچنگ آرى با ياد لب جم زن

  چون گرد حرم گشىت با خانه خدا بنشني
 

  بقدح كردى بر چشمه زمزم زن چون مى

  تكيه دهى وقىت بر ختت سليمان دهگر 
 

  ور پنجه زىن روزى در پنجه رستم زن

  گر دردى از او بردى صد خنده به درمان كن
 

  ور زمخى از او خوردى صد طعنه به مرهم زن

 يابنده عقبا شو يا خواجه دنيا شو
 

  يا ساز عروسى كن يا حلقه مامت زن

  گر مهدمى او را پيوسته طمع دارى
 

  پياپى ريز هم آه دمادم زن هم اشك

 را جمروح توان ديد  فروغى تا چند
 

  يا مرهم زمخى كن يا ضربت حمكم زن
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  )فروغى بسطامى(

  155: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

َعَليَّ َلَك ِيف َوْجٍه ِمْن ُوُجوِه َطاَعِتَك َأْو ِخلَْلٍق ِمْن  اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو اْقِض َعينِّ ُكلَّ َما أَْلَزْمَتِنيِه َو فـََرْضَتهُ » 7«[ 
َو َال َذاُت َيِدي ذََكْرتُُه َأْو َنِسيُتُه ُهَو َخْلِقَك َو ِإْن َضُعَف َعْن َذِلَك َبَدِين َو َوَهَنْت َعْنُه قـُوَِّيت َو َملْ تـَنَـْلهُ َمْقُدَرِيت َو َملْ َيَسْعُه َماِيل 

َك َفِإنََّك َواِسٌع َكِرٌمي َحىتَّ َال ا َقْد َأْحَصْيَتُه َعَليَّ َو أَْغَفْلُتهُ أَنَا ِمْن نـَْفِسي َفَأدِِّه َعينِّ ِمْن َجزِيِل َعِطيَِّتَك َو َكِثِري َما ِعْندَ يَا َربِّ ِممَّ 
  ] َف ِبِه ِمْن َسيَِّئاِيت يـَْوَم أَْلَقاَك يَا َربِ ءٌ ِمْنُه تُرِيُد َأْن تـَُقاصَِّين ِبِه ِمْن َحَسَناِيت َأْو ُتَضاعِ  يـَبـَْقى َعَليَّ َشيْ 

اى از بندگانت، در جهىت از جهات  بر حمّمد و آلش درود فرست، و مرا به اجنام متام آنچه براى خود يا بنده! خدايا
شود، و توان اى توفيق ده، و اگر بدمن از اجنامش ناتوان باشد، و نريومي از آن سست  طاعتت بر من الزم و واجب فرموده

و قدرمت به آن نرسد، و مال و منامل گنجايشش را نداشته باشد، خواه يادش باشم يا فراموشش كرده باشم، و آن تكليف، 
ام، آن را از عطاى عظيمت، و  اى، و من از اجنامش غفلت كرده از امورى باشد كه به حساب من گذاشته! اى پروردگارم
اى از جانب من ادا كن كه  آن تكاليف را به گونه! كه تو توانگر كرميى، اى پروردگارمات از جانب من ادا كن   رمحت واسعه

  .هامي بيفزاىي هامي كم كىن، و بر بدى كنم، الزم نيايد از خوىب چيزى از آن برعهده من مناند، تا روزى كه تو را مالقات مى

  156: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  گسرتدگى كرامت خدا

  »1« »ٍء ِعْلماً اَفال تـََتَذكَُّرونَ  ُكلَّ َشىْ    َرّىب  َوِسعَ 

  شويد؟ متذّكر منى] براى فهم توحيد[دانش پروردگارم مهه چيز را فراگرفته است، آيا 

توانند منشأ سود و نفع و پيشگري از ضرر نسبت به انسان شوند؛ زيرا علم و آگاهى  آرى، ىب جان و با جان جهان، منى
ندارد، و اگر هم داراى دانش باشند، دانش آنان دانش وسيع و احاطى نيست كه بتوانند متام مصاحل و  به مصاحل و مفاسد

  .مفاسد را درك كنند، عالوه بر اين از رساندن مصاحلى كه آگاهند و دفع مفاسدى كه به آن علم دارند، عاجزند

معىن كه به ملك و ملكوت و متام ظاهر وجود مقّدس اوست كه علم و ديگر صفاتش علم و صفات وسيع است، به اين 
  .و باطن هسىت احاطه دارد
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رساند، و ضررى كه متوجه موجودات  داند پس به مقتضاى دانستنش نفعى كه به مصلحت موجودات است به آنان مى مى
  .كند هسىت است، دفع مى

  »2« »ءٍ  َو َرْمحَىت َوِسَعْت ُكلَّ َشىْ 

  .و رمحتم مهه چيز را فرا گرفته است

ها، در عامل  ر ظاهر و باطن هسىت، در غيب و شهود، در ملك و ملكوت در ميان هسته امت، در سطح كهكشاند
  .اى نباشد ها، خالصه در كجاست كه از رمحت او اثر و نشانه جامدات، نباتات، حيوانات، انسان

رمحت او . حمض استهسىت عني رمحت است، شؤون هسىت، ملك وملكوت هسىت، اجزاى هسىت حمض رمحت و رمحت 
   مهه چيز را در برگرفته، اگر كسى

______________________________  
  .80): 6(انعام  -)1(

  .156): 7(اعراف  -)2(

  157: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

حمبوب حمروم از آن باشد تقصري خود اوست كه شرايط جلب رمحت را در خود حتقق نداده، و خود را از رمحت حضرت 
  .دور داشته است

   هاى رمحت خداوند در كالم امام سّجاد عليه السالم جلوه

  

  :كند هاى رمحت او را چنني بيان مى حضرت سّجاد عليه السالم جلوه

َوضيُع الَّذى َرفـَْعَتُه، َو انَا اْخلاِئُف الَّذى انَا الصَّغُري الَّذى َربـَّْيَتُه، َو انَا اْجلاِهُل الَّذى َعلَّْمَتُه، َو انَا الّضالُّ الَّذى َهَديـَْتُه، َو انَا الْ 
ذى اْغنَـْيَتُه، َوالضَّعيُف الَّذى قـَوَّيـَْتُه، آَمْنَتُه، َو اْجلائُع الَّذى اْشبَـْعَتُه، َواْلَعْطشاُن الَّذى اْرَويـَْتُه، َو اْلعاِرى الَّذى َكَسْوتَُه، َو اْلَفقُري الَّ 
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ليُل الَّذى اْعَزْزَتُه،  ءُ الَّذى اقـَْلَتُه، َو انَا  َو السَِّقيُم الَّذى َشَفْيَتُه، َو الّساِئُل الَّذى اْعَطْيَتُه، َو اْلُمْذِنُب الَّذى َستَـْرَتُه، َو اْخلاِطىَوالذَّ
ْسَتْضَعُف الَّذى َنَصْرَتُه، َو انَا الطَّريُد الَّذى آَويـَْتهُ 

ُ
  »1« .اْلَقليُل الَّذى َكثـَّْرَتُه، َو امل

ري و كوچكم كه توام پرورانيدى، و آن نادامن كه توام دانش خبشيدى، و آن گمراهم كه توام هدايت كردى، و آن من آن صغ
ام كه توام سري كردى، و آن  خوار و ذليلم كه توام عزت و رفعت دادى، و آن ترسامن كه توام امين ساخىت، و آن گرسنه

فقريى كه ىب نيازش كردى، و ناتواىن كه تواناييش دادى، و ذليلى كه  ام كه پوشاندى، و ام كه سريامب منودى، و برهنه تشنه
عزيزش گرداندى، و مريضى كه شفايش دادى، و سائلى كه به او عطا كردى، و گنهكارى كه بر گناهش پرده پوشيدى، و 

اى كه  خيته و آوارهخطاكارى كه عذرش را پذيرفىت، و اندكى كه بسيارش منودى، و مغلوب و ناتواىن كه ياريش كردى، و گر 
  .جايگاهش دادى

______________________________  
  .، دعاى ابومحزه مثاىل593: املصباح، كفعمى -)1(

  158: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :فرمايد قرآن مى

  »1« »ٍء َرْمحًَة َو ِعْلماً  َربَّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشىْ 

  .اى و دانش مهه چيز را فرا گرفته از روى رمحت! پروردگارا:] گويند و مى[

  »2« »انَّ الّلَه واِسٌع َعليمٌ 

  .يقيناً خدا بسيار عطا كننده و داناست

  »3« »َو كاَن الّلُه واِسعاً َحكيماً 

  .و خدا مهواره بسيار عطا كننده و حكيم است

  »4« »َفانَّ َرّىب َغِىنٌّ َكرميٌ 

  .نياز و كرمي است زيرا پروردگارم ىب
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  »5« »اْلَعْرِش اْلَكرميِ  ُهَو َربُّ 

  .پروردگار عرش نيكو و باارزش است] او[

اوضاع عامل هسىت چه درغيب و چه در شهادت، آيات انفس و آفاق، و آيات قرآن، و وضع مردم مؤمن در دنيا و 
شت و به خصوص رضوان اهلى مهه و مهه ذرّه   .اى از آثار كرم آن وجود مقدس است آخرت و درجات 

 شوقت در داستان نگنجد جانا حديث
 

 رمزى ز راز عشقت در صد بيان نگنجد

______________________________  
  .7): 40(غافر  -)1(

  .115): 2(بقره  -)2(

  .130): 4(نساء  -)3(

  .40): 27(منل  -)4(

  .116): 23(مؤمنون  -)5(

  

  159: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

 در كوى دل نباشد جوالنگه جاللت
 

 خلوتگه مجالت در جسم و جان نگنجد
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 سوداى زلف و خالت جز در خيال نايد
 

 انديشه وصالت جز در گمان نگنجد

 در دل چو عشقت آيد سوداى جان مناند
 

 در جان چو مهرت افتد عشق روان نگنجد

 دل كز تو بوى يابد در گلستان نپويد
 

 جان كز تو رنگ بيند اندر جهان نگنجد

 پيغام خستگانت در كوى تو كه آرد
 

 كاجنا زعاشقانت باد وزان نگنجد

 آن دم كه عاشقان را نزد تو بار باشد
 

 مسكني كسى كه آن جا در آستان نگنجد

  

  )فخرالدين عراقى(

  160: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اْرزُْقِين الرَّْغَبَة ِيف اْلَعَمِل َلَك ِآلِخَرِيت َحىتَّ َأْعِرَف ِصْدَق َذِلَك ِمْن قـَْلِيب َو َحىتَّ َيُكوَن اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو » 8«[ 
ِيل نُوراً أَْمِشي ِبِه ِيف َو آَمَن ِمَن السَّيَِّئاِت فـََرقاً َو َخْوفاً َو َهْب » 9«اْلَغاِلُب َعَليَّ الزُّْهَد ِيف ُدنـَْياَي َو َحىتَّ َأْعَمَل احلََْسَناِت َشْوقاً 

  ] ءُ ِبِه ِمَن الشَّكِّ َو الشُّبـَُهاتِ  النَّاِس َو أَْهَتِدي ِبِه ِيف الظُُّلَماِت َو َأْسَتِضي

م عمل براى خودت روزمي فرما، تا جاىي كه ! خدايا بر حممد و آلش درود فرست، و براى آخرمت ميل و رغبت در عمل، آ
رغبىت نسبت به دنيامي بر من چريه شود، و به صورتى كه از سر شوق  اى كه ىب بيامب، و به گونهدرسىت اين عمل را از قلبم 

ها در امان مامن، و نورى به من خبش كه به وسيله آن در ميان  ها را به جا آورم، و از بيم و ترس از عذاب، از بدى خوىب
ها، رهاىي يافته، روشىن اميان و اعتقاد  از اشك و شبهه مردم زندگى كنم، و در تاريكى با فروغش راه يامب، و به سبب آن

  .حمكم و استوار به دست آورم

   خلوص، زهد و نور باطن

  :در مجالت عرشى و نوراىن دعا به سه موضوع اشاره شده است

   اخالص - 1
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  زهد در دنيا - 2

  161: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

   نور باطن - 3

اى براى  گردد، و زمينه دريچه آيات قرآن و روايات اگر بنگرمي حّظ وافر و نصيب كامل متوجه ما مىاين سه واقعيت را از 
  .آورد شود، و قلب را به اشتياق عمل صاحل و نفرت از سيئات به حركت مى دنيا و آخرت ما مى

   اخالص - 1

   ىن و هوائى آزاد نگردد، و مفهوم واقعىتا كسى بر مراتب كفر و شرك و فسق اطالع نداشته باشد، و از اين بندهاى شيطا

  يْـرُُه َديّارٌ ال اله اّال اللَّه، و الَحْوَل و القـُوََّة االَّ ِباللَّه، َو الُمَؤثـَِّر ِىف الُوُجوِد اّال اللَّه، َو لَْيَس ِىف الّداِر غَ 

سرزمني معنوى، و مملكت  ، در ذات جانش جتّلى نكند، و علماً و عمًال وارد اين فضاى عرشى و ميدان ملكوتى، و
  .روحاىن نگردد، مزه شريين اخالص را چه در اميان و چه در اخالق و چه در عمل خنواهد چشيد

مگر ممكن است انسان دچار هزار حجاب ظلماىن باشد، و قدرت ديدن يار را از پس آن مهه حجاب داشته، و بتواند 
  .حمض او حركت كند

  :گويد مى» آداب الصالة«اخالص در عمل را چشيده بود در كتاب امام مخيىن رمحه اهللا كه خود مزه 

باشد و حقيقت  يكى از مهمات آداب نّيت كه از مهمات مجيع عبادات و از دستورهاى كلّيه شامله است، اخالص مى«
ريه و آن تصفيه منودن عمل است از شائبه غري خدا و صاىف منودن سّر است از رؤيت غري حق تعاىل در مجيع اعمال صو 
ادن بر انّيت و انانيت و غري و غرييت است يكسره قال . لبـّّيه و ظاهريه و باطنّيه و كمال آن ترك غري است مطلقاً و پا

  :اللَّه تعاىل
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  »1« »اال ِلّلِه الّديُن اْخلاِلصُ 
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  .كه دين خالص ويژه خداست! آگاه باشيد

نفسانيه و شيطانيه در دين باشد خالص خنواهد بود، و آنچه خالص نيست حق تعاىل اختيار نفرموده اگر يكى از حظوظ 
  .و آنچه شائبه غرييت و نفسانّيت دارد از حدود دين خارج است

ينَ    »2« »َو ما اِمُروا اّال ِليَـْعُبُدوا الّلَه ُخمِْلصَني َلُه الدِّ

  .را بپرستند، و اميان و عبادت را براى او از هرگونه شركى خالص كنند در حاىل كه فرمان نيافته بودند جز آن كه خدا

نْيا نـُْؤتِه ِمنـَْها َو ما َلُه ِىف اْآلِخَرِة ِمْن َنصيبٍ    »3« »َمْن كاَن يُرِيُد َحْرَث الدُّ

ره و نصيىب ني كسى كه زراعت دنيا را خبواهد، اندكى از آن را به او مى   .ستدهيم، وىل او را در آخرت هيچ 

  :فرمايد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مى

صيُبها، اِو اْمَرأٍة ، َفَمْن كاَن ِهْجرَتُُه اَىل الّلِه َو َرُسوِلِه َفِهْجرَتُُه اَىل الّلِه َو َرُسوِلِه، َو َمْن كاَن ِهْجرَُتُه اىل ُدْنيا يُ  ِلُكلِّ اْمِرٍئ ماَنوى
  »4« .هِ يـَْنَكُحها َفِهْجرَتُُه اىل ما هاَجَر الَيْ 

براى هر كس مهان است كه نّيت آن را كرده است، پس هر آن كس كه نيتش از هجرت، خدا و رسول او باشد، پس 
  هجرت او به خدا و رسول است، و اگر

______________________________  
  .3): 39(زمر  -)1(

  .5): 98(بّينه  -)2(

  .20): 42(شورى  -)3(

  .120، حديث 224/ 5: ؛ تاريخ مدينة دمشق8777 ، حديث792/ 3: كنز العمال  -)4(
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  .نيتش از هجرت رسيدن به دنيا يا ازدواج با يك زن باشد، بدون شك هجرتش به سوى مهان خواهد بود
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]  

   هجرت صورى و معنوى

  

  »1« »هِ َو َمْن َخيْرُْج ِمْن بـَْيِتِه ُمهاِجراً اَىل الّلِه َو َرُسوِلِه ُمثَّ يُْدرِْكُه اْلَمْوُت فـََقْد َوَقَع اْجرُُه َعَلى اللّ  ]

و كسى كه از خانه خود به قصد مهاجرت به سوى خدا و پيامربش بريون رود، سپس مرگ او را دريابد، مسّلماً پاداشش 
  .بر خداست

شريفه ممكن است متكّفل مجيع مراتب اخالص باشد، يكى هجرت صورى كه به بدن واقع نشود، و اين هجرت اگر آيه 
خالص براى خدا و رسول نباشد، بلكه براى حظوظ نفساىن اجنام گريد، هجرت اىل اللَّه و رسوله نيست و اين مرتبه 

  .اخالص صورى فقهى است

كه مبدء آن بيت مظلمه نفس است و غايت آن خداى تعاىل و رسول و ديگر هجرت معنوى و مسافرت باطىن است  
م به حق برگردد؛ زيرا كه رسول مبا هو رسول استقالل ندارد، بلكه آيت و مرآت و مناينده است، پس هجرت  اوست كه آ

  .او هجرت به حق است، حّب خاصان خدا حب خداست

ه كسى كه به مهاجرت معنوى و سفر قلىب عرفاىن از بيت پس حمصل معناى آيه شريفه به حسب اين احتمال آن است ك
نفس و منزل انانّيت خارج شد و مهاجرت اىل اللَّه كرد بدون ديد خود و نفسانيت و حيثيت خود جزاى او با حق تعاىل 

ول به است، و اگر سالك در سلوك اىل اللَّه يكى از حظوظ نفسانيه را طالب باشد ولو وصول به مقامات، بلكه گرچه وص
قرب حق كه براى رسيدن خود به قرب حق باشد، اين سلوك اىل اللَّه نيست بلكه سالك خارج از بيت نشده، بلكه مسافر 

  در

______________________________  
  .100): 4(نساء  -)1(
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  !اى زاويهاى به  اى، و از زاويه اى به گوشه جوف بيت است، از گوشه
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پس سفر اگر در مراتب نفس شد، و براى رسيدن به كماالت نفسانيه، سفر اىل اللَّه نيست بلكه من النفس اىل النفس 
است، وىل سالك را براى سفر اىل اللَّه، اين سفر ناچار پيش آمد كند، و جز كّمل از اوليا عليهم السالم نتواند كسى سفر 

  :ن شأن براى كّمل است و شايد آيه شريفهرباىن ىب سفر نفساىن كند فقط اي

  »1« »َسالٌم ِهَى َحىتَّ َمْطَلِع اْلَفْجرِ 

  .سالم و رمحت است] سراسر[دم  اين شب تا برآمدن سپيده

اشاره به اين سالمت از تصرّفات شيطاىن و نفساىن باشد در مجيع مراتب سري در لياىل مظلمه طبيعت كه براى كّمل ليلة 
ا در مجيع مراتب سري به سالمت القدر است تا طلو  ع فجر القيامة كه براى كّمل رؤيت مجال احديت است، و اما غري آ

  .نيستند، بلكه در اوائل امر هيچ سالكى از تصرفات شيطانيه خارج نيست

يقى پس معلوم شد كه اين مرتبه از اخالص كه سالمت از اول مرتبه سري اىل اللَّه تا آخر مراتب آن كه حصول موت حق
است، بلكه پس از حيات ثانوى حقاىن كه صحو بعد احملو است براى اهل سلوك و متعارف از اصحاب معرفت و 

ا  رياضت دست ندهد، و عالمت اين حنو از خلوص آن است كه غوايت شيطان را درراهى نيست، و طمع شيطان از آ
  .يكسره بريده است

  :فرمايد چنانچه در آيه شريفه مى

  »2« »اّال ِعباَدَك ِمنـُْهُم اْلُمخَلِصنيَ * ِتَك َالْغِويـَنـَُّهْم اْمجَعنيَ قاَل َفِبِعزَّ 

  .ات را مگر بندگان خالص شده* كنم به عزتت سوگند مهه آنان را گمراه مى: گفت

______________________________  
  .5): 97(قدر  -)1(

  .83 -82): 38(ص  -)2(
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  .و در اين جا اخالص به عني عبد نسبت داده شده نه به فعل عبد و اين مقامى است باالتر از اخالص در عمل
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  :فرمايد و شايد حديث معروف نبوى كه مى

  »1« .َمْن اْخَلَص لِّلِه اْرَبعَني َصباحاً َجَرْت يَنابيُع احلِْْكَمِة ِمْن قـَْلِبِه اَىل ِلسانِهِ 

  .شود هاى حكمت از قلبش بر زبانش جارى مى را براى خداوند خالص كند چشمههر كس چهل روز عمل خود 

مراد مجيع مراتب اخالص باشد يعىن اخالص عملى و صفىت و ذاتى، و شايد هم ظهور در اخالص ذاتى داشته باشد كه 
  .مراتب اخالص ديگر از لوازم اوست

   مراتب اخالص[

ا چه براى يكى از مراتب اخالص تصفيه عمل است، چه عم]  ل قلىب يا قالىب از شائبه رضاى خملوق، و جلب قلوب آ
حممدت يا براى منفعت يا براى غري آن، و در مقابل اين اتيان عمل است رياًء، و اين رياى فقهى است، و از مهه مراتب 

  .تر است تر و خسيس ها ىب ارزش تر و صاحب آن از مهه مرائى ريا پست

از حصول مقصودهاى دنيوى و مآرب زائله فانيه، گرچه داعى آن باشد كه خداى تعاىل به  تصفيه عمل است: مرتبه دوم
واسطه اين عمل عنايت كند، مثل خواندن مناز شب براى توسعه روزى و اتيان صالة اول ماه مثًال براى سالمت از آفات 

  .آن ماه و دادن صدقات براى سالمىت و ديگر مقصدهاى دنيوى

اند، در صورتى كه اتيان عمل براى  الص را بعضى از فقها عليهم الرمحة شرط صحت عبادات مشردهو اين مرتبه از اخ
   رسيدن به آن مقصود باشد، و اين خالف

______________________________  
  .94: ؛ جامع األخبار262/ 1:  شرح االمساء احلسىن -)1(
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هاى  حسب قواعد فقهيه، گرچه پيش اهل معرفت اين مناز را به هيچ وجه ارزش نيست، و مثل ساير كسبحتقيق است به 
  .مشروعه است بلكه شايد از آن نيز كمرت باشد
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تصفيه آن است از رسيدن به جنّات جسمانيه و حور و قصور و امثال آن از لّذات جسمانيه، و مقابل آن : مرتبه سوم
نچه در روايات شريفه است، و اين نيز در نظر اهل الّله چون ساير كسب هاست، اّال اين كه عبادات اجريان است، چنا

رت است، در صورتى كه قيام به امر كند و از مفسدات صوريه عمل را ختليص كند   .اين كاسب اجرتش بيشرت و 

و مقابل آن عبادت عبيد  هاى جسماىن موعود، آن است كه عمل را تصفيه كند از خوف عقاب و عذاب: مرتبه چهارم
است چنانچه در روايت است، و اين عبادت نيز در نظر اصحاب قلوب قيمىت ندارد، و از نطاق عبوديت خارج است و 

در نظر اهل معرفت فرق نكند كه انسان عملى را بكند از خوف حدود و تعزيرات در دنيا يا خوف عقاب و عذاب 
شىت، در اين كه هيچ يك براى خدا نيست و داعى  ، يا براى رسيدن به زنهاى دنياىي آخرتى، يا براى رسيدن به زن هاى 

بر داعى امر است كه مطابق قواعد فقهّيه عمل را از بطالن صورى خارج كند، وىل دربازار معرفت اين متاع را ارزشى 
  .نباشد

ازلّيه ابديه، و منسلك شدن در سلك   تصفيه عمل است از رسيدن به سعادات عقليه و لّذات روحانيه دائمه: مرتبه پنجم
و در مقابل آن عمل منودن براى اين مقصد است، و . كروبّيني و منخرط شدن در جرگه عقول قادسه و مالئكه مقربني

اين درجه گرچه درجه بزرگ عاىل و مهمى است و حكما و حمققني به اين مرتبه از سعادت خيلى امهّيت دادند و براى آن 
، وىل در مسلك اهل اللَّه اين مرتبه نيز از نقصان سلوك، و سالك آن نيز كاسب و از اجريان به مشار ارزش قائل شدند

  .ها دارد رود، گرچه در متجر و مكسب با سايرين فرق مى
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لذات و حرمان از اين سعادات و و در ازاى اين مرتبه كه مرتبه ششم است، تصفيه آن است از خوف عدم وصول به اين 
اى است و از حد اشتهاى امثال نويسنده خارج  در مقابل عمل براى اين مرتبه از خوف است، و اين نيز گرچه مرتبه عاليه

  .است، وىل در نظر اهل الّله اين نيز عبادت عبيد است و عبادت معّلل است

جتتصفيه آن است از وصول به لذات مجال اهلى : مرتبه هفتم هاى انوار سبحات غري متناهى كه عبارت از  و رسيدن به 
جّنت لقا است، و اين مرتبه يعىن جنت لقا از مهمات مقامات اهل معرفت و اصحاب قلوب است و دست آمال نوع از 

  .آن كوتاه است و اوحدى از اهل معرفت به سعادت اين شرف مشرفند

ء اللَّه هستند ولكن اين كمال مرتبه كّمل اهل اللَّه نيست بلكه از مقامات و اهل حب و جذبه از كّمل اهل اللَّه و اصفيا
است   .معموىل سرشار آ
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و اين كه در ادعيه مثل مناجات شعبانيه حضرت امري املؤمنني و اوالد طاهرينش اين مرتبه را خواسته، يا اشاره به داشنت آن 
ا منحصر به مهني مرتبه است ، چنانچه مرتبه هشتم كه در ازاى اين مرتبه است و آن عبارت منوده نه آن كه مقامات آ

  .است از تصفيه عمل از خوف فراق نيز از كمال مقامات كّمل نيست

  :و اين كه جناب امري املؤمنني عليه السالم

  »1« .َكْيَف اْصِربُ َعلى ِفراِقكَ 

  .چگونه دورى تو را حتمل كنم

باجلمله تصفيه عمل از اين دو مرتبه نيز در نزد اهل اللَّه الزم است و . وستاز مقامات معموىل سرشار او و مثل ا: گويد
عمل به آن معلل و از حظوظ نفسانيه خارج نيست، و اين كمال خلوص است و پس از اين مراتب ديگرى است كه از 

  و بيان آن اين جا. حدود خلوص خارج و در حتت ميزان توحيد و جتريد و واليت است

______________________________  
  .، دعاى كميل847: مصباح املتهّجد -)1(
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  »1« ».مناسب نيست

  از اشك روان آب بده مزرع طاعت
 

  تا الله و رحيان دمد از كشت و زراعت

  صد سال اگر در ره طاعت بربى رنج
 

  چون عشق ندارى ندهد فائده طاعت

  سجده طاعات تو آندممقبول شود 
 

  گر زمزمه عشق بود ذكر و مساعت

  گويند كه در كنج قناعت مهه رنج است
 

  من گنج روان يافتم از كنج قناعت

  گر روى عنايت تو زما باز بپيچى
 

  ما گردن تسليم نپيچيم زطاعت

 هر كس به شفيعى ز تو عذر گنه آرد
 

  من عشق تو در پيش تو آرم به شفاعت
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  )رضاقلى خان شريازى، مها(

  زهد در دنيا - 2

گريى از دنيا و آنچه كه از اين سفره گسرتده بر انسان حالل است، به حنوى كه آبروى انسان را حمفوظ بدارد، و اهل  ره
و عيال برابر شأنشان در گشايش باشند، و از اين طريق آخرت انسان آباد گردد، امرى است مشروع و طبيعى و ممنوع 

اى است غري طبيعى، و اگر   اى است خالف شرع و برنامه هاىي كه در آن قرار دارد، مسئله ودن خويش از دنيا و نعمتمن
ره برى از  كسى به نّيت رسيدن به كماالت ملكوتى و مقامات معنوى خود را از امور دنيا و كسب و كار و معيشت و 

ند كه اين برنامه علت رسيدن به مقامات اهلى و ميدان قرب حق هاى اهلى و الطاف رباىن حمروم سازد، بايد بدا نعمت
اند  نيست، بلكه حمروميت صرف است، و حتّمل زجر و مشقت بيهوده و ىب ثواب، و آنان كه زهد را به اين معنا گرفته

  .اند مرتكب اشتباه و خطا شده

   هزهد آن چنان كه از معارف اهلى و قواعد اسالمى، و روايات نوراىن استفاد

______________________________  
  .176: آداب الصالة، امام مخيىن -)1(

  169: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .هاى باطل جنبه بازدارندگى دارد شود امرى قلىب و حقيقىت باطىن است كه نسبت به امور حرام و برنامه مى

كند، و از  كند كه از حالل خدا به اندازه استفاده مى زهد مى كسى با توفيق حق و عنايت اهلى، قلب خود را منور به نور
منايد، و مازاد درآمد خود را در جائى كه خداوند مهربان مقرر فرموده، خرج  حرام اهلى مانند گوسپند از گرگ فرار مى

  .كند مى

خدا، انساىن سهل و  زاهد كسى است كه قانع به حالل حق، و خوددار از حرام اهلى، و در صرف مال و ثروت در راه
  .زهد از اخالق انبيا و امامان و اولياى خاص اهلى و طالبان سعادت دنيا و آخرت است. آسان است

  .توان سامل زيست، و دامن از حرام اهلى پاك داشت بدون زهد منى
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   زهد در روايات

  

  »1« .َيْشَغُلَك َعِن الّلهِ تـَْرُك ما : ُسِئَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله َعِن الزُّْهِد، قالَ 

  .كند رها كردن آنچه كه تو را از خدا به چيز ديگر سرگرم مى: از رسول خدا از زهد پرسيدند فرمود

  :ىف َحديٍث َعِن النَِّىبِّ صلى اهللا عليه و آله َعْن َجْربِئيَل حَني َسأَلهُ َعْن َتفسِري الزُّْهِد، قالَ 

  »2« .يـُْبِغُض ما يـُْبِغُض خاِلُقُه، َويـََتَحرَُّج ِمْن َحالِل الدُّنْيا، َو اليـَْلَتِفُت اىل َحراِمهاحيُِبُّ ما حيُِبُّ خاِلُقُه، َو 

: در روايىت از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله است به هنگامى كه از امني وحى تفسري زهد را پرسيد، جربئيل گفت
  دوست داشته باشيد آنچه را خداوند دوست دارد، و

______________________________  
  .197/ 21: ؛ تاريخ االسالم، ذهىب247/ 26: تاريخ مدينة دمشق -)1(

، حديث 62، باب 49/ 12: ؛ مستدرك الوسائل20257، حديث 4، باب 194/ 15: وسائل الشيعة -)2(
13484.  

  170: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

شود وىل توجه به حرام آن  در حالل دنيا دچار عسرت و مشكل و سخىت مىدمشن داشته باشد آنچه را خدا دمشن دارد، 
  .كند منى

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

ْنيا فـَتـَرََكها ِمْن َخماَفِة الّلِه آَمَنهُ ِمَن اْلَفزَِع ا   »1« .اْجلَنَّةَ  ْالْكَربِ َو اْدَخَلهُ َمِن اْجتَـَهَد ِمْن امَّىت ِبتَـْرِك َشْهَوٍة ِمْن َشَهواِت الدُّ

هر كس از اّمت من براى ترك شهوتى از شهوات دنياىي بكوشد، و آن را حمض ترس از حق ترك كند، خداوند او را از فزع 
شت منايد   .اكرب امان دهد، و وى را وارد 
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  :امرياملؤمنني عليه السالم فرمود

ْنيا :زاءٌ َوهاءٌ َودالٌ : الزُّْهُد ِىف الدُّنْيا َثالثَُة اْحُرفٍ    »2« .َفامَّا الزّاءُ فـَتَـْرُك الزّيَنِة، َو امَّا اْهلاء فـَتَـْرُك اْهلَواِء، َو امَّا الّداُل فـَتَـْرُك الدُّ

  .زهد در دنيا سه حرف است زاء و هاء و دال، اما زاء ترك زينت است، هاء ترك هواى نفس و دال ترك دنياست

  :از حيىي بن معاذ درباره زاهد نقل شده است

آيد، و لباسش مهان است كه او را از  صادق قوت غذايش مهان است كه از زمحت بازو و حالل اهلى به دست مى زاهد
گردد، دنيا زندان اوست، خلوت جملس  كند، و مسكنش مهان است كه نصيب او مى سرما و گرما و ديد ديگران حفظ مى

روردگار انيس او، ذكر رفيق او، زهد مهنشني او، حزن اوست، قرب خوابگاه او، عربت گرفنت فكرت او، قرآن گفتار او، پ
شأن او، حيا شعار او، جوع خورشت او، حكمت كالم او، خاك فرش او، تقوا زاد و توشه او، سكوت غنيمت او، صرب 

   تكيه

______________________________  
  .189/ 1: ارشاد القلوب، ديلمى -)1(

  .109: جامع األخبار -)2(

  171: ، ص9 صحيفه سجاديه، جتفسري و شرح 

شت آخرين نقطه حركت و سفر اوست حضرت  »1« .گاه او، توّكل حسب او، عقل راهنماى او، عبادت حرفه او، و 
  :حق به رسولش خطاب فرمود

  »2« .اْن اْحَبْبَت اْن َتُكوَن اْورََع الّناِس فَاْزَهْد ِىف الدُّنْيا، َو اْرَغْب ِىف اْآلِخَرةِ 

  .ترين مردم و پارساترين آنان باشى در دنيا زهد و نسبت به آخرت رغبت داشته باش دارى پاك دامناگر عالقه 

  :آيد از عشق به دنياىي كه مورد نظر حق نيست چند صفت پديد مى

حرص، حسد، كرب، حّب رياست، حّب راحت، حّب كالم، حّب برترى، و حّب ثروت، و مهني است كه رسول خدا 
  :فرمود
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  »3« .ْنيا َرْأُس ُكلِّ َخطيَئةٍ ُحبُّ الدُّ 

  .عشق به دنيا آغاز و ابتداى متام معاصى و خطاهاست

  :اند اهل اللَّه و اهل عرفان فرموده

ا َقليِلها َو َكثِريها َو ماِهلَا َو جاِهها َكما انَّ ِباْلَمْوتِ  ِ نْيا َو َشَهوا   .ِمْنهاَخيُْرُجوَن  الزُّْهُد ُهَو اْخلُُروُج ِمْن َمتاِع الدُّ

زهد خروج از متاع دنيا و شهوات آن است، اندك و بسيار آن ثروت و منصب آن، چنانكه با مرگ از مهه اينها خارج 
  .شوند مى

، َو َحقيَقُتُه ُخُروُج ُحبِّ  نـَْيوىِّ   .ِه َعِن اْلَقْلبِ ما ِسَوى اللّ الزُّْهُد ُخُروُج النـَّْفِس َعْن َحالَوِة اللَّّذاِت اجلِْسمانِيَِّة َو اْلَمتاِع الدُّ

______________________________  
  .132/ 13: احياء علوم الدين -)1(

  .13483، حديث 62، باب 48/ 12: ؛ مستدرك الوسائل6، حديث 2، باب 22/ 74: حبار األنوار -)2(

، حديث 62، باب 45/ 12: ؛ مستدرك الوسائل20، ذيل حديث 58، باب 315/ 67: حبار األنوار -)3(
13477.  

  172: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

هاى جسمى و متاع دنيوى است، و حقيقت آن خارج كردن عشق غري خدا از دل  زهد بريون رفنت نفس از شرييىن لذت
  .است

  :حضرت زين العابدين عليه السالم فرمود

  :اال َوانَّ الزُّْهَد ِىف آيٍَة ِمْن ِكتاِب الّلهِ 

  »2« .»1« »َعلى ما َفاَتُكْم َو التـَْفَرُحوا ِمبا آتاُكمْ ِلَكْيال َتْأَسْوا 
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از آنچه از دست مشا رفت متأسف و ناراحت نشويد، : آگاه باشيد كه زهد در يك آيه قرآن بيان شده است و آن اين كه
  .آيد خوشحال نگرديد و به آنچه كه نزد مشا مى

  :فرمايد حضرت باقر عليه السالم مى

نُوِب َخماَفَة النّارِ َعِجْبُت ِلَمْن حيَْ    »3« .َتِمى ِمَن الطَّعاِم َخماَفَة الّداِء، َكْيَف ال َحيَْتِمى ِمَن الذُّ

  .كند كند، وىل از ترس عذاب از گناه خوددارى منى در عجبم از كسى كه به خاطر مرض از غذا خوددارى مى

   نور باطن - 3

 و عملى به نبوت انبيا و امامت امامان، آراستگى به عشق ورزيدن به حق، اجراى دستورهاى حضرت او، توّجه قلىب
حسنات اخالقى، عبادت با حال، خدمت به خلق اهلى، دورى از حمرمات، تقوا و پرهيزكارى، مهه و مهه باعث جتّلى نور 

   بينش و بصريت در باطن انسان است، نورى كه مهچون پيامرب راه را از چاه

______________________________  
  .23): 57(حديد  -)1(

  .4، حديث 128/ 2: ؛ الكاىف21، باب 136/ 75: حبار األنوار -)2(

  .107/ 2: ؛ كشف الغّمة34، حديث 137، باب 347/ 70: حبار األنوار -)3(

  173: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

منايد،  كردن را در ميان مردم روشن مىشناساند، و مسري صحيح زيسنت و پاك زندگى   منايد، و حق را از باطل باز مى مى
اند،  اين نور جز نور اهلى كه حمصول عبوديت خالص است چيز ديگرى نيست، قرآن جميد و روايات به اين نور اشاره كرده

  .اند و اين نور را ميوه حيات اهلى انسان، و حمصول تقوا و اميان به خدا و رسول دانسته

  نور باطن در قرآن جميد
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  »1« »ٍج ِمْنهاَمْن كاَن َمْيتاً َفَأْحيـَْيناُه َو َجَعْلنا َلُه نُوراً َميْشى ِبِه ِىف الّناِس َكَمْن َمثـَُلُه ِىف الظُُّلماِت لَْيَس ِخبارِ اَو «

زنده كردمي، و براى وى نورى قرار ]  به وسيله هدايت و اميان[مرده بود و ما او را ]  از نظر عقلى و روحى[آيا كسى كه 
ِى جهل و  [ها  حركت كند، مانند كسى است كه در تاريكى]  به درسىت و سالمت[ تا در پرتو آن در ميان مردم دادمي

  !است و از آن بريون شدىن نيست؟]  گمراهى

ُكْم نُوراً َمتُْشوَن ِبِه َو يـَْغِفْرَلُكْم َو الّلُه َغُفوٌر يا ايُّها الَّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا الّلَه َو آِمُنوا ِبَرُسوِلِه يـُْؤِتُكْم ِكْفَلْنيِ ِمْن َرْمحَِتِه َو َجيَْعْل لَ 
  »2« »َرحيمٌ 

از خدا پروا كنيد و به پيامربش اميان آوريد تا دو سهم از رمحتش را به مشا عطا كند، و براى مشا نورى قرار دهد  ! اى مؤمنان
  .بسيار آمرزنده و مهربان است راه سپاريد و مشا را بيامرزد، و خدا]  در ميان مردم[كه به وسيله آن 

   شود و از اجر مطلق انسان با آراسته شدن به اين نور از طايفه صديقون و شهدا مى

______________________________  
  .122): 6(انعام  -)1(

  .28): 57(حديد  -)2(

  174: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ره گردد و تا ابد از در پيشگاه حق برخوردار مى   .گردد مند مى اين نور 

ْم َهلُْم اْجُرُهْم َو نُورُ  يُقوَن َو الشَُّهداءُ ِعْنَد َرِِّ   »1« »ُهمْ َو الَّذيَن آَمُنوا بِالّلِه َو ُرُسِلِه اولِئَك ُهُم الصِّدِّ

براى آنان ] و[هستند،  نزد پروردگارشان]  اعمال[و كساىن كه به خدا و پيامربش اميان آوردند، آنانند كه صّديقان و گواهان 
  .شان]  اميان[شان و نور ]  اعمال[است پاداش 

  .شود كند و راهنماى صاحب نور به سوى عنايت حق مى اين نور در قيامت كربى ظهور مى

اُر خاِلديَن ِفيها يـَْوَم تـََرى اْلُمْؤِمنَني َو اْلُمْؤِمناِت َيْسعى نُوُرُهْم بـَْنيَ اْيِديِهْم َو ِباْمياِِْم ُبْشراُكُم اْليَـوْ  ْ َم َجّناٌت َجتْرى ِمْن َحتِْتَها اْال
  »2« »ذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعظيمُ 
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بيىن كه نورشان پيش رو و از جانب راستشان  كه مردان و زنان بااميان را مى]  است[روزى ] اين پاداش نيكو و باارزش در[
شتامروز مشا :] گويند به آنان مى[كند،  شتابان حركت مى رها جارى ]  درختانِ [هاىي كه از زيِر  را مژده باد به  آن 

ا جاودانه   .ايد، اين است آن كامياىب بزرگ است، در آ

باشد قرآن جميد است، قرآىن كه جز  منبع مسائل امياىن و اخالقى و عملى و آنچه كه مربوط به تقوا و حق و حقيقت مى
  .نور چيز ديگرى نيست

  »3« »هاٌن ِمْن َربُِّكْم َو انـَْزْلنا اَلْيُكْم نُوراً ُمبيناً َقْد جاءَُكْم بـُرْ 

  و دليلى چون پيامرب[يقيناً از سوى پروردگارتان براى مشا برهان ! اى مردم

______________________________  
  .19): 57(حديد  -)1(

  .12): 57(حديد  -)2(

  .174): 4(نساء  -)3(

  175: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .به سوى مشا نازل كردمي]  مانند قرآن[آمد؛ و نور روشنگرى ]  و معجزاتش

منظور از نور در بعضى از آيات قرآن جميد ائمه طاهرين عليهم السالم هستند كه مردم به واسطه آنان در صراط مستقيم 
ه پس از وفات رسول خدا آنان ك. رسند گريند، و به عنايت و رمحت خاص حضرت حق در دنيا و آخرت مى قرار مى

داراى زندگى درست و زيست صحيح و حكيمانه بودند از بركت پريوى از ائمه معصومني عليهم السالم و آنان كه 
  .درتاريكى فرو رفتند، به خاطر جدائى از واليت امامان معصوم به اين بدخبىت و شقاوت ابدى دچار شدند

طاقت فرساى داخلى و خارجى هستند به علت آن است كه حيات هاى  هاىي كه دچار بالهاى سخت و گرفتارى ملت
آنان جداى از آهنگ حيات اولياى و اصفياى اهلى است و اين مهان است كه رسول خدا صلى اهللا عليه و آله قبل از 

  :وفاتش اعالم فرمود
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 .َحّىت َيرِدا َعَلىَّ احلَْْوَض ما اْن َمتَسَّْكُتْم ِِما َلْن َتِضلُّوا ِمْن بـَْعِدى اَبداً ِكتاَب الّلِه َو ِعتـَْرِتى، َلْن يـَْفَرتِقا : اّىن تارٌِك فيُكُم الثـََّقَلْنيِ 
»1«  

شوند،  قرآن و اهل بيتم، اين دو تا ورود به من در كنار حوض از هم جدا منى: ا در ميان مشا گذاشتم من دو چيز گران
  .هاست خنواهيد ديد هرگز روى گمراهى كه اساس مهه گرفتارىاگر درباطن و ظاهر متمسك به اين دو حقيقت شويد 

ها و بالهائى كه حمصول گمراهى و  هاىي هستند، گرفتارى بينيم اكثر مسلمانان جهان دچار انواع گرفتارى وىل امروز مى
  .و اين نيست مگر جدا زيسنت آنان از آهنگ قرآن و امامت و رهربى اهلى. ضاللت است

  :الم در تفسري آيه شريفهامام باقر عليه الس

______________________________  
/ 5: ؛ املعجم الكبري953، حديث 187/ 1: سوره نساء؛ كنز العمال 69، ذيل آيه 399/ 4: تفسري امليزان -)1(

  .4923، حديث 154

  176: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »ى انـْزَْلناَفآِمُنوا بِالّلِه َو َرُسوِلِه َو النُّوِر الَّذ

  .پس به خدا و پيامربش و نورى كه نازل كردمي، اميان آوريد

  :فرمايد مى

  »2« .وبـُُهمْ َوالّلِه اْالِئمَُّة، َو ُهْم يـُنَـوُِّروَن ِىف قـُُلوِب اْلُمْؤِمنَني، َحيُْجُب الّلُه نُوَرُهْم َعمَّْن َيشاءُ فـَُتْظَلُم قـُلُ 

منايند، و خداوند  يه نور امامان معصوم است، و آنان باطن مردم مؤمن را روشن مىبه خدا سوگند كه نور مذكور در اين آ
  .شود هاى آنان تاريك مى دارد، پس دل نور ائمه را از كساىن كه لياقت آن را ندارند حمبوب مى

اين مهه سبب در هر صورت از اميان به خدا و قيامت و عمل صاحل و اخالق حسنه و تقوا و پرهيزكارى غفلت نكنيد كه 
توان حيات طيّبه كسب كرد و از  نور خدا و نور حممد و نور امامان عليهم السالم در قلب است، نورى كه از بركت آن مى

هاى جهل و گمراهى و غفلت و فسق و عصيان به توفيق اهلى بريون آمد، و در سايه واليت اهلى قرار گرفت، و از  تاريكى
  :واليت شيطان در امان ماند
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ونـَُهْم ِمَن النُّوِر اَىل الظُُّلماِت أُْولِئَك ُه َوِىلُّ الَّذيَن آَمُنوا ُخيْرُِجُهْم ِمَن الظُُّلماِت اَىل النُّوِر َو الَّذيَن َكَفُروا اْوِلياُءُهْم الطّاُغوُت ُخيْرِجُ اللّ 
  »3« »َأْصحُب النَّاِر ُهْم ِفيَها خِلُدونَ 

به سوى نوِر ] ى جهل، شرك، فسق وفجور[ها  اند؛ آنان را از تاريكى وردهخدا سرپرست و يار كساىن است كه اميان آ
  ]اميان، اخالق حسنه و تقوا[

______________________________  
  .8): 64(تغابن  -)1(

/ 1: ؛ الكاىف5، حديث 18، باب 308/ 23: سوره تغابن؛ حبار األنوار 8، ذيل آيه 372/ 1: تفسري القمى -)2(
  .با كمى اختالف، 1، حديث 194

  .257): 2(بقره  -)3(

  177: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

برند؛  ها بريون مى و كساىن كه كافر شدند، سرپرستان آنان طغيان گرانند كه آنان را از نور به سوى تاريكى. برد بريون مى
  .اند اند و قطعاً در آن جا جاودانه آنان اهل آتش

 دل ظهوركرده شهنشاه عشق در حرم 
 

 قد زميان برفراشت رايت الّلُه نور

  اى شتافت در طلب جذوه موسى جان مى
 

 كرد جتّلى زغيب بارقه خنل طور

  شرح بيان قاصر است در صفت اشتياق
 

 انََّك اْنَت اْخلبري تـَْعَلُم ما ِىف الصُّدور

 اى زتو مشتاق را، وى ز تو عّشاق را
 

 ديده بساط نشاط، سينه سراى سرور

  اى زشؤون صفات، وى ز تقاضاى ذات
 

 با مهه نزديك تو در مهه پيوسته دور

 حسن تو در هر زمان جلوه ديگر كند
 

 افكند اندر جهان فتنه و غوغا و شور

  هر كه در آن راه شد با قدم نيسىت
 

 هسىت جاويد يافت از تو ببزم حضور
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 آن كه مجال تو ديد جام وصالت كشيد
 

 كف غلمان و حور  باده جّنت خنواست از

 نور على راهرب تا نشود در نظر
 

 زين ره خوف و خطر كس ننمايد عبور

  

  )نورعلى شاه اصفهاىن(

  178: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

   نور باطن در روايات

  

  :فرمايد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مى

  »1« .النُّوُر اْلُمبنيُ انَّ هَذا اْلُقْرآَن ُهَو َحْبُل الّلِه َو ُهَو 

  .اين قرآن ريسمان اهلى و نور روشنگر است

  :فرمايد حضرت جمتىب عليه السالم مى

  »2« .انَّ هَذا اْلُقْرآَن فيِه َمصابيُح النُّورِ 

  .به حقيقت كه در اين قرآن چراغهاى نور است

  :فرمايد امري املؤمنني عليه السالم مى

  »3« .ِشفاءٌ ِلما ِىف الصُُّدورِ  َواْسَتْشُفوا ِبُنورِِه َفانَّهُ 

  .به نور قرآن طلب شفا براى متام دردهاى باطىن و معنوى كنيد كه اين منبع كرامت شفاى دردهاى باطن است
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  :فرمايد امام على عليه السالم درباره رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مى

  »4« .َلَمَع ُضْوُؤُه َو ِشهاٌب َسَطَع نُورُهُ ، ِسراٌج  فـَُهَو اماُم َمِن اتَّقى، َوَبصريَُة َمِن اْهَتدى

او امام كسى است كه تقوا پيشه كند، و بصريت انساىن است كه پذيراى هدايت باشد، چراغى است كه فروغش 
  .شود اى است كه نورش پخش مى درخشد، و ستاره مى

______________________________  
  .40: ؛ جامع األخبار4638ث ، حدي10، باب 258/ 4: مستدرك الوسائل -)1(

  .573/ 1: ؛ كشف الغمة35، حديث 1، باب 32/ 89: حبار األنوار -)2(

  .109خطبه : ج البالغه -)3(

  .93خطبه : ج البالغه -)4(

  179: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :فرمايد امري املؤمنني عليه السالم مى

ا َمَثلى َنُكْم َكَمَثِل   امنَّ   »1« .السِّراِج ِىف الظُّْلَمةِ بـَيـْ

  .جز اين نيست كه من در ميان مشا مانند چراغ در تاريكى هستم

  :كند امام على عليه السالم از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله روايت مى

َلُه اْلُمْلُك َو َلُه احلَْْمُد، ُحيْىي َو ُمييُت، و ُهَو َعلى   ال الَه االَّ الّلُه َوْحَدُه الَشريَك َلُه،: اْكثـَُر ُدعائى َو ُدعاءُ اْالنِْبياِء قـَْبلى ِبَعرََفةَ 
  .ٍء َقديرٌ  ُكلِّ َشىْ 

اْمرى، َو اُعوُذ ِبَك ِمْن ِوْسواِس  اللَُّهمَّ اْجَعْل ِىف َمسْعى نُوراً، َو ِىف َبَصرى نُوراً، َو ِىف قـَْلىب نُوراً، اللَُّهمَّ اْشرَْح ِىل َصْدرى، َوَيسِّْر ىل
  »2« .وِر َو َشتاِت اْالمرالصُّدُ 
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باشد، محد وملك  خدائى جز اللَّه نيست، براى او شريك منى: اكثر دعاى من و دعاى انبياى قبل از من در عرفه اين بود
  .مرياند، او بر هر چيز تواناست كند و مى براى اوست، زنده مى

ايت كن، كارم را آسان فرما، من از وسواس در گوش و چشم و قلبم نور قرار بده، اهلى شرح صدر به من عن! خداوندا
م خوردگى امورم به حضرت تو پناه مى   .آورم سينه و 

  :فرمايد حضرت صادق عليه السالم مى

، َو طََلْبُت نُوَر اْلَوْجِه لصََّدَقةِ َطَلْبُت نُوَر اْلَقْلِب فـََوَجْدُتُه ِىف التـََّفكُِّر َو اْلُبكاِء، َو طََلْبُت اجلَْواَز َعَلى الصِّراِط فـََوَجْدُتُه ِىف ا
  »3« .فـََوَجْدُتُه ِىف َصالِة اللَّْيلِ 

______________________________  
  .208، حديث 119: ؛ غرر احلكم229خطبه : ج البالغه -)1(

  .3388/ 4: ؛ ميزان احلكمة107/ 7: ؛ املصّنف، ابن اىب شيبة117/ 5: السنن الكربى، بيهقى -)2(

؛ جامع أحاديث 553/ 6: ؛ مستدرك سفينة البحار13810، حديث 101، باب 173/ 12: وسائلمستدرك ال -)3(
  .234/ 14: الشيعة

  180: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

به دنبال نور قلب شدم، آن را در انديشه و گريه يافتم، طالب ورقه عبور از صراط شدم آن را در صدقه ديدم، خواستارنور 
  .شدم آن را در مناز شب پيدا كردمروى و آبرو 

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  »1« .َصالُة اللَّْيِل نُورٌ 

  .مناز شب، روشىن است

  :حضرت عيسى عليه السالم فرمود
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  »2« .قاُموا ِىف ظُْلَمِة اللَّْيلِ  ُطوىب ِللَّذيَن يـَتَـَهجَُّدوَن ِمَن اللَّْيِل، اولِئَك الَّذيَن َيرِثُوَن النُّوَر الّداِئَم ِمْن اْجِل انـَُّهمْ 

اند، به ارث  مانند، اينان نور دائم را از آن رو كه در تاريكى شب بپا خاسته خوشا به حال كساىن كه شب را بيدار مى
  .برند مى

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  »3« .الصَّالُة نُورٌ 

  .مناز، روشىن است

  »4« .َلَك نُوراً يـَْوَم اْلِقياَمةِ اذا َرَمْيَت اجلِْماَر كاَن 

  .زماىن كه در اعمال حج رمى مجره كردى، اين رمى درقيامت براى تو نور است

______________________________  
  .6945، حديث 33، باب 337/ 6: ؛ مستدرك الوسائل101، باب 17/ 41: حبار األنوار -)1(

  .510: ؛ حتف العقول16، حديث 21، باب 312/ 14: حبار األنوار -)2(

  .73/ 1: ؛ ارشاد القلوب، ديلمى36، حديث 104/ 1: عواىل الآلىل -)3(

  .3962، ذيل حديث 3390/ 4: ؛ ميزان احلكمة260/ 3: جممع الزوائد، هيثمى -)4(

  181: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .اْلِقياَمةِ َمْن َرمى ِبَسْهٍم ِىف َسبيِل الّلِه كاَن َلُه نُوراً يـَْوَم 

  .كسى كه در راه خدا تريى بيندازد، براى او در قيامت نور است

  »2« .َعَلْيَك بِِتالَوِة اْلُقرآِن َفانَُّه ذُْكٌر َلَك ِىف السَّماِء، َو نُوٌر َلَك ِىف اْالْرضِ 

  .برتو باد به تالوت قرآن كه آن براى تو در آمسان ذكر و در زمني نور است
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ا َحقَّ اْمرٍِئ ُمْسِلٍم اتى يـَْوَم اْلِقياَمِة َوِلَوْجِهِه نُوٌر َمدَّ اْلَبَصِر يـَْعرُِفُه اخلَْ َمْن َشِهَد شَ  ِه َو َنَسِبهِ هاَدَة َحقٍّ لُِيْحِىيَ ِ   »3« .الِيُق بِامسِْ

نورى شود در حاىل كه در صورتش  كسى كه شهادت حقى بدهد تا حق انسان مسلماىن را زنده كند روز قيامت وارد مى
  .شناسند درخشد، و خاليق او را به اسم و نسب مى است كه به مسافت ديد چشم مى

 هر كسى را دل و جان از پى جانان نرود
 

 تو مپندار كه بيچاره پريشان نرود

  خضر اگر وصل لب دوست بيابد نفسى
 

 ساهلا در طلب چشمه حيوان نرود

  اندرين شهر نه حريان مجال تو منم
 

 تو را بيند و حريان نرودكس نبينم كه 

  با وجود قد و رخسار و خط و زلف تو دل
 

 از پى سرو و گل و سنبل و رحيان نرود

  نه مرا سخت بود بار فراق غم دوست
 

 مشكل آنست كه از پيش تو آسان نرود

______________________________  
  .382/ 22: ؛ املعجم الكبري10858، حديث 353/ 4: كنز العمال  -)1(

  .5900، حديث 294/ 5: ؛ مستدرك الوسائل7، حديث 23، باب 198/ 89: حبار األنوار -)2(

ذيب االحكام9، حديث 2، باب 311/ 101: حبار األنوار -)3(   .161، حديث 91، باب 276/ 6: ؛ 

  

  182: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

 آن كه امروز نظر بر رخ زيباى تو كرد
 

 ز پى حور به فردا سوى رضوان نرودا
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 من بيچاره نه گريان توام كيست كه او
 

 لب خندان تو را بيند و گريان نرود

  از سر كوى تو جاى دگرى پا ننهم
 

 تا مرا در طلبت عمر به پايان نرود

  

  183: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

َة َما َأْدُعوَك َلُه َو َكآَبةَ اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو » 10«[   آِلِه َو اْرزُْقِين َخْوَف َغمِّ اْلَوِعيِد َو َشْوَق ثـََواِب اْلَمْوُعوِد َحىتَّ َأِجَد َلذَّ
  ]ِفّياً اللَُّهمَّ َقْد تـَْعَلُم َما ُيْصِلُحِين ِمْن أَْمِر ُدنـَْياَي َو آِخَرِيت َفُكْن ِحبََواِئِجي حَ » 11«َما أْسَتِجُري ِبَك ِمْنُه 

بر حممد و آلش درود فرست، و ترس و اندوه و عذاب، و اشتياق پاداش وعده داده شده را روزمي فرما، تا لّذت ! خدايا
  .آورم، بيامب خوامن، و دشوارى چيزى كه از آن به تو پناه مى آنچه تو را به خاطر آن مى

  .هاى من مهربان باش س به برآوردن خواستهداىن؛ پ كند مى آنچه از كار دنيا و آخرمت، مرا اصالح مى! خدايا

  ترس از اندوه كيفر و شوق ثواب موعود

آنان كه خانه قلب را مركز جتلى اميان به خدا و قيامت نكردند، و تن به عبادت و عمل صاحل ندادند، و جان به حسنات 
كار خري رو نياوردند، و در برابر   اخالقى نياراستند، حرمت حق را شكستند، و به متام حمرمات اهلى آلوده شدند، و به

ها و حقايق به تكرب برخاستند، و اهل فساد و افساد بودند، و به عهد و پيمان اهلى وفادارى نكردند، بشارت به  واقعّيت
  .عذاب حق مسّلم آنان است، و كيفر اهلى در دنيا و آخرت برآنان حتم و ثابت است

   ند، و با انبياى بزرگوار حق خمالفتآنان كه با قوانني و سنن اهلى خمالفت كرد

  184: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

هاى اهلى با غرورى خاص دهن كجى كردند، و ياوه گفتند و باطل سفتند، و دستيار شياطني و معاون  منودند، و به برنامه
  .و عذاب و عقاب مبانند ها و جامعه كردند، بايد منتظر كيفر و جرميه ستمگران شدند، و خون به دل خانواده

آنان كه دل به خدا سپردند، و باطن را مركز عشق و عالقه و اميان به حضرت حق كردند، قيامت را با چشم قلب ديدند، 
به مالئكه اميان آوردند، و عاشقانه به دنبال انبيا و امامان دويدند، اعضا و جوارح را در گردونه عمل صاحل قرار دادند، به 
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و اخالقى آراسته شدند، غم خوار خلق خدا بودند، به اين كه منبع عشق و صفا و مهر و وفا و حمبت و حسنات اهلى 
دوسىت اند شناخته شدند، به عهد و پيمان اهلى وفادار بودند، و سنن و نواميس هسىت را احرتام گذاشتند، و قدم به جاى 

كيه گاه بودند، بشارت به نعيم ابد و رضوان اهلى و حيات قدم انبيا و امامان گذاشتند، و براى دردمندان و مستمندان ت
  .طيبه و عيش راضيه حق مسلم آنان است

مهان طور كه حضرت زين العابدين عليه السالم از خداوند مهربان درخواست كرده ترس از اندوه كيفر و شوق ثواب موعود 
نده از گناه و حمرك به سوى عمل صاحل واخالق پاك در قلب مشا جتلى كند كه اين ترس و شوق دو عامل بسيار مهم بازدار 

  .است

شويد، به  بريد، و از گناه افسرده و متنّفر مى چون اين شوق و ترس در خانه قلب جاى بگريند از عبادت لّذت وافر مى
اين دو كنيد و خالصه با  آئيد، و از معصيت و طغيان بامتام قدرت فرار مى سوى عمل صاحل با متام وجود به حركت مى

  .رسيد بال معنوى به مقام قرب حق و لقاى حمبوب مى

  اين كه ويران شده از خيل فنا خانه ماست
 

  خمزن گنج بقا در دل ويرانه ماست

ان مى   منايد به جهان آنچه زپيدا و 
 

  مهه يك پرتو حسن رخ جانانه ماست

  

  185: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  نيك جهان دم نزدمي گرچه هرگز زبد و
 

  از كران تا به كران قصه افسانه ماست

  

 ساقيا گر نبود جام بلورين چه شود
 

  گردش چشم تو هم ساغر پيمانه ماست

  در گلستان سر كوى تو چون بلبل مست
 

  مهه شب تا به سحر نعره مستانه ماست

 آن كه از پرتو حسنش شده ممكن موجود
 

  دل ديوانه ماستروز و شب عشق رخش در 
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  تا شده نورعلى جرعه كش حمفل دل
 

  حمفل آراى دلش سيد رندانه ماست

  

  )نورعلى شاه اصفهاىن(

   هاى عذاب در قرآن وعده

  »1« »َكَفُروا َو ذِلَك َجزاءُ اْلكاِفرينَ ُمثَّ انـَْزَل الّلُه َسكيَنَتُه َعلى َرُسوِلِه َو َعَلى اْلُمْؤِمنَني َو انـَْزَل ُجُنوداً َملْ تـََروها َو َعذََّب الَّذيَن  

بر پيامربش و مؤمنان نازل كرد، و لشكرياىن كه آنان را ]  كه حالت طمأنينه قلىب است[آن گاه خدا آرامش خود را 
  ورزيدند، به عذاب سخىت جمازات كرد؛ و اين است كيفر فرود آورد، و كساىن را كه كفر مى]  براى يارى مؤمنان[ديديد  منى

  .كفرپيشگان

ْبناها َعذاباً ُنْكراً  ا َو ُرُسِلِه َفحاَسْبناها ِحساباً َشديداً َو َعذَّ َفذاَقْت َو باَل اْمرِها َو كاَن * َو َكايِّْن ِمْن قـَْرَيٍة َعَتْت َعْن اْمِر َرِّ
  اَعدَّ * عاِقَبُة اْمرِها ُخْسراً 

______________________________  
  .26): 9(توبه  -)1(

  186: ، ص9 ري و شرح صحيفه سجاديه، جتفس

  »1« »الّلُه َهلُْم َعذاباً َشديداً َفاتـَُّقوا الّلَه يا اوِىل اْالْلباِب الَّذيَن آَمُنوا َقْد انـَْزَل الّلُه اَلْيُكْم ِذْكراً 

به حساب سخىت از فرمان پروردگارشان و فرستادگانش روى برگرداندند، پس ما آنان را ]  اهلش[ها كه  چه بسيار آبادى
و آنان كيفر سنگني كفر و كربشان را چشيدند و سراجنام كارشان * حماسبه كردمي و به عذاب بسيار شديدى عذاب منودمي؛

. از خدا پروا كنيد! عذاىب سخت آماده كرده است، پس اى خردمندان مؤمن]  در آخرت[خدا براى آنان .* خسارت بود
  .ر نازل كرده استبه راسىت خدا به سوى مشا وسيله تذكّ 

ْنيا َو اْآلِخَرِة َو ما َهلُْم ِمْن ناِصرينَ  بـُُهْم َعذاباً َشديداً ِىف الدُّ   »2« »َفامَّا الَّذيَن َكَفُروا َفاَعذِّ

  .كنم و براى آنان هيچ ياورى خنواهد بود اما كساىن كه كافر شدند، آنان را در دنيا و آخرت به عذاىب سخت شكنجه مى
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بـُُهْم َمرَّتـَْنيِ ُمثَّ يـَُردُّوَن َلُكْم ِمَن اْالْعراِب ُمناِفُقوَن َو ِمْن اْهِل اْلَمديَنِة َمَرُدوا َعَلى النِّفاِق التـَْعَلُمُهْم َحنُْن نـَْعَلُمُهْم َسنُـ َو ِممَّْن َحوْ  َعذِّ
  »3« »اَىل َعذاٍب َعظيمٍ 

اند، تو آنان را  ى از اهل مدينه بر نفاق خو گرفتهاند؛ و نيز گروه و گروهى از باديه نشيناىن كه پريامونتان هستند منافق
سپس به سوى ]  عذاىب در دنيا و عذاىب در برزخ[كنيم  شناسيم، به زودى آنان را دوبار عذاب مى شناسى ما آنان را مى منى

  .شوند عذاىب بزرگ بازگردانده مى

______________________________  
  .10 -8): 65(طالق  -)1(

  .56): 3(عمران آل  -)2(

  .101): 9(توبه  -)3(

  187: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

دائَِرُة السَّْوِء َو َغِضَب الّلُه َعَلْيِهْم َو َو يـَُعذَِّب اْلُمناِفقَني َو اْلُمناِفقاِت َو اْلُمْشرِكَني َو اْلُمْشرِكاِت الظّاّنَني ِبالّلِه َظنَّ السَّْوِء َعَلْيِهْم 
  »1« »ْم َو اَعدَّ َهلُْم َجَهنََّم َو ساَءْت َمصرياً َلَعنَـهُ 

برند عذاب كند؛ پيشامد بد زمانه فقط بر خودشان  و مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرك را كه به خدا گمان بد مى
  .هى استخدا بر آنان خشم گرفته، و لعنتشان كرده است و دوزخ را براى آنان آماده منوده و بد بازگشت گا. باد

ْبُه َعذاباً اليماً    »2« »َو َمْن يـَتَـَولَّ يـَُعذِّ

  .كند و هر كس روى بگرداند او را به عذاىب دردناك عذاب مى

   هاى ثواب در قرآن بشارت

اُر خاِلديَن  ْ   »3« »ِفيها َو ذِلَك اْلَفْوُز اْلَعظيمُ تِْلَك ُحُدوُد الّلِه َو َمْن ُيِطِع الّلَه َو َرُسوَلُه يُْدِخْلُه َجنّاٍت َجتِْرى ِمْن َحتِْتَها اْال

شت رها ]  درختان[هاىي كه از زير  اينها حدود خداست، و هر كه از خدا و رسولش اطاعت كند، خدا او را به  آن 
  .اند، و آن است كامياىب بزرگ جارى است درآورد؛ در آن جاودانه
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  »4« »تـَتـَُّقوا فـََلُكْم اْجٌر َعظيمٌ َفآِمُنوا بِالّلِه َو ُرُسِلِه َو اْن تـُْؤِمُنوا َو 

  .و اگر اميان آوريد و تقوا پيشه كنيد، براى مشا پاداشى بزرگ خواهد بود. پس به خدا و فرستادگانش اميان آوريد

______________________________  
  .6): 48(فتح  -)1(

  .17): 48(فتح  -)2(

  .13): 4(نساء  -)3(

  .179): 3(آل عمران  -)4(

  188: ، ص9  و شرح صحيفه سجاديه، جتفسري

  »1« »َولَِئْن قُِتْلُتْم ِىف َسبيِل الّلِه اْوُمتُّْم َلَمْغِفَرٌة ِمَن الّلِه َو َرْمحٌَة َخيـٌْر ِممّا َجيَْمُعونَ 

رت است از آنچه  ] ل دنياآنان از مال و منا[و اگر در راه خدا شهيد شويد يا مبرييد، يقيناً آمرزش و رمحىت از سوى خدا، 
  .كنند مجع مى

اُر خاِلد ْ ْم َجّناٌت َجتْرى ِمْن َحتِْتَها اْال يَن فيها َو اْزواٌج ُمَطهََّرٌة َو ِرْضواٌن ِمَن الّلِه ُقْل اُؤنـَبُِّئُكْم ِخبَْريٍ ِمْن ذِلُكْم ِللَّذيَن اتـََّقْوا ِعْنَد َرِِّ
  »2« »َو الّلُه َبصٌري بِاْلِعبادِ 

اند، در نزد  پرهيزكارى پيشه كرده]  در مهه شؤون زندگى[خرب دهم؟ براى آنان كه ] امور[رت از اين آيا مشا را به : بگو
شت رها جارى است، در آن جا جاودانه]  درختانِ [هاىي است كه از زيِر  پروردگارشان  مهسراىن ]  نيز براى آنان[اند و  آن 

  .بندگان بيناستپاكيزه و خشنودى و رضايىت از سوى خداست؛ و خدا به 

ْم َو الَخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َحيَْزنُونَ  الَّذيَن يـُْنِفُقوَن اْمواَهلُْم ِىف َسبيِل الّلِه ُمثَّ اليـُْتِبُعوَن ما انـَْفُقوا َمّناً َو الأَذًى َهلُْم اْجُرُهْم ِعْندَ   »َرِِّ
»3«  

آورند، براى آنان نزد  و آزارى به دنبال انفاقشان منىكنند، سپس منت  كساىن كه اموالشان را در راه خدا انفاق مى
  .شوند پروردگارشان پاداشى شايسته و مناسب است، و نه بيمى بر آنان است و نه اندوهگني مى
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اُر انَّ الّلَه يـَْفعَ  ْ   »4« »ُل ما يُريدُ انَّ الّلَه يُْدِخُل الَّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الّصاِحلاِت َجّناٍت َجتِْرى ِمْن َحتِْتَها اْال

______________________________  
  .157): 3(آل عمران  -)1(

  .15): 3(آل عمران  -)2(

  .262): 2(بقره  -)3(

  .14): 22(حج  -)4(

  189: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

شت يقيناً خدا كساىن را كه اميان آورده و كارهاى شايسته اجنام داده رها ]  درختانِ [آورد كه از زيِر  مىهاىي در  اند، در  آن 
  .دهد جارى است؛ مسلماً خدا هر چه را خبواهد اجنام مى

  »1« »ْعَمُلونَ َوالَّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الّصاِحلاِت لَُنَكفَِّرنَّ َعنـُْهْم َسيِّئاِِْم َو لََنْجزِيـَنـَُّهْم اْحَسَن الَّذى كانُوا يَـ 

رتين عملى كه  اند، گناهانشان را قطعاً از آنان مى ارهاى شايسته اجنام دادهو آنان كه اميان آورده و ك پوشانيم و بر پايه 
  .دهيم اند، پاداششان مى داده مهواره اجنام مى

اُر  ْ   »2« »خاِلديَن فيها ِنْعَم اْجُر اْلعاِملنيَ َوالَّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الّصاِحلاِت لَُنبَـوِّئـَنـَُّهْم ِمَن اْجلَنَِّة ُغَرفاً َجتِْرى ِمْن َحتِْتَها اْال

شت كه از زيِر  و كساىن كه اميان آورده و كارهاى شايسته اجنام داده اند حتماً آنان را در قصرهاىي رفيع و با ارزش از 
رها جارى است، جاى خواهيم داد، در آن جا جاودانه]  درختانِ [   .كنندگان اند؛ چه نيكوست پاداش عمل آن 

  »3« »َبشِِّر اْلُمْؤِمنَني ِبانَّ َهلُْم ِمَن الّلِه َفْضًال َكبرياً  وَ 

  .و مؤمنان را مژده ده كه براى آنان از سوى خدا فضل بزرگى خواهد بود

  گسست رشته پيوند دل زهر چه كه هست
 

  كسى كه رشته الفت به تار زلف تو بست
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______________________________  
  .7): 29(عنكبوت  -)1(

  .58): 29(عنكبوت  -)2(

  .47): 33(احزاب  -)3(

  

  190: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  كسى كه رشته الفت به تار زلف توبست
 

  خليل وار به هر جا بىت كه ديد شكست

 زهرچه هست به عامل بريد رشته مهر
 

  كسى كه دل به خم زلف دلستان توبست

 گلزار و الله باشد خاربه پيش روى تو  
 

  به نزد قد تو سرو بلند گردد پست

  

  )رضاقلى خان شريازى، مها(

   حكايىت اندر غِم مرگ و فرداى قيامت

  :»1«  در تفسري حدائق آمده است

اگر حديث ! فضيل عياض درخانه داود طائى آمد، صداى جانسوز او را از درون خانه شنيد، فضيل فرياد زد، اى داود
  :رسول خدا را كه فرمود

  »2« .الَيْدُخُل النّاَر َمْن َبكى ِمَن َخْشَيِه الّلِه َتعاىل
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  .شود آن كه از خشيت اهلى گريه كند وارد آتش منى

كند اين مهه گريه و زارى چيست؟ آن گاه صدا زد و   اى از اين اشك سوزناك آتش را خاموش مى اى و قطره صحيح يافته
  .مرا خوف و خشيت حق از زيارت ياران بازداشته است: تا زيارتت كنم، جواب آمد در به رومي باز كن: گفت

صرب كن تا وقت مناز برسد و او عزميت مسجد براى مناز : زىن در مهسايگى داود بود، به در منزل آمد به فضيل گفت
  .مجاعت كند، او را آن وقت زيارت كن

   خانه او درآمد، كوزهوقت مناز شد، داود به مسجد رفت، آن گاه فضيل به 

______________________________  
  .52: تفسري حدائق -)1(

  .168: ؛ عّدة الّداعى8771، حديث 29، باب 76/ 7: وسائل الشيعة -)2(

  191: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  !اى از آب ديد كه آبش آفتاب خورده و خانه و اساسش بسيار معموىل بود شكسته

آن قدر به خود اطمينان : اين كوزه جائى بگذار تا آبش سرد شود، گفت: مسجد برگشت، فضيل به او گفتداود از 
  !ندارم كه آب سرد ميل مرا به طرف لّذات دنيا زياد نكند

  !عمارت دنيا را متّتعات طبع است و مهني بس مرا كه حال اسراف و زياده روى ندارم: خانه را بپرداز، گفت: گفت

اى كه در ميان مردم مشهور بود  قبل از اين جلسه داود را به غايت حسن و مجال ديده بودم به اندازه: يدگو  فضيل مى
اين چه حال : تر از او كسى نيست، وىل اين بار او را زار ونزار و رنگ پريده و الغر ديدم، به او گفتم صاحب مجال

  است؟

  :اب بازداشته و به اين روزم انداخته استاى فضيل هشت غم مرا از خورد و خواب و سؤال و جو : گفت

   غم وقت مرگ
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  :هول مطلع يا وقت مرگ: غم اول

  »1« »ُكلُّ نـَْفٍس ذائَِقُة اْلَمْوتِ 

  .چشد هر كسى مرگ را مى

  »2« »ايـَْنما َتُكونُوا يُْدرِْكُكُم اْلَمْوتُ 

  .يابد هاى مرتفع و استوار، مرگ مشا را درمى هر كجا باشيد هر چند در قلعه

  »3« »َو انـُْتْم حيَنِئٍذ تـَْنُظُرونَ * فـََلْو ال اذا بـََلَغِت اْحلُْلُقومُ 

______________________________  
  .185): 3(آل عمران  -)1(

  .78): 4(نساء  -)2(

  .84 -83): 56(واقعه  -)3(

  192: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  !]و هيچ كارى از مشا ساخته نيست[گر هستيد  در آن وقت نظاره و مشا* رسد، پس چرا هنگامى كه روح به گلوگاه مى

اِقىَ    »1« »اىل َربَِّك يـَْوَمِئٍذ اْلَمساقُ * َو اْلتَـفَِّت الّساُق بِالّساقِ * َوَظنَّ انَُّه اْلِفراقُ * َو قيَل َمْن راقٍ * َكالَّ اذا بـََلَغِت الرتَّ

درمان كننده اين بيمار  : گويند] كسان بيمار[و * وگاه رسد،، هنگامى كه جان به گل]پندارد كه مى[اين چنني نيست 
فرا رسيده ] از دنيا، ثروت، زن و فرزند[زمان جداىي ]  كه با رسيدن جان به گلوگاه[كند  يقني مى] بيمار[و * كيست؟

  .تآن روز، روز سوق و مسري به سوى پروردگار توس* ساق به ساق به هم پيچد؛]  از سخىت جان كندن[و !* است

  غم قرار گرفنت در منزل گور
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قرار گرفنت در منزل گور است، منزل ىب در و پيكر، منزل تنگ و تاريك، منزل غربت، منزل وحشت، منزل : غم دّوم
دامن كدام تابلو را در اين خانه  سرگذاشنت به خشت حلد با يك لباس چون كفن، منزىل كه راه گريز به جائى ندارد، و منى

  :دباالى سر من زنن

  »2« .َرْوَضٌة ِمْن رِياِض اْجلَنَِّة اْو ُحْفَرٌة ِمْن ُحَفِر الّنريانِ 

شت، يا گوداىل از گودال خانه گورباغى از باغ   .هاى جهّنم است هاى 

   غم فرياد دو فرشته

  

  :فرياد دو ملكى است كه در قرب به گوشم رسد: غم سوم

  َمْن َربَُّك؟

______________________________  
  .30 -26): 75(قيامت  -)1(

  .305: ؛ مشكاة االنوار2095، حديث 21، باب 324/ 2: مستدرك الوسائل -)2(

  193: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ال توحيد را با عمل و اعتقاد و اخالق آبيارى كرده و بارور   كه منى دامن جوابگو هستم يا نه؟ اين بستگى دارد به اين كه 
تا بتوامن پاسخگو باشم و گرنه اگر غفلت داشته باشم، و درون تبديل به بتخانه شده باشد چه جواىب دارم كرده باشم 

  !بدهم؟

  غم نفخه صور

  

  :غم نفخه صور است! اى فضيل: غم چهارم
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ْم يـَْنِسُلونَ    »1« »َو نُِفَخ ِىف الصُّوِر َفاذا ُهْم ِمَن اْالْجداِث اىل َرِِّ

  .شتابند ناگاه مهه آنان از قربها به سوى پروردگارشان مىو در صور دميده شود، 

دامن به چه حال  ام كنند سپس به حمشر وارد شوم، چون آماده گردم منى كه در آن وقت به من برگردانده شود و در قرب آماده
  .شوم وارد مى

  »2« »يـَْوَم تـَبـَْيضُّ ُوُجوٌه َو َتْسَودُّ ُوُجوهٌ 

  .هاىي سياه شود و چهرههاىي سپيد  در روزى كه چهره

  غم ورود به حمشر

  

ام و يا  چون از گور وارد حمشر شوم، ندامن زمام امرم را به دست ساربان آتش دهند كه خود براى خود پرداخته: غم پنجم
  :مالئكه رمحت براى نداى

  »3« »اْدُخُلوها ِبَسالٍم آِمننيَ 

  .با سالمت و امنّيت وارد آن جا شويد:] به آنان گويند[

______________________________  
  .51): 36(يس  -)1(

  .106): 3(آل عمران  -)2(

  .46): 15(حجر  -)3(

  194: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

   غم موقف حساب
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  :موقف حساب است كه: غم ششم

  »1« »انَّ الّلَه الَيْظِلُم ِمْثقاَل َذرَّةٍ 

  .كند ستم منى]  احدىبه [اى  يقيناً خدا به اندازه وزن ذرّه

  »2« »َو َمْن يـَْعَمْل ِمْثقاَل َذرٍَّة َشرّاً يـََرهُ * َفَمْن يـَْعَمْل ِمْثقاَل َذرٍَّة َخْرياً يـََرهُ 

  .اى بدى كند، آن بدى را ببيند وزن ذره و هركس هم.* اى نيكى كند، آن نيكى را ببيند پس هركس هم وزن ذرّه

   غم وقت ميزان

  

  :استوقت ميزان : غم هفتم

  »3« »َو اْلَوْزُن يـَْوَمِئٍذ احلَْقُّ 

  .در آن روز حق است]  سنجش اعمال[ميزان 

  »4« »َفامَّا َمْن اوِتَى ِكتابَُه ِبَيميِنِه فـَيَـُقوُل هاُؤُم اقْـَرُؤا ِكتابَِيهْ 

  .پرونده مرا بگرييد و خبوانيد!] اى مردم: [گويد اش را به دست راستش دهند، مى اما كسى كه پرونده

  »5« »َو اّما َمْن اوِتَى ِكتابَُه ِبِشماِلِه فـَيَـُقوُل يالَْيَتىن َملْ اوَت ِكتابَِيهْ 

  .كردم ام را دريافت منى اى كاش پرونده: گويد و اما كسى كه پرونده اعمالش را به دست چپش دهند، مى

______________________________  
  .40): 4(نساء  -)1(

  .8 -7): 99(زلزال  -)2(
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  .8): 7(اعراف  -)3(

  .19): 69(حاقه  -)4(

  .25): 69(حاّقه  -)5(

  195: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »ناٌر حاِمَيةٌ * َوما اْدريَك ماِهَيهْ * فَامُُّه هاِويَةٌ * َو اّما َمْن َخفَّْت َموازيُنهُ * فـَُهَو ىف عيَشٍة راِضَيةٍ * َفامَّا َمْن ثـَُقَلْت َموازيُنهُ 

و اما هركس * اى است، پس او در يك زندگى خوش و پسنديده* اش سنگني و باارزش است؛ هركس اعمال وزن شدهاما 
* داىن هاويه چيست؟ و تو چه مى* پس جايگاه و پناهگاهش هاويه است،* ارزش است، اش سبك و ىب اعمال وزن شده

  .آتشى بسيار داغ و سوزان است

  غم عاقبت امر

  

شت و رضوان، و جتّلى  خدا را رمحت: غم هشتم است و قهر، جتّلى رمحتش در دنيا، قرآن و تكاليف و در آخرت، 
  !قهرش در قيامت عذاب دردناك جهّنم، و اين آخرين برنامه است كه ندامن من در آن روز عاقبتم رمحت است يا قهر؟

 هر دل كه به دام عشق افتاد
 

 سيالب غمش نَكْند بنياد

 سودائى عشق را مپرسيد
 

 كو چون بكمند عشق افتاد

  از هسىت خويش نيست آگه
 

 كو هسىت خويش داده بر باد

  عمرى كه گذشت ىب رخ دوست
 

 يارب دل دمشنان مبيناد

 در زلف تو هر كه شد گرفتار
 

 از قيد غم جهان شد آزاد

  افسانه عشق بود و مسىت
 

 روز ازل آن كه پند ما داد
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  در عشق بناى هسىت خويش
 

 كند و خانه دل آبادويران  

______________________________  
  .11 -6): 101(قارعه  -)1(

  

  196: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

َعَليَّ ِيف اْلُيْسِر َو اْلُعْسِر َو  اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِل ُحمَمٍَّد َو اْرزُْقِين احلَْقَّ ِعْنَد تـَْقِصِريي ِيف الشُّْكِر َلَك ِمبَا أَنـَْعْمتَ » 12«[ 
يَما َحيُْدُث ِيف َحاِل اْخلَْوِف َو اْألَْمِن الصِّحَِّة َو السََّقِم َحىتَّ أَتـََعرََّف ِمْن نـَْفِسي َرْوَح الرَِّضا َو ُطَمْأنِيَنَة النـَّْفِس ِمينِّ ِمبَا جيَُِب َلَك فِ 

اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو اْرزُْقِين َسَالَمَة الصَّْدِر ِمَن احلََْسِد َحىتَّ َال َأْحُسَد » 13«ْفِع َو الرَِّضا َو السُّْخِط َو الضَّرِّ َو النـَّ 
ُدنـَْيا َأْو َعاِفَيٍة َأْو ٍء ِمْن َفْضِلَك َو َحىتَّ َال أََرى نِْعَمًة ِمْن ِنَعِمَك َعَلى َأَحٍد ِمْن َخْلِقَك ِيف ِديٍن َأْو  َأَحداً ِمْن َخْلِقَك َعَلى َشيْ 

  ] تـَْقَوى َأْو َسَعٍة َأْو َرَخاٍء ِإالَّ َرَجْوُت ِلنَـْفِسي أَْفَضَل َذِلَك ِبَك َو ِمْنَك َوْحَدَك َال َشرِيَك َلكَ 

م شكرگزارى به خاطر نعمت! خدايا هاىي كه در  بر حمّمد و آل حمّمد درود فرست، و هنگام كوتاهى در شكر گزاريت، آ
زمان آسايش و سخىت، و سالمت و بيمارى به من عنايت فرمودى، حق را كه تسليم بودن در برابرت، و اقرار به احكام 

ست روزمي كن، تا از وجودم نسيم خشنودى و آرامش باطن دريامب؛ ات و اعرتاف به كوتاهى ورزيدمن در شكر ا حكيمانه
م در برابر اداى وظيفه اى كه نسبت به حضرتت بر من واجب است، اداى وظيفه در امورى كه در حال ترس و امنّيت،  آ

  .آيد و خشنودى و خشم، و زيان و سود پيش مى

   روزمي كن تا بهبر حمّمد و آلش درود فرست و سالمت سينه از حسد ! خدايا

  197: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ا عنايت كردى، حسد نورزم، و تا جاىي كه هيچ نعمىت از  هيچ يك از بندگانت براى ذرّه اى از احسانت كه به آ
رتر از آن هايت را، بر احدى از بندگانت در دين يا دنيا، يا سالمت يا تقوا، يا فراخى يا راحت نبينم؛ جز آن كه ب نعمت

  .اى و شريكى برايت نيست را به لطف تو، و از سوى تو براى خود آرزو كنم، يگانه



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

 

   اجراى حق

  .به معىن مطابقت و موافقت، ضّد باطل، صدق و وجود ثابت، گفته شده است: حق در لغت

  :در تفسري منونه آمده است

گري شود و  ها و مظامل، تثبيت و جاى اسارت حق يعىن توحيد و اسالم و عدالت و آزادى بشر از چنگال خرافات و«
و در ترمجه تفسري امليزان آمده است  »1« ».امياىن و ظلم و فساد ابطال گردد و از ميان برود باطل يعىن شرك و كفر و ىب

  :كه

حق يكى از امساى حسناى خداوند است؛ زيرا خداى تعاىل ثبوت و ذات و صفاتش طورى است كه هرگز قابل زوال و «
آيد كه حق يعىن مطابقت با واقع و صدق و  پس از توضيح فوق اين نتيجه به دست مى »2« ».گرگوىن و انتقال نيستد 

  .غريقابل تغيري و دگرگوىن و انتقال

م با توصيف زيباىي كه حضرت على عليه السالم درباره اجرا   اّما چطور مى توان حق را اجرا كرد و جمرى واقعى حق بود، آ
  :رموده استكننده حق ف

  »3« .ِإقاَمِه احلَْقِّ   اذا اْكَرَم اللَُّه َعْبداً اعاَنُه َعلى

______________________________  
  .سوره انفال 8، ذيل آيه 101/ 7: تفسري منونه -)1(

  .سوره انعام 62، ذيل آيه 188/ 7: ترمجه تفسري امليزان -)2(

  .133: املواعظ؛ عيون احلكم و 982، حديث 69: غرر احلكم -)3(

  198: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .كند اى را گرامى بدارد، او را براى برپاداشنت حق يارى مى هر گاه خداوند خبواهد بنده

براى اجراى حق بايد حق را به درسىت بشناسيم و ضد آن يعىن باطل را مورد بررسى قرار داده آن گاه براى اقامه حق قدم 
  .بردارمي
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  :فرمايد على عليه السالم مى حضرت

  »1« .اليـُْعَرُف احلَْقُّ بِالرِّجاِل، اْعِرِف احلَْقَّ تـَْعِرْف اْهَلهُ 

  .شود، پس حق را بشناس تا اهلش را بشناسى حق با اشخاص شناخته منى

ه ها از پندارها است، گاهى براى انسان چنان مشكل و پيچيد آرى، شناخت حق و باطل كه مهان شناخت واقعيت
توان حق را از باطل  هاى حق و باطل پيدا خواهد شد و تا سراغ نشانه نرومي منى شود كه نياز مربم به شناخت نشانه مى

  .تشخيص داد

  :خداوند در قرآن در اين رابطه با مثال روشن و زيباىي بيان فرمودند

ْذَهُب ُجَفآًء َوَأمَّا َما يَنَفُع النَّاَس فـََيْمُكُث ِىف اْألَْرِض َكَذ ِلَك َيْضِرُب اللَّهُ َكَذ ِلَك َيْضِرُب اللَُّه احلَْقَّ َو اْلبِطَل فََأمَّا الزََّبُد فـَيَ 
  »2« »اْألَْمَثالَ 

روى سيل و روى فلز گداخته در حاىل كه كنارى [اما آن كِف . زند َمَثل مى]  به امور حمسوس[اين گونه خدا حق و باطل را 
رساند، در زمني  به مردم سود مى]  چون آب و فلز خالص[رود، و اما آنچه  ميان مىبه حالىت متالشى شده از ]  رفته
  .]تا مردم در مهه امور حق را از باطل بشناسند[كند  ها را اين گونه بيان مى خدا َمَثل. ماند مى

______________________________  
  .215، حديث 136/ 1: ؛ الطرائف18، حديث 92، باب 125/ 40: حبار األنوار -)1(

  .17): 13(رعد  -)2(

  199: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .ها را چنني بيان كرده است قرآن نشانه

فايده و بيهوده  حق، مهيشه مفيد و سودمند است مهچون آب زالل كه مايه حيات و زندگى است، اّما باطل، ىب: الف«
هاى ذوب  هاىي كه در كوره رويانند، و نه كف كنند و درخىت را مى مىهاى روى آب هرگز كسى را سرياب  است، نه كف

ا زينىت ويا وسيله شود، مى فلزات ظاهر مى اى براى زندگى ساخت و اگر هم مصرىف داشته باشند، مصارف  توان از آ
  .آيند، مهانند صرف كردن خاشاك براى سوزاندن ارزشند كه به حساب منى بسيار پست و ىب
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حمتوا است، اّما حق متواضع، كم سر  واره مستكرب، باالنشني، پر سر و صدا، پر قال و غوغا، وىل توخاىل و ىبباطل مه: ب
  .و صدا، اهل عمل و پرحمتوا و وزين است

كند خود را به لباس او درآورد و از  گريد و سعى مى حق، مهيشه متكى به نفس است، اّما باطل از آبروى حق مدد مى: ج
گريد كه اگر سخن راسىت در جهان نبود، كسى  فاده كند، مهان گونه كه هر دروغى از راست فروغ مىحيثيت او است

خورد، بنابراين حىت فروغ  كرد، و اگر جنس خالصى در جهان نبود، كسى فريب جنس قالىب را منى دروغى را باور منى
ا متكى به خويشنت و آبرو و اثر خويش زودگذر باطل و آبرو و حيثيت موقت او، به بركت حق است، اّما حق مهه ج

ره بگريد، اما هنگامى كه آرامش پيدا شود و هر   آرى، باطل مهيشه دنبال بازار آشفته مى »1« ».است گردد تا از آن 
بيند و به سرعت   كسى به جاى خويشنت نشست و معيارها و ضوابط در جامعه آشكار گشت، باطل جاىي براى خود منى

آيد، برخالف حق كه مهيشه به يك شكل و يك رنگ  باطل مهيشه و هر حلظه به شكلى و لباسى در مىرود، و  كنار مى
  .باقى بوده و تغيريناپذير است

  .ها آماده نباشد حق برپا خنواهد شد ها را آماده براى اجراى حق منايد تا دل بعد از شناخت حق، شخص جمرى بايد دل

  .خواهد بذرافشاىن كند ماند كه مى زى مىها َمَثل كشاور  َمَثل حق و آمادگى دل

______________________________  
  .سوره رعد 17، ذيل آيه 167/ 10: تفسري منونه -)1(

  200: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

بيند، آن   ىكشاورز متخصص و دانا ابتدا زمني را مورد بررسى قرار داده، زمني مرغوب را آماده كرده و متام جوانب آن را م
كارد و در غري اين صورت اگر كشاورز، متخصص و آشنا نباشد و بذر را بدون آماده كردن زمني بكارد،   گاه بذر را مى

ها خمتلف است، گاهى متام زمني سنگ سفت و سخت است، به  كارى بيهوده كرده و چيزى درو خنواهد كرد، چون زمني
خاك نرم دارد وىل كاىف نيست، ممكن است ابتدا بذر رشد كند وىل بعد رويد، گاهى زمني  طور يقني چيزى در آن منى

هاى هرز اطراف بذر فراوان است، از اين رو  خشك خواهد شد و گاهى زمني خاك نرم دارد و سنگ هم ندارد، وىل علف
العه زمني وىل اگر كشاورز با دقت و مط. ممكن است چند صباحى رشد و منو داشته باشند وىل عاقبت خشك خواهد شد

را بررسى كند و زمني را آماده كند كه نه سنگ داشته باشد نه علف هرز و ديگر موانع، اگر در اين هنگام بذرافشاىن كند 
  .حمصوىل خوب و مناسب برداشت خواهد كرد
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ها هم در مقابل پذيرش حق اين گونه است، اگر دىل پر از تعصب و جهل باشد، حق در دل او اثر  هاى انسان قلب
افكند و گاهى  پذيرد وىل بعد آن را بريون مى هاىي كه نرمش و آمادگى ضعيفى دارد، به طور موقت مى كند و گاهى دل منى
ها آماده پذيرش است وىل خارهاى هوا و هوس و شهوت و صفات رذيله ديگر در آن روئيده كه تأثري آن را خنثى  دل
  .كند مى

پروراند كه روح  پذيرد و بارور كرده و مى هاى آنان را مى اهلى و جانشنيهاىي سخنان خداوند و پيشوايان  و فقط دل
  :طلىب بدان حاكم باشد و از صفات رذيله و ناپسند خاىل باشد كه به فرمايش خداوند در قرآن جوىي و حق حق

  »1« »تَنَفُع اْلُمْؤِمِننيَ   َو ذَّكْر َفِإنَّ الذّْكَرى

  .دهد ىو پند ده؛ زيرا پند به مؤمنان سود م

______________________________  
  .55): 51(ذاريات  -)1(

  201: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

به هر حال براى اجراى حق بايد تالش حساب شده و فراوان اجنام داد و احيا و اجراى حق مسئوليىت بسيار سنگني و 
  .خواهد شدالزم است كه اگر كسى حق را ترك كند دچار معصيت و بال 

   اجراى حق در روايات

  

  :فرمايد حضرت على عليه السالم مى

  »1« .َمْن عاَنَد احلَْقَّ َلزَِمُه اْلَوْهنُ 

  .هر كه با حق عناد و دمشىن ورزد، خوار گردد

  :فرمايد امام باقر عليه السالم مى

  »2« .باِطٍل ِمثْـَلْيهِ   ىف  اْعطىَحقٍّ   اْصِربْ نـَْفَسَك َعَلى احلَْقِّ َفانَُّه َمْن َمَنَع َشْيئاً ىف
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نفس خود را به شكيباىي و پايدارى بر حق وادار كن؛ زيرا اگر كسى چيزى را در اجنام حق دريغ كند چند برابر آن را در 
  .باطل بپردازد

  :فرمايد امام عسگرى عليه السالم مى

  »3« .االَّ َعزَّ ما تـََرَك احلَْقُّ َعزيٌز االَّ َذلَّ َو الَأَخَذ ِبِه َذليٌل 

  .هر عزيزى كه حق را ترك كرد خوار گرديد و هر ذليلى كه به حق عمل كرد، عزيز شد

ها به مهان اندازه كه مفيد و سودمند و مهراه حق هستند، باقى و پايدارند و  ها و برنامه ها و مكتب ها و گروه آرى، انسان
  حق مهيشه حيات دارد وىل باطل متغري و

______________________________  
  .40/ 2: ؛ جمموعة ورّام1005، حديث 70: غرر احلكم -)1(

  .296: ؛ حتف العقول22، باب 176/ 75: حبار األنوار -)2(

  .489: ؛ حتف العقول3، حديث 113، باب 232/ 69: حبار األنوار -)3(

  202: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ريان حق در مقابل باطل پر جنب و جوش و فعال باشند، ديگر اثرى از باطل باقى فناپذير است و اگر طرفداران حق و جم
  .خنواهد ماند

  203: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

نـَْيا َو اْآلِخَرِة ِيف َحاِل الرَِّضا َو اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو اْرزُْقِين التََّحفَُّظ ِمَن اخلَْطَايَا َو االْحِرتَاَس ِمَن الزََّلِل ِيف الدُّ » 14«[ 
ا ِسَوامهَُا ِيف اْألَْولَِياِء َو اْألَْعَداِء َحىتَّ اْلَغَضِب َحىتَّ َأُكوَن ِمبَا َيرُِد َعَليَّ ِمنـُْهَما ِمبَْنزَِلٍة َسَواٍء َعاِمًال ِبطَاَعِتَك ُمْؤِثراً ِلِرَضاَك َعَلى مَ 

َو اْجَعْلِين ِممَّْن َيْدُعوَك ُخمِْلصاً ِيف الرََّخاِء » 15«َجْوِري َو يَْأَيَس َولِيِّي ِمْن َمْيِلي َو احنِْطَاِط َهَواَي  يَْأَمَن َعُدوِّي ِمْن ظُْلِمي وَ 
يدٌ  يٌد جمَِ َعاِء ِإنََّك محَِ   .]ُدَعاَء اْلُمْخِلِصَني اْلُمْضَطرِّيَن َلَك ِيف الدُّ
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ها را در دنيا و آخرت، در حال  رى از خطاها، و پرهيز از لغزشبر حمّمد و آل حمّمد درود فرست و خوددا! خدايا
شود،  خشنودى و خشم روزمي فرما؛ به طورى كه حالت درومن نسبت به آنچه كه از خشنودى و خشم بر من وارد مى

يكسان و مساوى باشد، در حاىل كه عمل كننده به طاعتت باشم و خشنودى تو را در حق دوستان و دمشنان بر آنچه 
غري طاعت و خشنودى توست ترجيح دهم، تا دمشنم از ستم و جورم امين باشد، و دوستم از رغبتم و پايني آمدن هواى 

خوانند، مانند خواندن خملصني  نفسم به سويش نااميد گردد، و مرا از آنان قرار ده كه تو را خملصانه در حال آسايش مى
  .درمانده؛ مهانا تو ستوده بزرگوارى

  204: ، ص9 ح صحيفه سجاديه، جتفسري و شر 

   خواندن خدا در حال رفاه و راحىت

ها، رضايت حق را بر رضايت مردم  شناسى پيدا كند و در مهه حلظه هاى درسىت يقني اين است كه آدمى ديده حق از نشانه
  .مقدم بدارد و به قسمت خود راضى باشد

  .هر چند تري شبهه و حرام از هر طرف به سوى او هجوم آورد

  حال بايد ديد آسايش و آرامش در چيست؟

  :دو ديدگاه در بني مردم دنيا وجود دارد

بينند و براى رسيدن به آرامش دروىن، به مال  ها زندگى خوب را در خوشى و راحىت مى يك گروه از انسان: ديدگاه اول
اذب نفساىن و شيطاىن را برآورده زنند تا نيازهاى ك پردازند حىت به جنايت و جتاوز دست مى راىن مى اندوزى و شهوت

نگر، خودخواه و امحق هستند؛ زيرا كه به عمق  هاىي سطحى هاى اين دسته از مردم اين است كه انسان از ويژگى. سازند
  .مريند هاى تارخيى توجه ندارند و سراجنام با ذّلت و خوارى مى آيات قرآن و عربت روايات و جتربه

هاى   و نابودى پادشاهان جنايتكار و حاكمان ستمكار و منافقان خيانتكار و انسان هاى بارز اين گروه شكست منونه
  .گناهكار كه حكايت آنان مهچنان باقى است

  :فرمايد شود؛ مى هاىي كه قرآن جميد درباره خلقت انسان متذكر مى از مجله نكته

  »1« »َلَقْد َخَلْقَنا اْإلِنسَن ِىف َكَبدٍ 
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  .و زمحت آفريدميمهانا ما انسان را در رنج 

  »2« »ِإنَّ اْإلِنسَن ُخِلَق َهُلوًعا

  .تاب آفريده شده است مهانا انسان حريص و ىب

______________________________  
  .4): 90(بلد  -)1(

  .19): 70(معارج  -)2(

  205: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »ِإنَّ اْإلِنسَن َلِفى ُخْسرٍ 

  .كارى بزرگى است انسان در زيانترديد  ىب]  كه[

گذارد و براى خود و  هاى ديگر؛ به روشىن نشانگر نقاط ضعف آدمى است كه پا از گليم خود فراتر مى اين آيات و منونه
  .آفريند خداوند و نظام طبيعت مشكل مى

  :فرمايد حضرت على عليه السالم مى

ْنيا َمْن اَحبَّ السَّالَمَة؛ فـَْليـُْؤثِِر اْلَفْقَر، وَ    »2« .َمْن َأَحبَّ الرَّاَحَة؛ فـَْليـُْؤثِِر الزُّْهَد ِىف الدُّ

يدسىت و تنگدسىت را اختيار كند و هر كه دوستدار آسايش است بايد كه ىب اعتناىي  هر كه سالمىت را دوست دارد، پس 
  .به دنيا را برگزيند

  :ان خود در حمفلى فرمودامام زين العابدين عليه السالم به مردى از مهنشين: گويد زهرى مى

  ...از خدا برتس و در طلب دنيا اعتدال نگه دار و چيزى را كه آفريده نشده درخواست مكن 

  چگونه ممكن است كه كسى در طلب چيزى برآيد كه هنوز آفريده نشده است؟: آن مرد عرض كرد
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ا را براى آسايش مىكسى كه خواهان توانگرى و داراىي و رفاه در دنيا باشد، در حقي: حضرت فرمود و . خواهد قت آ
شتيان آفريده شده است شت و براى   »3« .آسايش در دنيا و براى اهل دنيا خلق نشده، بلكه آسايش و راحىت در 

  اعتناىي به دنيا، آسايش و آرامش روح است و تنها بنابراين ميوه زهد و ىب

______________________________  
  .2): 103(عصر  -)1(

  .8240، حديث 366: غرر احلكم -)2(

  .64/ 1: ؛ اخلصال69، حديث 122، باب 92/ 70: حبار األنوار -)3(

  206: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

شت است كه با سالم و صلوات فرشتگان مهراه است   .جايگاه واقعى آرميدن و آسودن در ورود به 

دانند؛ پس با صرب و  خوب را در سايه رضايت حق و قناعت نفس مىها زندگى  گروه ديگر از انسان: ديدگاه دوم
كنند و در اثر  هاى شيطاىن، آرامش رواىن و قلىب براى خود فراهم مى هاى نفساىن و وسوسه ايستادگى در برابر خواهش

ود او در امان و شوند و مهه مردم از وج هاى سخت تبديل به انساىن مؤمن و معتقد به اصول ديىن مى ها و مبارزه رياضت
  .امين هستند

. گريد مقام رضا، مرتبه فناى اراده بنده در اراده حق است و تا او به اين مقام نرسد، اعمالش مورد پذيرش حق قرار منى
  .راضى به رضايت خدا هيچ گونه درخواسىت ندارد و خواهش او بر اساس اراده و تسليم امر اوست

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

يـُْؤتِِه اللَُّه، فَِإنَّ الرِّْزَق الَيُسوقُُه ِحْرُص  ما ملَْ   ِمْن ِصحَِّة َيقِني اْلَمْرِء اْلُمْسِلِم َأْن اليـُْرِضَى النَّاَس ِبَسَخِط اللَِّه، َو اليـَُلوَمُهْم َعلى
ِإنَّ اللََّه : ما يَِفرُّ ِمَن اْلَمْوِت َألَْدرََكُه ِرْزُقُه َكما يُْدرُِكُه اْلَمْوُت، ُمثَّ قالَ َحريٍص َو اليـَُردُُّه َكراِهَيُة كارٍِه َو َلْو َأنَّ اَحَدُكْم فـَرَّ ِمْن ِرْزِقِه كَ 

  »1« . السََّخطِ ِبَعْدِلِه َو ِقْسِطِه َجَعَل الرَّْوَح َو الرَّاَحَة ِىف اْلَيقِني َو الرِّضا َو َجَعَل اْهلَمَّ َو احلََْزَن ِىف الشَّكِّ وَ 

درسىت يقني فرد مسلمان اين است كه مردم را به وسيله خشم خداوند، خرسند نكند و مردم را بر آنچه  هاى از نشانه
خداى متعال به خود او نداده، سرزنش ننمايد؛ زيرا روزى را نه طمع شخص حريص بياورد و نه ناخرسندى فرد 
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رسد مهچنان كه مرگ به او  روزى به او مىاش بگريزد،  گريزد از روزى ناخوشايند؛ اگر كسى از مشا چنانكه از مرگ مى
  :سپس فرمود. رسد مى

______________________________  
  .7، حديث 52، باب 143/ 67: ؛ حبار األنوار2، حديث 57/ 2: الكاىف -)1(
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اندوه را در شك و ناخرسندى قرار داده  خداوند به عدل و داد خويش، نشاط و آسايش را در يقني و رضا؛ و غم و
  .است

ادينه مى آرامش حقيقى تنها در مرتبه يقني و رضايت، به درون قلب آدمى مى گردد، متدن  نشيند سپس در فكر انسان 
امروز كه مدعى گسرتش آرامش و رفاه در سراسر جهان است و فقر امياىن مسلمانان ما سبب شده كه به جاى فهم 

هاى موقىت و آرام خبش روى آورند و عافيت و سالمت خود را كه نعمت  به سوى داروهاى مسى و درمانحقايق فطرى 
هاى  هاى آىن بسپارند و در كهنساىل با هزاران درد و مرض هاى خياىل و لذت اصلى زندگى است به دست روان گردان

  .درمان با مرگى تلخ، جان دهند ىب

هاى اهلى است كه براى خود راحىت و آسايشى بدون  مياىن و ضعف اعتقاد به ارزشا وضعيت امروز دنياى بشر، نتيجه ىب
  .سوزد ها مى ها و لذت طلبد و سراجنام در آتش هوس خدا و حقيقت مى

توجه به حقيقِت يگانه و وجود ازىل و ابدى به ويژه با دعا و مناجات و ارتباط عاشقانه با حق در مهه امور، انسان را به 
  .رساند س و طراوت فطرت و دل مىاطمينان نف

  :فرمايد رسول الّله صلى اهللا عليه و آله به ابوذر سفارش مى

ةِ ! يا أَباَذرٍ    »1« .تـََعرَّْف ِإَىل اللَِّه ِىف الرَّخاء يـَْعرِْفَك ِىف الشِّدَّ

  .در هنگام آسايش خود را به خدا بشناسان تا در هنگام گرفتارى و بال تو را بشناسد! اى ابوذر

  :فرمود مام باقر عليه السالم در صفاى باطىن هر حلظه دعاى به سوى حق، پيوسته مىا
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  .3، حديث 4باب : 89/ 74: ؛ حبار األنوار5، فصل 469: مكارم األخالق -)1(
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  »1« .ُدعاُؤهُ ِىف الرَّخاِء َحنْواً ِمْن ُدعاِئِه ِىف الشِّدَّةِ يـَْنَبِغى ِلْلُمْؤِمِن َأْن َيُكوَن 

  .سزاوار است كه مؤمن در هنگام خوشى و آسايش به مانند زمان سخىت و گرفتارى دعا كند

  :حضرت حق تعاىل به داود عليه السالم وحى فرمود

امام  »2« .دگى، دعايت را اجابت كنممرادر روزهاى شادى و سرخوشى ياد كن تا من در روزهاى درماندگى و سرافكن
  :فرمايد صادق عليه السالم در باب پيش دسىت در دعا كردن مى

  »3« .ِإنَّ الدُّعاءَ ِىف الرَّخاِء َيْسَتْخرُِج احلَْواِئَج ِىف اْلَبالءِ 

  .سازد هاى حال بال را برآورده مى دعا در حال راحىت و آسودگى، نيازمندى

  .نده حق براى خداوند آشنا باشد تا در وقت قبوىل در را باز منايدبايد در هر حال صداى خوان

  :فرمايد امام سّجاد عليه السالم در مناجات خويش زمزمه مى

اينان فقط زماىن تو را . آورد كند و بال و گرفتارى از پايشان در مى مرا از آنان قرار مده كه خوشى سرمستشان مى
افتند كه به مصيبىت سخت گرفتار آيند در اين هنگام در برابر تو به  گامى به ياد تو مىخوانند كه گرفتار شوند و تنها هن مى

  »4« .دارند افتند و دست خواهش به سويت برمى خاك مى

______________________________  
  .1، حديث 24، باب 367/ 90: ؛ حبار األنوار1، حديث 488/ 2: الكاىف -)1(

  .15، حديث 3باب ، 37/ 14: حبار األنوار -)2(

  .12، حديث 20، باب 339/ 90: ؛ حبار األنوار3، حديث 472/ 2: الكاىف -)3(
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  23دعاى 

  

   عافيت و شكر بر آن

َيِتَك أَْلِبْسِين َعاِفَيَتَك َو َجلِّْلِين َعافَِيَتَك َو َحصِّينِّ ِبَعاِفَيِتَك َو َأْكرِْمِين ِبَعاِفَيِتَك َو َأْغِنِين ِبَعافِ اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو » 1«
ْق َعَليَّ ِبَعاِفَيِتَك َو َهْب ِيل َعاِفَيَتَك َو أَْفرِْشِين َعاِفَيَتَك َو َأْصِلْح ِيل َعاِفَيَتَك َو َال تُـ  نـَْيا َو َو َتَصدَّ َفرِّْق بـَْيِين َو بـَْنيَ َعاِفَيِتَك ِيف الدُّ

نـَْيا َو اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو َعاِفِين َعاِفَيًة َكاِفَيًة َشاِفَيًة َعالَِيًة نَاِمَيًة َعاِفَيًة تـَُولُِّد ِيف » 2«اْآلِخَرِة   َبَدِين اْلَعاِفَيَة َعاِفَيَة الدُّ
ِيف أُُمورِي َو اخلَْْشَيِة َلَك َو َو اْمُنْن َعَليَّ بِالصِّحَِّة َو اْألَْمِن َو السََّالَمِة ِيف ِديِين َو َبَدِين َو اْلَبِصريَِة ِيف قـَْلِيب َو النـََّفاِذ » 3«اْآلِخَرِة 

اللَُّهمَّ َو اْمُنْن َعَليَّ ِباحلَْجِّ » 4«ا نـََهْيَتِين َعْنُه ِمْن َمْعِصَيِتَك اخلَْْوِف ِمْنَك َو اْلُقوَِّة َعَلى َما َأَمْرَتِين ِبِه ِمْن َطاَعِتَك َو االْجِتَناِب ِلمَ 
بـَْقْيَتِين َرُسوِلَك َعَلْيِهُم السََّالُم أََبداً َما أَ َو اْلُعْمَرِة َو زِيَاَرِة قـَْربِ َرُسوِلَك َصَلواُتَك َعَلْيِه َو َرْمحَُتَك َو بـَرََكاُتَك َعَلْيِه َو َعَلى آِلِه َو آِل 

َو أَْنِطْق ِحبَْمِدَك َو ُشْكرَِك َو » 5«ِيف َعاِمي َهَذا َو ِيف ُكلِّ َعاٍم َو اْجَعْل َذِلَك َمْقُبوًال َمْشُكوراً َمْذُكوراً َلَدْيَك َمْذُخوراً ِعْنَدَك 
َو َأِعْذِين َو ُذرِّيَِّيت ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيِم َو ِمْن َشرِّ السَّامَِّة » 6« ِذْكرَِك َو ُحْسِن الثـََّناِء َعَلْيَك ِلَساِين َو اْشرَْح ِلَمرَاِشِد ِديِنَك قـَْلِيب 

مَِّة َو ِمْن َشرِّ ُكلِّ َشْيطَاٍن َمرِيٍد َو ِمْن َشرِّ ُكلِّ ُسْلطَاٍن َعِنيٍد َو مِ  ُكلِّ   ْن َشرِّ ُكلِّ ُمتـَْرٍف َحِفيٍد َو ِمْن َشرِّ َو اْهلَامَِّة و اْلَعامَِّة َو الالَّ
  َو ِمْن َشرِّ » 7«َو بَِعيٍد َضِعيٍف َو َشِديٍد َو ِمْن َشرِّ ُكلِّ َشرِيٍف َو َوِضيٍع َو ِمْن َشرِّ ُكلِّ َصِغٍري َو َكِبٍري َو ِمْن َشرِّ ُكلِّ َقرِيٍب 
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ْنِس َو ِمْن َشرِّ ُكلِّ َدابٍَّة أَْنَت آِخٌذ ِبَناِصَيِتَها ِإنََّك َعَلى ِصرَاٍط ُكلِّ َمْن َنَصَب ِلَرُسوِلَك َو ِألَْهِل بـَْيِتِه َحرْ  باً ِمَن اجلِْنِّ َو اْإلِ
 َشرَُّه َو ُردَّ َكْيَدُه ِيف َعينِّ  اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو َمْن َأرَاَدِين ِبُسوٍء فَاْصرِْفُه َعينِّ َو اْدَحْر َعينِّ َمْكَرُه َو اْدَرأْ » 8«ُمْسَتِقيٍم 

ي قـَْلَبُه َو ُختِْرَس َعينِّ َو اْجَعْل بـَْنيَ َيَدْيِه ُسّداً َحىتَّ تـُْعِمَي َعينِّ َبَصَرُه َو ُتِصمَّ َعْن ِذْكرِي َمسَْعُه َو تـُْقِفَل ُدوَن ِإْخطَارِ » 9«َحنْرِِه 
يِع َضرِِّه َو َشرِِّه َو َغْمزِِه َو مهَْ ِلَسانَُه َو تـَْقَمَع َرْأَسُه َو ُتِذلَّ ِعزَُّه َو تَ  َرُه َو تـُْؤِمَنِين ِمْن مجَِ زِِه َو ْكُسَر َجبَـُروَتُه َو ُتِذلَّ َرقـََبَتُه َو تـَْفَسَخ ِكبـْ

  .َلْمزِِه َو َحَسِدِه َو َعَداَوِتِه َو َحَبائِِلِه َو َمَصاِئِدِه َو َرِجِلِه َو َخْيِلِه ِإنََّك َعزِيٌز َقِديرٌ 
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ْكرِْمِين ِبَعاِفَيِتَك َو َأْغِنِين اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو أَْلِبْسِين َعاِفَيَتَك َو َجلِّْلِين َعاِفَيَتَك َو َحصِّّين ِبَعاِفَيِتَك َو أَ » 1«[ 
ْب ِيل َعاِفَيَتَك َو أَْفرِْشِين َعاِفَيَتَك َو َأْصِلْح ِيل َعاِفَيَتَك َو َال تـَُفرِّْق بـَْيِين َو بـَْنيَ َعاِفَيِتَك ِيف ِبَعاِفَيِتَك َو َتَصدَّْق َعَليَّ ِبَعاِفَيِتَك َو هَ 

نـَْيا َو اْآلِخَرِة  ًة َعاِفَيًة تـَُولُِّد ِيف َبَدِين اْلَعاِفَيَة َعاِفَيَة اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو َعاِفِين َعاِفَيًة َكاِفَيًة َشاِفَيًة َعالَِيًة نَاِميَ » 2«الدُّ
نـَْيا َو اْآلِخَرةِ    ]الدُّ

بر حممد و آلش درود فرست، و عافيتت را بر من بپوشان، و سراپامي را به عافيتت فراگري، و به عافيتت حمفوظم ! خدايا
ت بر من صدقه ده، و عافيتت را به من ببخش، و نيازم كن، و به عافيت دار، و به عافيتت گراميم دار، و به عافيتت ىب

  .عافيتت را بر من بگسرتان، و عافيتت را برامي شايسته گردان، و در دنيا و آخرت بني من و عافيتت جداىي مينداز

 نياز كننده، شفاخبش، برتر، افزون شونده؛ عافيىت كه در بر حممد و آلش درود فرست، و مرا عافيت ده؛ عافيىت ىب! خدايا
  .بدمن عافيت توليد كند، عافيت دنيا و آخرت

   تندرسىت كامل در متام شؤون مادى و معنوى

  سالمىت ظاهر و باطن، و عافيت در دين و دنيا و آخرت در صورتى كه به حنو
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ره بردارى شود از اشرف و اجّل و اعظم نعمت   .انسان است هاى حضرت حق به صحيح از آن 

  :فرمايد عافيت در متام امور نعمىت زيبا و موهبىت بزرگ است كه وجود مقدس حضرت حمبوب به عبدش عنايت مى

اگر بدن عليل باشد، و زبان از گويائى و گوش از شنوائى، و چشم از بيناىي و قدم از راه رفنت و دست از كار كردن حمروم 
  آخرت كرد؟ توان كسب سعادت دنيا و باشد، چگونه مى

اگر قلب از نظر اعتقادى مريض، و سينه دچار تنگى، و باطن گرفتار تاريكى، و روح دچار گرفتگى باشد، به چه صورت 
  .توان به تأمني خري دنيا و آخرت برخاست مى

   عافيت در روايات
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عافاَة ِىف اْالْبدانِ  َنْسأَلُُه اْلُمعافاَة ِىف االْدياِن َكما َنْساُلهُ 
ُ
  »1« .امل

  .منائيم هاميان مى كنيم چنانچه درخواست سالمىت كامل در بدن از حضرت حق درخواست عافيت دردينمان مى

  :فرمايد حضرت صادق عليه السالم مى

  »2« .اْلعاِفَيُة نِْعَمٌة َخِفيٌَّة اذا ُوِجَدْت ُنِسَيْت، َو اذا ُعِدَمْت ذُِكَرتْ 

عافيت نعمت پنهاىن است، قدرش بر مهگان جمهول است، چون يافت شود فراموش گردد، و زماىن كه از دست سالمىت و 
  برود با آه و حسرت از آن ياد

______________________________  
  .98خطبه : ج البالغه -)1(

  .5878، حديث 406/ 4: ؛ من الحيضره الفقيه23، باب 243/ 75: حبار األنوار -)2(
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  .كنند

  :فرمايد امام على عليه السالم مى

  »1« .اْلعاِفَيُة اْهَنأُ النـَِّعمْ 

  .سالمىت و تندرسىت خوشگوارترين نعمت است

   اْلعاِفَيُة اْفَضلُ 

   َأْشَرفُ [

  »2« .اللِّباَسْنيِ  ]
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  .ترين دو لباس است تندرسىت شريف

  »3« .اْلعاِفَيةِ  ال ِلباَس اْمجَُل ِمنَ 

  .لباسى زيباتر از عافيت نيست

  »4« .ايـَُّها الّناُس َسُلوا الّلَه اْلَيقَني، َو اْرَغُبوا اَلْيِه ِىف اْلعاِفَيِة، فَانَّ اَجلَّ النـِّْعَمِة اْلعاِفَيةُ 

  .يت استاى مردم از حضرت حق طلب يقني كنيد، و در حتقق عافيت به او رغبت مناييد كه بزرگرتين نعمت عاف

يِن َو الدُّنْيا لَِنْعَمٌة َجليَلٌة، َو َمْوِهَبٌة َجزيَلةٌ    »5« .انَّ اْلعاِفَيَة ِىف الدِّ

  .به حقيقت كه سالمىت دردين و دنيا، هر آينه نعمت با عظمت و موهبت بزرگى است

ُة احلَْياةِ    »6« .ِباْلعاِفَيِة ُتوَجُد َلذَّ

  .ودش با عافيت وتندرسىت لّذت زندگى يافت مى

______________________________  
  .31: عيون احلكم و املواعظ -)1(

  .11150، حديث 483: غرر احلكم -)2(

  .5880، حديث 406/ 4: ؛ من الحيضره الفقيه5، حديث 15، باب 383/ 74: حبار األنوار -)3(

  .12723، حديث 7، باب 194/ 11: ؛ مستدرك الوسائل33، حديث 52، باب 176/ 67: حبار األنوار -)4(

  .7523، حديث 324: غرر احلكم -)5(

  .11155، حديث 483: غرر احلكم -)6(

  216: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .اْن اتاُكُم الّلُه ِبعاِفَيٍة َفاقْـبَـُلوا، َو اِن ابـُْتليُتْم َفاْصِربُوا، فَانَّ اْلعاِقَبَة لِْلُمتَّقنيَ 
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داد از آن استقبال مناييد، و اگر به آزمايش و ابتال و رنج و حمنت دچار شديد استقامت اگر حضرت حق مشا را عافيت 
  .ورزيد كه عاقبت خوش براى پرهيزكاران است

  »2« .ُكلُّ نَِعيٍم ُدوَن اْجلَنَِّة فـَُهَو َحمُْقوٌر، َو ُكلُّ َبالٍء ُدوَن النّاِر عاِفَيةٌ 

شت كم و كوچك است،   .و هر بالئى منهاى آتش جهّنم عافيت و سالمت است هر نعمت و عنايىت منهاى 

  :فرمايد حضرت باقر عليه السالم مى

  »3« .ال ِنْعَمَة َكاْلعاِفَيِة، َو العاِفَيَة َكُمساَعَدِة التَّوِفيقِ 

  .هيچ نعمىت چون سالمت و عافيت نيست، و هيچ عافيىت مانند مساعدت منودن توفيق با انسان نيست

  :فرمايد السالم مى امري املؤمنني عليه

  »4« .اْلعاِفَيُة َعَشَرُة اْجزاٍء، ِتْسَعٌة ِمْنها ِىف الصَّْمِت اّال ِبذِْكِر الّلِه، َو واِحٌد ِىف تـَْرِك ُجماَلَسِة السَُّفهاءِ 

عافيت و سالمىت ده جزء است، نه جزء آن خاموشى است مگر ذكر خدا در ميان باشد، و يك جزء ديگر آن ترك 
  .نادانان استمهنشيىن با 

  :رسول الّله صلى اهللا عليه و آله فرمود

______________________________  
  .97خطبه : ج البالغه -)1(

  .8، حديث 322: ؛ األماىل، شيخ صدوق5، حديث 15، باب 384/ 74: حبار األنوار -)2(

  .286: ؛ حتف العقول1، حديث 22، باب 165/ 75: حبار األنوار -)3(

  .9594، حديث 16، باب 337/ 8: ك الوسائلمستدر  -)4(

  217: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج
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  »1« .َعَلىَّ َمرًَّة فـََتَح الّلُه َعلَْيِه باباً ِمَن اْلعاِفَيةِ   َمْن َصلَّى

  .كند هر كس بر من يك بار صلوات فرستد، خداوند درى از عافيت به روى او باز مى

َع النَِّىبُّ صلى اهللا   »2« .َسأَْلَت اْلَبالَء فَاْسأَْلُه اْلعاِفَيةَ : اللَُّهمَّ اّىن اْسأُلَك الصَّبـَْر، َفقالَ : عليه و آله َرُجًال يـَُقولُ  مسَِ

  .كنم خدايا از تو طلب صرب مى: گويد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله شنيد كه مردى مى

  .از خدا بال خواسىت، طلب عافيت كن: حضرت فرمود

مناز مغرب را خواندم و در مناز : ى اهللا عليه و آله بر مريضى وارد شد و از او احوال پرسيد، عرضه داشترسول خدا صل
خواهى مرا در  اهلى اگر براى من نزد تو گناهى است و مى: سوره قارعه را قرائت كردم سپس به حضرت حق عرضه داشتم

  !بينيد سول اللَّه اين شدم كه مىآخرت به آن گناه عذاب كىن، آن را در دنيا مكافات كن، يا ر 

  درخواست بدى كردى، چرا اين گونه دعا نكردى؟: حضرت فرمود

ْنيا َحَسَنًة َو ِىف اْآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقنا َعذاَب النّارِ    »3« »َربَّنا آتِنا ِىف الدُّ

  .نگاه داربه ما در دنيا نيكى و در آخرت هم نيكى عطا كن، و ما را از عذاب آتش ! پروردگارا

  :فرمايد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مى

  »4« .ما ُسِئَل الّلُه َشْيئاً اَحبَّ الَْيِه ِمْن اْن ُيْسَأَل اْلعاِفَيةَ 

  .تر از درخواست عافيت از او نشده است درخواسىت از حضرت حق حمبوب

______________________________  
  .6021، حديث 31، باب 333/ 5: ؛ مستدرك الوسائل52ث ، حدي29، باب 63/ 91: حبار األنوار -)1(

  .7، حديث 1، باب 172/ 78: ؛ حبار األنوار1، حديث 230: معاىن االخبار -)2(

  .201): 2(بقره  -)3(
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  .150/ 7: ؛ رياض السالكني3130، حديث 64/ 2: كنز العمال  -)4(

  218: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  يا رسول اللَّه چه دعائى برتر است؟: صلى اهللا عليه و آله آمد و گفتمردى نزد رسول خدا 

درخواست عفو و عافيت در دين و دنيا و آخرت از خدا، فردا آمد مهان سؤال را كرد و مهان جواب را شنيد، روز : فرمود
ها برتر  ه درخواستچه درخواسىت از حق از مه: سوم آمد مهان را پرسيد و مهان را شنيد روز چهارم آمد عرضه داشت

از خدا عفو و عافيت در دنيا و آخرت خبواه كه اگر اين دو در دنيا به تو عطا شود، سپس در : است؟ حضرت فرمود
  .اى آخرت هم از آن نصيب بربى به رستگارى و فالح رسيده

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  »1« .َحٌد بـَْعَد اْلَيِقِني َخْرياً ِمَن اْلُمعافاةِ َسُلوا الّلَه اْلُمعافاَة فَانَُّه َملْ يـُْؤَت ا

رت از عافيت عنايت نكرده   .اند از خداوند درخواست عافيت كنيد، به حقيقت كه احدى را بعد از يقني به حقايق، 

  :امري املؤمنني عليه السالم به فرزندش حضرت جمتىب عليه السالم اين دعا را تعليم داد

  »2« . َو بـَْنيَ اْلعاِفَيِة اَبداً ما ابـَْقْيَتىنال تـَُفرِّْق بـَْيِىن 

  .بني من و عافيت، تا هستم جدائى مينداز! خداوندا

  :داشت حضرت موسى بن جعفر عليه السالم به پيشگاه حق عرضه مى

  »3« .َيِة، َو اْسَأُلَك ُشْكَر ُشْكِر اْلعاِفَيةِ اللَُّهمَّ اىنِّ اْسَأُلَك اْلَعاِفَيَة، َو اْسأَُلَك َمجيَل اْلعاِفَيِة، َو اْسَأُلَك ُشْكَر اْلعافِ 

خواهم و توفيق شكر بر عافيت و شكر بر شكر عافيت  كنم و عافيت زيبا مى خداوندا از تو درخواست عافيت مى
  .طلبم مى

______________________________  
  .124حديث ، 113/ 1: ؛ مسند اىب يعلى10718، حديث 221/ 6: السنن الكربى، نسائى -)1(
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  .145: ؛ مهج الّدعوات4، حديث 35، باب 191/ 91: حبار األنوار -)2(

  .211، حديث 84: ؛ الّدعوات20، حديث 129، باب 362/ 92: حبار األنوار -)3(

  219: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :كرد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله دعا مى

  »1« .اْلُفْوُز بِاْجلَنَِّة، َو النَّجاةُ ِمَن الّنارِ : َمتاُم اْلعافَِيةِ : ُمثَّ قالَ . اْسَأُلَك َمتاَم اْلعاِفَيةِ 

شت وجنات از آتش جهنم است: خواهم، سپس فرمود اهلى از تو متام عافيت را مى   .متام عافيت رستگارى به 

  :ودبراى ابوذر دعائى بود كه در آمسان معروف ب: فرمايد امام صادق عليه السالم مى

 .َلى اْلعاِفَيِة، َو اْلِغىن َعْن ِشرار الّناسِ اللَُّهمَّ اّىن اْسَأُلَك اْالْمياَن ِبَك، َو التَّْصِديَق بَِنِبيَِّك، َو اْلعاِفَيَة ِمْن َمجيِع اْلَبالِء، َو الشُّْكَر عَ 
»2«  

ر بر عافيت، و ىب نيازى از شرار خلق، اهلى از تو طلب اميان به تو، و تصديق به پيغمربت، و عافيت از متام بالها، و شك
  .كنم مى

  :فرمايد حضرت باقر عليه السالم مى

َو يتـُُهْم ِىف عاِفَيٍة، َو يـَبـَْعثـُُهْم ِىف عاِفَيٍة، انَّ لِّلِه َعزََّوَجلَّ َضناِئَن َيَضنُّ ِِْم َعِن اْلَبالِء فـَُيْحييِهْم ِىف عاِفَيٍة، َو يـَْرزُقـُُهْم ِىف عاِفَيٍة، َو ميُ 
  »3« .ُيْسِكنـُُهْم اجلَْنََّة ِىف عاِفَيةٍ 

كند، آنان را در عافيت و سالمت مهه جانبه زنده  براى خداوند بندگان باارزش و خاصى است كه آنان را از بال حفظ مى
شت  مرياند، و در عافيت وارد قيامت مى دهد، و در عافيت مى كند، و در عافيت روزى مى مى كند، و در عافيت در 
  .دهد سكن مىم

______________________________  
  .212، حديث 84: ؛ الّدعوات20، ذيل حديث 129، باب 362/ 92: حبار األنوار -)1(

  .23، حديث 12، باب 407/ 22: حبار األنوار -)2(
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  .، باب شدة ابتالء املؤمن21: ؛ املؤمن1، حديث 262/ 2: الكاىف -)3(

  220: ص ،9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  توىي جان و توىي جانانه دل
 

  توىي ساكن ميان خانه دل

  منّور باشد اى ساقى مدامم
 

  ز عكس طلعت پيمانه دل

  دمى از غلغل ميناى وصلت
 

  ى هرگز نشد مخخانه دل

  چنان مشع رخت در دل بر افروخت
 

  شده پابوس تو پروانه دل

  خيال گنج مهر جانفزايت
 

  ويرانه دلگرفته سربسر 

  

 شده در گلشن تن مرغ جان را
 

  خط و خال تو دام و دانه دل

  مرا نور على چون مهر گردون
 

  شده روشن به بام خانه دل

  

  )نورعلى شاه اصفهاىن(

در هر صورت اگر از نعمت عافيت و سالمت چه در بدن، چه در عقل، چه در امور مادى و معيشت دنياىي 
برخورداريد، قدر آن را بدانيد، و آن را يك فرصت ىب نظري اهلى ببينيد و از اين فرصت و مهلت براى تأمني سعادت دو 

ره بگرييد، و اگر از عافيت كم داريد از حضرت حق متام عا فيت را خبواهيد كه او از عنايت و لطف به مشا خبل سرا 
  .ورزد منى

  221: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج
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َك َو ِيف أُُموِري َو اخلَْْشَيِة لَ َو اْمُنْن َعَليَّ بِالصِّحَِّة َو اْألَْمِن َو السََّالَمِة ِيف ِديِين َو َبَدِين َو اْلَبِصريَِة ِيف قـَْلِيب َو النـََّفاِذ » 3«[ 
  ] َيِتكَ اخلَْْوِف ِمْنَك َو اْلُقوَِّة َعَلى َما َأَمْرَتِين ِبِه ِمْن َطاَعِتَك َو االْجِتَناِب ِلَما نـََهْيَتِين َعْنُه ِمْن َمْعصِ 

و بر من مّنت گذار، به تندرسىت و امنّيت و سالمت در دين و بدمن و بيناىي در دمل، و قاطعيت در امورم، و هراس برايت، 
از حضرتت، و توان و نريو بر آنچه از طاعتت به من فرمان دادى، و دورى از نافرمانيت نسبت به آنچه مرا از آن  و بيم

  .برحذر داشىت

   امنّيت و سالمىت در دين و بدن

امنّيت رواىن و جسمى انسان در گرو سالمىت در دين است؛ زيرا باورها و اعتقادات سامل و عميق برگرفته از دريافت 
هاى ديىن را در درجه خنست مهه امور  چنانچه بشر گرايش. شود حقيقى، سبب آرامش و اميىن روحى و بدىن مى معارف

خويش قرار دهد خود و خانواده و جامعه را بيمه كرده است و به نفس و بدن خود اجازه هر گونه بدانديشى و دست 
  .در امان هستنددهد، پس مهه آفرينش از وجود او  درازى به حقوق ديگران را منى

  :فرمايد امريمؤمنان و امام متقيان على عليه السالم در ارتباط دين با امنّيت مى

  ِإىنِّ ِإذا اْسَتْحَكْمُت ِىف الرَُّجِل َخْصَلًة ِمْن ِخصاِل اخلَْْريِ اْحَتَمْلُتُه َهلا وَ 

  222: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

يِن ُمفارََقُة اْألَْمِن َو التـَْهَنأُ َحياٌة مَ اْغتَـَفْرُت َلُه فـَْقَد ما ِسواها  َع َخمافٍَة، َو َو الاْغَتِفُر َلُه فـَْقَد َعْقٍل َو ال َعَدَم ِديٍن، ِألَنَّ ُمفارََقَة الدِّ
  »1« .َعَدُم اْلَعْقِل َعَدُم احلَْياِة َو التُعاِشِر اْألَْمواتَ 

گيش از  ره كنم و ىب م او را به سبب داشنت آن حتمل مىهاى خوب را استوار ديد هر گاه در كسى خصلىت از خصلت
توامن ببخشم؛ زيرا جداىي از دين، جدا شدن از امنّيت  ديىن او را منى اما ناداىن و ىب. گريم هاى نيك را ناديده مى ديگر ويژگى

  .كند است و زندگى مهراه با ترس گوارا نيست، ناخبردى نيز مردن است و با مردگان كسى معاشرت منى

هاى ديىن در مّلىت نباشد  بنابراين فرمايش حضرت، پايدارى امنّيت با ديندارى گره خورده است و هر جا اصل دين يا آموزه
به اين خاطر . يا كمرنگ شده باشد، امنّيت رواىن و اجتماعى از بني رفته است و سالمت جامعه به خطر افتاده است

برند و در  ها به اصل دين و كانون اعتقادات مردم محله مى پذير كردن ملت طهبينيد كه شيطان و مستكربان براى سل مى
شود كه پس از تضعيف  كنند كه در صورت سكوت عاملان ديىن نتيجه اين مى فرهنگ اصيل و سنىت آنان نفوذ مى
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ترين حال،  ىت، به تلخاعتقادات ملى و ديىن، در زير امواج آمساىن و زميىن به ذّلت كشيده شده و در وضعيت ناگوار امني
كنند؛ زيرا امنّيت و غريت كه الزمه ديندارى است از جامعه رخت بربسته و ترس و وحشِت پوچى،  روزگار سپرى مى

  .اند سراسر وجودشان را فرا گرفته و حق را فراموش كرده

  :فرمايد هاى دين دارى مى از اين رو امام صادق عليه السالم از فايده

ورزد و به سبب  كند و قناعت مى كرنش و فروتىن مى. شود انديشد و در نتيجه آرامش بر جان او چريه مى مىآدم ديندار 
   شود و به نياز مى آن از مردم ىب

______________________________  
  .1426، حديث 86: غرر احلكم -)1(

  223: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ها و  قيد شهوت. گردد نياز مى گزيند و از دوستان ىب است، گوشه تنهاىي را مى شود خشنود آنچه به او داده مى
ها و گزندهاى آن خود را حفظ  گذارد و در نتيجه از بدى شود، دنيا را كنار مى زند پس آزاد مى هاى نفس را مى خواهش

به آنان . ترسد ند و از آنان هم منىترسا شود، مردم را منى افكند پس دوسىت و حمبت آشكار مى كند، حسادت را دور مى مى
بندد و در نتيجه، به رستگارى و كمال فضيلت  به هيچ چيز دل منى. كند، بنابراين از گزندشان در امان است جتاوز منى
كساىن كه دين و   »1« .بيند و از اين رو از پشيماىن در امان است عافيت را به ديده بصريت مى. يابد دست مى

گريند، اينان از سالمت  گريند در حقيقت اهداف خلقت بشر و كمال جوىي را ناديده مى به بازيچه مى دستورهاى قرآن را
ره ا منى. ترين جمازات پروردگار، فراموشى آنان است اند و سخت عقلى و رواىن ىب    .شود يعىن توجه به حال و مقام آ

  :فرمايد خداوند متعال در وصف آنان مى

نـَْيا َفاْليَـْوَم نَنَسيُهْم َكَما َنُسواْ ِلَقآَء يـَْوِمِهْم هَذا  الَِّذيَن اختََُّذواْ    »2« »َوَما َكانُواْ بَايِتَنا َجيَْحُدونَ ِدينَـُهْم َهلًْوا َوَلِعًبا َوَغرَّتْـُهُم احلََْيوُة الدُّ

برميشان، مهان گونه كه آنان  ىآنان كه دينشان را سرگرمى و بازى گرفتند و زندگى دنيا آنان را فريفت، پس ما امروز از ياد م
  .كردند ديدار امروزشان را از ياد بردند ومهواره آيات ما را انكار مى



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

 

ماند، بيشرت مردم  شود كه در دفاع از دين و فرهنگ اسالمى سنگرهاى مبارزه خاىل مى دين را لقله زبان قرار دادن مهان مى
   ها، بسيار به در آسايش و راحىت

______________________________  
  .14، حديث 52: ؛ األماىل، شيخ مفيد23، حديث 11، باب 53/ 2: حبار األنوار -)1(

  .51): 7(أعراف  -)2(
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د كن دهند اّما مهني كه دمشىن با ابزار فتنه و فساد در بني آنان رسوخ مى دين دارى و آداب و رسوم مذهىب عالقه نشان مى
گريند، از آن جا كه باطل داراى رنگ و زيور جذاب و  از سالمت دين و جسم غافل شده و در زمره پريوان او قرار مى

ا مى   .دهند هاى قومى و مذهىب خود را به باد فنا مى ها و اصالت افتند و مهه ارزش شريين است به دام شيطاىن آ

  :فرمايد سالمت قلب كه ارزش حقيقى در دين مدارى است مى پيامرب گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله در بيان

قـُُلوِبُكْم، َفَمْن    اْمواِلُكْم َولِكْن يـَْنُظُر ِإىل  اْجساِمُكْم َو ال ِإىل  اْنساِبُكْم َو ال ِإىل  اْحساِبُكْم َو ال ِإىل  اليـَْنُظْر ِإىل  ِإنَّ اللََّه َتعاىل
ا أَنـُْتْم بـَُنو آَدَم َو اَحبَُّكم الَيِه أَْتقاُكمْ كاَن َلُه قـَْلٌب صاِلٌح َحتَنََّن اللَّ    »1« .ُه َعَلْيِه َو ِإمنَّ

هر كسى كه قلىب . كند هايتان نگاه مى افكند، بلكه به دل اى و بدىن و ماىل نظر منى خداوند به موقعيت خانوادگى و قبيله
  .ترين مشا نزد خدا با تقواترين مشاست فرزندان آدميد؛ حمبوبكند؛ مشا مهگى  شايسته دارد خداوند به او لطف و مهرباىن مى

اد و پرهيزگار جايگاه و پايگاه آيني حق و حقيقت اميان و اسالم است و آنان كه از حقايق فطرى و ديىن  دل هاى پاك 
  .مانند ها و كيفرها جاودانه مى گريند، در دنيا و آخرت در ذّلت فاصله مى

______________________________  
  .سوره حجرات 13، ذيل آيه 342/ 16: ؛ تفسري القرطىب7258، حديث 421/ 3: كنز العمال  -)1(
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َو بـَرََكاُتَك َعَلْيِه َو َعَلى آِلِه َو آِل اللَُّهمَّ َو اْمُنْن َعَليَّ بِاحلَْجِّ َو اْلُعْمَرِة َو زِيَاَرِة قـَْربِ َرُسوِلَك َصَلواُتَك َعَلْيِه َو َرْمحَُتَك » 4«[ 
ْشُكوراً َمْذُكوراً َلَدْيَك َمْذُخوراً َرُسوِلَك َعَلْيِهُم السََّالُم أََبداً َما أَبـَْقْيَتِين ِيف َعاِمي َهَذا َو ِيف ُكلِّ َعاٍم َو اْجَعْل َذِلَك َمْقُبوًال مَ 

  ] ِعْنَدكَ 

ه، و زيارت قرب رسولت كه درود و رمحت و بركاتت بر او و بر آل او باد، و بر بر من منت گذار به حّج و عمر ! خدايا
زيارت قبور اهل بيت رسولت عليهم السالم، مهيشه تا وقىت كه مرا زنده بدارى، در امسامل و مهه سال و آن زيارت را مقبول 

  .اى برامي نزد خود قرار ده و پسنديده و منظور نظر پيشگاهت، و اندوخته

   عمرهحج و 

هاى ظاهرى و باطىن بسيار مهمى است كه به وسيله حضرت  مناسك حج بنا به فرموده قرآن جميد و روايات، سلسله برنامه
  .ها به اذن پروردگار عامل اعالم شد ابراهيم عليه السالم جهت تأمني فالح و رستگارى مردم مؤمن و بلكه مهه انسان

هاى درون و برون، و  سالم حيات ظاهرى داشتند، نتيجه و حمصولش شكسنت بتحج تا زماىن كه ابراهيم و پيامرب عزيز ا
  .اجياد ميدان منافع براى مردم بود

پس از ابراهيم در مناسك حج حتّوالتى شيطاىن اجياد شد، و خانه توحيد دست خوش بندهاى گران شرك، و اسري شدن 
  .انسان به بند هوا و هوس گشت

  ناسك را به وضع زمان ابراهيم برگرداند، و خانه راو پس از اين كه رسول اسالم م

  226: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

هاى دروىن و بروىن  رفت كه جهانيان از بند بت حمل امن و هدايت و فروغ آزادى از شياطني ظاهرى و باطىن منود، و مى
مناسك را به عصر جاهليت برگرداند، و دوباره جنات پيدا كنند، مكتب سقيفه و مدرسه خلفاى اموى و عباسى دو مرتبه 

  .مسئله حج تبديل به يك مسئله ىب روح و بدون نتيجه شد

  .هاى حج مسالطّند حج گرفتار اشراف سلطه گران و سردمداران كفر و شرك است كه بر متام برنامه

اسالم از اين مهه بال و گرفتارى  اكنون دستور حضرت حق به ابراهيم حتقق يافته، و با تكيه به مناسك ابراهيمى، جهان
  .جنات يابد
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  »1« »َو َعِهْدنا اىل اْبراِهيَم َو اْمساعيَل اْن َطهِّرا بَيِىتَ لِلطّائِِفَني َو اْلعاِكفَني َو الرُّكَِّع السُُّجودِ 

كنندگان كنندگان و ركوع   ام را براى طواف كنندگان و اعتكاف و به ابراهيم و امساعيل سفارش كردمي كه خانه
  .پاكيزه كنيد]  از هر آلودگى ظاهرى و باطىن[گذاران  وسجده

   ارزش حج در روايات

  

  .ثواىب كه در روايات اهل بيت عليهم السالم براى حج بيان شده ناظر به حج ابراهيمى است

  :حضرت صادق عليه السالم فرمود

  »2« .عَني َرقـََبًة، َو الطَّواُف َورَْكَعتاُه اْفَضُل ِمْن ِعْتِق َرقـََبةٍ احلَْجُّ اْفَضُل ِمْن ِعْتِق َعْشِر َرَقباٍت َحّىت َعدَّ َسبْ 

______________________________  
  .125): 2(بقره  -)1(

  .، ثواب احلج و العمره48: ؛ ثواب االعمال2، حديث 2، باب 3/ 96: حبار األنوار -)2(
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رت از  رت از آزاد كردن يك بنده در راه حج  آزاد كردن ده بنده است، حىت هفتاد بنده، و طواف و دو ركعت منازش 
  .خداست

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله به مردى از انصار فرمود

به اى تا از حج و عمره خود و ثواب بر آن بپرسى؟ آگاه باش وقىت قصد حج كردى و سوار بر مركبت شدى  نزد من آمده
  .گردد ات حمو مى اى از پرونده شود، و سيّئه اى در نامه عملت ثبت مى گذارى حسنه دارى و زمني مى هر قدمى كه بر مى

كند تو را دچار  وقىت هفت طواف را اجنام دادى براى تو نزد خداوند عهد و ذكرى است كه ديگر پروردگار مهربان حيا مى
  .شود ات ثبت مى جبا آوردى به هر ركعت هزار ركعت مناز مقبول در نامه و چون دو ركعت مناز نزد مقام. عذاب كند
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اش به حج رفته و مثل  چون هفت شوط سعى بني صفا و مروه را جبا آورى، ثوابش مانند حج كسى است كه پياده از خانه
  .اجر كسى است كه هفتاد بنده در راه خدا آزاد كند

ا را چون به عرفات وقوف كىن تا غروب آفتاب، اگ ر گناهانت به اندازه يك تپه ريگ و كف دريا باشد هر آينه خداوند آ
  .دهد مورد مغفرت قرار مى

  .شود چون رمى مجره منودى به هر سنگى تا آخر عمرت ده حسنه نوشته مى

  .شود و هنگامى كه قرباىن كردى به هر قطره خونش تا پايان عمرت به طور مرتب حسنه نوشته مى

آنچه بود : گويد زند سپس مى ات مى اف را اجنام دادى و دو ركعت منازش را خواندى، ملك كرمي بر شانهو چون آخرين طو 
گويد از حضرت صادق عليه السالم  معاوية بن عمار مى »1« .آمرزيده شد، و تا صد و بيست روز عملت را از سر بگري

   از كسى كه مستطيع: پرسيدم

______________________________  
  .2138، حديث 202/ 2: ؛ من الحيضره الفقيه3، حديث 2، باب 4/ 96: حبار األنوار -)1(
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  :او مصداق اين آيه است: بوده و حج جبا نياورده؟ فرمود

  »1« »َو َحنُْشرُُه يـَْوَم اْلِقياَمِة اْعمى

  .كنيم و روز قيامت او را نابينا حمشور مى

شت حمروم است: شود؟ فرمود كور وارد حمشر مى! سبحان اللَّه: گفتم حضرت باقر  »2« .آرى، كورى كه از ديدن راه 
ره است: كند از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله روايت مى گذشته و : گويند يا به او مى: براى حاجى يكى از سه 

اهل و فرزندت را پس از : گويند ل را از سر بگري، يا مىات آمرزيده شد عم گذشته: گويند ات خبشيده شد، يا مى آينده
  :فرمايد امري املؤمنني عليه السالم مى »3« .بيىن بازگشت سامل و صحيح مى

  »4« .نـََفَقُة ِدْرَهٍم ِىف احلَْجِّ تـَْعِدُل اْلَف ِدْرَهمٍ 
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  .يك درهم خرج در راه حج معادل هزار درهم است

  :فرمايد حضرت صادق عليه السالم مى

  »5« .الَيزاُل َعَلى اْحلاجِّ نُوُر احلَْجِّ ما َملْ يُْذِنبْ 

  .نور حج پيوسته با حاجى است به شرطى كه مرتكب گناه نشود

  :فرمايد حضرت رضا عليه السالم مى

زَِمةُ    اْعَلْم يـَْرَمحَُك الّلُه انَّ احلَْجَّ َفريَضٌة ِمْن َفراِئِض الّلِه َجلَّ َو َعزَّ الالَّ

______________________________  
  .124): 20(طه  -)1(

ذيب االحكام6، حديث 2، باب 6/ 96: حبار األنوار -)2(   .5، حديث 18/ 5: ؛ 

  .51: ؛ قرب االسناد9، حديث 2، باب 6/ 96: حبار األنوار -)3(

  .6571، حديث 63، باب 289/ 5: ؛ وسائل الشيعة16، حديث 2، باب 8/ 96: حبار األنوار -)4(

  .143، حديث 117، باب 71/ 1: ؛ احملاسن27، حديث 2، باب 10/ 96: حبار األنوار -)5(

  229: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اْلَعْفَو ِمَن الذُّنُوِب، َو  َو ُوِعَد َعَلْيها ِمَن الثَّواِب اْجلَنََّة وَ . اْلواِجَبةُ َمِن اْسَتطاَع الَْيِه َسبيًال، َو َقْد َوَجَب ِىف طُوِل اْلُعْمِر َمرًَّة واِحَدةً 
  »1« .تارَِكُه كاِفراً، َو تـُُوعَِّد َعلى تارِِكِه بِالنّاِر، فـَنـَُعوذُ ِبالّلِه ِمَن النّارَ  َمسّى

خدا تو را رمحت كند كه حج واجىب از واجبات خداوند جّل و عّز است، امرى الزم است بر آن كه استطاعت ! بدان
شت و عفو از گناهان است، و به تارك آن دارد، در متام عمر يك بار و  اجب شده، و ثواىب كه به آن وعده داده شده 

  .اند، پس پناه به خدا از آتش قيامت وعده آتش داده
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اى بسيار مهم  و » حبار األنوار«، »وسائل الشيعة«، »الكاىف«ثواب حج و عقاب تارك اين فريضه عظيم اهلى را در كتا
  »2« .ببينيد» الواىف«

   زيارت رسول خدا صلى اهللا عليه و آله

هاى عصر نبوت تا صبح قيامت حق عظيمى است كه ممكن نيست كسى  حق رسول خدا بر امت و بلكه بر متام انسان
هاى بدىن و روحى،  وجود مقدس او با حتمل انواع مشقات و آزارها و شكنجه! بتواند به حنو كامل از اداى آن حق برآيد

  .براى هدايت انسان به سوى كماالت و حقايق به كار گرفتمتام توان خود را 

  :فرمايد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله درباره زيارت قربش مى

كنم، و هر كه به زيارمت آيد  هر كس به حج خانه خدا آيد و قرب مرا در مدينه زيارت نكند، روز قيامت از او دورى مى
شت براى او حتمى استگردد، و هر كه شفاع شفاعتم بر او واجب مى   »3« .تم براو واجب شود، 

______________________________  
  .8938، حديث 3، باب 14/ 8: ؛ مستدرك الوسائل31، حديث 2، باب 11/ 96: حبار األنوار -)1(

توانيد به آن  مىام،  هاى معنوى حج را به طور مفّصل در جلد هفتم عرفان اسالمى آورده اسرار و حقايق و واقعيت -)2(
  .جا مراجعه كنيد

، باب 333/ 14: ؛ وسائل الشيعة3157، حديث 565/ 2: ؛ من الحيضره الفقيه5، حديث 548/ 4: الكاىف -)3(
  .19337، حديث 3

  230: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

براى كسى كه تو را ! اى پدر: دحضرت سيدالشهداء عليه السالم از جّد بزرگوارش رسول خدا صلى اهللا عليه و آله پرسي
  :زيارت كند چه خواهد بود؟ فرمود

هر كه مرا در حال حيات يا پس از مرگ زيارت كند، يا پدرت يا برادرت، يا تو را زيارت منايد، حقى است بر من  ! پسرم
  »1« .كه روز قيامت او را زيارت منامي و از گناهانش او را برهامن
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______________________________  
ذيب 3159، حديث 577/ 2: ؛ من الحيضره الفقيه8، حديث 65، باب 373/ 96: حبار األنوار -)1( ؛ 

  .7، حديث 2، باب 4/ 6: االحكام

  231: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

َو َأِعْذِين َو ُذرِّيَِّيت » 6«ْشرَْح ِلَمرَاِشِد ِديِنَك قـَْلِيب َو أَْنِطْق ِحبَْمِدَك َو ُشْكرَِك َو ِذْكرَِك َو ُحْسِن الثـََّناِء َعَلْيَك ِلَساِين َو ا» 5«[ 
مَِّة َو ِمْن َشرِّ ُكلِّ َشْيطَ  اٍن َمرِيٍد َو ِمْن َشرِّ ُكلِّ ُسْلطَاٍن َعِنيٍد َو ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيِم َو ِمْن َشرِّ السَّامَِّة َو اْهلَامَِّة و اْلَعامَِّة َو الالَّ

ٍري َو َكِبٍري َو ِمْن ُكلِّ ُمتـَْرٍف َحِفيٍد َو ِمْن َشرِّ ُكلِّ َضِعيٍف َو َشِديٍد َو ِمْن َشرِّ ُكلِّ َشرِيٍف َو َوِضيٍع َو ِمْن َشرِّ ُكلِّ َصغِ ِمْن َشرِّ  
ْنِس َو ِمْن َشرِّ ُكلِّ َدابٍَّة أَْنَت َو ِمْن َشرِّ ُكلِّ َمْن َنَصَب ِلَرُسوِلَك َو ِألَْهِل بـَْيِتِه َحْرباً » 7«َشرِّ ُكلِّ َقرِيٍب َو بَِعيٍد  ِمَن اجلِْنِّ َو اْإلِ

  ] آِخٌذ ِبَناِصَيِتَها ِإنََّك َعَلى ِصرَاٍط ُمْسَتِقيمٍ 

و زبامن را به سپاس و شكر و ذكر و ستايش نيك، نسبت به حضرتت گويا كن، و دمل را براى راههاى مستقيم دينت  
ده از شيطان رانده شده، و از شّر جانوران زهردار، و حيوانات بدون زهر، و ساير  گشاده فرما، و مرا و فرزندامن را پناه

جانداران، و مردم چشم شور، و از شر هر شيطان سركش، و شر هر پادشاه ستمگر، و شر هر خوش گذران نازپرورده، و 
دور و نزديك، و از شّر هر  شر هر ناتوان و قوى، و شّر هر عاىل مقام و فرومايه، و شر هر كوچك و بزرگ، و شر هر

اى كه تو زمام اختيارش را به دست  جن و انس كه در برابر پيامربت و اهل بيتش، جنگى را برپا كرد، و از شر هر جنبنده
  .مهانا تو بر راه راسىت. دارى

  232: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

   امنّيت در برابر شرارت شياطني جّىن و انسى

اگر اندكى انديشه . شود كه نقش شيطان در تكامل انسان بسيار كارساز بوده است آيات و روايات معلوم مىبا بررسى 
هاى آدمى  و خبش زيادى از موفقيت. گردد كه وجود اين دمشن شرور، كمكى به پيشرفت و رشد بشر است شود روشن مى
  :گويد ه معروف است كه مىهاى شيطاىن اوست و اين ترمجاِن مهان مجل ها و فتنه مديون شرارت

  ».عدو شود سبب خري اگر خدا خواهد«
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داند كه بندگان خدا را گمراه سازد و با ابزار و ترفندهاى گوناگون، بشر را از سوى حق به  هر چند شيطان وظيفه خود مى
است رساند بلكه نردبان برياهه بكشاند وىل در عني حال شيطنت او نه تنها زياىن به بندگان حق جو منى   .ترقى آ

دانسىت كه من موجود شرورى هستم چرا مرا  اگر مى! پروردگارا: خداوند در پاسخ پرسشى از سوى شيطان كه پرسيد
  .مهني بس است: فرمود. بلى: او گفت. آيا قبول دارى كه من قادر حكيم هستم: آفريدى؟ حضرت حق فرمود

  .كنم س حكمت كار مىداىن چه هسىت، وىل من داناى مطلق بر اسا يعىن تو منى

بنابراين اگر موجودى نداند كه حكمت وجودى او چيست، اما بايد بپذيرد كه وجود او در نظام آفرينش نقش كليدى يا  
  .كماىل دارد

  :نويسند هاى مزاحم بدن مى دانشمندان امروز درباره فلسفه وجود ميكرب

ا نبودند سلول ها از هشتاد  ماندند و رشد و منو بدن انسان ودگى مىهاى بدن انسان در يك حالت سسىت و فرس اگر آ
به اين ترتيب رشد جسمى و فكرى بشر تا امروز مرهون . ماندند كرد و به صورت آدم كوتوله باقى مى سانتيمرت جتاوز منى

  .ها و مشكالت مادى است مزامحت ميكرب

در برابر شيطان، روز به روز نيكوتر و گري و اطاعت حق  پس جاى تعجب نيست كه بندگان بزرگ خدا با مبارزه پى
  .نريومندتر شوند

  233: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :فرمايد امام صادق عليه السالم درباره حكمت ديگر خداوند در ميدان دادن به شيطان مى

ِمَن السُُّجوِد ِآلَدَم َألَْعُبَدنََّك ِعباَدًة ما َعَبَدَك َأَحٌد َقطُّ   ْيَتىنيا َربِّ َو ِعزَِّتَك ِإْن َأْعفَ : َأَمَر اللَّهُ ِإبْليَس ِبالسُُّجوِد ِآلَدَم، َفقالَ 
  :ِمثْـَلها، قاَل اللَُّه َجلَّ َجاللُهُ 

  »1« .ُأِحبُّ َأْن أُطاَع ِمْن َحْيُث اريدُ   ِإىنِّ 

مرا از سجده بر آدم معاف سوگند به عزتت كه اگر ! پروردگارا: او گفت. خداوند به ابليس دستور داد بر آدم سجده كند
من دوست دارم : خداوند با عظمت فرمود. دارى، تو را چنان پرستشى كنم كه هرگز كسى مانند آن تو را نپرستيده باشد

  .خواهم اطاعت شوم آن گونه كه خودم مى
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دهد و متام  اى فريب مى بنابر آن سوگندى كه ابليس در ابتداى خلقت آدم ياد كرده كه مهه بندگان را به هر وسيله و شيوه
برد، هيچ گونه امنّيت و اطميناىن براى مصونيت باقى  نريو و امكانات خود و يارانش را در راه نيت پليدش به كار مى

اند و حّىت پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله  هاى او بوده ها و وسوسه ى هم درگري نقشهبه ويژه كه انبيا و اولياى اهل. ماند منى
برد، وىل بندگان خملص كه  هاى دنيا به درگاه حق تعاىل پناه مى ها و حتمل سخىت هم با استغفار بسيار و دورى از لّذت

تند؛ زيرا خداوند متعال سلطه مهه جانبه براى اف هاى او هستند در تله زينورى او و سپاهيانش منى مراقب نفس و هوس
هاى   سازد و در كنار آن گذرگاه شيطان را مقّدر نكرده است و تنها زمينه سازى و راهنماىي بر رفتار آدمى را فراهم مى

طان را باز گذاشته است كه بندگان مهيشه اسري شي... گريزى مانند تقوا، توبه، استغفار، دعا، مناجات، روزه رمضان و 
  .نباشند

دفاع قرار نداده است، بلكه  هايش آزاد گذاشت، وىل انسان را در برابر او ىب خداوند اگر چه شيطان را در اجنام وسوسه
  چندين سرمايه و سنگر حمكم و دژ امىن در

______________________________  
  .37، حديث 328/ 2: ؛ تفسري العياشى110، حديث 3، باب 250/ 60: حبار األنوار -)1(

  234: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :وجود او قرار داده است

اگر عقل . هاى شيطان به وجود آورد تواند سد نريومندى در مقابل وسوسه نريوى عقل و انديشه به او خبشيده كه مى - 1
در . كند يز را به خوىب اداره مىگمارد و مهه چ به يارى وحى بر كشور جان حكومت كند نريوهاى رمحاىن را به كار مى

و . شوند ها و نيازهاى او عادالنه تقسيم مى شود بلكه سهم هر يك از خواسته حكومت عقل، غرايز بشر فروگذار منى
اگر عقل بر شهوات چريه شود جان و جسم در تعادل طبيعى . گريد شود و دمشن آرام مى آتشفشان نفس اّماره مهار مى

اد انسان خفه شده و نورانّيت برترى او به  چه هوسكنند و چنان حركت مى ها بر عقل پريوز شوند نعمت بزرگ اهلى در 
  .رود تاريكى مى

اين فطرت توحيدى با شناخت . فطرت پاك و عشق به تكامل را درون انسان به عنوان عامل سعادت قرار داده است - 2
شت خويش پروردگار و نظام هسىت را با بينش شهودى و  ما در سر . و گرايش به حق، جايگاه اصلى هدايت انسان است

اىي از جانب پروردگار حكيم است كه به جان ما اهدا  يابيم و اين بيناىن اصيل و واقعى و سرمايه گران گرايش آگاهانه مى
  .ها و غلبه شياطني راه تكامل بسته شود ها و آلودگى برماست كه نگذارمي با غفلت. منوده است
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ها  آيند و براى تقويت روحيه او انواع بشارت ها به يارى انسان مى ها در وقت هجوم شيطان ن اهلام خبش نيكىفرشتگا - 3
هاى پيكار نفس، مانند بيدار كردن نفس َلوَّامه  يارى فرشتگان در بسيارى از صحنه. كنند ها را به او اهلام مى و دلگرمى

هاى وحى و  نريوهاى فوق احساس در سطحى برتر براى درك پيامو حتريك ) اهلام گر(و نفس ُملِهمه ) سرزنش گر(
شناخت راه از برياهه، مانند باز شدن چشم دل براى ديدن حقيقت و گوش جان براى شنيدن كالم حق و دريچه عقل 

  .براى درك آيات هسىت، جنات خبش انسان است

   ارت شيطاناز سوى ديگر در روايات ما حمورهاىي كه امنّيت بشر را در برابر شر 

  235: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .اند كند، چنني برمشرده اندازد و او را گرفتار شديد مى به خطر مى

  :فرمايد در اين زمينه امام على عليه السالم مى

ْرَهِم َو ُهَو َسْهُم ُحبُّ النِّساِء َو ُهَو َسْيُف الشَّْيطاِن َو ُشْرُب اخلَْْمِر َو ُهَو َفخُّ الشَّ : اْلِفَنتُ َثالثٌ  ْيطاِن، َو ُحبُّ الدِّيناِر َو الدِّ
َو َعْبُد يـَْنَتِفْع ِبَعْيِشِه َو َمْن َأَحبَّ اَألْشرِبََة َحُرَمْت َعَلْيِه اْجلَنَُّة َو َمْن َأَحبَّ الدِّيناَر َو الدِّْرَهَم فـَهُ  الشَّْيطاِن، َفَمْن اَحبَّ النِّساءَ ملَْ 

ْنيا   .الدُّ

اَء ِإىل: ِعيَسى ْبُن َمْرَميَ عليه السالمَو قاَل  يِن َفاذا َرأَيـُْتُم الطَّبيَب َجيُرُّ الدَّ يناُر داءُ الدِّيِن َو العاِملُ طَبيُب الدِّ ُموُه َو   الدِّ َِّ نـَْفِسِه َفا
  »1« .اْعَلُموا أَنَُّه َغيـُْر ناِصٍح ِلَغْريِهِ 

  :عامل گمراه كننده سه تاست

كه مششري شيطان است؛ شراخبوارى كه دام شيطان است؛ و عشق به درهم و دينار كه تري شيطان   افراط در حمبت به زن
برد، و هر كه شراب را دوست  پس هر كه زنان را بيش از اندازه دوست داشته باشد؛ از زندگى خود سود منى. است

شت بر وى حرام است و هر كه دينار و درهم را دوست داشته باشد،   .دنيا را پرستش كرده است داشته باشد، 

  :حضرت عيسى عليه السالم فرمود

دينار بيمارى دين است و دانشمند ديىن طبيب دين است؛ پس هر گاه طبيىب را ديديد كه مرض را به طرف خود 
  .تواند، نصيحت كننده ديگران باشد كشاند، او را متهم كنيد و بدانيد كه او منى مى
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______________________________  
  .91، حديث 113/ 1: ؛ اخلصال12، حديث 123، باب 140/ 70: حبار األنوار -)1(

  236: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

َعينِّ َشرَُّه َو ُردَّ َكْيَدُه ِيف َحنْرِِه  اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو َمْن َأرَاَدِين ِبُسوٍء َفاْصرِْفُه َعينِّ َو اْدَحْر َعينِّ َمْكَرُه َو اْدَرأْ » 8«[ 
َعْن ذِْكِري َمسَْعُه َو تـُْقِفَل ُدوَن ِإْخطَاِري قـَْلَبُه َو ُختِْرَس َعينِّ ِلَسانَهُ  َو اْجَعْل بـَْنيَ َيَدْيِه ُسّداً َحىتَّ تـُْعِمَي َعينِّ َبَصَرُه َو ُتِصمَّ » 9«

َرُه َو تـُْؤِمَنِين ِمنْ  يِع َضرِِّه َو َشرِِّه َو َغْمزِهِ َو تـَْقَمَع َرْأَسُه َو ُتِذلَّ ِعزَُّه َو َتْكُسَر َجبَـُروَتُه َو ُتِذلَّ َرقـََبَتُه َو تـَْفَسَخ ِكبـْ َو َمهْزِِه َو َلْمزِِه   مجَِ
  .]َو َحَسِدِه َو َعَداَوِتِه َو َحَبائِِلِه َو َمَصاِئِدِه َو َرِجِلِه َو َخْيِلِه ِإنََّك َعزِيٌز َقِديرٌ 

بر حمّمد و آلش درود فرست، و هر كه نسبت به من آهنگ بدى كند، او را از من بگردان، و نرينگش را از من ! خدايا
ز من دفع كن، و مكرش را به گلوگاهش برگردان، و مانعى پيش رويش قرار ده تا چشمش را از دور ساز، و شرش را ا

ديدن من كور، و گوشش را از شنيدن گفتار من كر سازى، و دلش را از ياد من قفل كىن، و زبانش را از گفتگو درباره من 
، و بر گردنش، گردن بند خوارى اندازى، و  الل گرداىن، و سرش را بكوىب، و عزّتش را خوار كىن، و بزرگيش را بشكىن

ها، پياده و  كربياييش را از هم بپاشى، و مرا از متام زيان و شّر و طعنه و غيبت و عيب جوىي، حسد، دمشىن، بندها، دام
  .ناپذير تواناىي اش امين دارى؛ مهانا تو شكست سواره

  237: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

   شرارت مردم

يابند؛ از قدرت و هيبت خود به  وزگار براى گروهى خوشايند و گواراست و چون به مقام و ماىل انبوه دست مىگاهى ر 
ره مى به ويژه از . كنند گريند و سيل تلخى شرارت عمل و مفاسد اخالقى را به سوى ديگران سرازير مى نفع هواى نفس 

ديد و محله نظامى هم در پيشربد    .كنند هاى خود بسيار بد استفاده مى آرزوها و هوسابزار ترس و وحشت و 

  :فرمايد رسول الّله صلى اهللا عليه و آله در اين زمينه مى

  »1« .َشرُّ النَّاِس ِعْنَد اللَِّه يـَْوَم اْلِقياَمِة الَّذيَن ُيْكَرُموَن ِإتِّقاَء َشرِِّهمْ 

  .شرارت او به وى احرتام گذارندبدترين مردم نزد خداوند در روز قيامت كسى است كه مردم از ترس 
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  :فرمايد و نيز مى

الشِّرُك بِاللَِّه َو : اْالمياُن بِاللَِّه َو النـَّْفُع ِلِعباِد اللَِّه َو َخْصَلتاِن لَْيَس فـَْوقـَُهما ِمَن اْلَشرِّ َشئٌ : َخْصَلتاِن لَْيَس فـَْوقـَُهما ِمَن اْلِربِّ َشئٌ 
  »2« .الضُّرُّ ِلِعباِد اللَّهِ 

  .اميان به خدا و سود رساندن به بندگان خدا: ژگى است كه هيچ خوىب باالتر از آن دو نيستدو وي

  .شرك ورزيدن به خدا و گزند رساندن به بندگان خدا: دو ويژگى است كه باالتر از آن دو بدى وجود ندارد

مرا به كسى از مردم حمتاج ! خدايا: روزى امام على عليه السالم در حمضر پيامرب گرامى صلى اهللا عليه و آله عرض كرد
  نكن؟

  اين گونه مگو؛ زيرا كسى نيست كه به مردم نيازمند! اى على: حضرت فرمود

______________________________  
  .10: ، حديث71: ، باب283/ 72: ؛ حبار األنوار2، حديث 327/ 2: الكاىف -)1(

  .35: قول؛ حتف الع2، حديث 7، باب 139/ 74: حبار األنوار -)2(

  238: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .نباشد

  اى رسول خدا صلى اهللا عليه و آله چه بگومي؟: عرض كرد

  .مرا به بدترين افراد خلق نيازمند مگردان! بگو بار خدايا: فرمود

  بدترين خلق كيانند؟! اى رسول خدا: عرض كرد

امام على عليه السالم در اين  »1« .كنند جوىي مى شوند عيب كنند و چون حمروم آنان كه عطا شوند دريغ مى: فرمود
  :فرمايد موضوع مى

  »2« .َشرُّ َأْخالِق النـُُّفوِس اَجلْورُ 
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  .هاى نفس، ستمكارى است بدترين خوى

  »3« .اُحلْرَمةَ   َشرُّ النَّاِس َمْن الَيْشُكُر النـِّْعَمَة َو اليـَْرعى

  .د و حرمت مردم را پاس نداردبدترين مردم كسى است كه سپاس نعمت نگزار 

  »4« .َشرُّ النَّاِس َمْن يـَتَِّقيِه النَّاُس َخماَفَة َشرِّهِ 

  .بدترين مردم كسى است كه مردم از ترس شرارت او از وى پرهيز كنند

  »5« .َخيـْرُُه، َو اليـُْؤَمُن َشرُّهُ   َشرُّ النَّاِس َمْن اليـُْرجى

  .نرود و از بدى او اميىن نباشدبدترين مردم كسى است كه به خريش اميدى 

   هر چند خداوند متعال، فطرت انسان را بر توحيد و پرستش حق و نيك خواهى

______________________________  
  .39/ 1: ؛ جمموعة ورّام6، حديث 18، باب 325/ 90: حبار األنوار -)1(

  .10394، حديث 455: غرر احلكم -)2(

  .7488، حديث 322: غرر احلكم -)3(

  .1901، حديث 105: غرر احلكم -)4(

  .1922، حديث 106: غرر احلكم -)5(

  239: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

گردد و اين بر اساس  سرشته است اّما سرچشمه پيدايش شرارت و طغيان گرى او به نفس أّماره و هواى خاكى آن بر مى
  .اى از مواد كاينات و حاالت گوناگون زمني است لبد آدمى شالودهآفرينش آدميان از خاك خملوط به عناصر است و كا

  :فرمايد موالى متقيان على عليه السالم در وصف آفرينش آدم مى
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ا َو َسْبِخها تـُْربًَة َسنَّها ِباْلماِء َحىتَّ َخَلَصْت  ْلِبلَِّة َحىتَّ َلزَُبْت، َو الَطها بِاُمثَّ َمجََع ُسْبحانَُه ِمْن َحْزِن اْألَْرِض َو َسْهِلها َو َعْذِ
اْمجََدها َحىتَّ اْسَتْمَسْكَت َو اْصَلَدها َحىتَّ َصْلَصَلْت ِلَوْقٍت . َفَجَبَل ِمْنها ُصَورًة ذاَت اْحناٍء َو ُوُصوٍل، َو اْعضاٍء َو ُفُصولٍ 

  »1« ...َمْعُدوٍم َو اَجٍل َمْعُلوٍم 

شور زمني خاكى را مجع كرد و بر آن آب پاشيد تا پاك و هاى سخت و نرم و شريين و  سپس خداوند سبحان از قسمت
خالص شد، آن گاه آن ماّده خالص را با رطوبت آب به صورت ِگل چسبنده درآورد، سپس از آن ِگل صورتى پديد آورد 

 آن صورت را خشكاند تا خود را گرفت، و حمكم. ها ها، و اعضاى خمتلفه و گسيختگى داراى جوانب گوناگون و پيوستگى
  .و نرم ساخت تا خشك و سفالني شد، و او را تا زمان معّني و وقت مقرر به حال خود گذاشت

  :اند بر اين اساس دانشمندان و حكيمان طبيعت شناس در اين زمينه گفته

ها جهاِن داىن را برپا  ها جهاِن عاىل و از سردى از گرمى. خداوند، جهان را بر پايه دو عنصر گرمى و سردى آفريد«
  .در پى آن دو، چهار عنصر آب، آتش، خاك و هوا را پديد آورد و نظام خلقت شكل گرفت. ختسا

ها فرشتگان و جن و شيطان كه مهه از نور و آتش بودند قرار گرفتند و بر روى زمني كه طبيعت سرد داشت،   در آمسان
   گياهان و حيوانات و آدمى را كه هر يك داراى

______________________________  
  .1خطبه : ج البالغه -)1(

  240: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .يك يا چند عنصرند به وجود آورد

خداوند براى آفرينش موجودى كامل فرشتگان را مأمور كرد تا از هر گوشه كره زمني مقدارى خاك به هم درآميزند و اين 
را در معرض بارش باران و آفتاب قرار داد، سپس كالبد آدم را خلق كرد كه تبلورى از ) روز 40(آميخته در مدت معلوم 

ها و طبايع در وجود آدمى جاى گرفت   و بر اين مالك مزاج. عناصر مادى زميىن و آمساىن و معنوى لطيف روح اهلى است
  .كه در بنيه و روحيه او تأثري دارد



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

 

ت گرم و مزاج تندخو و رفتارى خشمناك از روى شهوت دارند، به ويژه اگر نطفه آنان بر هاىي كه داراى طبيع بنابراين انسان
كنند و نظام خالق و خلق را به زمحت  مبناى قانون طبيعت و شريعت بسته نشده باشد، در مسري باطل حركت مى

  ».سازند اندازند و سرنوشت هسىت را دگرگون مى مى

  :فرمايد خداوند منان درباره چنني موجودى مى

  »1« »َو ِإَذا َمسَُّه اْخلَيْـُر َمُنوًعا* ِإَذا َمسَُّه الشَّرُّ َجُزوًعا* ِإنَّ اْإلِنسَن ُخِلَق َهُلوًعا

و [و هنگامى كه خري و خوشى * تاب است، چون آسيىب به او رسد، ىب* تاب آفريده شده است؛ مهانا انسان حريص و ىب
  .بازدارنده استبه او رسد، بسيار خبيل و ]  مال و رفاهى

فته است اد آدمى  ان مى. به هر حال شر و بدى در    .شود ماند وگرنه آشكار مى اگر انسان بر آن چريه شود در 

  :فرمايد حضرت على عليه السالم با اشاره به اين نكته مى

يعى در ميدان ادىب سرشته شده و بنده مأمور است كه آداب خوب را كسب كند، نفس به طور طب نفس آدمى بر ىب
  هاى بد او كوشد خواهش تازد و بنده مى مى

______________________________  
  .21 - 19): 70(معارج  -)1(

  241: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

هايش يارى رساند  پس هر گاه زمام نفس را رها سازد، در فساد آن شريك است و هر كه نفس را در خواهش. را دفع كند
امام زين العابدين عليه السالم در دعاى مكارم اخالق، توفيق  »1« .خود، شريك نفس خويش شده است در قتل

  :فرمايد شناخت خري و شر را طلبيده و در مناجاتش مى

بر حممد و آلش درود فرست، و مرا به زيور شايستگان بياراى، و زينت پرهيزكاران را به من بپوشان كه زيور و زينت ! خدايا
گسرتش عدالت، فروخوردن خشم، خاموش كردن آتش فتنه، مجع كردن : شايستگان و پرهيزكاران در اين امور است

ها، نرم خوىي، فروتىن، خوش  پراكنده شدگان، اصالح بني مردم، آشكار كردن كارهاى خوب مردم، پوشاندن عيوب انسان
، انتخاب نيكى و احسان، ترك سرزنش، خوىب كردن رفتارى، آرامش، وقار، خوش اخالقى، پيشى گرفنت به سوى فضيلت
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به غري مستحق، حق گوىي، گرچه سنگني باشد، اندك دانسنت گفتار و كردار خومب، هر چند زياد باشد و زياد مشردن گفتار 
داشنت و رفتار بدم، هر چند اندك باشد، و مهه اين امور را به دوام اطاعتم از حضرتت، و مهراهى با مسلمانان، و دست بر 

شيطان و شيطان صفتان كه  »2« .گريند، كامل ساز از اهل بدعت، و آنان كه رأى ساختگى در دين را به كار مى
تواند اين مهه شر و فتنه و  دمشنان خدا و انبيا و امامان و انسانّيت هستند جز قدرت حق و عنايت او قدرت و عنايىت منى

ضرت سّجاد عليه السالم گرداندن ضررها را از حيات انسان؛ از خداوند ها بگرداند، پس ح حيله آنان را از سر انسان
  .طلبد قاهر و غالب مى

______________________________  
  .12642، حديث 1، باب 138/ 11: ؛ مستدرك الوسائل247: مشكاة األنوار -)1(

  .20دعاى : صحيفه سّجاديه -)2(

  242: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

آن كه تو را خواست، و دل به تو بست، و از عشق تو سرشار شد، و به دنبال وصلت برآمد، و به خواسته ! نداخداو 
اد، و به انبيايت اقتدا كرد و به اطاعت از امامان راه سپرد، و در متام گرفتارى ها به تو پناه آورد، و از شر  هايت گردن 

، و امانش دادى و دلش را شاد كردى، و دردش را به دوا رساندى، و هر صاحب شرى از تو امان خواست، او را پذيرفىت
  .خري دنيا و آخرت را نصيبش فرمودى

  جان فشاندم وصل جانان يافتم
 

رت از جان يافتم   جان چو دادم 

 هر شىب صدبار خومن رخيت هجر
 

  تا كه روزى وصل جانان يافتم

  روزگارى با گداىي ساختم
 

  يافتم تا رهى بر گنج سلطان

  هر طرف سرگشته بودم چون نسيم
 

  تا رهى سوى گلستان يافتم

  قصه يوسف زمن بشنو كه من
 

  ها در چاه و زندان يافتم عيش

  ذره بودم تا كه بر من عشق تافت
 

  ذره را مهر درخشان يافتم
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  تا كه رخشان گوهرم كرد آفتاب
 

  خويش را بر تاج خاقان يافتم

  غري دوستملك دل پرداختم از 
 

  تا زشاه عشق فرمان يافتم

  رفت سامان از كف آن روزى كه من
 

  از سر زلف توسامان يافتم

  از زوال خود نينديشم چو ماه
 

  تا كمال خود به نقصان يافتم

  خون پى لعل بدخشان كى خورم
 

  من كه در دل صد بدخشان يافتم

  تا مها بستم دل اندر زلف دوست
 

  پريشان يافتمروزگار خود 

  

  )مها(

   دعاى

  

24  

  

  پدر ومادر

  

  245: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

َو َرْمحَِتَك َو بـَرََكاِتَك َو  اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َعْبِدَك َو َرُسوِلَك َو َأْهِل بـَْيِتِه الطَّاِهرِيَن َو اْخُصْصُهْم بِأَْفَضِل َصَلَواِتكَ » 1«
اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو » 3«َو اْخُصِص اللَُّهمَّ َواِلَديَّ بِاْلَكرَاَمِة َلَدْيَك َو الصََّالِة ِمْنَك يَا َأْرَحَم الرَّاِمحَِني » 2«َسَالِمَك 

لِِّه َمتَاماً ُمثَّ اْستَـْعِمْلِين ِمبَا تـُْلِهُمِين ِمْنُه َو َوفـِّْقِين لِلنـُُّفوِذ ِفيَما تـَُبصُِّرِين َأهلِْْمِين ِعْلَم َما جيَُِب َهلَُما َعَليَّ ِإْهلَاماً َو اْمجَْع ِيل ِعْلَم َذِلَك كُ 
اللَُّهمَّ َصلِّ » 4« ِفيَما َأْهلَْمَتِنيهِ  -اُحلُقوقِ  -ٍء َعلَّْمَتِنيِه َو َال تـَثْـُقَل أَرَْكاِين َعِن احلَُْفوفِ  ِمْن ِعْلِمِه َحىتَّ َال يـَُفوَتِين اْسِتْعَماُل َشيْ 
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اللَُّهمَّ اْجَعْلِين َأَهابـُُهَما » 5«ْلِق ِبَسَبِبِه َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َكَما َشرَّفْـتَـَنا ِبِه َو َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َكَما َأْوَجْبَت َلَنا احلَْقَّ َعَلى اخلَْ 
َج اْألُمِّ الرَُّءوِف َو اْجَعْل َطاَعِيت ِلَواِلَديَّ َو ِبرِّي َِِما أَقـَرَّ ِلَعْيِين ِمْن َرْقَدِة اْلَوْسَناِن َو أَثـْلَ  َهْيَبَة السُّْلطَاِن اْلَعُسوِف َو أَبـَرُُّمهَا ِبرَّ 

َم َعَلى ِرَضاَي ِرَضامهَُا َو َأْسَتْكثِ  َر ِبرَّمهَُا ِيب َو ِإْن َقلَّ َو َأْسَتِقلَّ ِبرِّي ِلَصْدِري ِمْن َشْرَبِة الظَّْمآِن َحىتَّ أُوِثَر َعَلى َهَواَي َهَوامهَُا َو أَُقدِّ
َصيـِّْرِين َِِما اللَُّهمَّ َخفِّْض َهلَُما َصْوِيت َو َأِطْب َهلَُما َكَالِمي َو أَِلْن َهلَُما َعرِيَكِيت َو اْعِطْف َعَلْيِهَما قـَْلِيب َو » 6«َِِما َو ِإْن َكثـَُر 

» 8«اللَُّهمَّ اْشُكْر َهلَُما تـَْربَِيِيت َو أَثِبـُْهَما َعَلى َتْكرَِمِيت َو اْحَفْظ َهلَُما َما َحِفَظاُه ِمينِّ ِيف ِصَغِري » 7« َرِفيقاً َو َعَلْيِهَما َشِفيقاً 
َِما َو ُعُلّواً ِيف اللَُّهمَّ َو َما َمسَُّهَما ِمينِّ ِمْن أًَذى َأْو َخَلَص ِإَلْيِهَما َعينِّ ِمْن َمْكُروٍه َأْو َضاَع ِقَبِلي َهلَُما مِ  ْن َحقٍّ َفاْجَعْلُه ِحطًَّة ِلُذنُِو

َل السَّيَِّئاِت ِبَأْضَعاِفَها ِمنَ     َدَرَجاَِِما َو زِيَاَدًة ِيف َحَسَناَِِما يَا ُمَبدِّ
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يَا َعَليَّ ِفيِه مِ » 9«احلََْسَناِت  ْن قـَْوٍل َأْو َأْسَرَفا َعَليَّ ِفيِه ِمْن ِفْعٍل أَْو َضيـََّعاُه ِيل ِمْن َحقٍّ َأْو َقصَّرَا ِيب َعْنُه ِمْن اللَُّهمَّ َو َما تـََعدَّ
ُمُهَما عَ َواِجٍب فـََقْد َوَهْبُتُه َهلَُما َو ُجْدُت ِبِه َعَلْيِهَما َو َرِغْبُت ِإلَْيَك ِيف َوْضِع َتِبَعِتِه َعنـُْهَما َفِإينِّ َال  َِّ َلى نـَْفِسي َو َال َأْسَتْبِطئـُُهَما  َأ

فـَُهَما َأْوَجُب َحّقاً َعَليَّ َو أَْقَدُم ِإْحَساناً ِإَيلَّ َو َأْعَظُم ِمنًَّة َلَديَّ ِمْن َأْن » 10«ِيف ِبرِّي َو َال َأْكَرُه َما تـََولََّياُه ِمْن أَْمِري يَا َربِّ 
ُة تـََعِبِهَما ِيف ِحرَاَسِيت؟ َو  -يَا ِإهلَِي -أَْيَن ِإذاً » 11«ى ِمْثٍل أَُقاصَُّهَما ِبَعْدٍل َأْو ُأَجازِيـَُهَما َعلَ  ُطوُل ُشْغِلِهَما ِبتَـْربَِيِيت؟ َو أَْيَن ِشدَّ

  أَْيَن ِإقْـَتارُمهَُا َعَلى أَنـُْفِسِهَما لِلتـَّْوِسَعِة َعَليَّ؟

َفَصلِّ َعَلى » 13«ُك َما جيَُِب َعَليَّ َهلَُما َو َال أَنَا ِبَقاٍض َوِظيَفَة ِخْدَمِتِهَما َهيـَْهاَت َما َيْستَـْوِفَياِن ِمينِّ َحقَُّهَما َو َال أُْدرِ » 12«
يـَْوَم   َو اْألُمََّهاتِ ِين ِيف أَْهِل اْلُعُقوِق ِلْآلبَاِء ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو َأِعينِّ يَا َخيـَْر َمِن اْسُتِعَني ِبِه َو َوفـِّْقِين يَا َأْهَدى َمْن ُرِغَب ِإلَْيِه َو َال َجتَْعلْ 

اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو ُذرِّيَِّتِه َو اْخُصْص أَبـََويَّ ِبأَْفَضِل َما » 14« »ُجتَْزى ُكلُّ نـَْفٍس ِمبَا َكَسَبْت َو ُهْم َال ُيْظَلُمونَ 
اللَُّهمَّ َال تـُْنِسِين ِذْكَرمهَُا ِيف َأْدبَاِر َصَلَواِيت َو ِيف ِإناً ِمْن » 15«َحَم الرَّاِمحَِني َخَصْصَت ِبِه آبَاَء ِعَباِدَك اْلُمْؤِمِنَني َو أُمََّهاِِْم يَا َأرْ 

َهلَُما ِبِربِِّمهَا اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو اْغِفْر ِيل ِبُدَعاِئي َهلَُما َو اْغِفْر » 16«آنَاِء َلْيِلي َو ِيف ُكلِّ َساَعٍة ِمْن َساَعاِت نـََهاِري 
اللَُّهمَّ َو ِإْن َسبَـَقْت » 17«َمِة ِيب َمْغِفَرًة َحْتماً َو اْرَض َعنـُْهَما ِبَشَفاَعِيت َهلَُما ِرًضى َعْزماً َو بـَلِّْغُهَما ِباْلَكرَاَمِة َمَواِطَن السََّال 

ِيل َفَشفِّْعِين ِفيِهَما َحىتَّ َجنَْتِمَع ِبَرْأفَِتَك ِيف َداِر َكرَاَمِتَك َو َحمَلِّ َمْغِفرَِتَك َو  َمْغِفَرُتَك َهلَُما َفَشفِّْعُهَما ِيفَّ َو ِإْن َسبَـَقْت َمْغِفرَُتكَ 
  .َرْمحَِتَك ِإنََّك ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم َو اْلَمنِّ اْلَقِدِمي َو أَْنَت َأْرَحُم الرَّاِمحِنيَ 
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ْمحَِتَك َو بـَرََكاِتَك َو ُهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َعْبِدَك َو َرُسوِلَك َو َأْهِل بـَْيِتِه الطَّاِهرِيَن َو اْخُصْصُهْم بِأَْفَضِل َصَلَواِتَك َو رَ اللَّ » 1«[ 
اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو » 3«َم الرَّاِمحَِني َو اْخُصِص اللَُّهمَّ َواِلَديَّ بِاْلَكرَاَمِة َلَدْيَك َو الصََّالِة ِمْنَك يَا َأْرحَ » 2«َسَالِمَك 

ِين ا تـُْلِهُمِين ِمْنُه َو َوفـِّْقِين لِلنـُُّفوِذ ِفيَما تـَُبصِّرُ َأهلِْْمِين ِعْلَم َما جيَُِب َهلَُما َعَليَّ ِإْهلَاماً َو اْمجَْع ِيل ِعْلَم َذِلَك ُكلِِّه َمتَاماً ُمثَّ اْستَـْعِمْلِين مبَِ 
  ] ِفيَما َأْهلَْمَتِنيهِ  -اُحلُقوقِ  -ٍء َعلَّْمَتِنيِه َو َال تـَثْـُقَل أَرَْكاِين َعِن احلَُْفوفِ  ِمْن ِعْلِمِه َحىتَّ َال يـَُفوَتِين اْسِتْعَماُل َشيْ 

بركات و  ات، و بر اهل بيت پاكش درود فرست، و آنان را به برترين درودها و رمحت و بر حمّمد بنده و فرستاده! خدايا
  .سالم خود، خمصوص گردان

  !ترين مهربانان اى مهربان. پدر و مادرم را به گرامى داشنت نزد خود، و درود از جانب حضرتت اختصاص ده! خدايا

بر حمّمد و آل حمّمد درود فرست، و دانش آنچه از حقوق ايشان بر من واجب است، به من اهلام فرما، و دانش ! خدايا
اى به كار گري، و براى اجنام آنچه به  ه را برامي فراهم آور؛ سپس مرا به آنچه در اين زمينه اهلام كردهمهه آن حقوق واجب
اى از دستم نرود، و اندامم از خدمت كردن بر  كىن توفيق ده، تا به كار بسنت چيزى كه به من آموخته دانستنش بينامي مى

  .اى، سنگني نشود اساس حقوقى كه به من اهلام فرموده

  248: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  حقوق پدر و مادر

رت اين است كه آيات قرآن و روايات و اخبار را دنبال كنيم، تا به اين معنا  در زمينه حقوق پدران و مادران بر فرزندان، 
  واقف شومي كه نظر حضرت حق و پيامرب عزيز اسالم و امامان معصوم نسبت به پدر و مادر چيست؟

ن نكته را بايد توّجه داشت كه حبث حقوق پدر و مادر در فرهنگ پاك اسالم بدون حلاظ كردن مكتب و عقايد و آراى اي
  .آنان مطرح است

دهد، بدون آن كه توجه به كفر و اميان، شرك و فسق، و درسىت و عدالت،  اسالم حقوق پدر و مادر را مورد توّجه قرار مى
  .اشدو نادرسىت و گناه آنان داشته ب
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فرزندى كه اميان به خداوند بزرگ دارد، و نسبت به حالل و حرام اهلى متعهد است، وظيفه واجب و مسؤوليت شرعى 
دارد احسان به پدر و مادر را رعايت منايد، و با آنان به خوىب و سالمت معاشرت كند، و از آنان تا خروج از دنيا 

  .پذيرائى منايد

م به صورتى كه آزرده خاطر نشوند، جائى است كه انسان را بر ضد تنها جائى كه سرپيچى از آنان ال زم است، آ
وىل بايد به نرمى و مدارا از اطاعت آنان سرپيچيد، درباره . هاى اهلى دعوت كنند، آن جا اطاعت الزم نيست برنامه

و ترك واجب، قرآن  احسان به پدر و مادر، و مصاحبت نيك با آنان، و سرپيچى از طاعتشان به وقت دعوت به شرك
  :فرمايد مى

ُلَغنَّ ِعنَدَك اْلِكبَـَر َأَحُدمهَُا َأوْ   َوَقَضى ِكَالمهَُا َفَال تـَُقل َهلَُما ُأفٍّ َو َالتـَنـَْهْرمهَُا َوُقل   َربَُّك َأالَّ تـَْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَساناً ِإمَّا يـَبـْ
َربُُّكْم َأْعَلُم ِمبَا ِيف نـُُفوِسُكْم ِإن * ْخِفْض َهلَُما َجَناَح الذُّلِّ ِمَن الرَّْمحَِة َوُقل رَّبِّ اْرَمحُْهَما َكَما َربـََّياِين َصِغرياً َوا* َهلَُما قـَْوًال َكرِمياً 

   َتُكونُوا َصاحلَِِني َفِإنَُّه َكاَن ِلْألَوَّاِبنيَ 
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  »1« »َغُفوراً 

و پروردگارت فرمان قاطع داده است كه جز او را نپرستيد، و به پدر و مادر نيكى كنيد؛ هرگاه يكى از آنان يا دو نفرشان 
پرخاش مكن، و به ] بانگ مزن و[به آنان اف مگوى و بر آنان ] چنانچه تو را به ستوه آورند[در كنارت به پريى رسند 

! پروردگارا: و براى هر دو از روى مهر و حمبت، بال فروتىن فرود آر و بگو.* بگو]  و بزرگوارانه[آنان سخىن نرم و شايسته 
  .*آنان را به پاس آن كه مرا در كودكى تربيت كردند، مورد رمحت قرار ده

تر است، اگر مردم  آگاه] از خود مشا[هاى مشاست  در دل]  نسبت به پدر و مادرتان[ها و حاالتى كه  پروردگارتان به نّيت
مشا درباره پدر و مادر ناپسند باشد، يا حّقى از آنان ضايع كنيد، اما پشيمان شويد و به خدا  وىل[اى باشيد  ستهشاي

  .كنندگان بسيار آمرزنده است ؛ زيرا او نسبت به بازگشت] بازگرديد، شايسته است

   تفسريى بر آيه شريفه

  

  :نويسد مى» تفسري منونه«
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  .رساند و اين خنستني تأكيد در اين مسأله است د و امر و فرمان قطعى و حمكم را مىدار » امر«قضا مفهوم مؤّكدترى از 

ترين اصل اسالمى در كنار نيكى به پدر و مادر تأكيد ديگرى بر امهيت اين دستور اهلى  قرار دادن توحيد يعىن اساسى
  .است

______________________________  
  .25 -23): 17(اسراء  -)1(

  250: ، ص9 صحيفه سجاديه، جتفسري و شرح 

شود سومني و  گريد و مهچنني والدين كه مسلمان و كافر را شامل مى مطلق بودن احسان كه هر گونه نيكى را در بر مى
  .چهارمني تأكيد در اين آيه است

  .گردد آيد پنجمني تأكيد حمسوب مى نكره بودن كلمه احسان كه در اين گونه موارد براى بيان عظمت مى

ا نزد تو به سن پريى و شكستگى برسند آن چنان كه نيازمند به مراقبت دائمى تو باشند هرگ اه يكى از آن دو يا هر دو آ
ا دريغ مدار و كمرتين اهانىت به آنان مكن، حىت سبكرتين تعبري نامؤدبانه يعىن  ا » اف«از هرگونه حمبت در مورد آ به آ

ايت فروتىن را در حق آنان رعايت كن و بگو اهلى آنان را مگو و بر سرآنان فرياد مزن و گفتارت ب ا آنان كرميانه باشد، 
  .مشمول رمحتت قرار ده چنانكه در كودكى با من با رمحت برخورد كردند

آميز فرزندان را نسبت به پدران و  هاى برخورد مؤّدبانه و فوق العاده احرتام در حقيقت در اين دو آيه قسمىت از ريزه كارى
  .كند مادران بازگو مى

ا كه در آن موقع از مهيشه نيازمندتر به محايت و حمبت و احرتامند، گذارده  از يك سو انگشت روى حاالت پريى آ
  !!مگو آميز را به كمرتين سخن اهانت: گويد مى

ا ممكن است بر اثر كهولت به جائى برسند كه نتوانند بدون كمك ديگرى حركت كنند و از جا  برخيزند، و حىت ممكن آ
  .شود است قادر به دفع آلودگى از خود نباشند، در اين موقع آزمايش بزرگ فرزندان شروع مى

  دانند و يا بال و مصيبت و عذاب؟ آيا وجود چنني پدر و مادرى را مايه رمحت مى
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هر زمان با نيش زبان، با كلمات  آميز از چنني پدر و مادرى را دارند، و يا آيا صرب و حوصله كاىف براى نگهدارى احرتام
  !دهند؟ فشارند و آزار مى آميز و حىت گاه با تقاضاى مرگ او از خدا قلبش را مى سبك و اهانت

ا اف مگو، يعىن اظهار ناراحىت و ابراز تنّفر مكن، و با صداى بلند و : گويد از سوى ديگر قرآن مى در اين هنگام به آ
ا سخن بگو كه  ا سخن مگو، و باز تأكيد مىآميز و داد و فرياد با آ اهانت كند كه با قول كرمي و گفتار بزرگوارانه با آ

ايت ادب در سخن را مى ا    .رساند كه زبان كليد قلب است مهه آ

  251: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .القه باشد و نه چيز ديگردهد، تواضعى كه نشان دهنده حمبت و ع از سوى ديگر دستور به تواضع و فروتىن مى

آورى پدر و مادر را چه در حيات و چه در ممات فراموش  حىت موقعى كه رو به سوى درگاه حق مى: گويد سراجنام مى
ا مهان گونه  ! خداوند: بنما، خمصوصاً اين تقاضايت را با اين دليل مهراه ساز و بگو مكن و تقاضاى رمحت پروردگار را براى

  .تربيت كردند تو مشمول رمحتشان فرمامرا در كودكى  كه

شود اين است كه اگر پدر و مادر آن چنان مسن و  نكته مهمى كه از اين تعبري عالوه بر آنچه گفته شد استفاده مى
ها از خود نباشند، فراموش مكن كه تو هم در كودكى چنني بودى  ناتوان شوند كه به تنهاىي قادر بر حركت و دفع آلودگى

ا از  ا را جربان مناو آ   .هر گونه محايت و حمبت از تو دريغ نداشتند، حمبت آ

ا و تواضعى كه بر فرزند الزم است ممكن است  و از آن جا كه گاهى در رابطه با حفظ حقوق پدر و مادر و احرتام آ
  :فرمايد د حبث مىلغزش هائى پيش بيايد كه انسان آگاهانه يا ناآگاهانه به سوى آن كشيده شود، در آخرين آيه مور 

ها حضورى و ثابت و ازىل  تر است، چرا كه علم او در مهه زمينه پروردگار مشا به آنچه در دل و جان مشاست از مشا آگاه
  .و ابدى و خاىل از هر گونه اشتباه است، در حاىل كه علوم مشا واجد اين صفات نيست

ا، لغزشى در زمينه احرتام و نيكى به پدر و مادر از مشا بنابراين اگر بدون قصد طغيان و سركشى در برابر فرمان خد
  .سرزند، بالفاصله پشيمان شويد و در مقام جربان برآييد، به يقني مشمول عفو خواهيد شد

گرچه عواطف انساىن و مسأله حق شناسى به تنهاىي براى رعايت احرتام در برابر والدين كاىف است، وىل از آن جا كه 
يابد، سكوت روا  لى كه هم عقل در آن استقالل كامل دارد و هم عاطفه آن را به وضوح در مىاسالم حىت در مسائ

  كند، در مورد دارد، بلكه به عنوان تأكيد در اين گونه موارد هم دستورهاى الزم را صادر مى منى
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  .شود اى ديده مى مرت مسألهاحرتام به والدين آن قدر تأكيد كرده است كه در ك

   نيكى به والدين در قرآن

  

در قرآن نيكى به والدين پس از مسأله توحيد قرار گرفته، اين هم رديف بودن دو مسأله بيانگر اين است كه اسالم تا چه 
  .حد براى پدر و مادر احرتام قائل است

  »1« »َو اْلَمسِكنيِ   َو اْلَيتَمى  ِذى اْلُقْرَىب  َالتـَْعُبُدوَن ِإالَّ الّلَه َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَساناً وَ 

  .جز خدا را نپرستيد، و به پدر و مادر و خويشان ويتيمان ومستمندان نيكى كنيد

َواجلَْاِر اْجلُُنِب َوالصَّاِحِب   َواْجلَاِر ِذى اْلُقْرَىب َواْلَمسِكِني   َواْلَيتَمى  َواْعُبُدوا الّلَه َو َالُتْشرُِكوا ِبِه َشْيئاً َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَساناً َوِبِذى اْلُقْرَىب 
  »2« »ِباْجلَنِب َواْبِن السَِّبيِل َوَما َمَلَكْت أَْميُنُكْم ِإنَّ اللََّه َالحيُِبُّ َمن َكاَن ُخمَْتاًال َفُخورًا

يتيمان و مستمندان و مهسايه  و خدا را بپرستيد، و چيزى را شريك او قرار ندهيد، و به پدر و مادر و خويشاوندان و
نزديك و مهسايه دور و مهنشينان و مهراهان و در راه ماندگان و بردگان نيكى كنيد؛ يقيناً خدا كسى را كه متكّرب و 

  .خودستاست، دوست ندارد

  »3« »َأالَّ ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيئاً َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَساناً 

  .، و به پدر و مادر نيكى كنيداين كه چيزى را شريك او قرار مدهيد

______________________________  
  .83): 2(بقره  -)1(

  .36): 4(نساء  -)2(

  .151): 6(انعام  -)3(



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

 

  253: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »َربَُّك َأالَّ تـَْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَساناً   َوَقَضى

  .فرمان قاطع داده است كه جز او را نپرستيد، و به پدر و مادر نيكى كنيدو پروردگارت 

كنند كه حىت اگر پدر و مادر كافر  امهيت اين موضوع تا آن پايه است كه هم قرآن و هم روايات به صراحت توصيه مى
  .باشند رعايت احرتامشان الزم است

نـَْيا َمْعُروفاً َأن ُتْشرَِك ِيب َما لَْيَس   َوِإن َجاَهَداَك َعَلى   »2« »َلَك ِبِه ِعْلٌم َفَال ُتِطْعُهَما َوَصاِحبـُْهَما ِيف الدُّ

چيزى را ]  و بدون معرفت و دانش كه روشنگر حقايق است[و اگر آن دو نفر تالش كنند تا بر پايه جهالت و ناداىن 
  .پسنديده معاشرت كن اى شريك من قرار دهى، از آنان اطاعت مكن؛ وىل در دنيا با آن دو نفر به شيوه

  شكرگزارى از زمحات پدر و مادر

  .هاى خداوند قرار داده شده است شكرگزارى از زمحات پدر و مادر در قرآن جميد در رديف شكرگزارى در برابر نعمت

  »3« »اِن اْشُكْر ِىل َو ِلواِلَدْيكَ 

  .كه براى من و پدر و مادرت سپاس گزارى كن]  و سفارش كردمي[

هاى خداوند بيش از اندازه است كه قابل مشاره باشد، و اين دليل بر عمق و وسعت حقوق پدران و  نعمتبا اين كه 
  .مادران است

  :حضرت صادق عليه السالم فرمود

______________________________  
  .23): 17(اسراء  -)1(

  .15): 31(لقمان  -)2(

  .14): 31(لقمان  -)3(
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َعْنُه َو ُهَو ِمْن اْدَىن اْلُعُقوِق، َو ِمَن اْلُعُقوِق اْن يـَْنظَُر الرَُّجُل اىل واِلَدْيِه فـََيُحدَّ النََّظَر   َلْو َعِلَم الّلُه َشْيئاً ُهَو اْدىن ِمْن افٍّ َلَنهى
  »1« .اَلْيِهما

ى مى» افّ «اگر چيزى كمرت از  احرتامى نسبت به پدر و  اين حداقل خمالفت و ىبكرد، و  وجود داشت خداوند از آن 
  .باشد مادر است، از موارد عاق شدن، نظر تند و غضب آلود به پدر و مادر كردن مى

  روايات مربوط به حق پدر و مادر

  :از حضرت صادق عليه السالم از معناى: گويد راوى مى

  »2« »َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَساناً 

  .يدو به پدر و مادر نيكى كن

گريى نكردن در قضاى حاجت ايشان   نيكو معاشرت كردن با آنان، و سخت: پرسيدم كه اين احسان چيست؟ فرمود
  :فرمايد گرچه ىب نياز باشند، مگر خداوند در قرآن جميد منى

  »3« »َلْن تَناُلوا اْلِربَّ َحىتَّ تـُْنِفُقوا ِممّا حتُِبُّونَ 

  .رسيد تا از آنچه دوست داريد انفاق كنيد منى]  به طور كامل[نيكى ]  حقيقتِ [هرگز به 

  :سپس حضرت صادق درباره منع اّف از ايشان فرمودند

اگر تو را ملول كردند و به شدت ناراحت كردند بر پريى آنان ببخش و از گفنت اّف خوددارى كن، و اگر دست به روى 
   تو بلند كردند و تو را كتك زدند آنان را طرد مكن

______________________________  
  .سوره اسراء 23، ذيل آيه 131، حديث 149/ 3: تفسري نور الثقلني -)1(

  .23): 17(اسراء  -)2(
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كه قول كرمي غري از و زمينه يأس و نااميدى ايشان را فراهم منما، و بگو خداوند مشا را مورد غفران و خبشش قرار دهد؛  
اين چيزى نيست و خفض جناح نسبت به آنان به اين است كه جز با نظر رمحت و مهرباىن و رّقت به آنان منگرى و 

  »1« !!صدايت را بيش از آنان بلند ننمائى و دست باالى دستشان برندارى، و بر آنان پيشى نگريى

بـَْنيَ َيَدْيِه، َوالَجيِْلُس   ال ُيَسّميِه ِبامسِِْه، َو الَميْشى: ما َحقُّ اْلواِلِد َعَلى اْلَوَلِد؟ قالَ  :َسَأَل َرُجٌل َرُسوَل الّلِه صلى اهللا عليه و آله
َلُه، َوالَيْسَتِسبُّ َلهُ    »2« .قـَبـْ

او را به اسم صدا نزند، و جلوتر از او حركت نكند، : مردى از رسول خدا درباره حق پدر بر فرزند پرسيد، حضرت فرمود
  .بل از او ننشيند، و كارى نكند كه مردم به پدرش نفرين كنند و ناسزا بگويندو ق

  :حضرت صادق عليه السالم فرمود

ِربِّ َو اْلفاِجِر، َو ِبرُّ اْلواِلَدْيِن ِبرَّْيِن كانا اْو فاِجَرْيِن، َو اْلَوفاءُ ِباْلَعْهِد ِللْ . َثالثٌَة َملْ َجيَْعِل الّلُه َتعاىل ِالَحٍد ِمَن الّناِس فيِهنَّ رُْخَصةً 
  »3« .اداءُ اْألَمانَِة ِلْلِربِّ َو اْلفاِجرِ 

نيكى به پدر و مادر چه خوب باشند چه بد، وفاى به عهد نسبت : سه برنامه است كه كسى جماز در ختّلف از آن نيست
  .به نيكوكار و بد كار، اداى امانت به خوب و بد

  :فرمايد مادر مى حضرت سّجاد عليه السالم در باب حق پدر و

   اما حق مادرت اين است كه بداىن تو را مدتى در رحم حتمل كرد به طورى كه

______________________________  
  .سوره اسراء 23، ذيل آيه 129، حديث 149 -148/ 3: تفسري نور الثقلني -)1(

  .سوره اسراء 23، ذيل آيه 133، حديث 149/ 3: تفسري نور الثقلني -)2(

  .سوره اسراء 23، ذيل آيه 141، حديث 151/ 3: تفسري نور الثقلني -)3(



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

 

  256: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

كند، و از ميوه قلبش به تو عطا كرد به حنوى كه احدى اينچنني به احدى عطا  كسى به اين حنو كسى را حتمل منى
به گرسنگى خود نداد تا تو را سري كرد، و تشنه ماند تا تو را منايد، با متام وجودش براى تو وقت گذارى كرد، و امهيت  منى

و از خواب . سرياب منود و پوشاندت در حاىل كه خودش برهنه ماند، و حرارت گرما را حتمل كرد تا بر تو سايه افكند
ا سپاسگزارى كىن تواىن اين مهه زمحت او ر  چشم پوشيد تا تو خبواىب، گرما و سرما را نشناخت تا تو راحت باشى، تو منى

  .مگر خداوند مهربان تو را كمك كند و به تو توفيق دهد

توجه داشته باش كه اگر او نبود تو نبودى، پس هرگاه در خود توانائى، دانش، كمال يا هر چه يافىت اصل : اما حق پدرت
هاى او را بدان، و در  نعمتها سپاسگزار باش و قدر  باشد از ياد مرب، خدا را به آن نعمت و اساس آن را كه پدرت مى

  »1« .اين راه نريوئى و پناهگاهى جز خدا نيست

  »2« .فـَْليَـْعَمِل اْلعاقُّ ماشاء اْن يـَْعَمَل فـََلْن َيْدُخَل اْجلَنَّةَ 

شت منى آن كه پدر و مادر از او ناراضى است هر چه مى   .شود خواهد اجنام دهد كه چنني آدمى هرگز وارد 

پس از موت پدر و مادر چيزى از نيكى نسبت به آن : سلمه از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله پرسيدمردى از قبيله بىن 
آرى، مناز و استغفار براى آنان، و اجراى تعهدشان و گراميداشت : دو بر عهده ما هست كه اجنام دهيم؟ فرمود

  :عرضه داشتراوى به حضرت رضا عليه السالم  »3« .دوستانشان، و صله رحم از جانب آنان

______________________________  
  .سوره اسراء 23، ذيل آيه 142، حديث 151/ 3: تفسري نور الثقلني -)1(

  .سوره اسراء 23، ذيل آيه 145، حديث 151/ 3: تفسري نور الثقلني -)2(

  .سوره اسراء 23، ذيل آيه 146، حديث 151/ 3: تفسري نور الثقلني -)3(

  257: ، ص9 جاديه، جتفسري و شرح صحيفه س

ْق َعنـُْهما، َو اْن كانا َحيـَّْنيِ اليـَْعرِفاِن احلَْ  قَّ َفدارِِمها، فَانَّ َرُسوَل الّلِه صلى اْدُعو ِلواِلَدىَّ اْن كانا اليـَْعرِفاِن احلَْقَّ؟ ادُْع َهلُما، َوَتَصدَّ
  »1« .ُقوقِ انَّ الّلَه بـََعَثِىن بِالرَّْمحَِة ال بِاْلعُ : اهللا عليه و آله قالَ 
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آرى، هم دعا كن و هم براى آنان صدقه بده، و اگر زنده : شناسند؟ فرمود به پدر و مادرم دعا كنم گرچه حق را منى
خداوند مرا به رمحت : باشند با آنان به مدارا و رفق و نرمى برخورد كن كه رسول اهلى فرمود هستند و در مدار حق منى

  .مبعوث كرده نه به عقوق و نافرماىن

  :مردى خدمت رسول خدا صلى اهللا عليه و آله عرضه داشت

؟ قالَ    :ُمثَّ َمْن؟ قالَ : امَُّك، قالَ : ُمثَّ َمْن؟ قالَ : امَُّك، قالَ : يا َرُسوَل الّلِه َمْن ابـَرُّ

  »2« .اباكَ : ُمثَّ َمْن؟ قالَ : امَُّك، قالَ 

  ؟كه: مادرت، عرضه داشت سپس: اى پيامرب خدا به كه نيكى كنم؟ فرمود

  .آنگاه به كه نيكى كنم؟ فرمود پدرت: مادرت، پرسيد: سپس كه؟ فرمود: مادرت، پرسيد: مودفر 

  »3« .ُمها َجنَُّتَك َو ناُركَ : انَّ َرُجًال سأَل َرُسوَل الّلِه ما َحقُّ اْلواِلَدْيِن َعلى َوَلِدِمها؟ قالَ 

شت و جهّنم تو هستند: حق پدر و مادر بر فرزند چيست؟ فرمود: مردى از رسول خدا پرسيد   .آن دو 

شت، و عدم رعايت    يعىن احسان به آنان و رعايت حقوقشان عّلت دخول در 

______________________________  
  .سوره اسراء 23، ذيل آيه 147، حديث 151/ 3: تفسري نور الثقلني -)1(

؛ وسائل 9، حديث 159/ 2: الكاىف سوره اسراء؛ 23، ذيل آيه 148، حديث 152/ 3: تفسري نور الثقلني -)2(
  .27670، حديث 94، باب 491/ 21: الشيعة

  .45453، حديث 463/ 16: ؛ كنز العمال3662، حديث 1208/ 2: سنن ابن ماجه -)3(

  258: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .احرتام و حقوق آنان باعث ورود به آتش جهنم است

  :ودرسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرم
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  »1« .َمْن َسرَُّه اْن ميُِدَّ َلُه ِىف ُعْمرِِه، َو يُزاَد َلُه ِىف ِرْزقِه فـَْلَيبَـرَّ َواِلَدْيِه، َوْلَيِصْل َرِمحَهُ 

  .خواهد، به پدر و مادر نيكى كند و صله رحم جباى آورد هر كس طول عمر و زيادى رزق مى

  :فرمايد امام على عليه السالم مى

  »2« .اْكبَـُر َفرِيَضةٍ ِبرُّاْلواِلَدْيِن 

  .ترين فريضه اسالمى است نيكى به پدر و مادر بزرگ

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

  »3« .بـَرُّوا آباءَُكْم يـَبَـرَُّكْم اْبناؤُُكمْ 

  .به پدران نيكى كنيد تا فرزندانتان به مشا نيكى منايند

  :ابن مسعود از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله پرسيد

  »4« .ِبرُّ اْلواِلَدْينِ : ُمثَّ اىُّ؟ قالَ : قـُْلتُ . الصَّالُة َعلى َوْقِتها: اْلَعَمِل اَحبُّ اَىل الّلِه؟ قالَ  اىُّ 

  .نيكى به پدر و مادر: بعد از آن؟ فرمود: مناز در وقت، گفتم: ترين كار است؟ فرمود چه كارى نزد خداوند حمبوب

______________________________  
  .200، حديث 165: ؛ مسند ابن املبارك425: ؛ العهود احملمدية266/ 3: امحد بن حنبل مسند -)1(

  .9339، حديث 407: ؛ غرر احلكم17924، حديث 68، باب 178/ 15: مستدرك الوسائل -)2(

  .4985، حديث 21/ 4: ؛ من الحيضره الفقيه5، حديث 554/ 5: الكاىف -)3(

  .134/ 1: ح البخارى؛ صحي409/ 1: مسند امحد بن حنبل -)4(

  259: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج
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خواهر رضاعى رسول خدا عليه السالم خدمت آن حضرت مشرف شد، سپس برادر رضاعى حضرت آمد، وىل حمّبىت كه 
ادر احرتامى كه به خواهر گذاشىت به بر : آن حضرت نسبت به خواهر ابراز داشت نسبت به برادر ابراز نكرد، عرضه داشتند

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود »1« .اين زن نسبت به پدرش نيكوكارتر از برادرش بود: نگذاشىت؟ فرمود

  »2« .ِرَضا الّلِه ِىف ِرَضا اْلواِلِد، َوَسَخُط الّلِه ِىف َسَخِط اْلواِلدِ 

  .رضاى خدا در رضاى پدر، و غضب خداوند در غضب و خشم پدر است

  :شنيدم مردى به حضرت صادق عليه السالم عرضه داشت :گويد جابر جعفى مى

، َفقالَ    »3« .بـَرَُّمها َكما تـَبَـرُّ اْلُمْسِلمَني ِممَّْن يـَتَـَوّالنا: انَّ ىل ابـََوْيِن ُخماِلَفْنيِ

كنند به  مهان گونه كه مسلمانان نسبت به شيعيان ما نيكى مى: براى من پدر و مادرى غري شيعه هست، حضرت فرمود
  .و نيكى كنآن د

  :فرمايد حضرت رضا عليه السالم مى

، َو الطاَعَة َهلُما ِىف َمْعِصَيِة اْخلاِلقِ    »4« .ِبرُّ اْلواِلَدْيِن واِجٌب َو اْن كانا ُمْشرَِكْنيِ

نيكى به پدر و مادر واجب است اگر چه هر دو مشرك باشند، وىل در معصيت خداوند از آنان پريوى كردن جايز 
  .نيست

  :فرمايد ر عليه السالم مىحضرت باق

  انسان در زمان حيات پدر و مادر نسبت به آنان نيكوكار است وىل پس از

______________________________  
  .27665، حديث 92، باب 488/ 21: ؛ وسائل الشيعة12، حديث 161/ 2: الكاىف -)1(

  .سوره اسراء 25و  23، ذيل آيه 111/ 3: ؛ تفسري البغوى172/ 4: الدر املنثور -)2(

  .27668، حديث 93، باب 490/ 21: ؛ وسائل الشيعة14، حديث 162/ 2: الكاىف -)3(
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  .21229، حديث 11، باب 155/ 16: ؛ وسائل الشيعة52، حديث 2، باب 72/ 71: حبار األنوار -)4(

  260: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

كند، پس خداوند عّزوجّل او را جزء عاق  حضرت حق طلب مغفرت منى پردازد، و برايشان از مرگشان بدهى آنان را منى
پردازد و براى  كند، و گاهى انسان در زمان حيات پدر و مادرش عاق است چون مردند بدهى آنان را مى شدگان ثبت مى

رسول خدا صلى اهللا عليه و  »1« .آورد كند، خداوند او را نيكوكار به پدر و مادر به حساب مى هر دو طلب مغفرت مى
  :آله فرمود

  »2« .اجلَْنَُّة َحتَْت اْقداِم اْألُمِّهاتِ 

  .شت زير پاى مادران است

  :از حضرت باقر عليه السالم روايت شده

. كنم تو را به خودم سفارش مى: سه بار خطاب رسيد. مرا سفارش كن: موسى بن عمران به حضرت حق عرضه داشت«
  :ارش كن، خطاب رسيدمرا سف: عرضه داشت

باز  . كنم تو را به مادرت وصيت مى: مرا وصيت كن، پاسخ شنيد! اهلى: باز گفت. كنم تو را به مادرت سفارش مى
با رسول خدا صلى اهللا «: گويد راوى مى »3« .»منامي مرا سفارش كن، خطاب رسيد، تو را به پدرت سفارش مى: گفت

ز ما بيابان بود، ناگهان جواىن را ديدم مشغول گوسپند چراىن بود، از جواىن او عليه و آله بر كوهى بودمي كه چشم اندا
  :تعجب كردم و گفتم

. داىن، شايد در قسمىت از راه خدا باشد چه مى: فرمود! گذشت چه خوب بود اگر جواىن او در راه خدا مى! يا رسول اللَّه
  :آنگاه رسول خدا او را خواست و فرمود

  كيست؟: آرى، فرمود: ت سرپرسىت توست؟ عرضه داشتآيا كسى حت! اى جوان

______________________________  
  .1568، حديث 20، باب 112/ 2: ؛ مستدرك الوسائل9، حديث 14، باب 65/ 79: حبار األنوار -)1(
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  .17933، حديث 70، باب 180/ 15: مستدرك الوسائل -)2(

  .5، حديث 511: األماىل، شيخ صدوق؛ 36، حديث 2، باب 67/ 71: حبار األنوار -)3(

  261: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

شت زير دو قدم اوست: مادرم، فرمود: گفت جواىن قصد جبهه داشت، با مادر نزد « »1« .»او را عنايت كن كه 
مادرت مبان كه مهان نزد : رسول خدا آمد، نسبت به جبهه رفنت اعالم عالقه كرد، وىل مادرش او را منع مى كرد، فرمود

البته نظري اين روايات روايات ديگرى هم هست، وىل بايد توجه داشت اين گونه  »2« .»ثواب جهاد براى تو خواهد بود
  .روايات ناظر به زماىن است كه ارتش اسالم از نظر نريو تأمني باشد

  :گويد ابراهيم بن مهزم مى

به منزمل آمدم، بني من و مادرم گفتگوئى در گرفت و من با مادر سخن شىب با مادرم از نزد حضرت صادق عليه السالم «
ديشب با مادرت درشت گوئى  : پس از مناز صبح خدمت امام صادق عليه السالم رسيدم، فرمود. درشت و غليظ گفتم

: داشتماش ظرف نوشيدنيت؟ عرضه  داىن كه شكم او حمل سكونت تو بود، و دامنش گهواره ات، و سينه كردى، آيا منى
  :فرمايد حضرت سّجاد عليه السالم مى »3« .»پس با او به درشىت سخن مگو: چرا، فرمود

يا َرُسوَل الّلِه ما ِمْن َعَمٍل َقبيٍح اّال َقْد َعِمْلُتُه، فـََهْل ِىل ِمْن تـَْوبٍَة؟ َفقاَل َلهُ : جاَء َرُجٌل اَىل النَِّىبِّ صلى اهللا عليه و آله َفقالَ 
  »4« .َرُسوُل الّلِه َلْو كاَنْت امُّهُ : قالَ   فـََلّما َوّىل : قالَ . َفاْذَهْب َفِربَّهُ : اىب، قالَ : فـََهْل ِمْن واِلَدْيَك اَحٌد َحىٌّ؟ قالَ  :َرُسوُل الّلهِ 

ام، آيا بر من راه توبه باز است؟  گناهى نبوده كه اجنام نداده: مردى خدمت رسول اسالم مشرف شد و عرضه داشت
  وقىت جوان از. برو به او نيكى كن: پدرم، فرمود: از پدر و مادرت زنده هستند؟ عرضه داشت كدام يك: فرمود

______________________________  
  .138: ؛ مقارنة االديان11760، حديث 607/ 4: كنز العمال  -)1(

  .20، حديث 163/ 2: ؛ الكاىف20، حديث 2، باب 59/ 71: حبار األنوار -)2(

  .3، حديث 11، باب 243: ؛ بصائر الدرجات32، حديث 5، باب 72/ 47: ارحبار األنو  -)3(
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  .17930، حديث 70، باب 179/ 15: ؛ مستدرك الوسائل89، حديث 2، باب 82/ 71: حبار األنوار -)4(

  262: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  !اى كاش مادرش در قيد حيات بود: خدمت حضرت رفت، فرمود

  :فرمايد اهللا عليه و آله مىرسول خدا صلى 

، َو اْلِفراُر يـَْوَم الزَّْحِف ِىف َسبيِل الّلِه َو : انَّ اْكبَـَر اْلَكباِئِر ِعْنَد الّلِه يـَْوَم اْلِقياَمةِ  إْشراٌك بِاللِّه، َو قـَْتُل النـَّْفِس اْلُمْؤِمَنِة ِبَغْريِ َحقٍّ
  »1« .ُعُقوُق اْلواِلَدْينِ 

شرك به خدا، و كشنت مؤمن بدون مالك شرعى، و فرار از جبهه در راه : قيامت نزد خداوند بزرگرتين گناهان كبريه در
  .خدا، و عقوق پدر و مادر است

  :حضرت صادق عليه السالم فرمود

نُوُب الَّىت ُتْظِلُم اْهلَواَء ُعُقوُق اْلواِلَدْينِ    »2« .الذُّ

  .ر استكند، عقوق پدر و ماد از گناهاىن كه هوا را تريه و تار مى

  :فرمايد رسول الّله صلى اهللا عليه و آله مى

  »3« .اْلبَـْغُى، َو ُعُقوُق اْلواِلَدْينِ : اْثناِن يـَُعجُِّلُهما الّلُه ِىف الدُّنْيا

ا در دنيا از جانب خدا تأخري ندارد   .ستم و جتاوز، و عقوق والدين: دو چيز است كه عقوبت آ

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

  »4« .َمْن َنَظَر اىل ابـََوْيِه َنَظَر ماِقٍت َو ُمها ظاِلماِن َلُه َملْ يـَْقَبِل الّلهُ َلُه َصالةً 

ا به او ستم كرده باشند، خداوند منازش را قبول  كسى كه به پدر و مادر خشمگني نظر كند در حاىل كه هر دوى آ
  .كند منى
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______________________________  
  .84/ 22: ؛ عمدة القارى71/ 3: ؛ جممع الزوائد89/ 4: ، بيهقى ربىالسنن الك -)1(

  .27، حديث 385، باب 584/ 2: ؛ علل الشرايع62، حديث 2، باب 74/ 71: حبار األنوار -)2(

  .103، حديث 47/ 1: كشف اخلفاء  -)3(

  .27696، حديث 104، باب 501/ 21: ؛ وسائل الشيعة5، حديث 349/ 2: الكاىف -)4(

  263: ، ص9 و شرح صحيفه سجاديه، ج تفسري

  :فرمايد رسول الّله صلى اهللا عليه و آله مى

  »1« .َمْن اْحَزَن واِلَدْيِه فـََقْد َعقَُّهما

  .كسى كه پدر و مادر را غمگني كند به عقوق آن دو دچار شده است

  :و نيز حضرت فرمود

  »2« .اْلَغَضبِ  ِمْن َحقِّ اْلواِلِد َعلى َوَلِدِه اْن َخيَْشَع َلُه ِعْندَ 

  .از حق پدر بر فرزند اين است كه فرزند در برابر غضب پدر خشوع به خرج دهد

  :امام صادق عليه السالم فرمود

ِىف َغْريِ َمْعِصَيِة الّلِه، َو ُشْكرُُمها َعلى ُكلِّ حاٍل، َو طاَعتـُُهما ِفيما يَْأُمرانِِه َو يـَنـَْهياِنِه َعْنُه : جيَُِب ِلْلواِلَدْيِن َعَلى اْلَوَلِد َثالثَُة اْشياءَ 
  »3« .َنصيَحتـُُهما ِىف السِّرِّ َو اْلَعالنَِيةِ 

يشان در : سه چيز نسبت به پدران و مادران بر فرزندان واجب است سپاس از آن دو در هر حال، و پريوى از امر و 
  .غري معصيت حق، و خريخواهى نسبت به هر دو در پنهان و آشكار

  :اهللا عليه و آله حاضر شد نزد جواىن در وقت وفات او، پس به او فرمودحضرت رسول صلى «
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  ال الَه االَّ الّلُه،

  :پس بسته شد زبان آن جوان و نتوانست بگويد و هر چه حضرت فرمود

بلى، : او نتوانست بگويد، پس حضرت فرمود به آن زىن كه نزد سر آن جوان بود كه آيا اين جوان مادر دارد؟ عرض كرد
  آيا تو خشمناكى بر او؟: فرمود. مادر او هستممن 

  از او: حضرت فرمود. ام بلى، و حال شش سال است كه با او تكّلم نكرده: گفت

______________________________  
  .5: ؛ نوادر الراوندى17744؛ حديث 14، باب 127/ 15: مستدرك الوسائل -)1(

  .19: ديث الطوال؛ االحا45512، حديث 473/ 16: كنز العمال  -)2(

  .322: ؛ حتف العقول107، حديث 23، باب 236/ 75: حبار األنوار -)3(

  264: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :راضى شو، آن زن گفت

  .َرِضَى الّلُه َعْنهُ ِبِرضاَك يا َرُسوَل الّلهِ 

  :حضرت به او فرمود. ان باز شدگفت، زبان آن جو  و چون اين مجله را كه مشعر بر رضايت او بود نسبت به پسرش

  ال اله االَّ الّلُه،

  :گفت

  .ال الِه االَّ الّلهُ 

  :بيىن؟ عرض كرد چه مى: حضرت فرمود
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حضرت . هاى چرك و بوى گنديده و بد كه نزد من آمده و گلو و راه نفس مرا گرفته بينم مرد سياهى بد منظر با جامه مى
  :بگو: فرمود

  .َو يـَْعُفو َعِن اْلَكثِري، اقْـَبْل ِمىنِّ اْلَيسَري، َواْعُف َعىنِّ اْلَكثَري، انََّك اْنَت اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ يا َمْن يَقَبُل اْلَيسَري، 

اى آن كه طاعت اندك را پذيرى و از گناه بسيار درگذرى، طاعت اندك مرا بپذير و از گناه بسيارم درگذر كه تو بسيار 
  .آمرزنده و مهرباىن

  بيىن؟ نگاه كن چه مى: ات را گفت، آن وقت حضرت به او گفتآن جوان اين كلم

هاى خوب نزد من آمده و آن سياه پشت كرده و  بينم مردى سفيد رنگ، نيكو صورت، خوشبو، با جامه مى: گفت
 بينم ديگر آن سياه را منى: بيىن؟ عرض كرد چه مى: اين كلمات را اعاده كن، حضرت فرمود: حضرت فرمود. خواهد برود مى

  :در برخى تفاسري آمده است »1« ».پس در آن حال آن جوان وفات كرد. و آن شخص سفيد نزد من است

مردى مشغول طواف بود، در حاىل كه مادرش را براى طواف به دوش داشت، درآن هنگام رسول خدا را ديد، عرضه 
 .كند هاى او را به هنگام وضع محل منى از ناله نه حىت جربان يكى: ام؟ فرمود آيا حق مادرم را با اين كار اجنام داده: داشت

   آرى، آيات و رواياتى كه از نظرتان گذشت، اهلامات اهلى و وحى آمساىن است »2«

______________________________  
  .95، حديث 65: ؛ األماىل، شيخ طوسى7، حديث 5، باب 232/ 78: حبار األنوار -)1(

  .سوره اسراء 23، ذيل آيه 38/ 3: سوره اسراء؛ تفسري ابن كثري 23، ذيل آيه 2222/ 4: تفسري ىف ظالل القرآن -)2(

  265: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

كه به وسيله قرآن و امامان معصوم به عنوان حقوق پدر و مادر به فرزندان ارائه شده، اين فرزندان هستند كه بايد اين 
ها ازدستشان برود، و آن چنان مشتاقانه براى عمل به اين  ذارند چيزى از اين واقعيتآيات و روايات را به كار بندند و نگ

ا احساس سنگيىن و سخىت نكنند   .دستورها بكوشند كه نسبت به آ

  266: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج
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» 5«َلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َكَما َأْوَجْبَت َلَنا احلَْقَّ َعَلى اْخلَْلِق ِبَسَبِبِه اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َكَما َشرَّفْـتَـَنا ِبِه َو َصلِّ عَ » 4«[ 
ِلَعْيِين ِمْن َرْقَدِة ِيت ِلَواِلَديَّ َو ِبرِّي َِِما أَقـَرَّ اللَُّهمَّ اْجَعْلِين َأَهابـُُهَما َهْيَبَة السُّْلطَاِن اْلَعُسوِف َو أَبـَرُّمهَُا ِبرَّ اْألُمِّ الرَُّءوِف َو اْجَعْل َطاعَ 

َم َعَلى ِرَضايَ   ِرَضامهَُا َو َأْسَتْكِثَر ِبرَّمهَُا ِيب َو ِإْن اْلَوْسَناِن َو أَثـَْلَج ِلَصْدِري ِمْن َشْرَبِة الظَّْمآِن َحىتَّ أُوِثَر َعَلى َهَواَي َهَوامهَُا َو أَُقدِّ
اللَُّهمَّ َخفِّْض َهلَُما َصْوِيت َو َأِطْب َهلَُما َكَالِمي َو أَِلْن َهلَُما َعرِيَكِيت َو اْعِطْف َعَلْيِهَما » 6«َقلَّ َو َأْسَتِقلَّ ِبرِّي َِِما َو ِإْن َكثـَُر 

اْحَفْظ َهلَُما َما َحِفظَاُه ِمينِّ اللَُّهمَّ اْشُكْر َهلَُما تـَْرِبَيِيت َو أَثِبـُْهَما َعَلى َتْكرَِمِيت َو » 7«قـَْلِيب َو َصيـِّْرِين َِِما َرِفيقاً َو َعَلْيِهَما َشِفيقاً 
  ] ِيف ِصَغرِي

بر حمّمد و آلش درود فرست؛ چنانكه ما را به وجود مباركش شرافت دادى، و بر حمّمد و آلش درود فرست؛ مهان ! خدايا
  .سان كه به سبب حضرتش حّقى به سود ما برعهده مردم واجب فرمودى

مانند ترسيدن از پادشاه ستمكار برتسم، و به هر دو مهچون مادرى مهربان نيكى  چنامن قرار ده كه از پدر و مادرم ! خدايا
   ام، از شربت تر، و براى سوز سينه كنم، و اطاعت و نيكوكارمي را به آنان، در نظرم از خواب خواب آلوده شريين

  267: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ا را بر خشنودى . ه هر دو را بر خواسته خود ترجيح دهمتر گردان تا خواست گوارا، در ذايقه تشنه، خنك و خشنودى آ
خود مقّدم دارم، و نيكوكارى ايشان را در حق خود، هر چند اندك باشد، زياد مشارم، و نيكوكارى خود را درباره ايشان هر 

  .چند بسيار باشد، اندك به حساب آورم

پاكيزه و دلنشني، و خومي را نسبت به آنان نرم فرما، و دمل را به هر دو  صدامي را در حمضر آنان آهسته، و گفتارم را! خدايا
  .مهربان ساز، و مرا نسبت به هر دو اهل مدارا و نرمش و مهربان و دلسوز گردان

آنان را به پاس پرورش من پاداش ده، و در برابر گرامى داشت من جزا عنايت فرما، و هر چه را در كودكى من ! خدايا
  .ن منظور داشتند، در حق آنان منظور دارنسبت به م

   هيبت پدر و مادر مهانند هيبت سلطان

شناسى در برابر پدر و مادر و رعايت حرمت و حقوق گرچه از نظر عاطفى و اخالقى كاىف است، وىل اسالم  مسأله حق
  .مشند ارائه منوده استهم در چنني امورى كه عقل و حكمت در آن استقالِل حضور دارد به عنوان تأكيد، نكاتى ارز 
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ا نزد خداوند  از آن دسته مكرمت هاىي كه براى مقام بلند پدر و مادر بيان شده است؛ توّجه به شرف و قرب جايگاه آ
شت در كنار نام حق تعاىل قرار گرفته است و مهگان  است كه مقام آنان در پرستش و احسان و اطاعت و اجازه و راه 

  .ن يا كافر سفارش اكيد دارندبه تكرمي آن دو، چه مؤم

ُلَغنَّ ِعنَدَك اْلِكبَـَر َأَحُدمهَُآ َأْو    َو َقَضى ِكَالمهَُا َفَال تـَُقل هلََُّمآ ُأفٍّ َو َالتـَنـَْهْرمهَُا َو َربَُّك َأالَّ تـَْعُبُدواْ ِإآلَّ ِإيَّاُه َوِباْلَو ِلَدْيِن ِإْحسًنا ِإمَّا يـَبـْ
َُما قـَْوًال َكرِميًا ّل ِمَن الرَّْمحَِة َو ُقل رَّّب اْرَمحُْهَما َكَما َربـََّياِىن  وَ * ُقل هلَّ    اْخِفْض َهلَُما َجَناَح الذُّ

  268: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »َصِغريًا

ان و پروردگارت فرمان قاطع داده است كه جز او را نپرستيد، و به پدر و مادر نيكى كنيد؛ هرگاه يكى از آنان يا دو نفرش
پرخاش مكن، و به ] بانگ مزن و[به آنان اف مگوى و بر آنان ] چنانچه تو را به ستوه آورند[در كنارت به پريى رسند 

! پروردگارا: و براى هر دو از روى مهر و حمبت، بال فروتىن فرود آر و بگو.* بگو]  و بزرگوارانه[آنان سخىن نرم و شايسته 
  .تربيت كردند، مورد رمحت قرار ده آنان را به پاس آن كه مرا در كودكى

فرمان نيكى به والدين مانند فرمان توحيد قطعى و نسخ نشدىن . قضاى خداوند يعىن امر مقّرر، حتمى و ضرورى است
است و احسان به والدين در كنار توحيد و طاعت حق آمده است تا نشان دهد اين كار هم واجب عقلى و هم واجب 

  .استشرعى و هم وظيفه انساىن 

  :فرمايد اى كه حممد بن سنان پرسيده، مى امام رضا عليه السالم در پاسخ مسأله

خداوند نافرماىن پدر و مادر را از اين جهت حرام فرموده است كه موجب از دست دادن توفيق طاعت خداوند عزوجل و 
و مهچنني نافرماىن . شود مىاحرتامى به پدر و مادر و ناسپاسى نعمت و ناشكرى و كم شدن نسل و قطع شدن آن  ىب

حقوق آنان شناخته نشود، پيوندهاى خويشاوندى قطع گردد، . شود كه پدر و مادر حرمت نداشته باشند آنان سبب مى
 .ميل شوند و به علت نيكى نكردن و نافرماىن فرزند، آنان نيز در تربيت، او را رها سازند پدر و مادر به داشنت فرزند ىب

»2«  

______________________________  
  .24 -23): 17(اسراء  -)1(
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  .1، حديث 229، باب 479/ 2: ؛ علل الشرايع67، حديث 2، باب 74/ 71: حبار األنوار -)2(

  269: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

شت  ها گاهى تا اندازه اين حمرومّيت   .نصيب گردد هم ىباى ادامه خواهد داشت كه به فقر و خوارى گرفتار شود و از بوى 

: پدر پري گفت. حضرت پدر را خواست و پرسش منود. مردى از پدرش نزد پيامرب گرامى صلى اهللا عليه و آله شكايت كرد
روزى كه من قوى و پولدار بودم به فرزندم رسيدگى كردم و چيزى از او دريغ نكردم، اّما امروز او پولدار و خبيل شده و به 

هيچ سنگ و شىن نيست كه اين قصه را بشنود و : خدا صلى اهللا عليه و آله گريست و فرمودرسول . كند من كمك منى
  :سپس دو مرتبه به آن فرزند فرمود. نگريد

  »1« .اْنَت َو ماُلَك ِالبيكَ 

  .ات از آن پدر توست تو و داراىي

  :فرمايد در جاىي كه رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مى

  »2« ...َوَلِدِه َأْن َخيَْشَع َلُه ِعْنَد اْلَغَضِب َو يـُْؤِثرُُه ِعْنَد الشِّكايَِة َو الَوَصِب   ِمْن َحقِّ الواِلِد َعلى

از مجله حقوق پدر بر فرزندش اين است كه در هنگام خشم پدر، در برابرش فروتىن كند و در وقت اندوه و خستگى او را 
  .برترى دهد

گردد كه مديريت و قاطعيت آنان،  در حكومت و اداره خانواده مشخص مى بنابراين فرمايش پيامرب، جايگاه پدر و مادر
مانند سلطنت حاكم بر جامعه داراى نفوذ و امهيت است مهان گونه كه در قّصه يوسف عليه السالم آنگاه كه پدر و مادر 

  :و برادرانش بر او وارد شدند خداوند متعال درباره آنان فرمود

   ِإلَْيِه أَبـََوْيِه َو َقاَل اْدُخُلواْ ِمْصَر ِإن َشآَء اللَّهُ   يُوُسَف َءاَوى  فـََلمَّا َدَخُلواْ َعَلى

______________________________  
  .1، حديث 229، باب 479/ 2: ؛ علل الشرايع67، حديث 2، باب 74/ 71: حبار األنوار -)1(

  .45512، حديث 473/ 16: كنز العمال  -)2(
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  270: ، ص9 سجاديه، جتفسري و شرح صحيفه 

  »1« »َو َرَفَع أَبـََوْيِه َعَلى اْلَعْرِش َو َخرُّواْ َلُه ُسجًَّدا* َءاِمِننيَ 

آسوده خاطر [مهگى با خواست خدا : پس زماىن كه بر يوسف وارد شدند، پدر و مادرش را كنار خود جاى داد و گفت
  ت باال برد و مهه براى او به سجده افتادندو پدر و مادرش را بر خت.* در كمال امنّيت وارد مصر شويد] و

ا را با عّزت و احرتام وارد  يوسف براى استقبال از والدين خود در بريون شهر خيمه اى زده و به انتظار ايستاده بود تا آ
اشاره به بزرگداشت و حرمت   ْلَعْرشِ َرَفَع أَبـََوْيِه َعَلى ا و  ِإلَْيِه أَبـََويْهِ   َءاَوى  دو مجله. مصر كند و با شكوه به كاخ وارد شوند

ها دور از خانواده و خانه، خنست پدر و مادر  يوسف پس از سال. داشنت مقام پدر و مادر يوسف نىب عليه السالم است
را در آغوش گرفت و بسيار با حمبت و عالقه با آنان روبوسى و خوش زباىن منود و اشك شوق ديدار و صفاى دل بر رخ 

  .او منايان شد

سپس آنان را بر ختت سلطنت نشانيد و تاج افتخار خود را بر سر آنان گذاشت و در كنار خود، مدال افتخار ديگرى كه 
و بعد مهه آنان به خاطر سپاسگزارى و بزرگ منشى حضرت يوسف عليه السالم . مهان تكرمي پدر و مادر بود كسب كرد

  .برابر او به خاك افتاده و سجده شكر جباى آوردند

شود كه در هر مقام و منصىب كه هستيد والدين خود را بر خود برتر بدانيد؛ زيرا آنان كه  از آيات فوق چنني برداشت مى
آميز، بزرگى آنان را بستاييد مهان  اند، بايد عزيز باشند و با كلمات و مجالت حمرتمانه و حمبت بزرگى و رنج بيشرتى كشيده

  .اين حقيقت خواب من است! پدر اى: طور كه يوسف در پايان قّصه گفت

   آرى، چنني بود سريه معصومان بزرگوار ما كه در حاالت امام سّجاد عليه السالم آمده

______________________________  
  .100 -99): 12(يوسف  -)1(
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  :است
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. ن به عهده كنيزى از خاندان امام حسني عليه السالم سپرده شددر مهان آغاز تولد مادر را از دست داد و تربيت ايشا
  :فرمود برد و مى دريغ آن دايه مهربان، هرگز قبل از او دست به طرف غذا منى هاى ىب امام به خاطر احرتام و حمبت

رجنيده شود و اى دراز كنم كه شايد مادرم زودتر خواهان آن شده باشد و از من  دوست ندارم دست خود را به طرف لقمه
  »1« .ادىب كرده باشم من نسبت به او ىب

______________________________  
  .162/ 4: ؛ املناقب، ابن شهر آشوب82، ذيل حديث 5، باب 93/ 46: حبار األنوار -)1(
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َِما اللَُّهمَّ َو َما َمسَُّهَما ِمينِّ ِمْن أًَذى َأْو » 8«[  َخَلَص ِإلَْيِهَما َعينِّ ِمْن َمْكُروٍه َأْو َضاَع ِقَبِلي َهلَُما ِمْن َحقٍّ َفاْجَعْلُه ِحطًَّة ِلُذنُِو
َل السَّيَِّئاِت ِبَأْضَعاِفَها ِمَن احلََْسَناِت  يَا َعَليَّ ِفيِه ِمْن قـَْوٍل اللَُّهمَّ َو » 9«َو ُعُلّواً ِيف َدَرَجاَِِما َو زِيَاَدًة ِيف َحَسَناَِِما يَا ُمَبدِّ َما تـََعدَّ

ُه َهلَُما َو ُجْدُت ِبِه َعَلْيِهَما َو َرِغْبُت َأْو َأْسَرَفا َعَليَّ ِفيِه ِمْن ِفْعٍل أَْو َضيـََّعاُه ِيل ِمْن َحقٍّ َأْو َقصَّرَا ِيب َعْنهُ ِمْن َواِجٍب فـََقْد َوَهْبتُ 
ُمُهَما َعَلى نـَْفِسي َو َال َأْستَْبِطئـُُهَما ِيف ِبرِّي َو َال َأْكَرهُ َما تـََولََّياُه ِمْن أَْمِري يَ  ِإلَْيَك ِيف َوْضِع تَِبَعِتِه َعنـُْهَما َِّ » 10«ا َربِّ فَِإينِّ َال َأ

 -أَْيَن ِإذاً » 11«َعْدٍل َأْو ُأَجازِيـَُهَما َعَلى ِمْثٍل فـَُهَما َأْوَجُب َحّقاً َعَليَّ َو أَْقَدُم ِإْحَساناً ِإَيلَّ َو َأْعَظُم ِمنًَّة َلَديَّ ِمْن َأْن أُقَاصَُّهَما بِ 
ُة تـََعِبِهَما ِيف ِحرَاَسِيت؟ َو أَْيَن ِإقـَْتارُمهَُا َعَلى أَنـُْفِسِهَما لِ  -يَا ِإهلَِي   لتـَّْوِسَعِة َعَليَّ؟ُطوُل ُشْغِلِهَما ِبتَـْربَِيِيت؟ َو أَْيَن ِشدَّ

َفَصلِّ َعَلى » 13«ِمينِّ َحقَُّهَما َو َال أُْدرُِك َما جيَُِب َعَليَّ َهلَُما َو َال أَنَا ِبَقاٍض َوِظيَفَة ِخْدَمِتِهَما َهيـَْهاَت َما َيْستَـْوِفَياِن » 12«
يـَْوَم    أَْهِل اْلُعُقوِق ِلْآلبَاِء َو اْألُمََّهاتِ ِين ِيف ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو َأِعينِّ يَا َخيـَْر َمِن اْسُتِعَني ِبِه َو َوفـِّْقِين يَا َأْهَدى َمْن ُرِغَب ِإلَْيِه َو َال َجتَْعلْ 

  ] ُجتَْزى ُكلُّ نـَْفٍس ِمبَا َكَسَبْت َو ُهْم َال ُيْظَلُمونَ 
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ا رخ داده، يا حقى كه از آ! خدايا نان بر آنچه از جانب من آزار به ايشان رسيده يا كار ناپسندى از من نسبت به آ
هاشان قرار ده، اى تبديل كننده  عهده من ضايع شده، مهه را موجب رخينت گناهانشان، و بلندى مقامشان و افزوىن خوىب

  .ها ها، به چندين برابرش به خوىب بدى
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، يا روى كردند آنچه را پدر و مادرم، در سخن گفنت با من از اندازه بريون رفتند، يا در كارى نسبت به من زياده! خدايا
ا را بر هر دو  حقى را از من به تباهى كشيدند، يا واجىب را نسبت به من كوتاهى كردند، مهه را به آنان خبشيدم، و متام آ

خواهم كه وزر و وبال آن را از دوش آنان بردارى؛ زيرا من آنان را نسبت به خود، در كوتاه  نثار كردم، و از تو مى
اند  ام اجنام داده دامن، و از آنچه درباره نان را در نيكوكاريشان درباره خود سهل انگار منىكنم و آ آمدنشان از حقم متهم منى

  .ناراضى نيستم

تر، و نعمتشان نسبت  تر و ديرين تر، و احسانشان به من پيش حق آنان بر من، از حق من بر آنان واجب! اى پروردگار من
الت، به دايره تالىف كردن وارد كنم، يا با آنان مانند آنچه را با من رفتار  تر است از اين كه آنان را بر اساس عد به من عظيم

اگر چنني كنم، روزگار مديدى كه به تربيتم مشغول بودند و زمحت سخىت كه در ! اى خداى من. كردند، رفتار كنم
بعيد است كه ! شود؟ نگاهدارى من حتمل كردند، و آن مهه بر خود تنگ گرفتند، تا در زندگى من گشايش باشد چه مى

بتوانند حق خود را به طور كامل از من دريافت كنند، و من قدرت ندارم حقوقى كه از آنان برعهده من واجب شده، 
رتين كسى كه از  تدارك كنم، و وظيفه خدمت را نسبت به آن دو به جا آورم؛ پس بر حممد و آلش درود فرست، و اى 

مرا براى خدمت به پدر و مادر ! تر كسى كه به او رو كنند ان يارى ده واى راه منايندهمرا بر اداى حق آن! او يارى خواهند
   شود، و در برنامه توفيق عنايت كن، و روزى كه هر انساىن به خاطر آنچه مرتكب شده جزا داده مى
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  .پدر و مادرند قرار مده شود، مرا در زمره آنان كه عاقّ  جزا به آنان ستم منى

  گذشت از تقصري پدر و مادر

شوند، چگونگى رفتار يا  يكى از مسائل مهم و پيچيده تربيىت كه بيشرت پدران و مادران در آن دچار ترديد يا غفلت مى
 هاى فرزند و روى گاهى بزرگان خانواده در مقابل خطاها و كجروى. واكنش در برابر كارهاى نادرست فرزندان است

اگر در برابر  . شوند تفاوتى سردى مى هاى خريخواهانه؛ گرفتار تندخوىي شديد يا ىب ها و راهنماىي برتافنت آنان از سفارش
و اگر . كنند كارهاى زشت آنان سكوت كنند، كودكان و نوجوانان برخطاهاى خود افزوده و جسارت بيشرتى پيدا مى

به هر حال رعايت حال . د، چه بسا كه مشكالت ديگرى هم به وجود آورندتوجه نشان داده و آنان را تنبيه يا تقبيح كنن
  .ريزى براى تربيت نيك آنان است فرزندان، نيازمند برنامه

  :كند امرياملؤمنني عليه السالم از پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله نقل مى
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  »1« .َوَلداً َلُه كاِفياً قـَْبَل اْلَمْوتِ يـَْعِرُف اْلُمْؤِمُن َمْنزِلََتُه ِعْنَد َربِِّه بَِأْن يـَُرىبَِّ 

  .نياز گرداند شناسد كه فرزندى تربيت كند كه پيش از مرگ او را ىب مؤمن قدر منزلت خويش را نزد پروردگار چنني مى

اى براى پرورش روح و روان فرزندان است گاهى وسيله ختليه هيجانات روحى و  تنبيه و تشويق والدين كه ابزار سازنده
و از آن مجله اين  . گذارد گردد كه اثرات بسيار ناگوارى در زندگى آينده فرزندان به جاى مى هاى نفساىن پدران مى عقده

  .گردند كه دچار عصيان گرى و ستمكارى مى

دخلواه كنند كه جنبه ارشادى و هدايىت داشته باشد، نه اين كه هرگاه فرزند به  روايات ما تنبيه بدىن را در موردى جتويز مى
   هاى پدر و مادر و موافق سليقه

______________________________  
  .45595، حديث 489/ 16: كنز العمال  -)1(
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هاى بدىن قرار دهند؛ زيرا تنبيه بايد عامل بازدارنده از   شخصى يا متايالت قلىب آنان عمل نكرد، او را به زير شكنجه
  .هاى ناپسند و وادار كننده به كارهاى خوب و خري باشدكار 

اده شده است و خداوند به مهرباىن و دعاى رمحت و خبشش براى  البته مهيشه مقام پدر و مادر با عّزت و احرتام ارج 
  :آنان امر فرموده است

ّل ِمَن الرَّْمحَِة َو ُقل رَّّب اْرَمحُْهَما   »1« »َكَما َربـََّياِىن َصِغريًا  َو اْخِفْض َهلَُما َجَناَح الذُّ

آنان را به پاس آن كه مرا در كودكى تربيت  ! پروردگارا: و براى هر دو از روى مهر و حمبت، بال فروتىن فرود آر و بگو
  .كردند، مورد رمحت قرار ده

شود و پيامرب گرامى اند تا حقشان ضايع ن وانبيا و معصومان دين و اولياى اهلى مهيشه حامى و مدافع پدر ومادر بوده
  :اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود

  »2« .ِبرِّهِ   َرِحَم اللَُّه واِلداً اعاَن َوَلَدُه َعلى
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  .خداوند رمحت كند پدرى را كه به نيكى و شايستگى فرزند خويش، كمك كند

آزار خود را فراهم كرده و يا كنند و اسباب نفرين و  وىل برخى از پدران و مادران به حقوق خود و فرزندان توجه منى
هاى جاهلى، نسل به  متأسفانه اين شيوه. دهند ديگران به خاطر اشتباه و رفتار غلط فرزندان، والدين آنان را دشنام مى
  .اند نسل منتقل گشته و گروه زيادى از بزرگان خانواده، منفور آيندگان شده

هاى اخالقى و نفرين فرزندان را، پدران و مادران فراهم  هاى احنراف نهو بر اساس حتقيقات تربيىت و روانشناسى؛ بيشرتين زمي
  .اند ساخته

______________________________  
  .24): 17(اسراء  -)1(

  .167/ 2: ؛ جمموعة ورّام32، حديث 2، باب 65/ 71: حبار األنوار -)2(
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  :فرمايد و آله ضمن سفارش به حضرت على عليه السالم مى رسول الّله صلى اهللا عليه

... يا َعَلىُّ يـَْلَزُم واِلَدْيِن ِمْن ُعُقوِق َوَلِدِمها مايـَْلَزُم اْلَوَلَد َهلُما ِمْن ُعُقوِقِهما : يا َعِلىُّ َلَعَن اللَُّه واِلَدْيِن َمحَال َوَلَدُمها َعَلى ُعُقوِقهما
  »1« .ِلَدْيِه فـََقْد َعقَُّهمايا َعِلىُّ َمْن َأْحَزَن وا

  .خدا لعنت كند پدر و مادرى را كه فرزندانشان را به عاق كردن وادار منايند! اى على

  ...شود، والدين نيز در مقابل، عاق فرزندان خود خواهند شد  مهان گونه كه فرزند عاق والدين مى! اى على

  .راسىت آنان را نافرماىن كرده استهر كه پدر و مادر خود را اندوهناك كند، به ! اى على

زمينه سازى عاق شدن عاق والدين يكى از گناهان كبريه است و اگر كسى كه عاق والدين شده رضايت و حمبت آنان را 
  .فراهم نكند در دنيا گرفتار فقر ودردهاى رنج آور گشته و در قيامت سرنوشت بدى در انتظار او خواهد بود
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شوند، چون بني والدين و  والدين هم عاق اوالد مى. شوند پندارند تنها فرزندان عاق والدين مى برخالف تصّور برخى كه مى
ا؛ پدران و مادران مهانقدر خطاكارند   فرزندان حقوق و تكاليف متقابلى حكم فرماست و در صورت كوتاهى در عمل به آ

  .كه فرزندان مقصرند

ن احساس وظيفه شرعى كنند و احرتام به حقوق متقابل بني خود و فرزندان هايشا پس بايد اولياى خانواده درباره مسئوليت
ا هم احساس تكليف و اداى حق كنند   .را اجياد كنند تا به طور طبيعى فرزندان و عزيزان آ

______________________________  
؛ مكارم 3حديث  ،3، باب 60/ 74: ؛ حبار األنوار27377، حديث 22، باب 389/ 21: وسائل الشيعه -)1(

  .442: األخالق
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هر گونه خشونت يا مهرباىن والدين كه شكل افراطى به خود بگريد و حرمي خاص پدر و مادر به وسيله فرزندان شكسته 
  .اند حرمىت و قانون شكىن را فراهم كرده شود، در حقيقت اولياى بزرگ به دست خود اسباب ىب

  :فرمايد امام حسن عسكرى عليه السالم در اين زمينه مى

  »1« .ِكَربِهِ    واِلِدِه ِىف ِصَغرِِه َتْدُعو ِإَىل اْلُعُقوِق ىف  ُجْرأَُة اْلَوَلِد َعلى

  .كند جسارت پيدا كردن فرزند بر پدرش در كودكى، او را در بزرگى به نافرماىن و آزار آنان وادار مى

از . كه باشد براى خود شخصيت و احرتام قائل است، دوست دارد به شخصيت آنان توجه شودفرزند انسان در هر سىن  
اين رو سزاوار است كه پدر و مادر به روحيه عّزت نفس و اعتماد به خويش در تربيت و حتكيم اصول اخالقى دقت 

بايد از هر گونه حتقري و متسخر و . اشندها و ديدارهاى گروهى مهانند ديگران گرامى ب منايند، از مجله در خانواده و مهماىن
هاى فرزندان پرهيز منود؛ زيرا روح كودك و نوجوان مانند گل، بسيار ظريف و حساس  ها و لغزش تنبيه و به رخ كشيدن عيب

نجار پژمرده مى   .شود است و با كوچكرتين روش نا

  .زندان آماده سازندهاى آمرزش و گذشت از خويش را، در فر  پس پدران و مادران بايد زمينه

  :امام صادق عليه السالم از پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله نقل كرده است
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  .روزى حضرت عيسى عليه السالم از كنار قربى گذشت كه صاحب آن در عذاب بود

از پروردگار . كرد، در آن حمل ديد كه صاحب قرب از عذاب جنات پيدا كرده است سال آينده نيز از مهان قربستان عبور مى
  خود از اين وضعيت پرسيد؟

   صاحب اين قرب فرزند صاحلى داشت كه: خداى متعال به او وحى فرستاد

______________________________  
  .489: ؛ حتف العقول1، حديث 29، باب 374/ 75: حبار األنوار -)1(

  278: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

پيامرب عزيز اسالم  »1« .يتيمى را پناه داد و خداوند او را به خاطر عمل فرزندش خبشيد اى را اصالح كرد و كودك جاده
  :فرمايد فرزندان را سرمايه زندگى و مايه غفران والدين دانسته و مى

  »2« .يـَْغِفُر َلهُ اْلَوَلُد َكِبُد اْلُمْؤِمِن ِإْن ماَت قـَبـَْلُه صاَر َشفيعاً َو ِإْن ماَت بـَْعَدُه َيْستـَْغِفُر اللََّه َلُه فَـ 

كند  كند و اگر بعد از پدر مبريد برايش استغفار مى فرزند جگر گوشه مؤمن است اگر پيش از پدر مبريد برايش شفاعت مى
  .خبشد و خداوند در اثر طلب مغفرت فرزند، پدر را مى

دن آداب و اخالق انساىن، آنان پدران و مادران بايد بدانند صالحّيت فرزندان در اين است كه با تربيت درست و ياد دا
  .را براى زندگى نيكو و سعادمتندى آخرت، يارى منايند

ممكن است پدران و مادران نسبت به وظيفه و مسؤوليت مهمى كه از جانب حق درباره فرزندان به عهده آنان گذاشته 
آنان كوتاهى منايند، در اين صورت از هاى زندگى سسىت ور زند و از اداى حق  شده بر اثر جهل، يا كم ظرفيىت، يا سخىت

نظر اسالم بر فرزندان است كه آنان را دعا كنند و از تقصري در خدمتشان بگذرند، و متام حقوق خود را كه بر عهده پدر 
و مادر است ببخشند، و از حضرت حق خبواهند كه آنان را مورد لطف قرار دهد؛ چرا كه مقدار تقصري آنان در حق 

قايسه با زمحات آنان نيست، به مهني خاطر در مجالت عرشى باال حضرت سّجاد عليه السالم بنابر خواسته فرزند قابل م
   كند و از خداوند درخواست مغفرت و عفو نسبت اسالم درباره پدر و مادر دعا مى
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______________________________  
  .11حديث  ،21، باب 287/ 14: ؛ حبار األنوار12، حديث 3/ 6: الكاىف -)1(

  .17688، حديث 1، باب 112/ 15: ؛ مستدرك الوسائل10، فصل 78، حديث 270/ 1: عواىل الآلىل -)2(

  279: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

خواهد كه آزار فرزند را در حق آنان با آمرزش و علّو درجات آنان و فزوىن  منايد، و مى به تقصري آنان در حق فرزند مى
  .ربان كندحسناتشان ج

  280: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اْلُمْؤِمِنَني َو أُمََّهاِِْم يَا اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو ُذرِّيَِّتِه َو اْخُصْص أَبـََويَّ بَِأْفَضِل َما َخَصْصَت ِبِه آبَاَء ِعَباِدَك » 14«[ 
ي َال تـُْنِسِين ِذْكَرمهَُا ِيف أَْدبَاِر َصَلَواِيت َو ِيف ِإناً ِمْن آنَاِء لَْيِلي َو ِيف ُكلِّ َساَعٍة ِمْن َساَعاِت نـََهارِ اللَُّهمَّ » 15«َأْرَحَم الرَّاِمحَِني 

َحْتماً َو اْرَض َعنـُْهَما ِبَشَفاَعِيت َهلَُما اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو اْغِفْر ِيل ِبُدَعاِئي َهلَُما َو اْغِفْر َهلَُما ِبِربِِّمهَا ِيب َمْغِفَرًة » 16«
اللَُّهمَّ َو ِإْن َسبَـَقْت َمْغِفَرُتَك َهلَُما َفَشفِّْعُهَما ِيفَّ َو ِإْن َسبَـَقْت َمْغِفرَُتَك » 17«ِرًضى َعْزماً َو بـَلِّْغُهَما ِباْلَكرَاَمِة َمَواِطَن السََّالَمِة 

 اْلَقِدِمي َو أَْنَت َتِمَع ِبرَْأَفِتَك ِيف َداِر َكرَاَمِتَك َو َحمَلِّ َمْغِفرَِتَك َو َرْمحَِتَك ِإنََّك ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم َو اْلَمنِّ ِيل َفَشفِّْعِين ِفيِهَما َحىتَّ جنَْ 
  .]َأْرَحُم الرَّاِمحِنيَ 

ن و مادران بندگان مؤمنت را بر حممد و آلش و بر نسل او درود فرست، و پدر و مادرم را به برترين چيزى كه پدرا! خدايا
  !ترين مهربانان به آن اختصاص دادى، اختصاص ده، اى مهربان

  .ياد ايشان را در پى منازهامي، و در وقىت از اوقات شبم، و در هر ساعىت از ساعات روزم، از يادم مرب! خدايا

نان را به خاطر احسانشان به من، در  بر حممد و آلش درود فرست و مرا به بركت دعامي براى آنان بيامرز، و آ! خدايا
  گردونه آمرزش قرار ده؛ آمرزشى الزم و

  281: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج
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ا خشنود شو؛ خشنودى استوار و پابرجا، و آنان را با گرامى داشنت به  قطعى، و به خاطر شفاعتم در حّق آنان، از آ
  .جاهاى سالمت برسان

ا مورد مغفرت اگر آمرزشت نسبت ! خدايا ا را شفيع من قرار ده، و اگر مرا پيش از آ ا بر من پيشى گرفته، پس آ به آ
اى، پس مرا شفيع آنان فرما تا در پرتو مهربانيت، در سراى كرامتت و جايگاه آمرزش و رمحتت گرد آييم؛ مهانا تو  قرار داده

  .ىنترين مهربانا داراى احسان عظيم و نعمت قدميى، و تو مهربان

   ياد پدر و مادر در منازهاى يوميه

هاى  گزارى در برابر نعمت هاى خداوند به انسان شكرگزارى در برابر پدر ومادر است كه در رديف سپاس از سفارش
  :فرمايد حق تعاىل مى. پروردگار قرار گرفته است

َنا اْإلِنسَن ِبَو ِلَدْيِه َمحََلْتُه أُمُُّه َوْهًنا َعَلى   »1« »ْهٍن َو ِفصُلُه ِىف َعاَمْنيِ َأِن اْشُكْر ِىل َو ِلَو ِلَدْيَك ِإَىلَّ اْلَمِصريُ وَ   َو َوصَّيـْ

به او دست [سسىت به روى سسىت ]  در حاىل كه[و انسان را درباره پدر و مادرش سفارش كردمي، مادرش به او حامله شد 
كه براى من و پدر و مادرت سپاس گزارى كن؛ ]  و سفارش كردمي[در دو سال است ] از شري[و باز گرفتنش ] داد مى

  .فقط به سوى من است]  مهه[بازگشت 

با اين كه نعمت خدا بيش از آن است كه قابل مشارش و حد باشد وىل اين آيه دليل بر عمق وسعت حقوق پدر و مادر 
  .كوتاهى در اداى تكليف در حق اين دو وجود مبارك، خطاىي ناخبشودىن است. است

ره بربد تا موجب آرامش وفرزند باي   د در زمان حيات آن دو از اطاعتشان 

______________________________  
  .14): 31(لقمان  -)1(

  282: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ا شود و در زمان مرگشان براى جربان گذشته ها تا حد امكان دعا كند و در مناز و عبادت آمرزش بطلبد  آسايش روحى آ
ا ضايع كرده يا به آنان بدى روا داشته، اسباب گذشت و بلندى درجات و فزوىن  و از خدا خبواهد كه آنچه را از حقوق آ

ا قرار دهد تا خداوند به دعاى فرزند، عفو و غفران را شامل حال آنان كند   .حسنات براى آ
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  .ى برتر و اطاعىت بزرگ در نزد پروردگار استبه هر حال دعا براى والدين، گذشته از آن كه وظيفه فرزند است عبادت

  :امام رضا عليه السالم به اىب شعيب خراساىن فرمود

هر مردى كه صد بار وارد آن شود، . مهانا مسجد كوفه خانه نوح است: كوفه، فرمود: اى؟ گفتم كجا سكونت كرده
  :كردخداوند صد گناه او را ببخشد؛ زيرا كه نوح عليه السالم در آن چنني دعا  

  »1« »رَّّب اْغِفْر ِىل َو ِلَو ِلَدىَّ َو ِلَمن َدَخَل بـَْيِىتَ ُمْؤِمًنا َولِْلُمْؤِمِنَني َو اْلُمْؤِمنتِ 

  .ام درآيد و مهه مردان و زنان با اميان را بيامرز مرا و پدر و مادرم را و هر كس كه با اميان به خانه! پروردگارا

آخرين مطلىب كه قرآن كرمي از سرگذشت  »2« .آدم و حوا: كساىن هستند؟ فرمودمقصودتان از والدين در دعا چه  : گفتم
  :كند، اين كه او در برخى سفرهايش در مكه از خداوند، هفت درخواست داشته است ابراهيم عليه السالم بازگو مى

رهامنّيت مكه، دور ماندن از بت پرسىت، توجه قلوب و افكار مؤمنان نسبت به فرزندان و مكتب او مند شدن ذريّه او  ، 
   از مثرات، توفيق اقامه مناز، قبول شدن

______________________________  
  .28): 71(نوح  -)1(

  .8، باب 104: ؛ فرحة الغرى14، حديث 3، باب 261/ 97: حبار األنوار -)2(

  283: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :دعاها و آخرين دعايش اين است

  »1« »اْغِفْر ِىل َو ِلَو ِلَدىَّ َولِْلُمْؤِمِنَني يـَْوَم يـَُقوُم احلَِْسابُ َربـََّنا 

  .شود، مرا و پدر و مادرم و مؤمنان را بيامرز روزى كه حساب برپا مى! پروردگارا

  .بنابراين در دعا، بستگان و نسل قبل انسان، بايد مقدم و حمرتم ياد شوند
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يعىن چنانچه انسان تقصريى در اداى وظايف . ايات به جهت كوتاهى آنان استطالب مغفرت براى والدين در آيات و رو 
تواند  آنان را عفو كند و از جانب خدا براى والدين خود رمحت و خبشش خبرد و تا مى. از سوى پدر و مادر مشاهده كرد

، بلكه چنني تصّور كند كه كوتاهى و كم لطفى آنان را، بر قصد و تقصري عمدى نگذارد. با گمان نيك به آنان نظر كند
ا بيش از اين نبوده است   .توان فكرى يا عملى آ

هاىي كه حمروم  ها و لذت اند و از خوشى هاى فراوان كه پدرو مادر متحمل شده ها و رنج از اين رو بايد در برابر زمحت
  .اند، از درگاه حق طلب آمرزش و رمحت براى آنان منود شده

  هر گاه پدر و مادرم مذهب حق را نشناسد دعايشان كنم؟: مام رضا عليه السالم عرض كردمبه ا: معمر بن خّالد گفت

ا مدارا  : حضرت فرمود ا صدقه بده و اگر زنده باشند و مذهب حق را نشناسند با آ ا دعا كن و از جانب آ براى آ
بنابراين دعا و  »2« .ه نافرماىن و نامهرباىنخدا مرا به رمحت فرستاده، ن: كن؛ زيرا رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

مناجات و طلب مغفرت براى پدر و مادر، توفيق معنوى و ذخريه آخرتى براى هر انسان است كه بسيارى از اين راه به 
  .اند درجات باالتر رسيده

______________________________  
  .41): 14(ابراهيم  -)1(

  .8، حديث 2، باب 47/ 71: ار األنوار؛ حب8، حديث 159/ 2: الكاىف -)2(

  284: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

پدرم بسيار كهن سال و ناتوان شده است و ما او را : در روايت است كه شخصى به امام صادق عليه السالم عرض كرد
  .گريمي براى برآوردن نيازهايش به دوش مى

  :امام صادق عليه السالم فرمود

حمّمد  »1« .نني كن و لقمه غذا را با دست خود به او بده كه فرداى قيامت سپر و نگهبان تو خواهد بوداگر توانسىت چ
  :كند غزّاىل در باب حقوق، حق پدر و مادر را چنني وصف مى
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 اند، چه حق مانده است ايشان را بر من تا مرا پدر و مادر مرده: يكى به نزديك رسول صلى اهللا عليه و آله آمد و گفت«
برايشان مناز كىن و آمرزش خواهى و عهد وصيت ايشان جباى آرى و دوستان ايشان را گرامى دارى، و : بگذارم؟ گفت

زرارة از امام باقر عليه السالم نقل  »2« ».حق مادر دو چند حق پدر است: خويشاندان ايشان را نيكو دارى و گفت
  :كند كه حضرت فرمود مى

ِفيَك،   َو ِإْخواىن  َو َأْهِل بـَْيىت  َو ِلواِلَدىَّ َو ِلُوْلدى  الَّلُهمَّ ِإىنِّ َأْساُلَك ىل«: اْلَفرِيَضِة ِىف اَأليَّاِم ُكلِّها ِإالَّ ِىف اجلُُْمَعةِ قـُُنوِت   ىف: تـَُقولُ 
  »3« ...اْلَيقَني َو اْلَعْفَو َو اْلُمعافاَة َو الرَّْمحََة َو اْلعاِفَيَة ِىف الدُّنْيا َو اْآلِخَرِة 

  :گوىي در دعاى دسِت منازهاى واجب، در مهه روزها مگر در مجعه مى

ام و برادران اميانيم، باور استوار، خبشايش، آسايش و دلسوزى و مهرباىن  از تو براى خودم و پدر و مادرم و خانواده! خدايا
  .منامي و سالمىت در دنيا و آخرت طلب مى

______________________________  
  .13، حديث 2، باب 56/ 71: ؛ حبار األنوار13، حديث 162/ 2: الكاىف -)1(

  .، ركن دوم، اصل پنجم، باب سوم338: كيمياى سعادت  -)2(

  .944، حديث 7، باب 318/ 1: ؛ من الحيضره الفقيه27، حديث 32، باب 209/ 82: حبار األنوار -)3(
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  25دعاى 

  

   اره فرزنداندرب

ِإهلَِي اْمُدْد ِيل ِيف َأْعَمارِِهْم َو زِْد ِيل ِيف آَجاهلِِْم َو » 2«اللَُّهمَّ َو ُمنَّ َعَليَّ بِبَـَقاِء ُوْلِدي َو ِبِإْصَالِحِهْم ِيل و بِِإْمَتاِعي ِِم » 1«
أَْديَانـَُهْم َو َأْخَالقـَُهْم َو َعاِفِهْم ِيف أَنـُْفِسِهْم َو ِيف َجَوارِِحِهْم َو ِيف ُكلِّ  َربِّ ِيل َصِغريَُهْم َو قـَوِّ ِيل َضِعيَفُهْم َو َأِصحَّ ِيل أَْبَدانـَُهْم وَ 
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ِألَْولَِياِئَك  َو اْجَعْلُهْم أَبـْرَاراً أَْتِقَياَء ُبَصرَاَء َساِمِعَني ُمِطيِعَني َلَك وَ » 3«َما ُعِنيُت ِبِه ِمْن أَْمرِِهْم َو َأْدرِْر ِيل َو َعَلى َيِدي َأْرزَاقـَُهْم 
بَِّني ُمَناِصِحَني َو جلَِِميِع َأْعَداِئَك ُمَعاِنِديَن َو ُمْبِغِضَني آِمَني  اللَُّهمَّ اْشُدْد ِِْم َعُضِدي َو أَِقْم ِِْم َأَوِدي َو َكثـِّْر ِِْم » 4«حمُِ

 ِِ بَِّني َو َعَليَّ َعَدِدي َو َزيِّْن ِِْم َحمَْضرِي َو َأْحِي ِِْم ِذْكرِي َو اْكِفِين  ْم ِيف َغْيَبِيت َو َأِعينِّ ِِْم َعَلى َحاَجِيت َو اْجَعْلُهْم ِيل حمُِ
 َو َأِعينِّ َعَلى تـَْربَِيِتِهْم وَ » 5«َحِدِبَني ُمْقِبِلَني ُمْسَتِقيِمَني ِيل ُمِطيِعَني َغيـَْر َعاِصَني َو َال َعاقَِّني َو َال ُخمَاِلِفَني َو َال َخاِطِئَني 
َو » 6« ِيل َعْوناً َعَلى َما َسأَْلُتَك َتْأِديِبِهْم َو ِبرِِّهْم َو َهْب ِيل ِمْن َلُدْنَك َمَعُهْم َأْوَالداً ذُُكوراً َو اْجَعْل َذِلَك َخْرياً ِيل َو اْجَعْلُهمْ 

ْبتـََنا ِعَقاَبُه َو َجَعْلَت َلَنا َأِعْذِين َو ُذرِّيَِّيت ِمَن الشَّْيَطاِن الرَِّجيِم َفِإنََّك َخَلْقتَـَنا َو َأَمْرتَـ  َنا َو نـََهْيتَـَنا َو َرغَّْبتَـَنا ِيف ثـََواِب َما َأَمْرتـََنا َو َرهَّ
ْغُفُل ِإْن َغَفْلَنا َو َال يـَْنَسى ِإْن اِرَي ِدَمائَِنا َال يَـ َعُدّواً َيِكيُدنَا َسلَّْطَتهُ ِمنَّا َعَلى َما َملْ ُتَسلِّْطَنا َعَلْيِه ِمْنُه َأْسَكْنَتُه ُصُدوَرنَا َو َأْجَريـَْتُه جمََ 

ِإْن َمهَْمَنا ِبَفاِحَشٍة َشجََّعَنا َعَليـَْها َو ِإْن َمهَْمَنا ِبَعَمٍل َصاِلٍح ثـَبَّطََنا َعْنُه يـَتَـَعرَُّض لََنا » 7«َنِسيَنا يـُْؤِمنـَُنا ِعَقاَبَك َو ُخيَوِّفـَُنا ِبَغْريَِك 
  ِبالشََّهَواِت َو يـَْنِصُب لََنا
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اللَُّهمَّ َفاقْـَهْر » 8«َتِقَنا َخَباَلهُ َيْسَتزِلََّنا  ِبالشُّبـَُهاِت ِإْن َوَعَدنَا َكَذبـََنا َو ِإْن َمنَّانَا َأْخَلَفَنا َو ِإالَّ َتْصِرْف َعنَّا َكْيَدُه ُيِضلََّنا َو ِإالَّ 
َعاِء َلَك فـَُنْصِبَح ِمْن َكْيِدِه ِيف اْلَمْعُصوِمَني ِبَك ُسْلَطانَُه َعنَّا ِبُسْلَطاِنَك  اللَُّهمَّ َأْعِطِين ُكلَّ ُسْؤِيل َو » 9«َحىتَّ َحتِْبَسُه َعنَّا ِبَكثـَْرِة الدُّ

َجاَبَة َو َقْد َضِمْنتَـَها ِيل َو َال َحتُْجْب ُدَعاِئي َعْنَك َو  َقْد َأَمْرَتِين ِبِه َو اْمُنْن َعَليَّ ِبُكلِّ َما اْقِض ِيل َحَواِئِجي َو َال َمتْنَـْعِين اْإلِ
َو اْجَعْلِين ِيف » 10«َأْسَرْرُت  ُيْصِلُحِين ِيف ُدنـَْياَي َو آِخَرِيت َما ذََكْرُت ِمْنُه َو َما َنِسيُت َأْو َأْظَهْرُت َأْو َأْخَفْيُت َأْو أَْعَلْنُت َأوْ 

يِع َذِلَك ِمَن اْلُمْصِلِحَني ِبُسَؤاِيل  اْلُمَعوَِّديَن ِبالتـََّعوُِّذ ِبَك » 11« ِإيَّاَك اْلُمْنِجِحَني بِالطََّلِب ِإلَْيَك َغْريِ اْلَمْمُنوِعَني بِالتـَّوَكُِّل َعَلْيَك مجَِ
َك اْلَواِسِع ِجبُوِدَك َو َكَرِمَك اْلُمَعزِّيَن ِمَن الذُّلِّ الرَّاِحبَِني ِيف التَِّجاَرِة َعَلْيَك اْلُمَجارِيَن ِبِعزَِّك اْلُمَوسَِّع َعَلْيِهُم الرِّْزُق احلََْالُل ِمْن َفْضلِ 

نُوِب َو ِبَك َو اْلُمَجارِيَن ِمَن الظُّْلِم ِبَعْدِلَك َو اْلُمَعاِفْنيَ ِمَن اْلَبَالِء ِبَرْمحَِتَك َو اْلُمْغنَـْنيَ ِمَن اْلَفْقرِ   ِبِغَناَك َو اْلَمْعُصوِمَني ِمَن الذُّ
نَـُهْم َو بـَْنيَ الذُّ الزََّلِل َو اخلَْ  نُوِب ِبُقْدَرِتَك التَّارِِكَني ِلُكلِّ طَاِء ِبتـَْقَواَك َو اْلُمَوفَِّقَني ِلْلَخْريِ َو الرُّْشِد َو الصََّواِب ِبطَاَعِتَك َو اْلُمَحاِل بـَيـْ

يَع َذِلَك بِتَـوْ » 12«َمْعِصَيِتَك السَّاِكِنَني ِيف ِجَوارَِك  يَع اللَُّهمَّ أَْعِطَنا مجَِ ِفيِقَك َو َرْمحَِتَك َو َأِعْذنَا ِمْن َعَذاِب السَِّعِري َو َأْعِط مجَِ
نـَْيا َو آِجِل اْآلِخَرِة ِإنََّك اْلُمْسِلِمَني َو اْلُمْسِلَماِت َو اْلُمْؤِمِنَني َو اْلُمْؤِمَناِت ِمْثَل الَِّذي َسأَْلُتَك ِلنَـْفِسي َو ِلُوْلِدي ِيف َعا ِجِل الدُّ

يٌع َعِليٌم َعُفوٌّ َغُفوٌر َرُءوٌف َرِحيٌم َقرِيٌب جمُِ  نـَْيا َحَسَنًة َو ِيف اْآلِخَرِة َحَسَنًة َو ِقَنا َعَذاَب النَّارِ » 13«يٌب مسَِ   .َو آتَِنا ِيف الدُّ

  289: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  ] اللَُّهمَّ َو ُمنَّ َعَليَّ بِبَـَقاِء ُوْلِدي» 1«[ 
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  .اندن فرزندامن، بر من منت گذاربه باقى م! خدايا

   اوالد انسان

  .هاى حضرت حق بر انسان است ترين نعمت فرزند چه دخرت و چه پسر از عظيم

  .رسول خدا صلى اهللا عليه و آله از هر دو تعبري به نعمت و احسان فرموده است

  .شده استدر تعابري اسالمى از اوالد انسان به عنوان پاره تن، جگر گوشه، ميوه قلب ياد 

  .انسان نسبت به فرزندش مسؤوليت و تكليف و وظيفه سنگيىن دارد

كسى كه زمحت تربيت فرزند و صاحل شدن او را بر خود مهوار منايد، درهاى رمحت حق را در دنيا و آخرت به روى خود 
  .باز كرده است

  .يامت استفرزند صاحل و شايسته از شفيعان روز حمشر براى جنات انسان از درد و رنج و ق

رتين امورى است كه  رسيدگى به وضع جسمى و روحى فرزند، و توجه به تربيت و رشد و كمال و از اهّم عبادات و از 
  .خدا و رسول به آن نظر دارد

چنانكه دستور حضرت حق است، انسان واجب است فرزند خود را از افتادن در دام شياطني و راه باطل، و طريق فساد 
  .كندو افساد، حفظ  

پدر و مادرى كه سبب تربيت فرزند صاحل و صاحل شدن اوالد و حفظ او از عذاب آخرتند در پيشگاه حضرت حق از 
  .اجر عظيم و نعمت كبري برخوردارند
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، منفور خدا و مستحق عذاب سازند گرا مى آنان كه توجهى به تربيت معنوى فرزند ندارند، و از او تنها يك موجود مادى
  .اليم و رنج روز قيامتند

   تفسري آيه
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  »ُقوا انـُْفَسُكمْ 

ِشداٌد ال يـَْعُصوَن الّلَه ما اَمَرُهْم يا ايـَُّها الَّذيَن آَمُنوا ُقوا انـُْفَسُكْم َو اْهليُكْم ناراً َوُقوُدَها الّناُس َو احلِْجاَرُة َعَلْيها َمالِئَكٌة ِغالٌظ «
  »1« »َن ما يـُْؤَمُرونَ َو يـَْفَعُلو 

بر آن فرشتگاىن خشن . خود و خانواده خود را از آتشى كه هيزم آن انسان ها و سنگ ها است، حفظ كنيد! اى مؤمنان
كنند، و آنچه را به آن مأمورند، مهواره  اند كه از آنچه خدا به آنان دستور داده، سرپيچى منى گري گمارده شده و سخت
  .دهند اجنام مى

از حفظ و نگهدارى در اين آيه شريفه، نگهدارى خود به ترك گناهان، و تسليم نشدن در برابر شهوات غلط و منظور 
ى از منكر و به خصوص فراهم ساخنت  غرايز سركش، و نگهدارى و حفظ خانواده به تعليم و تربيت و امر به معروف و 

  .ه استحميطى پاك و خاىل از هر گونه آلودگى در فضاى خانه و خانواد

اى است كه بايد از خنستني سنگ بناى خانواده، يعىن از مقدمات ازدواج، و سپس خنستني حلظه تولد فرزند آغاز   اين برنامه
ايت دقت تعقيب شود   .گردد، و در متام مراحل با برنامه ريزى صحيح و با 

تر از آن تغذيه روح و  شود، مهم حاصل منى تغذيهبه تعبري ديگر حق زن و فرزند، تنها با تأمني هزينه زندگى و مسكن و 
ا و به كار گرفنت اصول تعليم و تربيت صحيح است   .جان آ

______________________________  
  .6): 66(حترمي  -)1(
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ا را به حال خود) نگاهداريد( ُقوا  تعبري به رها كنيد خواه ناخواه به سوى آتش دوزخ پيش  اشاره به اين است كه اگر آ
ا را از سقوط در آتش دوزخ حفظ كنيد مى گويد از معناى اين آيه از  ابوبصري مى »1« .روند، مشا هستيد كه بايد آ

  :حضرت صادق عليه السالم پرسيدم

اُهُم الّلُه َعْنُه َفاْن اطاُعوَك ُكْنَت َقْد تَْأُمُرُهْم ِمبا اَمَرُهُم اللّ : هِذِه نـَْفسى اقيها، َفَكْيَف اقى اْهِلى؟ قالَ  َ ُه ِبِه، َو تـَْنهاُهْم َعّما 
  »2« .َوقـَْيتَـُهْم، َو اْن َعَصْوَك ُكْنَت َقْد َقَضْيَت ما َعَلْيكَ 
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ى كن از آنچه : كنم، اهل و عيامل را چگونه نگاهدارم؟ فرمود خودم را حفظ مى آنان را خبوان به آنچه خدا خوانده، و 
ى فرموده، اگر تو را پريوى كردند آنان را حفظ كرده   .اى اى، و اگر سرپيچى كردند به مسؤوليت خود عمل منوده خدا 

  :اند گفته   ُقوا انـُْفَسُكمْ   در توضيح

  .ِبالصَّْربِ َعلى طاَعِة اللِّه، َو َعْن َمْعِصيَِتِه، َو َعِن اتِّباِع الشََّهواتِ 

  .ا، دورى از معصيت حق، و خوددارى از پريوى شهوات سركشبا استقامت و صرب بر طاعت خد

  :اند فرموده َو اْهليُكْم ناراً   و در تبيني

  .ِبُدعاِئِهْم اىل طاَعِة الّلِه َو تـَْعليِمِهُم اْلَفراِئَض، َو نـَْهِيِهْم َعِن اْلَقباِئِح، َو َحثِِّهْم َعلى اْفعاِل اخلَْْريِ 

ى كردن، و  واجبات اهلى و اسالمى را به آنان ياد دادن، و ايشان را از بدى آنان را به طاعت خدا دعوت كردن، و ها 
  آنان را به اجنام متام امور خري

______________________________  
  .سوره حترمي 6، ذيل آيه 287/ 24: تفسري منونه -)1(

  .سوره حترمي 6، ذيل آيه 372/ 5: تفسري نور الثقلني -)2(
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  .ترغيب منودن است

و شكر بر اين نعمت واجب، و اداى شكر اين لطف و عنايت حق به اين است  . در هر صورت اوالد نعمت خداست
رتين   كه انسان آنان را عبد خدا و انساىن صاحل و موجودى شايسته تربيت كند كه زمحت در اين راه از اعظم عبادات و 

  .كارهاست

ن اوالد انسان به تربيت اهلى و اخالق حسنه، و عقايد حّقه، و اعمال صاحله آراسته شود، و اين مهه حمصول زمحات چو 
ره ها  گردد، پدر و مادر هم در ثواب متام آن برنامه هاى دنياىي و آخرتى كه نصيب اوالد مى پدر و مادر باشد، غري از 

 خاطر اوالد در فرهنگ اسالم از جايگاه بلندى در حيات انسان برخوردار بنابر آيات قرآن و روايات شريكند، و به مهني
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است، و دوام عمر مهراه با تربيت اهلى او باعث خري دنيا و آخرت آدمى است، از اين نظر حضرت زين العابدين عليه 
روردگار اوالد انسان در سّن منايد، گرچه اگر به اراده پ السالم در مجله اول اين دعا از حضرت حق تقاضاى بقاى اوالد مى

م ثواب عظيمى است   .صغارت از دست برود، و انسان بر مصيبت او در راه خدا و براى خدا صرب كند، براى آ

   رواياتى درباره فرزندان

  :فرمايد حضرت صادق عليه السالم مى

اذا بـََلُغوا اثـَْنَىتْ َعَشَرَة َسَنًة ُكِتَبْت َهلُُم احلََْسناُت، َفاذا بـََلُغوا اْحلُُلَم ُكِتَبْت انَّ اوالَد اْلُمْسِلمَني َمْوُسوُموَن ِعْنَد الّلِه شاِفٌع َو ُمَشفٌَّع، فَ 
  »1« .َعَلْيِهُم السَّيِّئاتُ 

   فرزندان مسلمني در پيشگاه حق به شفاعت كننده و شفاعت پذيرفته شدگان

______________________________  
  .8، حديث 3/ 6: ؛ الكاىف27280، حديث 1باب ، 355/ 21: وسائل الشيعة -)1(

  293: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

شود، و چون به سّن بلوغ  دهند در نامه عملشان ثبت مى موسومند، چون به دوازده سالگى برسند حسناتى كه اجنام مى
  .شود هايشان نوشته مى دست يابند بدى

  :فرمايد حضرت سّجاد عليه السالم مى

  »1« .َسعاَدِة الرَُّجِل اْن َيُكوَن َلُه َوَلٌد َيْسَتعُني ِِمْ  ِمنْ 

  .هاى زندگى كمك بگريد هاى مرد اين است كه فرزندى داشته باشد كه از آن در برنامه از خوشبخىت

  :حضرت موسى بن جعفر عليه السالم فرمود

  »2« .َسِعَد اْمرُءٌ َملْ َميُْت َحّىت يَرى َخَلفاً ِمْن نـَْفِسهِ 

  .خوشبخت شد آن مردى كه منرد تا اين كه از خود اوالدى ديد
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  :امام على عليه السالم در مرضى كه طفلى به آن دچار شده بود فرمود

  »3« .انَُّه َكّفاَرٌة ِلواِلَدْيهِ 

  .اين بيمارى براى پدر و مادر كودك از باب رمحت اهلى كّفاره است

  :فرمايد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مى

  »4« .ْلَوَلُد الّصاِلُح َرْحياٌن ِمْن َرياحِني اْجلَنَّةِ ا

شت است   .فرزند شايسته گياهى خوشبو از گياهان 

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

______________________________  
  .2، حديث 2/ 6: ؛ الكاىف27286، حديث 1، باب 356/ 21: وسائل الشيعة -)1(

  .3، حديث 4/ 6: ؛ الكاىف27288، حديث 1، باب 357/ 21: وسائل الشيعة -)2(

  .4694، حديث 482/ 3: ؛ من الحيضره الفقيه27291، حديث 1، باب 357/ 21: وسائل الشيعة -)3(

  .5: ؛ نوادر الراوندى12، حديث 20، باب 368/ 10: حبار األنوار -)4(

  294: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .َعْبِدِه اْلُمْؤِمِن َوَلٌد صاِلٌح َيْستَـْغِفُر َلهُ مرياُث الّلِه ِمْن 

  .ارث خدا از بنده مؤمنش، فرزند صاحلى است كه براى پدر طلب مغفرت كند

  :و نيز آن حضرت فرمود

  »2« .اْلَبناُت َحَسناٌت، َو اْلبَـُنوَن نِْعَمٌة، َفاحلََْسناُت يُثاُب َعَلْيها، َو النـَِّعُم ُيْسَأُل َعْنها

  .شود، و از نعمت پرسش خواهد شد رتان حسناتند، و پسران نعمت، بر حسنات اجر داده مىدخ
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   ارزش فرزند دخرت در روايات

  

  :ُبشَِّر النَِّىبُّ صلى اهللا عليه و آله بِابـَْنٍة فـََنَظَر ِىف ُوُجوِه اْصحاِبِه فـََرَأَى اْلَكراَهَة فيِهْم، َفقالَ 

  »3« .َوِرْزُقها َعَلى الّلهِ ما َلُكْم؟ َرْحيانٌَة اُمشُّها، 

شود؟ گياه  مشا را چه مى: رسول خدا را به دخرتى بشارت دادند، به چهره اصحاب نگريست آنان را در اندوه ديد، فرمود
  .بومي، و روزى او بر خداست خوشبوىي است كه او را مى

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

دهد، و هر   يك دخرت دارد، خداوند آن دخرت را حجاب بني او و جهنم قرار مى دخرتان، نيكو فرزنداىن هستند، هر كس
شت مى   كند، و هر كه سه دخرت يا بيشرت دارد جهاد و كس داراى دو دخرت است به آن سبب خداوند او را وارد 

______________________________  
  .27299، حديث 2، باب 359/ 21 :؛ وسائل الشيعة2، حديث 2، باب 90/ 101: حبار األنوار -)1(

  .27322، حديث 2، باب 367/ 21: ؛ وسائل الشيعة3، حديث 2، باب 90/ 101: حبار األنوار -)2(

  .4693، حديث 481/ 3: ؛ من الحيضره الفقيه4، حديث 2، باب 90/ 101: حبار األنوار -)3(

  295: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :فرمايد رت صادق عليه السالم مىحض »1« .صدقه بر او نيست

ِة ُحبِِّه ِلَوَلِدهِ    »2« .انَّ الّلَه َعزََّوَجلَّ لَيَـْرَحُم الرَُّجَل ِلِشدَّ

  .كند به خاطر شدت حمبتش بر فرزنداىن كه دارد خداوند عّزوجّل هر آينه بر مرد رحم مى

خداوند دخرتى به : رسول خدا ديد، به او گفتمردى خدمت رسول خدا صلى اهللا عليه و آله آمد، يكى از افراد را نزد 
  :تو مرمحت فرموده، رنگ مرد تغيري كرد، حضرت فرمود
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  :بگو، براى تو چه پيش آمده، گفت: خري است، فرمود: تو را چه شد؟ عرضه داشت

اهللا عليه و آله آمدم مهسرم درد زائيدن داشت، اين مرد به من خرب داد كه دخرت زائيده، رسول الّله صلى  از منزل كه مى
آمسان سياه اندازه اوست، و خداوند روزى دهنده اوست، او گياه خوشبوئى است كه آن را . زمني حامل اوست: فرمود

كسى كه داراى يك دخرت است گرفتار است، و آن كه دو دخرت دارد : سپس رو به جانب اصحاب كرد و فرمود. بوئى مى
جهاد و هر كار سخىت از او ساقط است، و هر كه داراى چهار دخرت است  امان بر او، و هر كه داراى سه دخرت است

  »3« .اى بندگان خدا او را كمك كنيد، اى عباد حق به او قرض بدهيد، اى بندگان حق به او رحم كنيد

   رواياتى ديگر درباره فرزندان

  

______________________________  
  .45399، حديث 454/ 16: كنز العمال  -)1(

  .4695، حديث 482/ 3: ؛ من الحيضره الفقيه9، حديث 2، باب 91/ 101: حبار األنوار -)2(

  .6، حديث 5/ 6: ؛ الكاىف11، حديث 2، باب 91/ 101: حبار األنوار -)3(

  296: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :فرمايد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مى

  »1« .اْرَمحُوُهْم َفاذا َوَعْدُمتُوُهْم فـَُفوا َهلُْم، َفانـَُّهْم اليـََرْوَن اّإل انَُّكْم تـَْرزُُقونـَُهمْ اِحبُّوا الصِّْبياَن َو 

ها را دوست بداريد و به آنان مهرباىن كنيد، و چون چيزى را به كودكانتان وعده داديد به وعده خود وفا كنيد؛ زيرا  بچه
  .بينند آنان مشا را روزى دهنده خود مى

  »2« .فـََهّال آَسْيَت بـَيْـنَـُهما: ِن النَِّىبِّ صلى اهللا عليه و آله و َنَظَر اىل َرُجٍل َلُه اْبناِن فـََقبََّل اَحَدُمها َو تـََرَك اْآلَخَر، َفقاَل النَِّىبُّ عَ 

راى ب: رسول خدا به مردى كه دو پسر داشت نظر انداخت كه يكى را بوسه داد و به ديگرى توجه نكرد، حضرت فرمود
  چه بني اين دو مساوات را رعايت نكردى؟
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  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

َنُكْم ِىف اْلِربِّ َو اللُّْطفِ  بُّوَن اْن يـَْعِدُلوا بـَيـْ   »3« .اْعِدُلوا بـَْنيَ اْوالدُِكْم َكما حتُِ

داريد نسبت به مشا عدالت ما بني فرزندانتان عدالت را رعايت كنيد چنانكه در احسان و لطف از طرف مردم دوست 
  .رعايت شود

  :فرمود رسول الّله صلى اهللا عليه و آله مى

______________________________  
  .219: ؛ مكارم االخالق14، حديث 2، باب 92/ 101: حبار األنوار -)1(

  .220: ؛ مكارم االخالق15، حديث 2، باب 92/ 101: حبار األنوار -)2(

  .16، حديث 2، باب 92/ 101: حبار األنوار -)3(

  297: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

َلٍة َدَرَجًة ِىف اْجلَنَِّة ما بـَْنيَ ُكلِّ َدَرَجٍة َمخُْسمِ    »1« .اَئِة عامٍ اْكِثُروا ِمْن قـُبـَْلِة اْوالدُِكْم، فَانَّ َلُكْم ِبُكلِّ قـُبـْ

شت است، ميان هر درجهفرزندان خود را زياد ببوسيد، به حقيقت كه براى هر بوسيدىن اى تا درجه ديگر   يك درجه در 
  .پانصد سال راه است

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله در جهت مراعات حق فرزندان فرمود

  »2« .يـَْلَزُم اْلواِلَدْيِن ِمْن ُعُقوِق اْلَوَلِد ما يـَْلَزُم اْلَوَلَد َهلُما ِمَن اْلُعُقوقِ 

  .عاّق پدر و مادر شود، ممكن است پدر و مادر عاّق فرزند شوندمهان طور كه ممكن است فرزند 

: فرزند من است، فرمود: اين كودك كيست؟ عرضه داشت: رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مردى را با كودكى ديد، فرمود
ره بدهد، نگفتم  »3« .رفت دنيا مىگفتم قبل از تو از  او را براى تو مبارك كند، اگر مى: خداوند به وسيله او تو را 

اى را خبرد و به طرف زن و فرزند برود، مانند كسى  كسى كه وارد بازار شود و حتفه: رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود
كسى كه دخرتش را . برد، چون به خانه رفت ابتدا حتفه را بني دخرتان تقسيم كند است كه به سوى حمتاجان صدقه مى
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اش را خوشحال   اى از اوالد امساعيل را در راه خدا آزاد كرده، و هر كس پسر بچه ت كه بندهخوشحال كند مهانند اين اس
 »4« !!منايد كند، گوئى از خشيت خدا گريسته، و هر كس از خشيت خدا بگريد پروردگار او را وارد جّنات نعيم مى

  :فرمايد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مى

  »5« .ِىف اْلَمضاِجِع اذا بـََلُغوا َسْبَع ِسننيَ فـَرُِّقوا بـَْنيَ اْوالِد ُكْم 

  !چون فرزندانتان به هفت سالگى رسيدند، بسرت خواب آنان را از هم جدا كنيد

  :فرمايد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مى

ِِمْ     َمْن َغَرَس َخنًْال، َو َمنْ : َمخَْسٌة ِىف قـُُبورِِهْم َو َثوابـُُهْم َجيْرى اىل ديوا

______________________________  
  .27656، حديث 89، باب 485/ 21: ؛ وسائل الشيعة20، حديث 2، باب 92/ 101: حبار األنوار -)1(

  .4705، حديث 483/ 3: ؛ من الحيضره الفقيه22، حديث 2، باب 93/ 101: حبار األنوار -)2(

  .34، حديث 2، باب 94/ 101: حبار األنوار -)3(

  .17715، حديث 5، باب 118/ 15: ؛ مستدرك الوسائل35، حديث 2، باب 94/ 101 :حبار األنوار -)4(

  .223: ؛ مكارم االخالق54، حديث 2، باب 96/ 101: حبار األنوار -)5(

  298: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .َف اْبناً صاِحلاً َحَفَر ِبْئراً، َو َمْن َبىن لِّلِه َمْسِجداً، َو َمْن َكَتَب ُمْصَحفاً، َو َمْن َخلَّ 

ا به طور مرتب در ديوان عملشان ثبت مى پنج نفر در قرب خفته آن كه درخت خرمائى كاشته، و آن  : شود اند وىل ثواب آ
اى  كه چاه آىب حفر منوده، و آن كه براى خدا مسجدى ساخته، و آن كه كتاب با منفعىت نوشته، و آن كه فرزند شايسته

  .گذاشته استاز خود جباى  

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود
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ْرأَِة اْن َيُكوَن  الزَّْوَجُة الّصاحلَُِة، َو اْلَمْسَكُن اْلواِسُع، و اْلَمرَْكُب اْهلَىن: ِمْن َسعاَدِة اْلَمْرِء اْلُمْسِلمِ 
َ
ُء، َو اْلَوَلُد الّصاِلُح، َو ِمْن ُميِْن امل

  »2« .َوَلِدهاِبْكُرها جارِيًَة يـَْعىن اوََّل 

و از بركت و ميمنت زن اين . مهسر شايسته، خانه وسيع، مركب خوب، و فرزند صاحل است: از خوشبخىت مرد مسلمان
  .است كه اول فرزندش دخرت باشد

  :فرمايد امري املؤمنني عليه السالم مى

اْلقاَمِة، َولِكْن َسَأْلُت َرّىب اْوالداً ُمطيعَني لِلِّه، َوِجلَني ِمْنُه َحّىت اذا ما َسأَْلُت َرّىب اْوالداً َنِضَر اْلَوْجِه، َو الَسأَْلُتُه َوَلداً َحَسَن 
  »3« .َنَظْرُت الَْيِه َو ُهَو ُمطيٌع لِّلِه قـَرَّْت َعْيِىن 

از حضرت حق خنواستم فرزند خوشگل و زيبا اندام به من عنايت كند، از او خواستم به من اوالدى بدهد كه مطيع خدا 
  و خدا ترسى در آنان ديده شود، تا هر وقت به آنان نظر كنم و وجودشان را در دايره اطاعت از حق ببينم، باشند،

______________________________  
  .13959، حديث 15، باب 229/ 12: ؛ مستدرك الوسائل59، حديث 2، باب 97/ 101: حبار األنوار -)1(

  .24: ؛ نوادر الراوندى64 ، حديث2، باب 98/ 101: حبار األنوار -)2(

  .66، حديث 2، باب 98/ 101: حبار األنوار -)3(

  299: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .چشمم روشن شود

  :امام على عليه السالم فرمود

ءُ ِمْن  َعلََّمُه اْلُقرآَن ُدِعَى اْالَبواِن َفُكِسيا ُحلَّتَـْنيِ ُيضىَمْن قـَبََّل َوَلَدُه كاَن َلُه َحَسَنٌة، َو َمْن فـَرََّحُه فـَرََّحُه الّلُه يـَْوَم اْلِقياَمِة، َو َمْن 
  »1« .نُورِِمها ُوُجوُه اْهِل اْجلَنَّةِ 
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اى است، هر كس فرزندش را خوشحال كند خداوند در قيامت او را خوشحال  آن كه فرزندش را ببوسد براى او حسنه
شت فراخوانده شوند، و دو حّله بر اندامشان بپوشانند  منايد، و هر كس قرآن به فرزندش بياموزد اين  مى پدر و مادر در 

ا روشن شوند شت از نور آ   .كه متام اهل 

  :فرمايد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله درباره حق فرزندان بر پدر مى

  »2« .اْلِكتابََة، َو يـَُزوُِّجُه اذا بـََلغَ ُحيَسُِّن اْمسَُه، َو يـَُعلُِّمُه : ِمْن َحقِّ اْلَوَلِد َعلى واِلِدِه َثالثَةٌ 

  .اسم او را نيكو بگذارد، نوشنت يادش دهد، و چون به بلوغ رسيد او را زن بدهد: فرزند را بر پدر سه حق است

  :فرمود رسول خدا صلى اهللا عليه و آله سفارش مى: فرمايد امري املؤمنني عليه السالم مى

  »3« .فـَْليـُْنِجزْ  اذا َوَعَد اَحدُُكْم َصِبيَّهُ 

  .اى داد، بايد به آن وفا كند و از عهد خود ختّلف ننمايد هرگاه يكى از مشا به فرزند خود وعده

______________________________  
  .88: ؛ عّدة الّداعى71، حديث 2، باب 99/ 101: حبار األنوار -)1(

  .27646، حديث 86، باب 482/ 21: ة؛ وسائل الشيع19، حديث 2، باب 92/ 101: حبار األنوار -)2(

  .166: ؛ اجلعفريات17893، حديث 64، باب 170/ 15: مستدرك الوسائل -)3(

  300: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

مسئله وفاى به عهد را كه از آداب اهلى و صفات برجسته انساىن است عمًال تعليم فرزندان خود : گويد اين روايت مى
  .مناييد

  :ا صلى اهللا عليه و آله فرمودرسول خد

  »1« .َرِحَم الّلُه َعْبداً اعاَن َوَلَدُه َعلى ِبرِِّه بِاْالْحساِن الَْيِه َو التَّألُِّف َلُه َو تـَْعليِمِه َو َتْأديِبهِ 
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رمحت اهلى بر پدرى كه در راه نيكى به فرزندش كمك كند و احسان به او كند و چون كودكى رفيق دوران كودكى او 
  .شد، و وى را دانشمند و با ادب بار بياوردبا

  :فرمايد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مى

  »2« .ِمْن َحقِّ اْلَوَلِد َعَلى اْلواِلِد أْن ُحيَسَِّن اْمسَُه، َو ُحيَسَِّن اَدبَهُ 

  .ادب منايد از حقوقى كه فرزند به پدر و مادر دارد اين است كه نام خوىب براى او انتخاب كند، و نيكى او را

  حق فرزند بر من چيست؟: مردى به رسول الّله صلى اهللا عليه و آله عرضه داشت

  :فرمود

  »3« .ُحتَسُِّن اْمسَُه َو اَدبَُه، َو َضْعُه َمْوَضعاً َحَسناً 

  .او را به اسم خوىب نامگذارى كن، به درسىت ادبش منا، و او را به كار خوب و مناسىب بگمار

  :السالم استاز حضرت باقر عليه 

______________________________  
  .17889، حديث 63، باب 169/ 15: مستدرك الوسائل -)1(

  .17748، حديث 14، باب 128/ 15: مستدرك الوسائل -)2(

  .27638، حديث 86، باب 479/ 21: ؛ وسائل الشيعة1، حديث 48/ 6: الكاىف -)3(

  301: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .َشرُّ اْآلباِء َمْن َدعاُه اْلِربُّ اَىل اْالْفراِط، َوَشرُّ اْالبْناِء َمْن َدعاُه التـَّْقصُري اَىل اْلُعُقوقِ 

بدترين پدران كساىن هستند كه در نيكى و حمبت نسبت به فرزندان از حد مناسب جتاوز كنند، و بدترين فرزندان كساىن 
  .اجنام وظايف، عاق پدر شوند هستند كه در اثر تقصري و كوتاهى در
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  .ناپذير، و كودك ناگزير به زندگى در آن است حميط خانواده يك حميط اجتناب

  .ضوابط و قواعد آن بر طفل حتميل شده و كودك حتمل آن را جمبور است

. اند وادهشود كه والدين موّظف به اداى آن الاقل در حميط خان پس در چنني وضع و شرايطى براى كودك، حقى پيدا مى
پدر در آن رابطه مسؤوليت مستقيم دارد، بايد او را به  . ترين حمدوده زندگى اوست ترين حق او در قلمرو مهم تربيت مهم

  .اى بپروراند كه فعًال فردى در حال رشد، و در آينده عضوى مفيد براى جامعه باشد گونه

ا دوست بدارند كه اين عّزت و ُدردانگى مهچنان حمفوظ  فرزند، عزيزترين فرد براى پدر و مادر است، وطبيعى است آ
ماند، و در زندگى آينده تداوم يابد، در اين راستاست كه والدين كودك عقًال و هم از نظر اخالقى موظف به تربيت او 

  .شوند مى

هم اكنون خبشش و تفّضل والدين به كودك روا نيست در حد مال و ثروت و غذا باشد، و هم خبشش آن نيست كه از 
به شكرانه والدتش پدر و مادر زميىن را به اسم او قباله كنند و براى آينده او از نظر مال و ثروت بينديشند؛ زيرا كه اين 

  .مهه در قبال تربيت هيچ است

  :فرمايد امري املؤمنني عليه السالم مى

______________________________  
  .64/ 3: اهل البيت، حممد بيومى ؛ االمامة و321/ 2: تاريخ اليعقوىب -)1(

  302: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .ما َحنََل واِلٌد َوَلداً َحنًْال اْفَضَل ِمْن اَدٍب َحَسنٍ 

رت از ادب نيك نبخشيده است   .هيچ پدرى نسبت به فرزندش، خبشش و تفضلى 

  :ر اين زمينه فرموددر حقيقت، ادب نيكوترين مرياث است، امام على عليه السالم د

  »2« .َخيـُْر ما َورََّث اْآلباءُ اْالبْناَء اْالَدبُ 

  .گذارند ادب و تربيت است رتين مرياثى كه پدران براى فرزندان باقى مى
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   نقش پدر و مادر در تربيت فرزندان

الدين در اين رابطه سنگني بر اين اساس كودكان را نبايد به حال و طبيعت خود واگذار كرد، امر تربيت مهم و مسؤوليت و 
ال شخصيت او را از هم اكنون آبيارى . است پدر و مادر وظيفه دارند موجبات رشد او را از هر جهت فراهم آورند و 
در امر تربيت كودكان و اداى حقوقشان، پدر و مادر هر دو مسئولند، اما مسؤوليت پدر در اين رابطه مستقيم و . منايند

استاو مسؤو . بيشرت است وظيفه دارد آنان را . ل مستقيم تربيت اسالمى فرزندان خويش، و مسؤول عواقب نيك و بد آ
اش پديد آورد، اين وظيفه حىت در دوران جنيىن كودك براى پدران  افرادى مؤمن، اليق، متعهد، مسؤول براى خود و جامعه

  .ها از مهان آغاز بايد اجنام شود مطرح است و زمينه سازى

ى و كنرتل اخالق، توجه اهل خانه را به سوى خود معطوف پدر در خ انواده نقشى مسّلط دارد، اوست كه از نظر امر و 
ا درعرصه زندگى مى    دارد، و راهنماى آ

______________________________  
  .17872، حديث 59، باب 164/ 15: مستدرك الوسائل -)1(

  .9347، حديث 407: غرر احلكم -)2(

  303: ، ص9 شرح صحيفه سجاديه، ج تفسري و

ا و مسؤول جهت  است، بر اين اساس او مسؤول رشد و هدايت و تأمني عوامل سعادت فرزندان، و اصالح وضع آ
  .دادن به سوى خري است

ذيب و هدايت اخالقى،  يه لوازم زندگى اهل خانه نيست، بلكه او مهچنان مسؤول  پدر در خانه تنها مسؤول اقتصاد و 
اجياد روحيه مقاومت در برابر شدايد، مهوار كردن راه زندگى، عرضه و تنفيذ مرياث فرهنگى، مسؤول اجياد عادات و اخالق 

  .و صفات ارزنده، رشد و مناى جسمى و رواىن، ادب و وقار آنان و پرهيز دادن از احنرافات است

. ا فراهم سازد، زبان و اخالق او براى آنان درس باشداو مهچنان بايد براى فرزندان موجبات عّفت و پاكى، ادب و وقار ر 
تر است، و طبيعى است كه براى موفقيت در كار ضرورى  تر و سنگني در اين راه نقش مادر نيز مهم وىل نقش پدر مهم

  .باشد پدر و مادر در اين رابطه دست به دست هم دهند و نيكوتر بكوشند و بينديشند
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شوند كه كار سازندگى با دشوارى مواجه شود و كودك آن چنان كه بايد به پيش  آن مىها در امر تربيت سبب  كوتاهى
  .نرود

از نظر ما يتيم كسى نيست كه پدر يا مادرش از دنيا رفته باشد، بلكه يتيم كسى است كه در جنبه علم و ادب ىب 
  .سرپرست باشد

ا فراهم خواهد آمد شاگر پدران در امر تربيت كوتاهى كنند، زمينه براى بسيارى از لغز    .ها و احنرافات آ

اند و طبيعى است كه چنني  منحرفان جامعه به حقيقت كساىن هستند كه در دوران كودكى از تربيىت كاىف برخوردار نبوده
  .باشند پدران نه تنها مورد نفرت مردمند، بلكه مورد نفرت و لعنت خداوند نيز مى

تواند در پيشگاه عدل خدا حىت جواب فرزندان را بدهد كه از روش  دمى منىكوتاهى در تربيت مسؤوليت آور است، و آ
ا بازخواست مى كنند، و شكايت تربيىت او شكايت مى   »1« .كند مسموع واقع شده و خداوند از پدر آ

______________________________  
  .75: نقش پدر در تربيت -)1(

  304: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :فرمايد ل خدا صلى اهللا عليه و آله مىرسو 

  »1« .اْكرُِموا اْوالدَُكْم، َواْحِسُنوا آدابـَُهْم يـُْغَفْر َلُكمْ 

  .فرزندان خود را گرامى بداريد، و آداب آنان را نيكو گردانيد تا آمرزيده شويد

   صرب در مصايب از ديدگاه روايات

فرزند دلبند آدمى از دستش برود، وظيفه اهلى فرزند مرده اقتضا  اگر بر اثر اراده حق و حوادثى كه در راه انسان است
اى كه توهني به حق  بر آن مصيبت صرب كند، و كلمه: اى از جانب دوست بداند، و ثانياً  اين برنامه را هديه: كند، اوًال  مى

  .و حقيقت باشد از او صادر نگردد تا به اجر عظيم و ثواب سنگني برسد

  :فرمايد ليه و آله مىرسول خدا صلى اهللا ع
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ْنيا قـُرَِّض بِاْلَمقاريضِ   انَّ اْلُمْؤِمَن َلْو يـَْعَلُم ما اَعدَّ الّلُه َلُه َعَلى اْلَبالِء َلَتَمّىن    »2« .انَُّه ِىف داِر الدُّ

كرد در  رسد چه چيزى مهّيا فرموده، هر آينه آرزو مى دانست كه خداوند عزيز در برابر بالئى كه به او مى اگر مؤمن مى
  !حيات دنيا با دم قيچى قطعه قطعه شود

  :فرمودند رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مى

َمْت َثالثََة اْوالٍد فـَُهْم ِحجاٌب َيْستُـ  ُلُغوا اْحلِْنَث، اِو اْمَرأٍة َقدَّ َم َثالثََة اْوالٍد َملْ يـَبـْ ا َرُجٍل َقدَّ   »3« .ُروَنُه ِمَن النّارِ اميُّ

______________________________  
  .27629، حديث 83، باب 476/ 21: ؛ وسائل الشيعة44، حديث 2، باب 95/ 101: حبار األنوار -)1(

  .19: مسّكن الفؤاد -)2(

  .196: ؛ ثواب االعمال5، حديث 17، باب 116/ 79: حبار األنوار -)3(

  305: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اند از دستش برود، يا زىن سه فرزندش از دنيا رحلت كنند، اين فرزندان  لوغ نرسيدههر مردى سه فرزندش كه هنوز به وقت ب
  .گردند بني آنان و آتش حجاب و مانع مى

  :حضرت باقر عليه السالم فرمود

َم اْوالداً َحيَْتِسبـُُهْم ِعْنَد الّلِه َحَجُبوُه ِمَن النّاِر ِباْذِن الّلِه َعزَّوجلَّ    »1« .َمْن َقدَّ

فرزنداىن از او فوت شود و وى داغ مصيبت آنان را به حساب خدا و خواست او بگذارد، و صرب و بردبارى هر كس 
  .پيشه كند آن فرزندان به اذن خدا بني او و آتش حجاب شوند

  :حضرت صادق عليه السالم فرمود

  »2« .َدُه يُْدرُِكوَن اْلقاِئمَ َوَلٌد واِحٌد يـَُقدُِّمُه الرَُّجُل اْفَضُل ِمْن َسْبعَني َوَلداً يـَبـُْقوَن بـَعْ 
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يك فرزند كه انسان به داغش دچار شود، فضيلتش ازهفتاد فرزند كه بعد از خود بگذارد و مهه آنان امام عصر عليه السالم 
  !را درك كنند بيشرت است

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  »3« .نـَْفِسِه َو َوَلِدِه َو ماِلِه َحّىت يـَْلَقى الّلَه َعزََّوَجلَّ َو ما َعَلْيِه َخطيَئةٌ  ما نـََزَل اْلَبالءُ بِاْلُمْؤِمِن َو اْلُمْؤِمَنِة ِىف 

رسد، جز اين كه به خاطر آن خداوند را در قيامت بدون  بالئى در زمينه جان و اوالد و مال بر مرد مؤمن و زن مؤمنه منى
   داشنت گناه در پرونده مالقات

______________________________  
  .196: ؛ ثواب االعمال2، حديث 17، باب 114/ 79: حبار األنوار -)1(

  .3530، حديث 72، باب 246/ 3: ؛ وسائل الشيعة7، حديث 17، باب 116/ 79: حبار األنوار -)2(

  .21: مسّكن الفؤاد -)3(

  306: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  !كند

  :فرمودند رسول الّله صلى اهللا عليه و آله مى

 ال الَه االَّ الّلُه، َو ُسْبحاَن الّلِه، َو احلَْْمُدلِّلِه، َو الّلُه اْكبَـُر، َواْلَوَلُد الّصاِلُح، يـُتَـَوىفَّ لِْلَمْرءِ : َبٍخ َبٍخ، َمخٌْس ما اثـَْقَلُهنَّ ِىف اْلميزانِ 
  »1« .اْلُمْسِلِم فـََيْحَتِسُبهُ 

ال اله اّال اللَّه سبحان اللَّه، احلمدللَّه، اللَّه اكرب، و داغ فرزند شايسته  : حقيقتبه به چه سنگني است در ترازوى عمل پنج 
  .كه به حساب حق گذارده شود

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  »2« .ُلوا ميزانَهُ رأَْيُت َرُجًال ْمن امَّىت َقْد َخفَّ ميزانُُه َفجاَء اْفراطُُه فـَثـَقَّ .... اّىن َرأَْيُت اْلبارَِحَة َعَجباً 
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مردى از اّمتم را مشاهده كردم كه اعمالش در ميزان در حدى نبود كه ... شب گذشته در خواب مسائل تعجب آور ديدم 
  .باعث جناتش شود، ناگهان فرزنداىن كه از او مرده بودند آمدند و عملش را در ميزان اهلى سنگني كردند

  مرگ فرزند

  

رد، آن چنان ناراحت شد كه در خانه ماند و دست به عبادت دائم زد، خرب اين مسئله به از عثمان بن مظعون فرزندى مُ 
  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله رسيد، او را خواست و فرمود

براى ! اى عثمان. باشد، رهبانيت اّمت من جهاد در راه خداست گريى براى ما نيست، رهبانيت دردين من منى گوشه
شت هنم هفت در است، منىشت هشت در و براى ج    خواهى وقىت وارد قيامت شوى كنار درى از درهاى 

______________________________  
  .21: ؛ مسّكن الفؤاد9، حديث 17، باب 117/ 79: حبار األنوار -)1(

  .22: ؛ مسّكن الفؤاد9، ذيل حديث 17، باب 117/ 79: حبار األنوار -)2(

  307: ، ص9 جتفسري و شرح صحيفه سجاديه، 

ثواىب كه براى عثمان بن : فرزندت را ببيىن كه دامنت را بگريد و از تو نزد خدا شفاعت كند؟ به رسول اهلى عرضه داشتند
آرى، براى مشا كه در داغ اوالد صرب كنيد و آن را به حساب : مظعون هست براى ما هم در مرگ فرزندامنان هست؟ فرمود

پذيرفت؛ روزى پس از بيدار شدن  شد وىل منى به يكى از شايستگان به طور مرتب پيشنهاد ازدواج مى »1« .حق بگذاريد
به اميد اين كه خداوند فرزندى روزى من كند و : از او سبب پرسيدند، گفت. وسيله ازدواج مرا مهّيا كنيد: از خواب گفت

در خواب ديدم قيامت برپا شده، متام خاليق در : تسپس گف. اى باشد سپس او را از من بگريد تا براى آخرمت ذخريه
است، به دستشان ظرف موقفند، و مهه از شدت تشنگى مى هائى از  سوزند، ناگهان اطفاىل را ديدم قنديلهاىي از نور بر آ

ا دست دراز كردم و گفتم. گذرند كنند و از بقيه مى طال و نقره است كه تعدادى را سرياب مى مرا : به سوى يكى از آ
: كنيم، گفتم در بني ما براى تو فرزندى نيست، ما پدران خود را سرياب مى: سرياب كن كه تشنگى از پامي انداخت، گفت

در هر صورت اوالد نعمت حق است، و  »2« .امي مشا كيستيد؟ گفتند، اطفاىل كه در زمان حيات پدر و مادر از دنيا رفته
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وق ظاهرى و باطنيش ثواب عظيم مرتتب است، و در صورت فوت فرزند، اجر مسؤوليت تربيت او سنگني، و بر اداى حق
  .فوق العاده براى پدر و مادر دارد

______________________________  
  .1، حديث 66: ؛ األماىل، شيخ صدوق2303، حديث 60، باب 401/ 2: مستدرك الوسائل -)1(

  .، فوائد النكاح35/ 2: احياء العلوم -)2(

  308: ، ص9 رح صحيفه سجاديه، جتفسري و ش

ِإهلَِي اْمُدْد ِيل ِيف َأْعَمارِِهْم َو زِْد ِيل ِيف آَجاهلِِْم َو َربِّ ِيل َصِغريَُهْم َو قـَوِّ ِيل َضِعيَفُهْم َو » 2«َو ِبِإْصَالِحِهْم ِيل و بِِإْمَتاِعي ِِم [
َو َعاِفِهْم ِيف أَنـُْفِسِهْم َو ِيف َجَوارِِحِهْم َو ِيف ُكلِّ َما ُعِنيُت ِبِه ِمْن أَْمرِِهْم َو َأْدِرْر ِيل َو َأِصحَّ ِيل أَْبَدانـَُهْم َو أَْديَانـَُهْم َو َأْخَالقـَُهْم 

  ] َعَلى َيِدي َأْرزَاقـَُهمْ 

ره ! مند شدمن در دنيا و آخرت از ايشان بر من منت گذار، خدايا و به شايسته منودنشان، براى پريوى از من، و به 
ا به خاطر من بيفزا، و خردسالشان را به نفع من تربيت كن، و  عمرشان را به سود من طوالىن كن، و مّدت زندگى آ

ا در جان و اعضا و  ها و آيني ناتوانشان را براى من نريومند ساز، و بدن ها و اخالقشان را برامي به سالمت دار، و به آ
  .به عنايت كن، و براى من و به دست من، روزى آنان را فراوان فرماهر كارشان كه به آن اهتمام دارم، سالمت مهه جان

   تربيت و ادب فرزندان

در دستگاه آفرينش، خداوند به ساختمان آدم توجه و دقت بسيار منوده است، به ويژه اين كه ذات حق تعاىل مهه نيازها و 
  :ها را در وجود او برقرارساخته و فرموده تناسب

  309: ، ص9 جاديه، جتفسري و شرح صحيفه س

  »1« »َلَقْد َخَلْقَنا اْإلِنسَن ِىف َأْحَسِن تـَْقِوميٍ 

  .كه ما انسان را در نيكوترين نظم و اعتدال و ارزش آفريدمي
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رتين نظام و . تقومي به معىن ساخنت چيزى به صورت مناسب و معتدل و كيفيت شايسته است احسن تقومي يعىن به 
  .تركيب آدم منظور شده استشكلى كه ممكن بوده؛ در 

  :فرمايد در جاى ديگر مى

  »2« »ِىف َأّى ُصوَرٍة مَّا َشآَء رَكََّبكَ * الَِّذى َخَلَقَك َفَسوَّيَك فـََعَدَلكَ 

و تو را در هر نقش و * مهان كسى كه تو را آفريد و اندامت را درست و نيكو ساخت و متعادل و متناسب قرار داد،
  .دصورتى كه خواست تركيب كر 

سپس تاج كرامت و مقام اشرف خملوقات و برترى بر مهه موجودات و كاينات را بر او لطف منود و او را با بسيارى از 
  .ها و ارزاق گرامى داشت نعمت

  »3« »َكِثٍري ّممَّْن َخَلْقَنا تـَْفِضيًال    َعَلىَو َلَقْد َكرَّْمَنا َبِىن ءَاَدَم َوَمحَْلنُهْم ِىف اْلبَـّر َو اْلَبْحِر َو َرَزْقنُهم ّمَن الطَّيّبِت َو َفضَّْلنُهْم 

سوار كردمي، ]  هاىي كه در اختيارشان گذاشتيم بر مركب[به يقني فرزندان آدم را كرامت دادمي، و آنان را در خشكى و دريا 
  .ميهاى خود برترى كامل داد و به آنان از نعمت هاى پاكيزه روزى خبشيدمي، وآنان را بر بسيارى از آفريده

  :گسرتدگى مفاهيم در آيات فوق، اشاره به اين نكات است كه

______________________________  
  .4): 95(تني  -)1(

  .8 -7): 82(انفطار  -)2(

  .70): 17(اسراء  -)3(

  310: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .خداوند انسان را از هر نظر ميزان و شايسته آفريد

   و مادىاز منظر جسمى  -الف
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مهه ابزار و آالت حركت و تالش و رشد را در اختيار او گذاشته است و بر هر گونه گفتار و رفتار و منشى، لباس آداب 
  .و كمال و مكارم اخالقى پوشانده است

  :فرمايد امرياملؤمنان على عليه السالم در اين باره مى

ا، َو َجوارَِح َخيَْتِدُمها، َو اَدواٍت يـَُقلُِّبها، َو َمْعرَِفٍة ُمثَّ نـََفَخ فيها ِمْن ُروِحِه َفَمثـَُلْت اْنساناً ذا  اْذهاٍن ُجييُلها، َو ِفَكٍر يـََتَصرَُّف ِ
َا بـَْنيَ احلَْقِّ َو اْلباِطِل َو اْالْذواِق َو اْلَمشامِّ َو اْاللواِن َو اْالْجناِس، َمْعُجوناً ِبِطيَنِة اْال  ، َو اْالْشباِه اْلُمْؤتَِلَفِة ْلواِن اْلُمْخَتِلَفةِ يـَْفُرُق ِ
  »1« .ُرورِ َو اْالْضداِد اْلُمَتعاِديَِة، َو اْالخالِط اْلُمَتبايَِنِة، ِمَن احلُْرِّ َو اْلبَـْرِد َو اجلُُْموِد َو اْلَمساَءِة َو السُّ 

ارى كه در جهت نظام سپس از دم خود بر آن ماده شكل گرفته دميد تا به صورت انساىن زنده درآمد، داراى اذهان و افك
حياتش به كار گريد، و اعضاىي كه به خدمت گريد و ابزارى كه زندگى را بچرخاند، و معرفتش داد تا بني حق و باطل متيز 

هاى گوناگون را از هم باز شناسد، در حاىل كه اين موجود، معجوىن بود از طينت  ها و بوها و رنگها و جنس دهد و مزه
اىي نظري هم، و اضدادى خمالف هم، و اخالطى متفاوت با هم، از گرمى و سردى و رطوبت و رنگهاى خمتلف، و مهسا

  .خشكى و ناخوشى و خوشى

   از منظر روحى و عقلى -ب

خنستني نعمىت كه حق به انسان داد، خرد و نريوى انديشه بود و به كمال عقل و قوه متيز و نطق و بيان بر بسيارى از 
نه زمني هر جنبدهآفريدگان خود برترى خبش اى با حواس و غرايز درون خود پوياست، اما آدميزاد به  يد، از اين رو در 

ى كننده گشته    وسيله دو نريوى عقل و نطق بر مهه موجودات چريگى دارد تا جاىي كه امر و 

______________________________  
  .1خطبه : ج البالغه -)1(

  311: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

به اين منظور هر گونه استعدادى از رشد و كمال جوىي و پيمودن قوس صعودى تا . و ديگران و مهگان در تسخري اويند
نزديكرتين جا به عرش حق، در او فراهم كرده است و عامل كبريى را در جرم صغريى جاى داده است و تاج بندگى و  

رتين تربيككرامت حق را بر سر او گذاشته و بر اين آفري   .ها را فرموده است ده 
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كند و به  شود و از مسري حق منحرف و در درّه اسفل السافلني سقوط مى البته گاهى اين امتيازها و بركات از او گرفته مى
  .رسد مقام پست نباتات و چارپايان زميىن مى

هاىي خدادادى در وجود  نعمت كرامت، امتيازى است كه در ديگرى نيست و خمصوص موجود دارنده كمال است و آن
اّما فضيلت، امتيازى است كه در ديگران هم وجود دارد و انسان با . انسان كه بدون تالش و عملى عطا گرديده است

  .شود هاى معنوى و معرفىت نصيب او مى تالش و شكيباىي به مهراه توفيق اهلى، نعمت

تواند با كرامت حق و فضل اهلى، فطرت و  نوع انسان مى در وجود آدمى كرامت و فضيلت هر دو گنجانده شده است و
  .استعدادهاى دروىن را رشد و كمال دهد

اى مفّصل؛ ماه رمضان را زمينه ساز كرامت خبشيدن به انسانيت  پيامرب گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله در خطبه
  :فرمايد مشرد و مى برمى

  »1« .للَِّه َو ُجِعْلُتْم ِفيِه ِمْن اْهِل َكراَمِة اللَّهِ ِضياَفِة ا  ُهَو َشْهٌر ُدعيُتْم فيِه ِإىل

  .ايد ايد و از اهل عّزت و بزرگوارى خدا قرار داده شده اين ماهى است كه مشا به مهماىن خدا فراخوانده شده

نيايش و تربيت انسان از مهمرتين اهداف آفرينش هسىت و فرستادن پيامربان براى بشر بوده است و ارتباط با خدا و 
  گريى از ابزار خودسازى و رشد فكرى و ره

______________________________  
  .53، حديث 295/ 1: ؛ عيون أخبار الرضا عليه السالم25، حديث 46، باب 356/ 93: حبار األنوار -)1(

  312: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .هاى زيادى دست يابد عزت نفس و كرامت انساىن به توفيقكند كه در بندگى و  كسب كماالت، به انسان كمك مى

رّب العاملني يعىن پروردگار جهانيان كه خود اولني مرىب و معلم بشر است، در مرحله اول، انبيا و اولياى خود را به تربيت و 
  .ادب نفس و سازندگى روحى و رواىن، زينت خبشيد

  :رسول الّله صلى اهللا عليه و آله فرمود
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  »1« . َفَأْحَسَن َتْأديىب  َرىبِّ   ىنَأدَّبَ 

  .پروردگارم مرا تربيت كرد و به نيكوترين صورت تربيت منود

  .ها اين كه رسوِل خود را به حمبت و مكارم اخالقى و معلم بشر، افتخار خبشيده است و از آن زيباىي

  :هاى خويش به كميل فرمود حضرت على عليه السالم در سفارش

 .َو أَنَا أَُؤدُِّب اْلُمْؤِمنَني َو أَُورُِّث اَألَدَب اْلُمَكرَِّمنيَ   ِإنَّ َرُسوَل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله ادََّبُه اللَُّه َعزََّوَجلَّ َو ُهَو ادََّبىن! يا ُكَمْيلُ 
»2«  

كنم و براى بزرگواران ادب  مهانا پيامرب خدا را خداوند تربيت كرد و او مرا تربيت منود و من مؤمنان را تربيت مى! اى كميل
  .گذارم به ارث مى

ى از حمرمات مى   :فرمايد امام صادق عليه السالم در باب امر به واجبات و 

شت وارد كند به طورى كه   مؤمن آن قدر براى خانواده خود دانش و تربيت نيكو به ارث مى ا را به  گذارد تا مهه آ
  »3« .يابد شت مىكوچك و بزرگ و خدمتكار و مهسايه را در 

______________________________  
  .17، ذيل حديث 92، باب 382/ 68: حبار األنوار -)1(

  .25: ؛ بشارة املصطفى1، حديث 11، باب 269/ 74: حبار األنوار -)2(

  .82/ 1: ؛ دعائم االسالم13881، حديث 8، باب 201/ 12: مستدرك الوسائل -)3(

  313: ، ص9 ج تفسري و شرح صحيفه سجاديه،

  .هاى تربيىت فرزندان در اصالح و راهنماىي به سوى نيكوكارى و سعادت، نقش بسزاىي دارد روش

خانواده، خنستني كانون تربيت فرزند و معمار اول شخصيت اوست، در مهني مدرسه بزرگ پرورشى است كه فرزندان به 
تا سنني قبل از آموزش رمسى مدرسه، مقلد پدر و مادرند و كودكان . كنند تدريج از رفتارهاى پدر و مادر الگوبردارى مى

  .سازند مطابق اصل مهانند سازى رفتار و گفتار و افكار، خود را شبيه آنان مى
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اند؛ اگر در حميط زندگى هم پاك و  از آن جا كه كودكان مطابق فطرت اهلى، خداپرست و درست كردار به دنيا آمده
  .ى سعادت و نيك سراجنامى خواهند رسيدها شايسته تربيت شوند، به درجه

توّجه والدين به كودكان از جهت حمبت و دوست داشنت، وفاى به عهد، رعايت حق و عدالت، احرتام به شخصيت، 
شود و آنان را از  مشاوره و مهزباىن، بازى و مهراهى و دعا در حق فرزندان، موجب رشد و شاداىب و صالح آنان مى

  .دهد اند، جنات مى ر پيش رويشان گسرتدههاىي كه شياطني د دام

  :پدرم مرا به سه چيز تربيت كرد و فرمود: امام صادق عليه السالم فرمود

گردد و هر كه به  و هر كه گفتار خود را مهار نكند پشيمان مى. ماند هر كه با دوست بد مهنشيىن كند سامل منى! پسرم
مت و بدگماىن قرار گري    :فرمايد از اين رو حضرت على عليه السالم مى »1« .دجاهاى بد درآيد؛ آماج 

______________________________  
  .376: ؛ حتف العقول108، ذيل حديث 23، باب 261/ 75: حبار األنوار -)1(

  314: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ِسَئ ِحبُْسِن ِفعاِلَك َو ُدلَّ َعَلى اخلَْْريِ ِجبَميِل مَ 
ُ
  »1« .قاِلكَ َأْصِلِح امل

  .بدكار را با كردار نيكت درست گردان و با گفتار نيكو و زيبايت، او را به خري و خوىب راهنماىي كن

   رزق و روزى فرزندان

ا اين كه رزق هر  در قرآن جميد درباره رزق و نعمت هاى گسرتده خداوند بسيار سخن به ميان آمده است كه از مجله آ
سرچشمه و كليد روزى در آمسان است، مردم بايد تالش كنند و با رعايت تقوا به دنبال رزق اى برعهده خداست،  جنبنده

  .بروند كه تقوا از عوامل گشاينده و موجب توسعه رزق و روزى است

  :فرمايد اى مهم داشته و مى خداوند متعال در آيات ذيل، اشاره به مسأله

َو َالتـَْقتـُُلواْ أَْولَدُكْم َخْشَيَة ِإْملٍق حنَُّْن نـَْرزُقـُُهْم َو ِإيَّاُكْم ِإنَّ * َو يـَْقِدُر ِإنَُّه َكاَن ِبِعَباِدِه َخِبريَا َبِصريًاِإنَّ َربََّك يـَْبُسُط الّرْزَق ِلَمن َيَشآءُ 
َلُهْم َكاَن ِخًطا َكِبريًا   »2« »قـَتـْ
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]  مصلحت[گريد؛ زيرا او به  تنگ مى] دبراى هر كه خبواه[دهد، و  يقيناً پروردگارت رزق را براى هر كه خبواهد وسعت مى
  .*بندگانش آگاه و بيناست

  .دهيم، يقيناً كشنت آنان گناهى بزرگ است فرزندانتان را از بيم تنگدسىت نكشيد؛ ما به آنان و مشا روزى مى

جوينده و با اين كه رزق و نعمت اهلى به گونه گسرتده و فراوان در اختيار موجودات قرار گرفته است و هيچ موجود 
  .ماند نصيب منى اى از رزق خود ىب زنده

اما كمى و زيادى رزق و بركت آن به دست خداست و گشايش يا تنگى آن از شؤونات ربوبيت خداوند براى رشد و 
   خواست خداوند بر پايه. تربيت بشر است

______________________________  
  .5371، حديث 255: غرر احلكم -)1(

  .31 -30): 17(اسراء  -)2(

  315: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

يك آگاهى و مصلحت حكيمانه است، پس خبل ورزيدن در اثر ترس از فقر يا دست درازى در اثر تالش نكردن و يا  
  .كشنت فرزندان به خاطر ناتواىن و تنگدسىت، از گناهان بزرگ و ناخبشودىن است

  :ها، فرمود ها بر اساس حكمت ها و روزى متحضرت على عليه السالم درباره تقسيم نع

َر اْالْرزاَق َفَكثـََّرها َو قـَلََّلها َو َقسََّمها َعَلى الضِّيِق َو السََّعِة، فـََعَدَل فيها لَِيْبَتِلَى َمْن ارادَ   ِمبَْيُسورِها َو َمْعُسورِها َو لَِيْخَتِربَ َو َقدَّ
  »1« .ا َو َفقِريهاِبذِلَك الشُّْكَر َو الصَّبـَْر ِمْن َغِنيِّه

روزى مردم را مقدر فرمود و آن را براى برخى فراوان و براى بعضى ديگر اندك قرار داد، و ارزاق را بر مبناى تنگى و 
بندى عدالت به خرج داد تا هر كس را خبواهد با فراواىن رزق و كمى آن آزمايش كند،  فراخى قسمت منود، و در اين تقسيم

  .ثرومتندان و فقرا را از جهت شكر نعمت و حتمل سخىت در جمراى امتحان قرار دهدو بدين وسيله 

سازد كه   شود فرزند و پاره تن و ميوه دل است و خداوند پدر و مادر را مأمور مى هاىي كه نصيب انسان مى از مجله آن رزق
رسيدگى كنند، حىت اگر به او وعده هديه كودك را از آغاز نطفه ريزى تا تولد و سپس در هنگام بلوغ، به جسم و روح او 
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دانند؛ چه رسد كه آنان را  دادند به آن وفا كنند؛ زيرا كودكان بر پايه انديشه خود، اولياى خود را رازق و روزى رسان مى
ى و سرپرست رها كنند، يا با خشونت و تندى و نيش و كنايه، او را از كانون گرم خانواده به دامن جامعه پر از آلودگ ىب

  .فساد، فرارى دهند

هاى پوچ و افكار غلط، بازگشت به دوران جاهليت پيش از اسالم دارد كه فرزند دخرت را زنده به گور  اين برداشت
شد كه صاحب دخرت  دانستند و چون به يكى از آنان خرب داده مى كردند و حضور او را در خانه ننگ خانواده مى مى

   شد و حىت از ميان قومش متوارى دت خشم صورتش سياه مىكشيد و از ش شده، چهره در هم مى

______________________________  
  .90خطبه : ج البالغه -)1(

  316: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

كشتند و  يا در اثر نابساماىن اقتصادى به خاطر ترس از فقر و نداشنت آب و نان براى فرزندان، آنان را مى. گشت مى
هاى باطل را در هم  وىل رسول گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله اين رسوم و سنت. گرفتند حيات را از او مىحق 

  .شكست و حمبت و احرتام را براى مهگان به ويژه خردساالن، الزم گردانيد

  .روزى به رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مژده دادند كه دخرتى برايت به دنيا آمده است

شود؟ شاخه گلى خوشبوست كه بويش را  مشا را چه مى: هره ياران نگاه منود و آنان را ناراحت ديده فرمودحضرت در چ
متأسفانه امروزه هم كه دنيا به خاطر نگراىن از افزايش مجعيت و   »1« .كنم و روزيش نيز برعهده خداست احساس مى

  :ت شده است و خداوند در پاسخ ايشان فرموده استداند؛ گرفتار نوعى جاهليّ  كمبود اقتصادى، سقط جنني را جماز مى

فرزند حق زندگى و روزى دارد و ترس از گراىن و . امي نرتسيد ما مشا و فرزندانتان را از ترس گرسنگى و فقر آينده بيمه كرده
ى را جموز كشنت يا خودكشى نيست؛ زيرا خداوند منان، رزق و روزى هر موجود... ضرر ماىل و ناامىن اقتصادى و 

  .ضمانت كرده است

اى : گويد به حضور امام صادق عليه السالم رسيدم در حاىل كه سخت اندوهگني بودم، امام به من فرمود سكوىن مى
اش روى زمني و روزى او  سنگيىن! اى سكوىن: فرمود. ام صاحب دخرتى شده: اندوهت از چيست؟ عرض كردم! سكوىن

  .خورد غري از روزى توست آنچه او از روزى مى .بر خداست مدت عمر او از عمر تو جداست
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مردى به امام صادق عليه السالم درباره نگراىن از وضعيت  »2« .از اين سخن، اندوهم به كلى فرورخيت: سكوىن گفت
  .دخرتانش شكايت كرد

______________________________  
  .4، حديث 2، باب 90/ 101: ؛ حبار األنوار219: مكارم األخالق -)1(

  .27647، حديث 87، باب 482/ 21: ؛ وسائل الشيعة6، حديث 48/ 6: الكاىف -)2(

  317: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :حضرت به او فرمود

بودى حال و روزى  هايت به او اميد بسته ها و پاك منودن بدى خداىي را كه براى چند برابر كردن خوىب اى، براى 
يه رزق حالل و پاك  »1« .يد داشته باشدخرتانت، نيز به مهو ام بنابراين نقش پدران كه مدير اصلى خانواده هستند در 

و دور نگه داشنت فرزندان از خوردن اموال حرام، امهيت بسيار دارد؛ زيرا گاهى يك شري ناپاك يا لقمه شبهه ناك يا حرام، 
  .كند و آخرت نگون خبت مى سازد و او را در دنيا يك انسان را از ريشه و فطرت دگرگون مى

بر اساس روايات اهل بيت عليهم السالم خوراندن مشروبات الكلى و مواد خمدر به كودكان و نوجوانان يا مهماىن بردن 
ا از حرام است، آينده  ها و جتارت فرزندان بدون دعوت صاحبخانه يا كار كردن جوانان در شركت هاىي كه درآمدهاى آ

از اين رو بايد سرپرست . كشاند سازد؛ بلكه به سوى عياشى و ولگردى و خودكشى مى دان مىآنان را تباه و سرگر 
  .خانواده و نان آور خانه، براى درآمد حالل و كسب رزق، پيوسته دعاگو باشد

  :امام صادق عليه السالم فرمود

  »2« .الَحيَْتِسُبوَن َو ذِلَك َأنَّ اْلَعْبَد ِإذا َملْ يـَْعِرْف َوْجَه ِرْزِقِه َكثـَُر ُدعاُؤهُ ِإنَّ اللَّه َعزََّوَجلَّ َجَعَل أَْرزاَق اْلُمْؤِمنَني ِمْن َحْيُث 

برند و اين به خاطر آن است كه وقىت مؤمن  رساند كه گمان منى خداى عزيز و بلند مرتبه، روزى مؤمنان را از جاىي مى
  .كند نداند روزيش از كجا خواهد رسيد، زياد دعا مى

______________________________  
  .7، حديث 3/ 2: ؛ عيون أخبار الرضا عليه السالم27317، حديث 5، باب 365/ 21: وسائل الشيعة -)1(
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  .7، حديث 16، باب 290/ 90: ؛ حبار األنوار4، حديث 84/ 5: الكاىف -)2(

  318: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ِنِديَن َو ُمْبِغِضَني اً أَْتِقَياَء ُبَصرَاَء َساِمِعَني ُمِطيِعَني َلَك َو ِألَْولَِياِئَك حمُِبَِّني ُمَناِصِحَني َو جلَِِميِع َأْعَداِئَك ُمَعاَو اْجَعْلُهْم أَبـْرَار » 3«[ 
  ] آِمنيَ 

و در ارتباط  و آنان را نيكوكار، پرهيزكار، بصري و بينا، شنوا، و فرمانربدار خود، و نسبت به دوستانت عاشق و خريخواه،
  .به دمشنانت، معاند و كينه ورز قرار ده

   فرزندان و حب اهل بيت عليهم السالم و بغض دمشنان

نيكوكارى و تقوا، و بصريت، و شنوائى داشنت از اوامر و نواهى اهلى و دوسىت با دوستان خدا، و بغض و كينه داشنت 
قيامت، و معرفت داشنت به قرآن و فرهنگ اهل بيت است، نسبت به دمشنان حق، بدون شك حمصول اميان به خدا و روز 

و اين پدر و مادر است كه بايد زمينه مؤمن بار آمدن فرزندان را در خانه فراهم آورند، و نسبت به بريون از خانه هم 
  .دقت الزم را براى كنرتل فرزندان داشته باشند

باشد كه واكسينه كردن مغز و انديشه  ل مهم تربيىت مىحب اهل بيت عليهم السالم و بغض دمشنان ايشان، يكى از اصو 
هاى اخالقى و تربيىت روايات ما جنبه پيشگريى دارد و مانند  بسيارى از سفارش. فرزندان، در اين باب ضرورى است

ران و از مجله به پد. كند تا فكر فرزند را از دوران كودكى در برابر انواع احنرافات و مفاسد بيمه كند واكسن عمل مى
اند كه فرزندان خود را بر حمبت اهل بيت پيامرب عليهم السالم تربيت كنيد، يا آنان را به جمالس امامان  مادران سفارش كرده

  معصوم عليهم السالم بربيد يا خبشى از

  319: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

. و آنان را با معارف اسالمى آشنا سازيد. دهيدهاى مذهىب و اعتقادى آنان اختصاص  وقت خود را براى پاسخ به پرسش
كند و  ها و احنرافات فكرى جلوگريى مى اگر معارف حقيقى دين به شيوه شريين و مفيد به فرزندان منتقل گردد؛ از كجروى

  .ضامن سالمت رواىن و جسمى آنان خواهد بود

  :فرمايد پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله مى
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ِظلِّ اللَِّه يـَْوَم الِظلَّ ِإالَّ   ُحبِّ نَِبيُِّكْم َو ُحبِّ َأْهِل بـَْيِتِه َو َقراَءِة اْلُقرآِن، َفِإنَّ َمحََلَة اْلُقرآِن ىف: َثالِث ِخصالٍ   اْوالدَُكْم َعلىَأدِّبُوا 
  »1« .ِظلَّهُ َمَع اْنبياِءِه َو اْصفياِءهِ 

ربتان، و حمبت اهل بيت او و خواندن قران؛ زيرا حامالن قرآن در آن حمبت پيام: فرزندان خود را به سه خصلت تربيت كنيد
  .اى جز سايه خدا خنواهد بود، در سايه خدا مهنشني انبيا و برگزيدگان او خواهند بود روز كه هيچ سايه

  .دوسىت اهل بيت به ويژه حمبت على بن اىب طالب عليه السالم مالك اميان و كفر است

  .باشد كينه و دمشىن با ايشان كفر مى  دوسىت با آنان اميان و

  :فرمايد پيامرب عزيز صلى اهللا عليه و آله مى

  .هر كه ما خاندان را دوست داشته باشد خدا را بر خنستني نعمت سپاس گويد

 .پاكى والدت، ما را جز كساىن كه والدتى پاكيزه داشته باشند، دوست ندارند: عرض شد خنستني نعمت چيست؟ فرمود
  :يز فرمودو ن »2«

هر كسى كه خداوند حمبت ما امامان از خاندان مرا روزيش فرمايد به خري دنيا و آخرت دست يافته و شك نداشته باشد  
شىت است    دوست داشنت. كه 

______________________________  
  .45409، حديث 456/ 16: كنز العمال  -)1(

  .81: اة األنوار؛ مشك3، حديث 5، باب 146/ 27: حبار األنوار -)2(

  320: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

بسيارى از تأكيدهاىي كه بر حمبت اهل بيت  »1« .ده فايده در دنيا و ده در آخرت است. خاندان من بيست فايده دارد
عليهم السالم در برخى آيات و روايات آمده به اين دليل است كه عالقه انسان به هر چيزى و هر شخصى نقش و تأثري 

يعىن الگو بودن هر موجودى براى . شود هاىي از آن در دنيا و آخرت منايان مى بزرگى در زندگى او دارد و آثار و نشانه
  .شود سازد و او با مهان الگو در قيامت حمشور مى ، تفكر و رفتار او را مىبشر
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  :كند ابوزبري مكى نقل مى

ُر اْلَبَشِر َفَمْن َأَىب فـََقْد َكفَ : ِسَكِك اْألَْنصاِر َو َجماِلِسِهْم َو ُهَو يـَُقولُ   َعصاُه ُو ُهَو َيُدوُر ىف  َرأَْيُت جاِبراً ُمتَـوَكِّئاً َعلى َر، يا َعلىٌّ َخيـْ
  »2« .أَدِّبُوا َأْوالدَُكْم َعَلى ُحبِّ َعَلىٍّ عليه السالم َفَمْن َأَىب َفاْنظُُروا ِىف َشْأِن امِّهِ ! َمْعَشَر اْألَْنصارِ 

رتين بشر : گفت زد و مى جابر را ديدم كه تكيه بر عصاى خود داده و در حمافل و دسته انصار دور مى على عليه السالم 
فرزندانتان را با حب على عليه السالم تربيت كنيد، پس كسى  ! اى گروه انصار. را انكار كند كافر استاست؛ هر كس او 

  .كه او انكار كرد، به مادرش بنگريد

به مهني دليل دمشنان اسالم به ويژه معاويه فرزند ابوسفيان بسيار كوشيدند تا ريشه حمبت على عليه السالم و اوالد ايشان را 
دانستند كه مهر اهل بيت عليهم السالم از طريق نطفه و خون، نسل به  اّما منى. كودكان و مردم خبشكانندهاى   در دل

  .نسل ماندگار است

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

ا َملْ َختُْن أَباهُ   َمْن َوَجَد بـَْرَد ُحبِّنا َعلى َّ   »3« .قـَْلِبِه فـَْلُيْكِثِر الدُّعاَء ِالمِِّه َفا

______________________________  
  .1، حديث 515/ 2: ؛ اخلصال12، حديث 4، باب 78/ 27: حبار األنوار -)1(

  .4، حديث 142/ 1: ؛ علل الشرايع110، حديث 87، باب 301/ 39: حبار األنوار -)2(

  .5، حديث 142/ 1: ؛ علل الشرايع6، حديث 5، باب 146/ 27: حبار األنوار -)3(

  321: ، ص9 يفه سجاديه، جتفسري و شرح صح

  .هر كه خنكى دوسىت ما را در قلبش بيابد، مادرش را بسيار دعا كند؛ زيرا مادرش به پدر او خيانت نكرده است

  حكايت حلواى معاويه و ابواالسود

  

  :نويسد مرحوم شيخ عباس قمى در سفينة البحار مى
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حلواىي هديه فرستاد تا در قلب ابواألسود نفوذ كرده و ) بيتشاعر اهل (روايت شده كه روزى معاويه براى ابواالسود دئلى 
وى را از دوسىت و حمبت على عليه السالم منصرف كند، در اين هنگام دخرت خردسال او مقدارى از آن حلوا را به دهان  

  .گذاشت

ريب ما فرستاده تا از اين حلواىي است كه معاويه براى ف. دخرتم زود آن را بريون بينداز كه زهر است: ابواألسود گفت
خواهد ما را با اين حلوا فريب  خدا رو سياهش كند، او مى: دوسىت اهل بيت عليهم السالم دست بكشيم، دخرت گفت

پس آنچه را به دهان برده . اش بريده باد دست فرستنده و خورنده. دهد تا دست از على عليه السالم و حمبت او بردارمي
  :سرود كه معناى آن چنني است آنگاه شعرى. بود بريون رخيت

تواىن ما را فريب دهى كه دين خود و شرافت  آيا خيال كردى كه به وسيله حلواى شريين زعفراىن مى! اى فرزند هند
مهانا كه موالى ما امريمؤمنان على عليه السالم . نه به خدا سوگند چنني چيزى شدىن نيست. نياكامنان را به تو بفروشيم

ين كساىن كه از در خانه اهل بيت دور هستند به يقني از جهت نطفه يا لقمه حرام يا اعتقادات قلىب و بنابرا »1« .است
  :شود پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود اى دارند؛ زيرا دمشىن و كينه از اين سه راه وارد انسان مى فكرى مشكل ريشه

______________________________  
  .10/ 1: ؛ الكىن و االلقاب)ابواألسود الدؤىل(، 321/ 4: سفينة البحار -)1(

  322: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اللَُّهمَّ اْشُدْد ِِْم َعُضِدي َو أَِقْم » 4«[  »1« .آن كه اهل بيت مرا دوست ندارد يا منافق يا زنازاده يا فرزند حيض است
ُهْم يِّْن ِِْم َحمَْضرِي َو َأْحِي ِِْم ِذْكرِي َو اْكِفِين ِِْم ِيف َغْيَبِيت َو أَِعينِّ ِِْم َعَلى َحاَجِيت َو اْجَعلْ ِِْم َأَوِدي َو َكثـِّْر ِِْم َعَدِدي َو زَ 

بَِّني َو َعَليَّ َحِدِبَني ُمْقِبِلَني ُمْسَتِقيِمَني ِيل ُمِطيِعَني َغيـَْر َعاِصَني َو َال َعاقَِّني َو َال ُخمَالِ  َو َأِعينِّ َعَلى » 5«ِفَني َو َال َخاِطِئَني ِيل حمُِ
  ] ِيل َو اْجَعْلُهْم ِيل َعْوناً َعَلى َما َسأَْلُتكَ  تـَْرِبَيِتِهْم َو تَْأِديِبِهْم َو ِبرِِّهْم َو َهْب ِيل ِمْن َلُدْنَك َمَعُهْم َأْوَالداً ذُُكوراً َو اْجَعْل َذِلَك َخْرياً 

ام را به وسيله آنان راست فرما، تبارم را به آنان افزون كن، و جملسم را به آنان  د، و كجىوجودم را به آنان نريومن! خدايا
زينت ده، و يادم را به آنان زنده دار، و در نبود من كارهامي را به وسيله ايشان كفايت كن، و مرا به سبب آنان بر روا 

آورنده، و برامي مستقيم و مطيع قرار ده؛ نه عصيان  شدن نيازم يارى ده، آنان را نسبت به من عاشق و مهربان، و روى 
كننده و عاق و خمالف و خطاكار، و مرا در تربيت و ادب كردن و نيكى در حّقشان يارى فرما، و مرا از جانب خود 

  .خواهم ياورم ساز چه از تو مى عالوه بر آنان اوالد پسر خبش، و آن را برامي خري قرار ده، و آنان را در آن
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______________________________  
  .82، حديث 110/ 1: ؛ اخلصال8، حديث 5، باب 147/ 27: حبار األنوار -)1(

  323: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  فرزندان، بازوان پدر و مادر

غيىب و يارى از امدادهاى آمساىن و . خداوند حكيم در گردش طبيعت، نريوهاى بسيارى را در اختيار بشر قرار داده است
هاى خطر و حوادث تا قدرت نظامى و اقتصادى و انساىن، مانند حيوانات و اموال و فرزندان و قبيله  فرشتگان در صحنه

  .و خانواده كه مهگى در مسري حكومت انسان بر دنيا و صرف اميال و شهوات اوست

قلب قرار داده از او موجودى ناشناخته ساخته  هاىي كه پروردگار در بدن و اعضاى فرماندهى آنان، مانند مغز و تواناىي
اى از آدميان موجوداتى شبيه به آدم يا  گرچه عده. است كه هيچ دست هنرمند و ابزار ماشيىن نتوانسته مانند او را بسازد

اهلى اند، وىل تا آن نفخه  حيواىن باهوش و احساس به نام شبيه سازى و ربات هومشند به دنياى صنعت و هنر عرضه كرده
ماند،  در آن دميده نشود و حق در او جلوه نكند؛ مناينده خداوند و آينه حق منا خنواهد بود و در ديار باقى جاودان منى

ره مى بنابراين بشر از توامنندى گريد و از مهجنس و مهزاد خود كه  هاى ظاهرى، مانند مال و فرزند در كارهايش بسيار 
  .طلبد  و شر يارى مىحمصول توليد خود اوست در راه خري

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

ِديِن اللَِّه َو اْلَوَلُد الرَِّشيُد َو َمْن َأصاَب َأَحَد الثَّالثَِة   اْألَُخ ِىف اللَِّه َو الزَّْوَجُة الصَّاحلَُِة اْألَليَفُة ىف: ُكلِّ َزماٍن َعزيزَةٌ    َثالثَُة َأْشياءَ ىف
اَرْيِن َو احلَْظَّ َو اَألْوفـََر ِمَن الدُّنيافـََقْد َأصاَب َخيـَْر    »1« .الدَّ

برادر ديىن، مهسر شايسته و مهراه در دين و فرزند كمال يافته؛ هر كه يكى از آن سه را : سه چيز مهيشه كمياب است
ره فراوان دست يافته است   .داشته باشد به خري دنيا و آخرت و 

______________________________  
  .71، باب 150: ؛ مصباح الشريعة3، حديث 19، باب 282/ 71: حبار األنوار -)1(

  324: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج
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ماند و در كهنساىل  فرزند، مونس و اميد و بازوان پدر و مادر است و به وجود و تواناىي فرزندان، نسل انساىن باقى مى
  .د بودبراى آنان ياور و مهزبان و مهدم خوىب خواه

  .پروراندند داشنت فرزند صاحل، آرزوىي است كه حىت پريان و بزرگان اهلى بدون فرزند هم آن را در سر مى

كند تا او را از تنهاىي بريون آورد و در قرآن  به مهني دليل حضرت زكريا عليه السالم از خداوند درخواست فرزندى مى
  :فرمايد مى

ُر اْلَو رِِثنيَ  َربَّهُ   َو زََكرِيَّآ ِإْذ نَاَدى   »1« »َرّب َالَتَذْرِىن فـَْرًدا َو أَنَت َخيـْ

رتين وارثاىن] فرزند و ىب[مرا تنها ! پروردگارا: زماىن كه پروردگارش را ندا داد]  ياد كن[و زكريا را    .مگذار؛ و تو 

حق تعاىل : بت رسيد كهمهچنان حضرت ابراهيم در سن نود سالگى از خداى متعال طلب فرزند منود و دعايش به استجا
  :به ايشان مژده فرزند نيكو سريتى را داد و فرمود

  »2« »فـََبشَّْرنُه ِبُغلٍم َحِليمٍ * َرّب َهْب ِىل ِمَن الصِلِحنيَ 

  .پس ما او را به پسرى بردبار مژده دادمي.* مرا فرزندى كه از صاحلان باشد عطا كن! پروردگارا

رسالت حضرت موسى عليه السالم آمده است و آن درباره پشتيباىن و مهيارى به در قرآن جميد دو مرتبه كلمه وزير در 
  وسيله اهل و برادر اوست؛

  »3« »َو اْجَعل ّىل َوزِيرًا ّمْن َأْهِلى

______________________________  
  .89): 21(انبياء  -)1(

  .101 - 100): 37(صافّات  -)2(

  .29): 20(طه  -)3(

  325: ، ص9 يه، جتفسري و شرح صحيفه سجاد



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

 

  .ام دستيارى برامي قرار ده و از خانواده

َنا ُموَسى اْلِكتَب َو َجَعْلَنا َمَعُه َأَخاُه هُروَن َوزِيرًا   »1« »َو َلَقْد َءاتـَيـْ

  .و به راسىت به موسى كتاب دادمي، و برادرش هارون را مهراه او دستيار و كمك قرار دادمي

پندارد، به يقني  كند و آمسان و زمني را برده خود مى انند فرعون كه ادعاى خداىي مىزيرا در امر رسالت و هدايت آدمى م
از اين رو در لغت . باشد كه سنِگ سخىت را از جا بكند و راه راست را مهوار سازد هاى قوى مى نيازمند به ابزارها و اهرم

  .پشتيبان حاكم و مدير و سرپرست باشد وزير، به معاون و مشاور و مهكار و مهفكرى گفته شده كه در تدبري امور

به اين جهت در بعضى روايات معصومان عليهم السالم، فرزندان و خانواده هم به عنوان وزير و مشاور و خدمتگزار در 
  .اند زندگى تعيني شده

  :فرمايد رسول گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله در اين زمينه مى

  »2« .َو َعْبٌد َسْبَع ِسنَني َو َوزيٌر َسْبَع ِسننيَ اْلَوَلُد َسيٌِّد َسْبَع ِسنَني 

  .فرزند، هفت سال سرور و هفت سال بنده و هفت سال مشاور است

  .دهند در روايت ديگر امريمؤمنان عليه السالم، فرزند را مستخدم و مهكار قرار مى

  »3« .َسْبعاً يـُْرَخى الصَِّىبُّ َسْبعاً َو يـَُؤدَُّب َسْبعاً َو ُيْسَتْخَدُم 

  .شود كودك هفت سال آزاد، هفت سال در تربيت است، و هفت سال به كار گمارده مى

______________________________  
  .35): 25(فرقان  -)1(

  .222: ؛ مكارم األخالق42، حديث 2، باب 95/ 101: حبار األنوار -)2(

  .223: الق؛ مكارم األخ46، حديث 2، باب 96/ 101: حبار األنوار -)3(

  326: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج
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توانند در جاده حق و حقيقت و  زيرا فرزندان در سنني بلوغ و جواىن داراى نريو و توان بدىن و فكرى باالىي هستند، و مى
د نوجوانان و جوانان بنابراين باي. هاى بزرگى بردارند و بازوى قدرمتند براى خانواده و جامعه باشند در راه گناه و فساد قدم

  .را دريابيم كه آنان الگوىي براى آيندگان بشر خواهند بود

  :فرمايد مشرد و مى امام سّجاد عليه السالم از عوامل رستگارى و كامرواىي يك انسان را، داشنت فرزند خدمتكار برمى

  »1« .ِمْن َسعاَدِة الرَُّجِل َأْن َيُكوَن َلُه ُوْلٌد َيْسَتعُني ِِمْ 

  .هاى مرد اين است كه فرزنداىن داشته باشد كه كمك كار او باشد ى از خوشبخىتيك

و درباره امت حضرت نوح عليه السالم . و خداوند به وسيله اين نعمت دنيوى به بسيارى از مردم لطف بزرگى منوده است
فرستد و نوح عليه  ا فرو مىهاى معنوى و مادى را بر آ اگر آنان طلب آمرزش و مغفرت كنند؛ پروردگار نعمت: فرمود

  :فرمايد السالم هم در پاسخ مى

َو ُميِْددُْكم ِبَأْمَو ٍل َو بَِنَني َو َجيَْعل لَُّكْم َجنٍت َو َجيَْعل * يـُْرِسِل السََّمآَء َعَلْيُكم ّمْدرَارًا* فـَُقْلُت اْستَـْغِفُرواْ َربَُّكْم ِإنَُّه َكاَن َغفَّارًا
رًا ْ   »2« »لَُّكْم َأ

تا بر مشا از آمسان باران پى در پى .* از پروردگارتان آمرزش خبواهيد كه او مهواره بسيار آمرزنده است: گفتم]  به آنان[ پس
رها قرار دهد و مشا را با اموال و فرزندان يارى كند، و برايتان باغ* و با بركت فرستد،   .ها و 

شودگى و پاك شدن از آلودگى كفر و عصيان است و به بركت به اين ترتيب خداوند منّان، با نعمت بزرگ معنوى كه خب
هاى مفيد و فراوان و يارى رساىن با اموال و فرزندان و باغ و آب؛ قدرت انساىن را  چند نعمت مادى، از مجله ريزش باران

   افزون

______________________________  
  .27286، حديث 1، باب 356/ 21: ؛ وسائل الشيعة2، حديث 2/ 6: الكاىف -)1(

  .12 - 10): 71(نوح  -)2(
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  .هاى اهلى است كند و مهه اينها پاداش مى

  328: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

َهْيتَـَنا َو َرغَّْبتَـَنا ِيف ثـََواِب َما َأَمْرتـََنا َو َرهَّْبتَـَنا ِعَقابَُه َو َو َأِعْذِين َو ُذرِّيَِّيت ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيِم َفِإنََّك َخَلْقتـََنا َو َأَمْرتـََنا َو نَـ » 6«[ 
ِإْن َغَفْلَنا َو َال َأْجَريـَْتُه َجمَاِرَي ِدَمائَِنا َال يـَْغُفُل َجَعْلَت لََنا َعُدّواً َيِكيُدنَا َسلَّْطَتُه ِمنَّا َعَلى َما َملْ ُتَسلِّْطَنا َعَلْيِه ِمْنُه َأْسَكْنَتُه ُصُدوَرنَا َو 

  ] يـَْنَسى ِإْن َنِسيَنا يـُْؤِمنـَُنا ِعَقاَبَك َو ُخيَوِّفـَُنا ِبَغْريِكَ 

ى فرمودى، و ما را در ثواب آنچه  و مرا و نسلم را از شيطان رانده شده پناه ده؛ چرا كه تو ما را آفريدى، و به ما امر و 
ى ديد كردى، و براى ما دمشىن قرار دادى كه با ما نرينگ  به آن امر كردى ترغيب، و به عذاب آنچه از آن  فرمودى 

هاميان جايش دادى، و در  كند، و او را بر ما تسّلطى دادى كه ما را به آن اندازه بر او تسّلط نيست، در دل مى
موش كنيم، او ما را شود، و اگر او را فرا رهگذرهاى خومنان روانش ساخىت، اگر ما از او غفلت ورزمي، او از ما غافل منى

  .ترساند دهد، و از غري تو مى ما را از عذاب تو اميىن مى. كند فراموش منى

  329: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

شََّهَواِت َو يـَْنِصُب لََنا بِالشُّبـَُهاِت ِإْن َمهَْمَنا ِبَفاِحَشٍة َشجََّعَنا َعَليـَْها َو ِإْن َمهَْمَنا ِبَعَمٍل َصاِلٍح ثـَبََّطَنا َعْنُه يـَتَـَعرَُّض لََنا بِال» 7«[ 
اللَُّهمَّ َفاقْـَهْر ُسْلَطانَُه َعنَّا » 8«ُه َيْسَتزِلََّنا ِإْن َوَعَدنَا َكَذبـََنا َو ِإْن َمنَّانَا َأْخَلَفَنا َو ِإالَّ َتْصِرْف َعنَّا َكْيَدُه ُيِضلََّنا َو ِإالَّ َتِقَنا َخَبالَ 

َعاِء َلَك فـَُنْصِبَح ِمْن َكْيِدِه ِيف اْلَمْعُصوِمَني ِبكَ ِبُسْلَطاِنَك َحىتَّ حتَْ    ] ِبَسُه َعنَّا ِبَكثـَْرِة الدُّ

ما را به . اى كنيم، ما را از آن باز دارد چون آهنگ كار زشىت كنيم، ما را بر آن دلري كند، و چون قصد كار شايسته
گويد، و اگر به آرزوميان نشاند،  گر به ما وعده دهد، دروغ مىا . كند ها را براى ما برپا مى طلبد، و بناى شبهه شهوات مى

كند، و اگر از فسادش، حفظمان نكىن، ما را به لغزش  كند، و اگر تو نرينگش را از ما نگرداىن، ما را گمراه مى ختلف مى
  .اندازد مى

گاهت، او را از ما باز دارى تا اش را نسبت به ما با سلطنتت مغلوب كن تا به سبب كثرت دعاميان به پيش سلطه! خدايا
  .به وسيله تو، از نرينگش در زمره حفظ شدگان از شّر او قرار گريمي

   نويد و اميد دروغني شيطان
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كند و قربانيش در هر گوشه و كنارى  كند كه انسان از دمشن خطرناك كه به هيچ موجودى رحم منى عقل سامل حكم مى
  .بر خاك هالكت افتاده؛ سخت بپرهيزد

  330: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

بينند درحاىل كه مشا  كند كه حساب شيطان و مهكارانش از ساير دمشنان جداست او و مهكارانش مشا را مى قرآن تأكيد مى
ا را منى   .بينيد آ

  .مهيشه آماده دفاع بود توان پيش بيىن كرد، به راسىت بايد در برابر چنني دمشن ناپيداىي كه حلظات محله او را با دقت منى

هاى شيطان با عنوان وعده و آرزو و اميدهاى پوچ ياد منوده وحقيقت امر را روشن  خداوند كرمي در سوره ابراهيم از دعوت
  :ساخته و فرموده است

َأْخَلْفُتُكْم َو َما َكاَن ِىلَ َعَلْيُكم ّمن ُسْلطٍن ِإآلَّ َأن َو َقاَل الشَّْيطُن َلمَّا ُقِضَى اْألَْمُر ِإنَّ اللََّه َو َعَدُكْم َوْعَد احلَّْق َو َوَعدتُُّكْم فَ 
 ِإّىن َكَفْرُت ِمبَآ َأْشرَْكُتُموِن ِمن قـَْبُل ِإنَّ َدَعْوُتُكْم َفاْسَتَجْبُتْم ِىل َفَال تـَُلوُموِىن َولُوُمواْ أَنُفَسُكم مَّآ أَنَا ِمبُْصرِِخُكْم َو َمآ أَنُتم ِمبُْصرِِخىَّ 

  »1« »َهلُْم َعَذاٌب أَِليمٌ  الظِلِمنيَ 

نسبت به برپاىي [يقيناً خدا : گويد مى]  به پريوانش[پايان يافته ]  حماسبه بندگان[هنگامى كه كار ]  در قيامت[و شيطان 
كه آنچه خدا وعده داده، دروغ [به مشا وعده حق داد، و من به مشا وعده دادم ]  قيامت، حساب بندگان، پاداش و عذاب

ام نسبت به مشا وفا نكردم، مرا بر مشا هيچ غلبه و تسّلطى  در وعده]  من[و ]  بينيد كه وعده خدا حتّقق يافت  مىاست، وىل
پذيرفتيد، پس سرزنشم ] بدون انديشه و دقت دعومت را[و مشا هم ]  پايه به دعوتى دروغ و ىب[نبود، فقط مشا را دعوت كردم 

ورزى مشا كه در  ترديد من نسبت به شرك فريادرس مشامي، و نه مشا فريادرس من، ىبنكنيد، بلكه خود را سرزنش كنيد، نه من 
بيزار و منكرم؛ يقيناً براى ستمكاران عذاىب ] چون اطاعت خدا قرار داديد كه اطاعت از من را هم[دنيا درباره من داشتيد 

  .دردناك است

______________________________  
  .22): 14(ابراهيم  -)1(

  331: ، ص9 ري و شرح صحيفه سجاديه، جتفس
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گريد، بلكه او يك اميد  هاى شيطان، هرگز اختيار و آزادى اراده را از انسان منى شود كه دعوت از آيه فوق استفاده مى
  .سازد هاى او را فراهم مى هاى قبلى و پيوستگى به خواسته اى بيش نيست وىل انسان با عالقه و ميل خود، زمينه دهنده

شود،  ها در وجودش پيدا مى اختيارى در برابر وسوسه رساند كه حالت ىب هاى كار خالف وضع انسان را به جاىي مى هزمين
و . كنند شود كه با اراده خودشان راه اسارت را براى خود باز مى مهان گونه كه در مهه معتادان به مواد افيوىن مشاهده مى

رهانند، سپس براى توجيه دعوت شيطان  سموم شيطان را به سوى خود مىزنند تري م با اولني ُپكى كه به سيگار مى
  .كنيم گويند، اين نشانه مرادنگى و بزرگى است و يا براى تفريح و سرگرمى و آرامش فكرى چنني مى مى

را عامل  اندازند و او شيطان به اين ترتيب در قيامت، پاسخ دندان شكىن به مهه كساىن كه گناهان خويش را به گردن او مى
و اين شيوه كودكان را كه گروهى از گنهكاران براى تربئه خويش . دهد فرستند، مى مشرند و به او لعنت مى احنرافات خود مى

در . مرا سرزنش نكنيد بلكه خود را مالمت كنيد؛ زيرا خودتان كرديد كه لعنت بر خودتان باد: گويد كوبد؛ و مى دارند، مى
  .ان، اراده و عمل اوست نه چيز ديگرحقيقت سلطان حقيقى بر انس

   هاى شيطان براى گمراهى انسان برنامه

  

چند برنامه را در دعوت خود اجرا كند و گام به گام خود : شيطان سوگند ياد كرده كه: شود از آيات كرميه قرآن استفاده مى
  .هايش نزديك سازد را به سوى هدف

  .هاى بااميان و اراده ضعيف، تسليم اويند كند كه انسان مىاز بندگان خدا نصيب معيىن را انتخاب  - 1

  .پوشاند با گمراه كردن و زيبا جلوه دادن راه باطل، حق را بر مردم مى - 2

  .سازد ها و آرزوهاى دور و دراز و رنگارنگ بندگان را سرگرم مى با وعده - 3

  332: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :اى از امام صادق عليه السالم وارد شده است كه وقىت آيه دهندهدر حديث پرمغز و هشدار 

ِْم َوَمن يـَْغِفرُ   َما فـََعُلواْ َوُهمْ   الذُّنُوَب ِإالَّ اللَُّه وََملْ ُيِصرُّواْ َعَلى َوالَِّذيَن ِإَذا فـََعُلواْ فِحَشًة أَْوَظَلُمواْ أَنُفَسُهْم ذََكُرواْ اللََّه َفاْستَـْغَفُرواْ ِلُذنُِو
  »1« »يـَْعَلُمونَ 
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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

  .كنند اند، پا فشارى منى و دانسته و آگاهانه بر آنچه مرتكب شده

اى : گفتند. فت و با صداى بلندى فرياد كشيد و سران و يارانش را مجع كردنازل شد، ابليس باالى كوه ثور در مّكه ر 
  اى؟ آقاى ما چه شده كه ما را فراخوانده

ام چنني و  توامن، نقشه من مى: تواند با آن مقابله كند؟ يكى از شياطني بزرگ گفت اين آيه نازل شده چه كسى مى: گفت
سپس . چنني كنم، مانند او ابليس باز هم نپذيرفت: رخاست و گفتديگرى ب. ابليس طرح او را نپسنديد. چنان است

ا را با وعده: چگونه؟ گفت: من از عهده آنان برآمي، ابليس گفت: وسواس خناس ايستاد و گفت ها و آرزوها سرگرم  آ
تواىن از عهده  مىتو : ابليس گفت! برم كنم تا آلوده به گناه شوند و هنگامى كه مرتكب شدند، توبه را از يادشان مى مى

مردم را به اعمال خراىف و ومهى، مانند ترس از فقر و  - 4 »2« .پس او را تا روز قيامت مأمور به آن كرد. اين كار برآىي
  .شود آورد و سپس از آداب و رسوم آنان حمسوب مى پايه را پديد مى هاى ىب ها و بدعت خواند و سنت مال اندوزى فرا مى

______________________________  
  .135): 3(آل عمران  -)1(

  .5، حديث 465: ؛ األماىل، شيخ صدوق6، حديث 3، باب 197/ 60: حبار األنوار -)2(

  333: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ى حيواىن و دنيوى كند و آنان را به صفات و خو  مردم را به تغيري و تبديل فطرت و آفرينش پاك خداوند وادار مى - 5
  .كند عالقمند مى

  .كند مردم را گام به گام با آسان و شريين كردن مقدمات عمل؛ تشويق به اجرا مى - 6

ره  هاى شيطاىن و ابزار و ياران او براى پياده كردن نقشه متام دستگاه هاى شوم او از روش خطوات يعىن قدم به قدم 
كند، احنراف او هم درجه به درجه  تربيت انسان مرحله به مرحله تكامل پيدا مى گريد و از ديدگاه تربيىت مهان طور كه مى

  .كند در وجودش نفوذ مى
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هاى گناه آلود آغاز شده، سپس به مرحله شركت در حمفل  آلودگى جوان از مرحله ديدن و متاشاى صحنه: به عنوان مثال
ادى و حرفه. كند مه پيدا مىاى به عنوان آرامبخش و درمان رواىن ادا يا استفاده از ماده آيد و  اى در مى و آنگاه به مرحله 

  .آيد جوان به شكل جنايت پيشه و معتاد مشهور، به عامل حيوانيت در مى

كند كه براى مرگ و توبه وقت زياد است، يا چه   يا در باب شبهه افكىن و ترديد در اعتقادات آدمى، به او وسوسه مى
  ...يا چه كسى از درون قرب خرب داده، يا چه كسى از آن دنيا برگشته و  كند، كسى گفته خدا عذاب مى

گريد، و در انتظار معجزه يا عذاب  هاى مهه انبيا و ائمه اطهار و اولياى اهلى و عاملان را ناديده مى به اين ترتيب او فرمايش
  .ب حق و حقيقت را به نيكى بشناسندشود و اين مؤمنان واقعى هستند كه بايد جان آمساىن، به نرينگ شيطان دچار مى

  :فرمايد امام صادق عليه السالم در وصّيت خويش به عبدالّله بن جندب مى

  داِر اْلُغُروِر َفما يـَْقِصُد فيها االَّ   يا َعْبَد اللَِّه َلَقْد َنَصَب ِإبْليُس َحبائُِلُه ىف

  334: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .أَْوِلياَئنا

ن كرده و هدف او به غري دوستداران ما نيست مهانا شيطان بزرگ در اين سراى پرفريب، دام! عبدالّلهاى    .هاى خود را 

______________________________  
  .301: ؛ حتف العقول1، حديث 24، باب 279/ 75: حبار األنوار -)1(

  335: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

َجاَبَة َو َقْد َضِمْنتَـَها ِيل َو َال َحتُْجْب ُدَعاِئي اللَُّهمَّ َأعْ » 9«[  َعْنَك َو َقْد ِطِين ُكلَّ ُسْؤِيل َو اْقِض ِيل َحَواِئِجي َو َال َمتْنَـْعِين اْإلِ
ِسيُت أَْو َأْظَهْرُت َأْو َأْخَفْيُت َأْو أَْعَلْنُت َأْو َأَمْرَتِين ِبِه َو اْمُنْن َعَليَّ ِبُكلِّ َما ُيْصِلُحِين ِيف ُدنـَْياَي َو آِخَرِيت َما ذََكْرُت ِمْنُه َو َما نَ 

يِع َذِلَك ِمَن اْلُمْصِلِحَني ِبُسَؤاِيل ِإيَّاَك اْلُمْنِجِحَني ِبالطََّلِب ِإلَْيَك َغْريِ اْلَمْمنُ » 10«َأْسَرْرُت  وِعَني بِالتـَّوَكُِّل َو اْجَعْلِين ِيف مجَِ
  ] َعَلْيكَ 
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اى حمرومم  را عطا كن، و مهه حاجامت را برآور، و از اجابت دعا كه اجابتش را برامي ضمانت كرده هامي متام خواسته! خدايا
اى منع مفرما، و هر آنچه در دنيا و آخرمت باعث اصالحم شود به  مكن، و دعامي را از درگاهت كه مرا به آن دستور داده

اظهار كردم يا پوشيده داشتم، آشكار منودم يا پنهان   من عنايت كن؛ آنچه را كه از آن ياد كردم و آنچه فراموشم شد،
كردم، و در متام اين امور به سبب درخواسىت كه از تو دارم، مرا از اصالح كنندگان قرار ده؛ آنان كه به درخواستشان از 

  .تو، در مشار كاميابان شدند، و با توّكل بر تو حمروم از لطفت نشدند

  336: ص ،9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

لرِّْزُق احلََْالُل ِمْن َفْضِلَك اْلَواِسِع اْلُمَعوَِّديَن بِالتـََّعوُِّذ ِبَك الرَّاِحبَِني ِيف التَِّجاَرِة َعَلْيَك اْلُمَجارِيَن ِبِعزَِّك اْلُمَوسَِّع َعَلْيِهُم ا» 11«[ 
ِمَن الظُّْلِم ِبَعْدِلَك َو اْلُمَعاِفْنيَ ِمَن اْلَبَالِء ِبَرْمحَِتَك َو اْلُمْغنَـْنيَ ِمَن اْلَفْقِر  ِجبُوِدَك َو َكَرِمَك اْلُمَعزِّيَن ِمَن الذُّلِّ ِبَك َو اْلُمَجارِينَ 

نَـُهْم  َو الصََّواِب ِبَطاَعتِ ِبِغَناَك َو اْلَمْعُصوِمَني ِمَن الذُّنُوِب َو الزََّلِل َو اخلَْطَاِء ِبتَـْقَواَك َو اْلُمَوفَِّقَني لِْلَخْريِ َو الرُّْشدِ  َك َو اْلُمَحاِل بـَيـْ
نُوِب ِبُقْدَرِتَك التَّارِِكَني ِلُكلِّ َمْعِصَيِتَك السَّاِكِنَني ِيف ِجَوارِكَ    ] َو بـَْنيَ الذُّ

اند، و پناهنده به عزتت  اند، و از سوداى با تو سود سرشار برده و مرا از آناىن قرار ده كه به پناه آوردن به تو خو گرفته
ل از احسان فراگريت به جود و كرمت بر آنان وسعت دادى، و به وسيله تو از مدار خوارى درآمده به شدند، و رزق حال

ختت عزت نشستند، و از ستم و جور، به عدالتت پناهنده شدند، و به رمحتتت، از بال و مصيبت، سالمت مهه جانبه 
يدسىت به توانگرى رسيدند، و به تقواى ت ها و خطاها، حمفوظ ماندند، و به  و از گناهان و لغزشيافتند، و به غناى تو، از 

طاعتت، به خري و هدايت و درسىت، توفيق يافتند، و به قدرتت بني آنان و گناهان حايل و مانع اجياد شد، رها كننده 
  .هاى تواند، در جوار رمحتت ساكنند معصيت

  337: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

يَع اْلُمْسِلِمَني َو اْلمُ اللَُّهمَّ أَْعطِ » 12«[  يَع َذِلَك بِتَـْوِفيِقَك َو َرْمحَِتَك َو َأِعْذنَا ِمْن َعَذاِب السَِّعِري َو َأْعِط مجَِ ْسِلَماِت َو َنا مجَِ
نـَْيا َو آِجِل اْآل  يٌع َعِليٌم َعُفوٌّ اْلُمْؤِمِنَني َو اْلُمْؤِمَناِت ِمْثَل الَِّذي َسأَْلُتَك لِنَـْفِسي َو ِلُوْلِدي ِيف َعاِجِل الدُّ ِخَرِة ِإنََّك َقرِيٌب جمُِيٌب مسَِ

نـَْيا َحَسَنًة َو ِيف اْآلِخَرِة َحَسَنًة َو ِقَنا َعَذاَب النَّارِ » 13«َغُفوٌر َرُءوٌف َرِحيٌم    .]َو آتَِنا ِيف الدُّ

و به متام مردان و زنان مسلمان و مهه اين امور را به توفيق رمحتت به ما عطا كن، و ما را از عذاب دوزخ پناه ده، ! خدايا
مهانا تو به ! مردان و زنان با اميان، مانند آنچه را براى خود و فرزندامن از تو خواستم، در اين جهان و آن جهان عطا فرما
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سنه بندگان نزديك، اجابت كننده دعا، شنوا و دانا، خبشنده و آمرزنده، مهربان و رحيمى، و ما را در اين دنيا و آن دنيا ح
  .عنايت كن، و از عذاب دوزخ حفظ فرما

   دعا در حق بندگان

صفاى نگاه، متانت . پروراند هاى ذهىن و قلىب انسان حالت شكوفاىي باطىن و روح قهرماىن را مى دعا و نيايش در فعاليت
عمق جان ما  رفتار، شادى درون، چهره راسخ، استعداد هدايت و پذيرش خطر و حوادث، از وجود يك گنجينه پنهان در

  .كند حكايت مى

  338: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

رسد؛  پايان مى اى كه به اقيانوس ىب كند و مهانند قطره قلب و روح آدمى از راه دعا به خداوند و بندگان او پيوند پيدا مى
  .شود اى با مبدأ هسىت و آفرينش اجياد مى اّتصال معنوى گسرتده

اى او را  ن عرش تا خاكيان فرش، زمني و دريا، در حال نيايش و دعا براى انسانند و به گونهمهه موجودات از حامال
  .ستايند مى

  :آموزند در آيات خنست سوره غافر، راه و رسم دعاگوىي را به مؤمنان مى

ِّْم َويـُْؤِمُنوَن  ٍء رَّْمحًَة َو  َو َيْستـَْغِفُروَن لِلَِّذيَن ءَاَمُنواْ َربـََّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشىْ  بِهِ الَِّذيَن َحيِْمُلوَن اْلَعْرَش َو َمْن َحْوَلُه يَُسّبُحوَن ِحبَْمِد َر
ِمْن َربـََّنا َو َأْدِخْلُهْم َجنِت َعْدٍن الَِّىت َوَعدتـَُّهْم َو َمن َصَلَح * ِعْلًما َفاْغِفْر لِلَِّذيَن تَابُواْ َو اتـَّبَـُعواْ َسِبيَلَك َوِقِهْم َعَذاَب اجلَِْحيمِ 

  »1« »َءابَاِءِهْم َو َأْزَو ِجِهْم َوُذرّيِتِهْم ِإنََّك أَنَت اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ 

گويند  كنند و آنان كه پريامون آن هستند، مهراه سپاس و ستايش، پروردگارشان را تسبيح مى فرشتگاىن كه عرش را محل مى
از روى رمحت و دانش مهه چيز را فرا  ! پروردگارا:] گويند ىو م[طلبند،  و به او اميان دارند و براى اهل اميان آمرزش مى

و ! پروردگارا.* 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
شت اى در آور؛ يقيناً تو  ان وعده دادههاى جاوداىن كه به آنان و به شايستگان از پدران و مهسران و فرزندانش آنان را در 
  .ناپذير و حكيمى تواناى شكست

ترين امساى خداوند است  هر چند نام مبارك الّله جامع. رتين دعا آن است كه با ربّنا و رّىب و ربوبيت خداوند آغاز گردد
   وىل تقاضا از حمضر پرلطف حق
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______________________________  
  .8 -7): 40(غافر  -)1(
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هاى وجود انسان آغاز شده و تا پايان عمر و سپس در قيامت  پروردگارى كه از خنستني حلظه. تناسب با ربوبيت او دارد
كند كه خواندن خداوند به اين صفت خاص، لطف و حمبت و  ادامه دارد و چنان انسان را غرق انوار و الطاف اهلى مى

  .كند ش را به دعا كننده جلب مىمهرباني

  :فرمايد امام صادق عليه السالم راه جلب لطف پروردگار را چنني تفسري مى

  »1« .اْسالُوُه ما ِشْئُتمْ تـََبحُّروا قـُُلوَبُكم َفِإْن اْنقاها ِمْن َحرََكِة الواِحِش ِلَسَخِط َشٍئ ِمْن ُصْنِع اللَِّه َفِإذا َوَجْدُمتُوها َكذِلَك فَ 

ها را از خطور هر گونه وحشت و ناخشنودى كه نسبت به كارهاى  اگر ديديد كه خداوند دل. تان را وارسى كنيدهاي دل
  .خواهيد از او طلب كنيد در اين صورت هر چه مى. اوست؛ پاك ساخته است

ه نشود، بايد خواهيد جاده دعا مهوار باشد و مانع و ترسى در آن ديد به عبارت ديگر، مراد حضرت اين است كه اگر مى
  .دل را مانند دريا گسرتده و پاكيزه منود تا دِر رمحت حق باز شود

در روايات بسيارى به دعاى عمومى در بني مردم سفارش شده است، به اين خاطر دعاهاىي كه در منازهاى مجاعت و 
مؤمن مضطر يا كودك پاكيزه  شود؛ زيرا ممكن است در آن عبادت، گروهى شود به درگاه اهلى پذيرفته مى مجعه خوانده مى

  .دل حضور داشته باشد كه حال و دل شكسته او موجب قبوىل دعا گردد

  :فرمايد رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله مى

  ِلنـَْفِسِه اْسُتجيَب َلُه فيِهْم َو ىفَو ِإذا َدعا َأَحٌد فـَْليَـُعمَّ فَِإنَُّه َأْوَجُب لِلدُّعاِء َو َمْن َقدََّم اْرَبعَني َرُجًال ِمْن ِإخوانِِه قـَْبَل اْن َيْدعُ 
  »2« .نـَْفِسهِ 

______________________________  
  .54: ؛ األماىل، شيخ مفيد36، حديث 44، باب 58/ 67: حبار األنوار -)1(
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  .40، حديث 26: ؛ الّدعوات، راوندى17، ذيل حديث 17، باب 313/ 90: حبار األنوار -)2(

  340: ، ص9 سجاديه، جتفسري و شرح صحيفه 

كسى كه پيش از دعا كردن براى . كند براى مهه دعا كند؛ زيرا اين دعا به اجابت نزديكرت است هر گاه يك نفر دعا مى
  .خود، براى چهل نفر از برادرانش دعا كند، آن دعا در حق آنان و در حق خودش مستجاب شود

  :اين بود هاى خداوند عزوجل به موسى عليه السالم از مجله وحى

مرا از : چنني زباىن را از كجا بياورم؟ خداوند فرمود: اى، موسى عرض كرد مرا به به زباىن خبوان كه با آن نافرمانيم نكرده
هاى ديگر به ويژه مؤمنان و صاحلان در  گويا حكمت اين كار در اين است كه وقىت انسان  »1« .زبان كس ديگر خبوان

براى فيض اهلى هستند، به ويژه اگر آن انسان در نزد پروردگار از اولياى اهلى يا صاحلان با  اى نّيت دعاى او باشند، واسطه
  .اخالص باشد

  :فرمايد امام باقر عليه السالم مى

كند، چون ابتدا براى  رسد؛ دعاىي است كه برادر مؤمن در پشت سر برادرش مى دعاىي كه زودتر از مهه به اجابت مى
در روايت است   »2« .آمني و دو چندان آن براى تو باد: اى كه بر او گماشته شده است گويد فرشتهبرادرش دعا كند، 

  :كه حضرت ابراهيم عليه السالم در حال ذبح به فرزند خود امساعيل فرمود

ناگاه نگاه آن حضرت به قوچى افتاد و از ! دعا كن تا گشايش در كار حاصل شود؛ زيرا مضطر حقيقى توىي! فرزندم
هايت  چه كسى دست: جاى برخاست تا آن را بگريد، هنگامى كه برگشت ديد دو دست امساعيل باز شده است، پرسيد

  را باز

______________________________  
  .131: ؛ عدة الّداعى23، حديث 22، باب 360/ 90: حبار األنوار -)1(

  .19، حديث 26، باب 387/ 90: ؛ حبار األنوار4، حديث 507/ 2: الكاىف -)2(
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  كرد؟
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  .مردى با اين نام و نشان: گفت

  او جربئيل بوده، آيا چيزى هم به تو گفت؟: ابراهيم عليه السالم فرمود

  .خدا را خبوان كه دعاى تو هم اكنون مستجاب است: آرى، او به من گفت: امساعيل گفت

  دى؟تو چه دعاىي كر : ابراهيم فرمود

  .مردان و زنان مؤمن را مورد رمحت و آمرزش قرار ده! گفتم خدايا: امساعيل گفت

ْنيا َحَسَنًة   حضرت صادق عليه السالم در توضيح آيه شريفه »1« فرزندم تو انسان موفقى هسىت؟: ابراهيم فرمود آتِنا ِىف الدُّ
  :فرمايد مى »2« »َو ِيف اْآلِخَرِة َحَسَنًة َو ِقَنا َعَذاَب النَّارِ 

شت، و مراد از حسنه دنيا، گشايش در رزق و معاش و نيكى اخالق است«  .»منظور از حسنه آخرت، رضوان اهلى و 
»3«  

______________________________  
  .، به نقل از لب اللّباب5796، حديث 41، باب 247/ 5: مستدرك الوسائل -)1(

  .201): 2(بقره  -)2(

  .3566، حديث 156/ 3 :من الحيضره الفقيه -)3(
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   دعاى

  

26  
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   مهسايگان و دوستان
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»1«  

  

َقاَمِة اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو تـََولَِّين ِيف ِجريَاِين َو َمَواِيلَّ اْلَعارِِفَني ِحبَقَِّنا َو  اْلُمَناِبِذيَن ِألَْعَدائَِنا بِأَْفَضِل َوَاليَِتَك َو َوفـِّْقُهْم ِإلِ
َو ِهَداَيِة ُمْستَـْرِشِدِهْم َو ُمَناَصَحِة » 2«ُسنَِّتَك َو اْألَْخِذ ِمبََحاِسِن أََدِبَك ِيف ِإْرفَاِق َضِعيِفِهْم َو َسدِّ َخلَِّتِهْم َو ِعَياَدِة َمرِيِضِهْم 

ِِْم َو ُنْصَرِة َمْظُلوِمِهْم َو ُحْسِن ُمَواَساُمْسَتِشريِ  ِِْم بِاْلَماُعوِن َو اْلَعْوِد َعَلْيِهْم ِهْم َو تـََعهُِّد َقاِدِمِهْم َو ِكْتَماِن َأْسرَارِِهْم َو َسْرتِ َعْورَا
ْفَضاِل َو ِإْعَطاِء َما جيَُِب َهلُْم قـَْبَل السَُّؤاِل  ْحَساِن ُمِسيئَـُهْم َو أُْعِرُض بِالتََّجاُوِز َعْن َو ا» 3«ِباجلَِْدِة َو اْإلِ ْجَعْلِين اللَُّهمَّ َأْجِزي بِاْإلِ

َواُضعاً َو أَتـََوىلَّ ِباْلِربِّ َعامَّتَـُهْم َو َأُغضُّ َبَصِري َعنـُْهْم ِعفًَّة َو أُِلُني َجاِنِيب َهلُْم تَـ » 4«َظاِلِمِهْم َو َأْستـَْعِمُل ُحْسَن الظَّنِّ ِيف َكافَِّتِهْم 
ْنَدُهْم ُنْصحاً َو أُوِجُب َهلُْم َما أُوِجُب َو َأِرقُّ َعَلى َأْهِل اْلَبَالِء ِمنـُْهْم َرْمحًَة َو ُأِسرُّ َهلُْم بِاْلَغْيِب َمَودًَّة َو أُِحبُّ بـََقاَء النـِّْعَمِة عِ 

َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو اْرزُْقِين ِمْثَل َذِلَك ِمنـُْهْم َو اْجَعْل ِيل َأْوَىف احلُْظُوِظ  اللَُّهمَّ َصلِّ » 5«حلَِامَِّيت َو َأْرَعى َهلُْم َما َأْرَعى ِخلَاصَِّيت 
  .بَّ اْلَعاَلِمنيَ ِفيَما ِعْنَدُهْم َو زِْدُهْم َبِصريًَة ِيف َحقِّي َو َمْعرَِفًة ِبَفْضِلي َحىتَّ َيْسَعُدوا ِيب َو َأْسَعَد ِِْم آِمَني رَ 

  346: ، ص9 فه سجاديه، جتفسري و شرح صحي

  ] َن ِألَْعَدائَِنا ِبأَْفَضِل َوَاليَِتكَ اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو تـََولَِّين ِيف ِجريَاِين َو َمَواِيلَّ اْلَعارِِفَني ِحبَقَِّنا َو اْلُمَناِبِذي» 1«[ 

گان و دوستامن كه به حق ما آگاه و با دمشنان ما بر حممد و آلش درود فرست، و سرپرسىت مرا، درباره مهساي! خدايا
  .خمالفند، به برترين سرپرستيت به عهده گري

رتين صورت از حضرت حق درخواست شده است م به    :در مجالت ملكوتى باال رعايت حق دو طايفه آ

   ارزش و امهيت حق مهسايگان - 1
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   ارزش شيعيان - 2

   ارزش و امهيت حق مهسايه - 1

سلسله برنامه  »1« .خوانيم كه از هرطرِف خانه انسان تا چهل خانه، مصداق مفهوم مهسايه است اسالمى مىدر معارف 
اند كه در صورت عمل به آن  هائى را حضرت حق و انبيا و امامان نسبت به مهسايگان، به مردم مؤمن سفارش كرده

  ها؛ برنامه

  .شود ثواب عظيمى شامل حال انسان مى: اّول

______________________________  
  .20، حديث 544/ 2: ؛ اخلصال74، حديث 8، باب 3/ 81: حبار األنوار -)1(

  347: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .گردد حمبت مردم نسبت به اسالم و مسلمانان جلب مى: دّوم

شود و از اين راه  اده مىگردد و حل مشكل باعث خوشحاىل يك خانو  مشكلى يا مشكالتى از مهسايگان حل مى: سّوم
مشكل خود انسان در گردونه حل قرار گرفته و دعاى آدمى به عّلت تأمني نياز مهسايه و كمك به او به استجابت نزديك 

  .شود مى

َواجلَْاِر اْجلُُنِب   َمَساِكِني َواجلَْاِر ِذي اْلُقْرَىب َوالْ   َواْلَيَتاَمى  َواْعُبُدوا الّلَه َو َالُتْشرُِكوا ِبِه َشْيئاً َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَساناً َوِبِذي اْلُقْرَىب 
  »1« »راً َوالصَّاِحِب ِباْجلَْنِب َواْبِن السَِّبيِل َوَما َمَلَكْت أَْميَاُنُكْم ِإنَّ الّلَه َال حيُِبُّ َمْن َكاَن ُخمَْتاًال َفُخو 

مادر و خويشاوندان و يتيمان و مستمندان و مهسايه و خدا را بپرستيد، و چيزى را شريك او قرار ندهيد، و به پدر و 
نزديك و مهسايه دور و مهنشينان و مهراهان و در راه ماندگان و بردگان نيكى كنيد؛ يقيناً خدا كسى را كه متكّرب و 

  .خودستاست، دوست ندارد

ان بسيار مهم صادر  در اين آيه نسبت به حق خود كه عبادت و اطاعت است و حق بندگان و آداب معاشرت، ده فرم
كرده، در قسمت ششم و هفتم و هشتم درباره مهسايگان نزديك و مهسايگان دور و معاشران و مهنشينان سفارش فرموده  

  .كه الزم است حق مهسايگى مهسايه ودوسىت دوستان از جانب مشا رعايت شود كه اين فرمان واجب اهلى است
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   تفسريى بر آيه فوق

  :نويسد آيه مى تفسري منونه در ذيل اين

______________________________  
  .36): 4(نساء  -)1(

  348: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

جالب توجه اين كه قرآن در آيه فوق عالوه بر ذكر مهسايگان نزديك، تصريح به حق مهسايگان دور كرده است؛ زيرا كلمه 
گريد، لذا براى توجه دادن به وسعت مفهوم آن از نظر  را در بر مىمهسايه معموًال مفهوم حمدودى دارد و تنها نزديك 

  .اسالم راهى جز اين نبوده كه نامى از مهسايگان دور نيز به طور صريح برده شود

و نيز ممكن است منظور از مهسايگان دور، مهسايگان غري مسلمان باشد؛ زيرا حق مهسايگى در اسالم منحصر به 
  .شود، مگر آنان كه با مسلمانان سرجنگ داشته باشند غري مسلمانان را نيز شامل مىمهسايگان مسلمان نيست و 

» صاحب باجلنب«وىل بايد توجه داشت كه . كند سپس درباره كساىن كه با انسان دوسىت و مصاحبت دارند توصيه مى
و برخاست داشته باشد در بر  تر از دوست و رفيق دارد، و در واقع هر كسى را كه به نوعى با انسان نشست معنائى وسيع

و اگر . گردد گريد، خواه دوست دائمى باشد يا يك دوست موقت، مهانند كسى كه در اثناى سفر با انسان مهنشني مى مى
  :به رفيق سفر» صاحب باجلنب«اى از روايات  بينيم درپاره مى

  »1« .َرفيُقَك ِىف السََّفرِ 

  :يدآ و يا كسى كه به اميد نفعى سراغ انسان مى

َقِطُع الَْيَك يـَْرُجونـَْفَعكَ    »2« .اْلُمنـْ

ا نيست، بلكه بيان توسعه مفهوم اين تعبري است كه مهه اين موارد را نيز در بر  تفسري شده منظور اختصاص به آ
د، گريد، و به اين ترتيب آيه يك دستور جامع و كلى براى حسن معاشرت نسبت به متام كساىن كه با انسان ارتباط دارن مى
  .باشد مى
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______________________________  
  .5300، حديث 949/ 3: ؛ تفسري ابن اىب حامت114/ 5: جامع البيان -)1(

  .سوره نساء 36، ذيل آيه 29/ 5: سوره نساء؛ تفسري آلوسى 36، ذيل آيه 83/ 3: جممع البيان ىف تفسري القرآن -)2(

  349: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .ز دوستان واقعى، و مهكاران، و مهسفران، و مراجعان، و شاگردان، و مشاوران، و خدمتگزاراناعم ا

   مهسايه در روايات

  :در نصايح لقمان حكيم است

اُر، يا بـَُىنَّ الرَّفيُق ُمثَّ الطَّريقُ ! يا بـَُىنَّ    »2« .اْجلاُر ُمثَّ الدَّ

  .رفيق و دوست آن گاه راه و طريقاول مهسايه سپس خانه، فرزندم ابتدا ! اى پسرم

اى  در كتاب امرياملؤمنني عليه السالم خواندم كه رسول خدا صلى اهللا عليه و آله نوشته: فرمايد امام صادق عليه السالم مى
ا مى   :شد، نوشت كه اين مجله در آن نامه است بني مهاجر و انصار و هر كس از اهل مدينه كه ملحق به آ

، َو ُحْرَمُة اْجلاِر َعَلى اْجلاِر َكُحْرَمِة امِِّه َو ابيهِ َو انَّ اْجلاَر     »3« .َكالنـَّْفِس َغيـَْر ُمضارٍّ َو ال آمثٍِ

اى كه  مهسايه به منزله خود توست، به اندازه خودت الزم است رعايت شود و از وى حفاظت به عمل آيد، مگر مهسايه
ايت و خيانت كند، و احرتام و ارزش مهسايه مهانند احرتام مادر و براى مهسايه ضرر داشته باشد، و در حّق مهسايه، جن

  .پدر انسان است

كند كه به  حضرت صادق عليه السالم از پدرانش از امري املؤمنني عليه السالم از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله روايت مى
  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله گفته شد

______________________________  
  .سوره نساء 36، ذيل آيه 424 -423/ 3: تفسري منونه -)1(

  .337: ؛ االختصاص9899، حديث 75، باب 429/ 8: مستدرك الوسائل -)2(
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  .15838، حديث 82، باب 126/ 12: ؛ وسائل الشيعة5، حديث 31/ 5: الكاىف -)3(

  350: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

نـََعْم ِبرُّ الرَِّحِم اذا اْدبـََرْت، َوِصَلةُ اْجلاِر اْلُمْسِلِم، َفما آَمَن ِىب َمْن باَت َشْبعاناً َو جارُُه : كاِة؟ قالَ اِىف اْلماِل َحقٌّ ِسَوى الزَّ 
  »1« .اْلُمْسِلُم جائِعٌ 

آرى، نيكى به قوم و خويش به آن هنگام كه از انسان روى بر  : آيا در مال انسان غري از زكات حّقى هست؟ فرمود
  .گرداند، و خوىب به مهسايه مسلمان؛ به من اميان نياورده كسى كه شب را سري خبوابد و مهسايه مسلمانش گرسنه باشد

  »2« .ال يـُْؤِمُن َعْبٌد َحىتَّ يَْأَمَن جارُُه َبوائَِقهُ : قاَل النَِّىبُّ صلى اهللا عليه و آله

  .اش از مزامحت او در امان باشد اين كه مهسايهعبد، مؤمن نيست مگر : رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  :و نيز رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

ْن الّلُه يـَْوَم اْلِقياَمِة ُمَطوَّقاً االَّ ا َمْن خاَن جاَرُه ِشْرباً ِمن اْألْرِض َجَعَلَها الّلهُ َطْوقاً ِىف ُعُنِقِه ِمْن ُختُوِم اْالْرِض السَّاِبَعِة َحىتَّ يـَْلَقى
  »3« .يـَُتوَب َو يـَْرِجعُ 

اش خيانت ورزد، آن يك وجب را خداوند از پوسته هفتم زمني حلقه گردن او   كسى كه به اندازه يك وجب زمني به مهسايه
  !كند، و بدين صورت خدا از در قيامت مالقات منايد، مگر اين كه توبه كند و از ظلم به مهسايه برگردد

خورانند و اين خوراك براى اهل جهّنم عذاىب بسيار  كه شريه آن را به اهل جهّنم مى   زّقوم  به نامبرد  در قرآن از درخىت نام مى
  .سخت است

  :هاى اين درختند از مجله گروهى از مردم آويزه شاخه: فرمايد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مى

______________________________  
  .11501، حديث 7، باب 52/ 9: ؛ وسائل الشيعة22ديث ، ح3، باب 94/ 71: حبار األنوار -)1(

  .126: ؛ مكارم االخالق26، باب 154/ 73: حبار األنوار -)2(
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  .32188، حديث 1، باب 386/ 25: ؛ وسائل الشيعة4968، ذيل حديث 11/ 4: من الحيضره الفقيه -)3(

  351: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اَمْن كاَن جارُُه َمريضاً  اُوناً فـََقْد  فـَتَـَرَك ِعياَدَتُه اْسِتْخفافاً ِحبَقِِّه فـََقْد تـََعلََّق ِبُغْصٍن ِمْنُه، َو َمْن ماَت جارُُه فـَتَـَرَك َتْشييَع ِجناَزِ َ
  »1« .تـََعلََّق بُِغْصٍن ِمْنهُ 

 جنازه مهسايه به كسى كه مهسايه مريضش را حمض سبك مشردن حّق او عيادت نكند، و آن كه به خاطر سبك انگاشنت
  !هاى درخت زقومند هاى شاخه تشييعش نرود، هر دو از آويزه

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

الّناَر َمَع  ٍء ِمْن َجَسِدها كاَن َحّقاً َعَلى الّلِه اْن يُْدِخَلهُ  َمِن اطََّلَع ِىف بـَْيِت جارِِه فـََنَظَر اىل َعْوَرِة َرُجٍل َأْو َشْعِر اْمَرأٍَة اْو َشىْ 
ْنيا َحّىت يـَْفَضَحُه اللّ   .ُه، َو يـُْبِدى َعْورََتُه لِلّناِس ِىف اْآلِخَرةِ اْلُمناِفقَني الَّذيَن كانُوا يـَتَِّبُعوَن َعْوراِت الّناِس ِىف الدُّْنيا، َو الَخيْرُُج ِمَن الدُّ

»2«  

ا چيزى از بدن آنان بنگرد بر خدا الزم است او را با اش ديد بيندازد، به عورت مرد يا موى زىن ي كسى كه در خانه مهسايه
رود مگر اين كه خدا او را رسوا كند، و  هاى مردم بودند وارد جهّنم كند، و از دنيا منى منافقيىن كه در دنيا دنبال زشىت

  .هايش را در آخرت در برابر ديد مردم بگذارد زشىت

  :امري املؤمنني عليه السالم فرمود

  »3« .ِجِد اْربـَُعوَن ِذراعًا، َو اْجلواُر اْربـَُعوَن داراً ِمْن اْربـََعِة َجوانِِبهاَحرُمي اْلَمسْ 

  .حرمي مسجد چهل ذرع، و حرمي مهسايه از چهار طرف چهل خانه است

  :حضرت صادق عليه السالم به اسحاق بن عّمار فرمود

______________________________  
  .648: ؛ تفسري االمام العسكرى23، باب 168/ 8: حبار األنوار -)1(

  .25410، حديث 104، باب 194/ 20: ؛ وسائل الشيعة30، حديث 67، باب 361/ 73: حبار األنوار -)2(
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  .20، حديث 544/ 2: ؛ اخلصال74، حديث 8، باب 3/ 81: حبار األنوار -)3(

  352: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .َو اْخِلْص َودََّك لِْلُمْؤِمِن، َو اْن جاَلَسَك يـَُهوِدىٌّ َفاْحِسْن ُجماَلَسَتهُ صاِنِع اْلُمناِفَق بِِلساِنَك، 

با منافق با زبانت مدارا كن، براى مؤمن دوسىت و حمّبت را خالص گردان، و اگر يك يهودى با تو مهنشني شد به خوىب با 
  .او مهنشيىن كن

  »2« .يةُ نَِبيُِّكْم، ما زاَل يُوِصى ِِْم َحّىت َظنَـّنا انَُّه َسيـَُورِّثـُُهمْ الّلَه الّلَه ِىف جرياِنُكْم َفانـَُّهْم َوصِ 

خدا را خدا را، در رابطه با مهسايگان كه مورد سفارش پيامرب مشاست، پيوسته به آنان سفارش داشت تا جاىي كه گمان 
  !.بردمي مرياث برشان خواهد ساخت

  :حضرت صادق عليه السالم فرمود

  »3« .اجلِْواِر يَزيُد ِىف الرِّْزقِ ُحْسُن 

  .كند خوب مهسايه دارى روزى را زياد مى

در روايت است كه حضرت زهرا عليها السالم از بعض از امور نزد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله شكايت برد، حضرت 
  :سه مجله ثبت بوددر آن اين . آنچه در آن است به آن توّجه كن: اى به او مرمحت فرمود و به او گفت جزوه

َفُه، َو َمْن كاَن يـُْؤِمُن بِالّلِه  ْلُيْكرِمْ َمْن كاَن يـُْؤِمُن بِالّلِه َو اليَـْوِم اْآلِخِر َفال يـُْؤِذى جارَُه، َو َمْن كاَن يـُْؤِمُن بِالّلِه َو اْليَـْوِم اْآلِخِر فَـ  َضيـْ
  »4« .َو اْليَـْوِم اْآلِخِر فـَْليـَُقْل َخْرياً اْو ِلَيْسُكتْ 

______________________________  
  .9537، حديث 2، باب 316/ 8: ؛ مستدرك الوسائل11، حديث 9، باب 152/ 71: حبار األنوار -)1(

  .47نامه : ج البالغه -)2(

  .15831، حديث 85، باب 123/ 12: ؛ وسائل الشيعة3، حديث 666/ 2: الكاىف -)3(
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  .13571، حديث 71، باب 81/ 12: ئل؛ مستدرك الوسا6، حديث 667/ 2: الكاىف -)4(

  353: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اش را نيازارد، و هر كس اميان به خدا و قيامت دارد مهمانش را گرامى  هر كس اميان به خدا و روز قيامت دارد، مهسايه
  .بدارد، و هر كس اميان به خدا و روز جزا دارد خري بگويد ورنه ساكت شود

  :كند عليه السالم از رسول الّله صلى اهللا عليه و آله روايت مى امام صادق

ياَر، َو يـُْنسى   »1« .ِىف اْالْعمارِ   ُحْسُن اجلِْواِر يـَْعُمُر الدِّ

  .ها را آباد سازد، و عمرها را طوالىن گرداند خوب مهسايه دارى خامنان

  :بود كه فرمودخانه حضرت صادق عليه السالم از حاضران پر : گويد ربيع شامى مى

  »2« .اْعَلُموا انَُّه لَْيَس ِمنّا َمْن َملْ ُحيِْسْن ُجماَوَرَة َمْن جاَورَهُ 

  .اش به خوشى رفتار نكند بدانيد از ما نيست هر كه با مهسايه

  :امام صادق عليه السالم فرمود

  »3« .َعَلْيُكْم ِحبُْسِن اجلِْواِر َفانَّ الّلَه َعزََّوَجلَّ اَمَر ِبذِلكَ 

  .بر مشا باد به خوش مهسايگى كه حضرت اللَّه عّزوجّل به اين معىن امر فرموده است

  :امام صادق عليه السالم فرمود

  »4« .َمْلُعوٌن َمْن آذى جاَرهُ 

  .اش را بيازارد از رمحت حق دور است و به لعنت اهلى دچار است كسى كه مهسايه

______________________________  
  .15844، حديث 87، باب 128/ 12: ؛ وسائل الشيعة10، حديث 667/ 2: الكاىف -)1(
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  .15848، حديث 87، باب 129/ 12: ؛ وسائل الشيعة11، حديث 668/ 2: الكاىف -)2(

  .359: ؛ األماىل، شيخ صدوق1، حديث 9، باب 150/ 71: حبار األنوار -)3(

  .9867، حديث 72، باب 422/ 8 :؛ مستدرك الوسائل17، حديث 9، باب 153/ 71: حبار األنوار -)4(

  354: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اى   در بىن اسرائيل مردى مؤمن بود داراى مهسايه: موسى بن جعفر عليه السالم به من فرمود: گويد على بن يقطني مى
ىت آن كافر از دنيا رفت، داد، وق كافر، اين مهسايه كافر به مهسايه مؤمن مهربان بود و نسبت به وى كار خري اجنام مى

رسيد،  اى از گل براى او بنا كرد كه او را از حرارت آتش حفظ كند، و به او از غري جهّنم روزى مى خداوند در جهّنم خانه
رسول  »1« .اين لطف حق به خاطر مدارا و رفق و اجنام كار خري توست نسبت به مهسايه مؤمنت در دنيا: او را گفتند

  :ه و آله فرمودخدا صلى اهللا علي

َو َمْن وََكَلُه الّلُه اىل نـَْفِسِه َهَلَك، َو  َمْن َمَنَع اْلماُعوَن ِمْن جارِِه اِن اْحتاَج الَْيِه َمنَـَعُه الّلُه َفْضَلُه يـَْوَم اْلِقياَمِة، َو وََكَلُه اىل نـَْفِسِه،
  »2« .اليَقَبُل اللَُّه َعزََّوَجلَّ َلُه ُعْذراً 

زندگى را از مهسايه، در صورتى كه به آن نياز دارد منع كند، خداوند در قيامت فضلش را از او دريغ كسى كه ماحيتاج 
شود، و حضرت حق از او عذرى را  منايد، و وى را به خود واگذارد، و هر كس را خداوند به خود واگذارد هالك مى

  .پذيرد منى

  :و نيز فرمود

  »3« .مْؤِمناً  اْحِسْن ُجماَوَرَة َمْن جاَوَرَك َتُكنْ 

  .با مهسايه نيكى كن تا مؤمن باشى

  :امري املؤمنني عليه السالم درفرازهائى ملكوتى فرموده است

______________________________  
  .169: ؛ ثواب االعمال11، حديث 26، باب 349/ 8: حبار األنوار -)1(
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  .11500، حديث 7، باب 52/ 9: ؛ وسائل الشيعة30، حديث 67، باب 363/ 73: حبار األنوار -)2(

  .201: ؛ األماىل، شيخ صدوق9885، حديث 73، باب 426/ 8: مستدرك الوسائل -)3(

  355: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .ِمْن َعالَمِة اللُّْؤِم ُسوءُ اجلِْوارِ 

  .هاى زشىت، بد مهسايگى است از نشانه

  :فرمايند مىامام موسى بن جعفر عليه السالم 

  »2« .لَْيَس ُحْسُن اجلِْواِر َكفَّ اْالذى، َولِكْن ُحْسُن اجلِْواِر الصَّبـُْر َعَلى اْالذى

  .خوش مهسايگى به خوددارى از اذّيت نيست، خوش مهسايگى صرب بر آزار مهسايه است

  :فرمايد امام على عليه السالم مى

  »3« .ِمْن ُحْسِن اْجلاِر تـََفقُُّد اْجلارِ 

  .دجلوئى از مهسايه از خوش مهسايگى است

   حق مهسايه در كالم امام سّجاد عليه السالم

  

  :فرمايد حضرت سّجاد عليه السالم در باب حّق مهسايه در رساله حقوق مى

در وقىت كه غايب است حقوق او را از هر جهت حفظ كىن؛ وقىت كه حاضر است احرتامش منائى؛ اگر به او ظلم و 
هاى  ها و بدى اريش برخيزى؛ چه حاضر باشد چه غايب از كمك به او دريغ نورزى، در جستجوى عيبستمى شد به ي

  .او نباشى

هاى خودت  هاى او بدون اين كه اراده داشته باشى و خبواهى بفهمى پى بردى، در مورد دانسته اگر به چيزى از عيب
  .نسبت به معايب او بسيار راز نگهدار و پرده پوش باشى
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______________________________  
  .10011، حديث 437: غرر احلكم -)1(

  .409: ؛ حتف العقول25، باب 320/ 75: حبار األنوار -)2(

  .85: ؛ حتف العقول8، باب 232/ 74: حبار األنوار -)3(

  356: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

مباش و به عبارت ديگر اسرتاق مسع نسبت به او نداشته اش  هاى او در خانه از طريقى كه او ىب خرب است مراقب گفته
  .باش

داىن كه تذكر تو را خواهد پذيرفت، تنها ميانه  اگر به كارهاى زشىت از او آگاه شدى، رازش را بر مال مساز و چنانكه مى
  .خودتان مطالب الزم را از روى خريخواهى با او در ميان بگذار

هاى او درگذرى و با او  در برابر نعمت هائى كه دارد بر او حسد نربى، از لغزش ها او را تنها نگذارى، هنگام سخىت
گريد او را يارى دهى، اگر از روى  سخت نگريى، تقصري او را ناديده بگريى و بدى او را ببخشى، وقىت مورد ستم قرار مى

هاى  ناسزاگويان را از او بازدارى، نقشه ناداىن رفتار نامناسىب هم از او ديدى از جا در نروى، و نيز زبان مالمتگران و
  »1« .مكارانه را ىب اثر سازى و رفتارى بزرگوارانه با او داشته باشى، و در اين كارها بايسىت از خدا كمك بگريى

   ارزش شيعيان - 2

  .ارزش شيعه به خاطر مهرنگى او در عقايد و اخالق و اعمال با امامان معصوم عليهم السالم است

كه مراجع   -ز رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فقط اهل بيت پيامرب صلى اهللا عليه و آله و نّواب عاّمه آنانشيعه پس ا
  .داند را واجب االطاعه مى -تقليد و عاملان واجد شرايطند

به توحيد شيعه توحيد قرآن است، شيعه به روز جزا پايبند است، فقه شيعه فقه اهل بيت است، شيعه با ستم و ستمگران 
ى از منكر را واجب مى   .داند گرچه به قيمت جان او متام شود هيچ عنوان سازش ندارد، امر به معروف و 

هر روز براى شيعه عاشورا است، يعىن روز ستيز با ظاملان و ستمگران و طاغوت هاست، و هر سرزمني براى شيعه  
  .كربالست
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   اهى جز قرآنتشيع مهان اسالم قرآن و آيني ناب حمّمدى است، شيعه ر 

______________________________  
  .144: راه و رسم زندگى از نظر امام سّجاد -)1(

  357: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .شناسد، و رهرباىن پس از پيامرب جز رهربان معصوم را اعتقاد ندارد منى

چراغ هدايت، پس از مرگ رسول خدا تاكنون شيعه براى بقاى خود و حفظ متابعت از اهل بيت، و روشن نگاه داشنت 
ن شدن  از البالى زندان ها و تبعيدها، و خاك و خون و ايثار و شهادت گذشته، و اين روش را تا ظهور امام دوازدهم و 

  .دهد سفره عدل و عدالت ادامه مى

مت نه عقايد و اعمال از جانب علماى اى كه در زمي هاى ناروا و ناجوامنردانه شيعه براى دفاع از هويت خود در برابر 
اى علمى و فىن و استدالىل را نوشته، و از اين راه حجت  رتين كتا اهل سّنت در طول قرون و اعصار به او زده شده، 

  .خدا را بر متام جهانيان متام كرده است

النّص «، و »املراجعات«، »اصل الشيعة و اصوهلا«، »عبقات«، »شاىف«، »احقاق احلق«، »الفني«شيعه با نوشنت كتاب 
كه برخى » الذريعة«و » تأسيس العلوم«و » أعيان الشيعة«، و »الغدير«، و كتاب جهاىن »دالئل الصدق«، »و االجتهاد

ا از چند هزار صفحه جتاوز مى كند، صحت و سالمت و استحكام و قدرت و نريومندى معنوى راه خود را ثابت   از آ
را به روى غري بسته و دست رد بر سينه ناحمرم زده، و مهچون خورشيد وسط روز از نظر  كرده، و باب هر شك و ترديد

  .علمى و درسىت راه در ميان متام مذاهب اسالمى درخشيده است

پذير از امامان معصوم، و بنده خدا، و تابع آيات قرآن، و تسليم فقه جعفرى است،  شيعه اقتداگر به متام انبيا و رنگ
  .به سينه از رسول خدا گرفته شده، رسوىل كه علم و دانشش را از حضرت حق دريافت كرده استفقهى كه سينه 

شيعه فقط و فقط تابع عقايد حّقه است، عقايدى كه از چشمه زالل وحى گرفته شده، و عاشق عبادت و طاعت 
  .اوستخداست، عبادت و طاعىت كه فرامني و دستورهايش درقرآن، و در گفتار پيامرب و اهل بيت 

   شيعه عالقه مند به حسنات اخالقى و متنّفر از رذايل نفسى، و دلباخته اولياى
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  358: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .اهلى، و دمشن دمشنان خداست

داند، و  اند، باب اجتهاد را مفتوح مى شيعه بر خالف اهل سّنت كه فقه خود را در چهارچوب فقه چهار نفر حبس كرده
  .كند جمتهد زنده اعلم و فتاوى او كه زمان و مكان و مصاحل امت در آن حلاظ شده، پريوى مىاز 

   تفسري آيه قرآن به شيعه

  :شّدت و كثرت زمحات خالصانه شيعه باعث شده كه رسول اهلى وائمه طاهرين عليهم السالم اعالم كنند

ت، بر ماست كه آن حقوق را ادا كنيم و به خصوص به شيعيان ما را بر ما حقوقى است الزم، چه در دنيا و چه در آخر 
 »1« .هنگام مرگ و در برزخ و در آخرت به زيارت آنان آئيم و اين پاك باختگان را مشمول شفاعت خود قرار دهيم

  :امام صادق عليه السالم در تفسري آيه

  »2« »َو الَّذيَن آَمُنوا َو الّلُه َوِىلُّ اْلُمْؤِمننيَ  انَّ اْوَىل الّناِس بِاْبراِهيَم َللَّذيَن اتـَّبَـُعوُه َو هَذا النَِّىبُّ 

از او پريوى كردند، و ]  از روى حقيقت[اند كه  كساىن]  از جهت پيوند وانتساب معنوى[مسلماً نزديكرتين مردم به ابراهيم 
  .سرپرست مؤمنان است و خدا ياور و] ترند از مهه به او نزديك[اند  اميان آورده] به او[اين پيامرب و كساىن كه 

  :فرمودند

______________________________  
؛ تفسري فرات 609، حديث 304: ؛ األماىل، شيخ طوسى44، حديث 15، باب 24/ 65: حبار األنوار -)1(

  .552، حديث 552: الكوىف

  .68): 3(آل عمران  -)2(

  359: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .اْتباُعُهمْ ُهُم اْالِئمَُّة َو 
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ايند َو الَّذيَن آَمُنوا  منظور از مجله پس از رسول خداوند،  »1« .امامان معصوم كه جانشينان بر حق پيامربند و تابعان آ
  .در طول اين پانزده قرن، جز شيعه كسى تابع دوازده امام معصوم نبوده است

  :و نيز حضرت صادق در توضيح اين آيه فرمودند

سالم به خدا قسم بر دين ابراهيم و طريق اوست، و مشا اى شيعيان ما، سزاوارترين مردم به ابراهيم يا على امام على عليه ال
  »2« .هستيد

   شيعه در روايات

  :فرمودند حضرت امام حسني عليه السالم مى

  »3« .ما اْعَلُم اَحداً َعلى ِملَِّة اْبراِهيَم االَّ َحنُْن َو شيَعتُنا

  .جهان بر آيني اهلى ابراهيم جز خودمان دوازده امام و پريوامنان خرب ندارممن يك نفر را در اين 

  :فرمود حضرت صادق عليه السالم مى

ُقوا الّلَه َو  ذِلَك ِبَورٍَع َو اْجِتهاٍد، فـََواِهللا ما يَقَبُل الّلُه اّال ِمْنُكْم، فَاتـَّ   َو الّلِه انَُّكْم َلَعلى ديِن الّلِه َو ديِن َمالِئَكِتِه، َفاعيُنونا َعلى
  »4« .ُكفُّوا اْلِسَنَتُكْم، َصلُّوا ِىف َمساِجدُِكْم َفاذا َمتَيـََّز النَّاُس فـََتَميـَُّزوا

______________________________  
  .سوره آل عمران 68، ذيل آيه 177/ 1: ؛ تفسري العياشى2، حديث 16، باب 84/ 65: حبار األنوار -)1(

  .سوره آل عمران 68، ذيل آيه 177/ 1: ؛ تفسري العياشى3، حديث 16، باب 84/ 65: حبار األنوار -)2(

  .88، حديث 185/ 1: ؛ تفسري العياشى4، حديث 16، باب 84/ 65: حبار األنوار -)3(

  .9524، حديث 1، باب 311/ 8: مستدرك الوسائل -)4(
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آيني خدا و مالئكه هستيد، مرا به پاكدامىن و كوشش در عبادت و اطاعت كمك كنيد،  مشا شيعيان ما بر! به خدا قسم
به خدا قسم در اين جهان و آن جهان اعمال غري مشا قبول خنواهد شد، پس تقواى اهلى را در متام شؤون حيات مراعات 

ون مردم به يكسو شدند، مشا هم به كنيد، و در مسأله زبان، مردم خوددارى باشيد، و در مساجد خود مناز بگزاريد، و چ
  .طرف ماآئيد

  :حضرت صادق عليه السالم به من فرمود: گويد عّباد بن زياد مى

  »1« .ما َعلى ِملَِّة اْبراِهيَم اَحٌد َغريُُكْم، َو ما يـَْقَبُل الّلُه اّال ِمْنُكْم، َو اليـَْغِفُر الذُّنُوَب اّال َلُكمْ ! يا َعّبادُ 

كند، و گناهان غري مشا را  مشا شيعيان ما بر آيني ابراهيم نيست، خداوند از غري مشا عمل قبول منىاحدى جز ! اى عّباد
  .خبشد منى

   خصوصيات شيعه در روايات

  

حضرت صادق عليه السالم پس از بيان اين حقيقت كه شيعه در راه خدا، و بر صراط ابراهيم و مهه انبيا و پريو امامان 
  :فرمايند اين طايفه اين چنني اشاره مىمعصوم است، به خصوصيات 

َد َعُدوِّنا، َو اىل اْمواهلِِْم َكْيَف اْمَتِحُنوا َشيَعَتنا ِعْنَد َمواقيِت الصََّلواِت َكْيَف ُحماَفَظتـُُهْم َعَلْيها، َو اىل اْسرارِنا َكْيَف ِحْفُظُهْم َهلا ِعنْ 
ِِْم فِيها؟   »2« ُمواساتـُُهْم ِالْخوا

هنگام اوقات مناز امتحان كنيد كه حمافظتشان بر مناز چگونه است و ببينيد در برابر دمشنان ما حافظ  شيعيان ما را به
   اسرار هستند يا نه، و مواسات با مال

______________________________  
  .56، حديث 16، باب 147/ 1: ؛ احملاسن307، حديث 29، باب 121/ 1: وسائل الشيعة -)1(

  .38: ؛ قرب االسناد1، حديث 19، باب 149/ 65: رحبار األنوا -)2(
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  ورزند؟ منايند يا خبل مى را نسبت به برادران ديىن رعايت مى

  :حضرت باقر درباره اوصاف شيعه خطاب به يكى از شيعيان فرمود

الغر، سرسبزى چهره و پوست از دست داده،  شيعيان على عليه السالم، از كثرت كوشش در راه خدا، رنگ پريده،
چون شب رسد خواب را تبديل به عبادت كنند، صورت در . خشك لب، شكم به پشت چسبيده، زرد رنگ هستند

ند، سجده و گريه و دعاى آنان زياد است، مردم دخلوش به زخارف دنيايند و آنان در بسرت حزن و  پيشگاه حق بر زمني 
  :اى از شيعه فرمودند دق عليه السالم خطاب به عدهامام صا »1« .اندوهند

اْلُفُضوِل َو قَبيِح ُكونُوا َلنا َزيْناً َو الَتُكونُوا َعَلْينا َشْينًا، قُوُلوا لِلنَّاِس ُحْسناً، َواْحَفُظوا اْلِسَنَتُكْم، َو ُكفُّوها َعِن ! َمعا ِشَر الشِّيَعةِ 
  »2« .اْلَقْولِ 

تقوا و عمل صاحل زينت ما باشيد، كارى نكنيد كه باعث نفرت ديگران از ائمه طاهرين شويد، با ورع و ! اى مجعيت شيعه
مت و دروغ حفظ كنيد، از زيادى سخن و كالم بد بپرهيزيد   .با مردم خوش بگوئيد، زبان از غيبت و 

  :امري املؤمنني عليه السالم فرمود

به حضرت  . آمرزد و اين مّنىت از حق بر خوىب آنان است ا مىآنان كه مطيع ما هستند، خداوند مهربان گناهان آنان ر 
  آنان كه مطيع مشايند كيانند؟: گفتند

كنند،  آن مردمى كه خداوند را يكتا دانسته و شريكى براى او قائل نيستند، و او را آن چنان كه هست وصف مى: فرمود
ام واجبات و ترك حمرمات مطيع حّقند، اوقات خود را به ياد و به حمّمد صلى اهللا عليه و آله پيامربش اميان دارند، و در اجن

   كنند، خود را از حرص و خبل خدا و صلوات بر حمّمد و آل حمّمد زنده مى

______________________________  
  .214، حديث 20، باب 90/ 1: ؛ وسائل الشيعة2، حديث 19، باب 149/ 65: حبار األنوار -)1(

  .16063، حديث 19، باب 193/ 12: ؛ وسائل الشيعة3، حديث 79، باب 310/ 68: حبار األنوار -)2(
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 »1« .و نسبت به حقوق ماىل منعى ندارند. منايند منايند، و آنچه را خداوند از زكات بر آنان واجب منوده ادا مى حفظ مى
  :حضرت صادق عليه السالم فرمود

ا اْصح   »2« .اُب َجْعَفٍر َمِن اْشَتدَّ َوَرُعُه، َو َعِمَل ِخلالِِقهِ امنَّ

  .ياران امام صادق آنانند كه داراى ورع شديد، و عمل براى خدايند

  :و نيز آن حضرت فرمود

  :شيعيان ما را اين نشانه هاست

 -8يك ركعت مناز پنجاه و  -7عبادت  -6زهد  - 5امانتدارى  - 4وفادارى  -3كوشش در راه حق   -2پاك دامىن  - 1
از  »3« .اجتناب از متام حمرمات -12اجنام حج خانه حق  - 11پرداخت زكات  -10روزه دارى  -9شب زنده دارى 

  :حضرت صادق عليه السالم درباره شيعه پرسيدند فرمود

ى اوامر حق براى رسيدن منايند، در اجرا ها را آشكار مى كنند، خوىب از قبايح پرهيز مى. آورند ها را جبا مى شيعيان ما خوىب
حضرت صادق عليه  »4« .كنند، اينان از ما و به سوى ما و با ما هستند هر كجا كه ما باشيم به حرمت اهلى شتاب مى

  :السالم به مفّضل بن عمر فرمود

ا شيَعُة َعِلىٍّ عليه السالم َمْن َعفَّ َبْطُنُه َو فـَْرُجُه، َو اْشَتدَّ ِجهاُدُه، َو َعِملَ  ِخلالِِقِه، َو َرجا ثَوابَُه، َو خاَف ِعقابَُه، َفاذا َرأَْيَت  َفامنَّ
  .اولِئَك َفاولِئَك َشيَعُة َجْعُفرٍ 

______________________________  
  .12921، حديث 18، باب 257/ 11: ؛ مستدرك الوسائل12، حديث 19، باب 163/ 65: حبار األنوار -)1(

  .12974، حديث 21، باب 270/ 11: ؛ مستدرك الوسائل18حديث  ،19، باب 166/ 65: حبار األنوار -)2(

  .1، حديث 2: ؛ صفات الشيعة23، حديث 19، باب 167/ 65: حبار األنوار -)3(

  .32، حديث 17: ؛ صفات الشيعة29، حديث 19، باب 169/ 65: حبار األنوار -)4(
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هاى اهلى  فظ و نگهدارنده شكم و شهوت از حرام است، داراى كوشش سخت، و جمرى برنامهشيعه على عليه السالم حا
باشد، چون چنني مردمى را ديدى، بدان كه اينان شيعه امام  است، به ثواب حق اميد دارد و از عذاب اهلى بيمناك مى

  .جعفر صادق عليه السالم هستند

  :و آله از مفهوم آيات از رسول خدا صلى اهللا عليه: گويد ابن عّباس مى

  »1« »ِىف َجنّاِت النَِّعيمِ * اولِئَك اْلُمَقرَّبُونَ * َوالّساِبُقوَن الّساِبُقونَ 

شت.* اند اينان مقربان.* اند]  به رمحت و آمرزش[كه پيشى گريندگان ]  به اعمال نيك[و پيشى گريندگان  هاى  در 
  .اند پرنعمت

شت دارند و مقرّبان : جربئيل به من گفت: فرمود: پرسيدم مقصود على عليه السالم و شيعيان اوست، اينان سبقت به 
  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله به على عليه السالم فرمود »2« .درگاه حّقند به گراميداشىت كه خدا نسبت به آنان دارد

  »3« .َك ِىف اْجلَنَّةِ اْنَت يا َعِلىُّ َو اْصحاُبَك ِىف اْجلَنَِّة، اْنَت يا َعِلىُّ َو اْتباعُ 

شت هستيد، اى على! يا على شت هستيد! تو و اصحاب تو در    .تو و پريوان تو در 

  :حضرت صادق عليه السالم به مجعى از شيعيان فرمودند

؟ اَىل اْجلَنَِّة َو الّلِه، اَىل اْجلَنَِّة َو الّلِه، اَىل اْجلَنَِّة َو انَّ الّناَس اَخُذوا َمييناً َو ِمشاًال َو انَُّكْم َلزِْمُتْم صاِحَبُكْم، فَاَىل اْيَن تـََرْوَن يُريُد ِبُكمْ 
  »4« .الّلهِ 

______________________________  
  .12 -10): 56(واقعه  -)1(

  .104، حديث 72: ؛ األماىل، شيخ طوسى14، ذيل حديث 12، باب 335/ 35: حبار األنوار -)2(

  .224، حديث 138: ؛ األماىل، شيخ طوسى53، حديث 91 ، باب27/ 40: حبار األنوار -)3(

  .264، حديث 158: ؛ األماىل، شيخ طوسى36، حديث 15، باب 21/ 65: حبار األنوار -)4(
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  364: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

شت، كنيد عاقبت مشا كجاست؟  مردم به راست و چپ گرايش پيدا كردند، مشا متوسل به امام حق شديد، فكر مى واللَّه 
شت است شت، و اللَّه    .و اللَّه 

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله به امرياملؤمنني عليه السالم فرمود

هاى مشا مهانند ماه شب چهارده نوراىن و روشن است، از  آئيد در حاىل كه چهره تو و شيعيانت از قرب بريون مى! يا على
ترسند وىل مشا ترس نداريد، مردم  درسايه عرش هستيد، مردم مى. ا برطرف شدهها از مش ها درآمده، غصه شدايد و سخىت

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود »1« .حمزونند وىل مشا شاد هستيد، مردم در حسابند و مشا سرسفره حق

ت ربوبيت، مناز و روزه و شب زنده دارِى عاشق على عليه السالم قبول حق است، و دعايش را در پيشگاه حضر 
شت از جانب خداوند به او  مستجاب بدانيد كه هر كس حمّب على باشد، برابر هر رگى كه در بدن دارد شهرى در 

  .بدانيد حمب آل حمّمد از حساب و ميزان و صراط در امان است. شود عطا مى

شت او هستم يد هر كس آل حمّمد را دمشن بدارد، بدان. بدانيد هر كس بر عشق حمّمد و آل حمّمد مبريد من با انبيا كفيل 
رسول خدا صلى اهللا عليه و  »2« .مأيوس از رمحت خداست: گردد در حاىل كه بني دو چشم او نوشته وارد قيامت مى

  :آله به على عليه السالم فرمود

ا اهانت كند به تو   شيعيان تو رستگاران روز قيامتند، هر كس به يكى از آ

______________________________  
  .293/ 2: ؛ ارشاد القلوب، ديلمى50، حديث 15، باب 27/ 65: حبار األنوار -)1(

  .235/ 2: ؛ ارشاد القلوب، ديلمى84، ذيل حديث 15، باب 40/ 65: حبار األنوار -)2(
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ر كس به من اهانت كند خداوند او را وارد جهّنم اهانت كرده، و هر كس به تو اهانت منايد به من اهانت منوده، و ه
  :گويد سلمان فارسى مى »1« .منايد و جهّنم بدجائى است كند و وى را در آن جا ابدى مى مى
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يا على : روزى خدمت رسول خدا صلى اهللا عليه و آله بودم، به ناگاه على بن ابيطالب عليه السالم وارد شد، به او فرمود
  :فرمود. چرا يا رسول اللَّه: عرضه داشتتو را بشارت ندهم؟ 

كه حضرت حق، تو و عاشقانت را هفت خصلت عنايت . دهد اين حبيب من جربئيل است از جانب خداوند خرب مى
  :فرموده

مدارا در وقت موت، انس در وحشت، نور به هنگام ظلمت، امنّيت به وقت ناامىن، عدالت به وقت ميزان، اجازه عبور 
شت قبل از متام مردم از متام امتبر صراط، دخول  فضايل شيعه و درجات او در قيامت، و  »2« .ها به هشتاد سال در 

عنايىت كه حضرت حق به آنان دارد، و لطفى كه از جانب پيامرب و امامان معصوم به اين طايفه به عنوان اداى حق شيعه 
، »برهان«د، چه خوب است در اين زمينه به تفسري زن شود، در معارف اسالمى و كتب معتربه مهچون دريا موج مى مى
ينابيع «، و در ميان كتب اهل سّنت به »نور الثقلني«عّالمه اميىن، تفسري » الغدير«، »حبار األنوار«، »بشارة املصطفى«

  .مراجعه كنيد» املوّدة

   حقوق برادر مؤمن

  :در جهت رعايت حقوق در مجلهاحتمال دارد درخواست آن امام مهام از حضرت حق براى يافنت توفيق 

______________________________  
  .8، حديث 16: ؛ األماىل، شيخ صدوق1، حديث 15، باب 7/ 65: حبار األنوار -)1(

  .15، حديث 336: ؛ األماىل، شيخ صدوق4، حديث 15، باب 9/ 65: حبار األنوار -)2(
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  ...اْلعارِفَني ِحبَقِّنا  َو َمواِىلَّ 

  .و دوستاىن كه عارف به حق ما هستند

  .حقوقى باشد كه به مقتضاى اميان، هر مؤمىن بر مؤمن ديگر دارد

ا اشاره مى   :شود در اين زمينه چند روايت است كه به آ
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  :رمودبه حضرت صادق عليه السالم عرضه داشتم حق مؤمن بر مؤمن چيست؟ ف«: گويد ابومأمون حارثى مى

  .او را از دل و جان و صادقانه دوست بدارد - 1

  .با او در مال مهراهى كند - 2

  .اش سرپرسىت منايد جباى او از خانواده - 3

  .چون به او ستم شود اورا يارى دهد - 4

ره و غنيمىت كه حق اوست بستاند و به او حتويل دهد - 5   .در زمان عدم حضور او 

  .ايدقرب او را پس ازمرگ زيارت من - 6

  .به او ستم نكند - 7

  .او را گول نزند - 8

  .به او خيانت نورزد - 9

  .او را وانگذارد -10

  .وى را دروغگو نشمارد -11

ا رابطه معنوى جبا مناند -12   .به او اّف نگويد و اگر به او اّف گويد ميان آ

  .تو دمشن مىن، اگر بگويد كافر شود: به او نگويد -13

  »1« .»ننمايد كه اگر او را متهم منايد اميان در دلش آب شود مهچون منك كه در آب مضمحل شوداو را مّتهم  -14

______________________________  
  .16100، حديث 122، باب 207/ 12: ؛ وسائل الشيعة7، حديث 171/ 2: الكاىف -)1(
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   امام صادق عليه السالمحق مسلمان بر مسلمان در كالم 

براى او هفت : حق مسلمان بر مسلمان چيست؟ فرمود: به حضرت صادق عليه السالم گفتم: گويد معّلى بن خنيس مى
ره ا را ضايع گذارد از واليت و اطاعت خدا بريون است، و براى او نزد خدا هيچ  اى  حق واجب است كه اگر يكى از آ

  .از بندگى نيست

ا چيستند؟ فرمود: گفتمبه حضرت   ا را ضايع   به راسىت كه من بر تو مهربامن و مى! اى معّلى: فدايت شوم آ ترسم كه آ
  :عرضه داشتم. كىن و حمافظت ننماىي و به كار نبندى

  .الَحْوَل َوالقـُوََّة اّال ِبالّلهِ 

ا اين است آسان: فرمود   :تر آ

  .دارى، و بد دارى براى او آنچه را براى خود بد دارى دوست دارى براى او آنچه را براى خود دوست - 1

  .از خشم او كناره كىن و خشنودى او را پريوى منائى و فرمان او را بربى - 2

  .او را كمك كىن با خودت و دارائيت و زبانت و دستت و پايت - 3

  .چشم او و راهنماى او و آئينه او باشى - 4

  .لباس بگردد باشى و او تشنه مباند، نپوشى و او ىبسري نباشى و او گرسنه باشد، سرياب ن - 5

اگر تو را خدمتكارى است، و برادرت از آوردن خدمتكار به خاطر تنگدسىت عاجز است، خدمتكار خود را بفرسىت  - 6
ن منايد   .تا جامه او را بشويد و خوراك او را مهّيا سازد، و بسرت او را 

را بپذيرى، به وقت مرض به عيادتش بروى، در جنازه او حاضر شوى، و هر گاه به سوگند او وفادارى كىن، دعوت او  - 7
بداىن براى او حاجىت است به اجنام آن برايش پيشدسىت كىن و او را واندارى تا از تو خواهش كند، با شتاب در اجنام آن 

   وهر گاه چنني كردى دوسىت خود را به دوسىت او پيوسىت و دوسىت او را به. بكوش

  368: ، ص9 ري و شرح صحيفه سجاديه، جتفس

  :فرمايد حضرت فيض در زمينه دوسىت و حمّبت و اداى حقوقى كه دو يار بر هم دارند مى »1« .دوسىت خود وصل كردى
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  بيا تا مونس هم يار هم غمخوار هم باشيم
 

  انيس جان غم فرسوده بيمار هم باشيم

ر يكديگر سوزمي   شب آيد مشع هم گردمي و 
 

شود چون روز دست و پاى هم در كار هم 
  باشيم

  دواى هم شفاى هم براى هم فداى هم
 

  دل هم جان هم جانان هم دلدار هم باشيم

به هم يك تن شومي و يك دل و يك رنگ و يك 
   پيشه

  سرى در كارهم آرمي و دوش بارهم باشيم

 اى تا در ميان آيد جدائى را نباشد زهره
 

  رد هم پرگار هم باشيمبه هم آرمي سربر گ

ر يكدگر مريمي   حيات يكدگر باشيم و 
 

  گهى خندان زهم گه خسته و افگار هم باشيم

  

ر هم   به وقت هشيارى عقل كل گردمي 
 

  چو وقت مسىت آيد ساغر سرشار هم باشيم

  مجال يكدگر گردمي و عيب يكدگر پوشيم
 

  قبا و جّبه و پرياهن و دستار هم باشيم

  غم هم شادى هم دين هم دنياى هم گردمي
 

  بالى يكدگر را چاره و ناچار هم باشيم

  

  )فيض كاشاىن(

______________________________  
  .16097، حديث 122، باب 205/ 12: ؛ وسائل الشيعة2، حديث 169/ 2: الكاىف -)1(
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َقاَمِة ُسنَِّتَك َو اْألَْخِذ ِمبََحاِسِن أََدِبَك ِيف ِإْرفَاِق َضِعيِفِهْم َو َسدِّ َخلَِّتِهْم َو ِعَياَدِة َمرِيِضهِ َو َوفـِّْقُهْم [ َو ِهَداَيِة » 2«ْم ِإلِ
ِِْم َو ُنْصَرِة َمْظُلوِمِهْم َو ُحْسِن ُمَواَساِِْم ُمْستَـْرِشِدِهْم َو ُمَناَصَحِة ُمْسَتِشِريِهْم َو تـََعهُِّد َقاِدِمِهْم َو ِكْتَماِن َأْسرَارِِهْم َو َسْرتِ عَ  ْورَا

ْفَضاِل َو ِإْعطَاِء َما جيَُِب َهلُْم قـَْبَل السَُّؤالِ    ] ِباْلَماُعوِن َو اْلَعْوِد َعَلْيِهْم ِباجلَِْدِة َو اْإلِ

اخالقت براى سود رساندن به ناتوانشان،  ات، فرا گرفنت حماسن برپا داشنت روش و طريقه: و آنان را به اين امور موفق فرما
جربان كردن تنگدسىت شان، عيادت بيمارشان، هدايت كردن مسافرشان، پنهان داشنت اسرارشان، پوشاندن عيوبشان، يارى 
دادن به مظلومشان، خوب كمك كردن به آنان در ماحيتاج زندگيشان، احسان به ايشان با مال و ثروت و خبشش فراوان، 

  .آنچه براى آنان الزم است پيش از درخواستشانعطا كردن 

   زيارت مؤمن در روايات

در مسئله ارفاق به ضعيف و پيشگريى از فقر و عيادت مريض و مسئله هدايت و خريخواهى در مباحث قبل، مفصل 
  .حبث شد

  .شود مىپوشى و يارى مظلوم به چند روايت اشاره  در اين جا در زمينه زيارت مؤمن و رازدارى و عيب

  :امام صادق عليه السالم فرمود

  370: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اال ِطْبَت َو طاَبْت : ْلَف َمَلٍك يُناُدونَهُ َمْن زاَر اخاُه ِلّلِه ال ِلَغْريِِه اْلِتماَس َمْوِعِد الّلِه، َو تـََنجُِّز ما ِعْنَد الّلِه، وَكََّل الّلُه ِبِه َسْبعَني ا
  »1« .نَّةُ َلَك اجلَْ 

هر كس برادر ديىن خود را زيارت كند و اين زيارتش تنها و تنها براى خدا باشد، به خواهش نويد اهلى و دريافت آنچه نزد 
شت: خداوند است، حضرت حق هفتاد هزار فرشته برگمارد كه فرياد زنند   .پاكيزه گشىت و خوش باد براى تو 

  :و نيز آن حضرت فرمود

  »2« .ايّاَى ُزْرَت، َو َثواُبَك َعَلىَّ، َوَلْسُت اْرضى َلَك َثواباً ُدوَن اْجلَنَّةِ :  الّلِه قاَل الّلُه َعزََّوَجلَّ َمْن زاَر اخاُه ِىف 
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مرا ديدن كردى، و اجر و ثوابت بر من است، و : هر كه در راه خشنودى حق برادرش را ديدن كند، خداى عّزوّجل فرمايد
  .شت نپسندممن براى تو ثواىب كمرت از 

  :از حضرت صادق عليه السالم شنيدم: گويد يعقوب بن شعيب مى

  »3« .َمْن زاَر اخاُه ِىف جاِنِب اْلِمْصِر اْبِتغاَء َوْجِه الّلِه فـَُهَو َزْورُُه، َو َحقٌّ َعلى الّلِه اْن ُيْكرَِم َزْورَهُ 

پس او زاير خداست، و بر خداوند است كه  هر كه برادر ديىن خود را كه در يك سوى شهر است براى خدا ديدن كند
  .زاير خود را ارمجند دارد

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  اْنَت َضْيفى َو زاِئرى، َعَلّى ِقراَك،: َمْن زاَر اخاُه ِىف بـَْيِتِه قاَل الّلُه َعزََّوَجلَّ َلهُ 

______________________________  
  .12220، حديث 77، باب 379/ 10: ؛ مستدرك الوسائل1، حديث 175/ 2: الكاىف -)1(

  .19865، حديث 97، باب 584/ 14: ؛ وسائل الشيعة4، حديث 176/ 2: الكاىف -)2(

  .5، حديث 176/ 2: ؛ الكاىف5، حديث 21، باب 345/ 71: حبار األنوار -)3(

  371: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .اجلَْنََّة ِحبُبَِّك ايّاهُ َو َقْد اْوَجْبُت َلَك 

تو مهمان و زاير من هسىت، پذيرائى از تو بر من : هر كه از برادر خود در خانه او ديدن كند خداوند عّزوجّل فرمايد
شت را بر تو واجب كردم به خاطر اين كه برادر مؤمنت را دوست دارى   .است، و من 

  :حضرت باقر عليه السالم فرمود

، َو َرُجٌل زارَاخاُه اْلُمْؤِمَن ِىف اللِّه، َو َرُجٌل آثـََر اخاهُ : َعزََّوَجلَّ َجنًَّة الَيْدُخُلها االَّ َثالثَةٌ انَّ لِّلِه  َرُجٌل َحَكَم َعلى نـَْفِسِه بِاحلَْقِّ
  »2« .اْلُمْؤِمَن ِىف الّلهِ 
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شىت است كه در آن در نيايد جز سه كس ود به حق قضاوت كند، و مردى كه مردى كه درباره خ: براى خداى عّزوّجل 
برادر مؤمن خود را براى خدا ديدن كند، و مردى كه در راه رضاى حق برادر ديىن خود را در رفع نيازمنديهايش بر خود 

  .مقدم بدارد

   رازدارى در روايات

  :فرمايد رازدارى آن اندازه مهم است كه حضرت زين العابدين عليه السالم مى

  :اىنِّ افْـَتَدْيُت َخْصَلتَـْنيِ ِىف الشِّيَعِة لَنا ِببـَْعِض حلَِْم ساِعدى َوِدْدُت َو الّلهِ 

  »3« .النـَّْزِق َو ِقلَِّة اْلِكْتمانِ 

كج : من دوست دارم براى دو خصلت بد كه در شيعه ما هست گوشت استخوان دستم را عوض بدهم تا رفع شوند
  !خلقى، و كمى راز نگهدارى

  :فرمايد حضرت صادق عليه السالم مى

______________________________  
  .6، حديث 176/ 2: ؛ الكاىف6، حديث 21، باب 345/ 71: حبار األنوار -)1(

  .19862، حديث 97، باب 582/ 14: ؛ وسائل الشيعة11، حديث 178/ 2: الكاىف -)2(

  .21448، حديث 32، باب 235/ 16: ؛ وسائل الشيعة1، حديث 221/ 2: الكاىف -)3(

  372: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .الصَّْربِ َو اْلِكْتمانِ : ءٍ  اِمَر النّاُس ِخبَْصَلتَـْنيِ َفَضيـَُّعوُمها َفصاُروا ِمنـُْهما َعلى َغْريِ َشىْ 

ا ىب مهه چيز شدند   .رازدارىصرب و : مردم به دو خصلت فرمان يافتند و هر دو را ضايع كردند، و به خاطر ضايع كردن آ

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود
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ى َعنـُْهْم ُكلُّ ِفتـَْنٍة ُمْظِلَمٍة، لَْيُسوا ُطوىب ِلَعْبٍد نـُْوَمٍة، َعَرَفُه الّلُه َو َملْ يـَْعرِْفُه النّاُس، اولِئَك َمصابيُح اْهلُدى، َو يَنابيُع اْلِعْلِم، يـَْنَجلِ 
  »2« .فاِة اْلُمراِئنيَ ِباْلَمذاييِع اْلُبُذِر، َو ال ِباجلُْ 

هاى دانش، به  هاى هدايت، و سرچشمه خوشا بر بنده گمنام، خدا او را شناسد و مردم او را نشناسند، آنانند چراغ
ا هر فتنه تريه و تارى برطرف گردد، فاش كننده و پرده بردار از اسرار منى باشند، و ناسپاس و رياكار و خودمنا  واسطه آ

  .نيستند

عليه السالم در باب اسرار مذهب كه خمالفان و معاندان حتمل آن را ندارند، و فاش شدنش باعث زمحت  امام صادق
  :شيعيان است، فرمودند

  »3« .انَّ اْمَرنا َمْسُتوٌر ُمَقنٌَّع ِباْلميثاِق، َفَمْن َهَتَك َعَلْينا اَذلَُّه اللّهُ 

حضرت حق گرفته روپوش دارد، هر كه پرده آن را به زبان خود  راسىت كه برنامه ما زير پرده است، و به وسيله پيماىن كه
  .بدرد، خداوند خوار و ذليلش كند

  :و نيز آن حضرت فرمود

______________________________  
  .21449، حديث 32، باب 236/ 16: ؛ وسائل الشيعة2، حديث 222/ 2: الكاىف -)1(

  .21478، حديث 34، باب 248/ 16: ؛ وسائل الشيعة11، حديث 225/ 2: الكاىف -)2(

  .15، حديث 226/ 2: ؛ الكاىف32، حديث 45، باب 83/ 72: حبار األنوار -)3(

  373: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« . َسبيِل الّلهِ نـََفُس اْلَمْهُموِم لَنا اْلُمْغَتمِّ ِلظُْلِمنا َتسبيٌح، َو َمهُُّه ِالْمرِنا ِعباَدٌة، َو ِكْتمانُهُ ِلِسرِّنا ِجهاٌد ِىف 

باشد، و توجه به امر  تنگ است، تسبيح مى نفس كسى كه براى ما ناراحت است و از ستمى كه بر ما شده غمناك و دل
  .ما عبادت، و رازنگهدارى او براى ما جهاد در راه خداست

  :فرمايد حضرت صادق عليه السالم در باب بدى فاش كردن راز مى
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  :َعيـََّر اْقواماً ِباْالذاَعِة ِىف قـَْوِلِه َعزََّوَجلَّ  انَّ الّلَه َعزََّوَجلَّ 

  »2« »َو اذا جاَءُهْم اْمٌر ِمَن اْالْمِن اوِاْخلَْوِف اذاُعوا ِبهِ 

  »3« .َفايّاُكْم َواْالذاَعةِ 

  :خداى عّزوّجل مردمى را براى فاش كردن اسرار سرزنش كرده و فرموده است

ا مطلىب راجع به «   ».كنند امنّيت و ناامىن برسد آن را فاش مىو هرگاه به آ

  .پس بپرهيزيد از فاش كردن اسرار

  :و نيز آن حضرت فرمود

  :منظور خداوند از آيه شريفه

  »4« »َويـَْقتـُُلوَن اْالْنِبياَء ِبَغْريِ َحقٍّ 

  .كشتند و پيامربان را به ناحق مى

ا را به خدا قسم با مششري خود نكشتند، بلكه     راز آنان را فاشاين است كه آ

______________________________  
  .21485، حديث 34، باب 249/ 16: ؛ وسائل الشيعة16، حديث 226/ 2: الكاىف -)1(

  .83): 4(نساء  -)2(

  .1، حديث 369/ 2: ؛ الكاىف34، حديث 45، باب 84/ 72: حبار األنوار -)3(

  .112): 3(آل عمران  -)4(

  374: ، ص9 ، جتفسري و شرح صحيفه سجاديه

  »1« .كردند و شهرت دادند تا كشته شدند
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   عيب پوشى در روايات

در باب امهيت عيب پوشى و بدى جستجو كردن از عيوب مردم روايات بسيار مهمى وارد شده كه به رواياتى از باب 
  :كنم منونه اشاره مى

  :از حضرت باقر و حضرت صادق عليهما السالم روايت شده است

ا يـَْوماًماَيُكوُن اْلَعْبُد اَىل اْلُكْفِر اْن يُواِخَى الرَُّجَل َعَلى الدِّيِن فـَُيْحِصَى َعَلْيِه َعَثراتِِه َو َزّالتِِه لِيـَُعنـِّفَ اقْـَرُب ما    »2« .ُه ِ

ا ها و خطاهاى او را مشاره كند ت نزديكرتين وضعى كه عبد به كفر دارد، اين است كه با مردى برادر ديىن باشد، و لغزش
اسرزنش منايد   .يك روزى او را بدآ

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

ِِْم تـََتبََّع اليا َمْعَشَر َمْن اْسَلَم بِِلساِنِه َو َملْ ُخيَلِِّص اْالمياَن اىل قـَْلِبِه، الَتُذمُّوا اْلُمْسِلمَني، َو التـََتبـَُّعوا َعوْ  ِِْم، َفانَُّه َمْن تـََتبََّع َعْورا ّلهُ را
  »3« .َعْوَرَتُه، َو َمْن تـََتبََّع الّلُه َتعاىل َعْوَرَتُه يـَْفَضُحُه َوَلْو ِىف بـَْيِتهِ 

هاى آنان را  هايتان راه نيافته، مسلمانان را نكوهش مكنيد، و عيب اى گروه كساىن كه به زبان اسالم آورده، و اميان به دل
  دنبال ننماييد؛ زيرا هر كه از

______________________________  
  .21483، حديث 34، باب 249/ 16: ؛ وسائل الشيعة7، حديث 371/ 2: الكاىف -)1(

  .1، حديث 354/ 2: ؛ الكاىف20، حديث 65، باب 217/ 72: حبار األنوار -)2(

  .16293، حديث 150، باب 275/ 12: ؛ وسائل الشيعة2، حديث 354/ 2: الكاىف -)3(

  375: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ا دنباله گريى كند خدا از عيب او دنبال كند، و هر كه خداوند دنبال عيب او برآيد رسوايش سازد گرچه در  عيوب آ
  .اش باشد خانه
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   يارى مظلوم در روايات

  :امرياملؤمنني عليه السالم در شب شهادت به حضرت حسن و حسني عليهما السالم در يك مجله فرمود

  »1« .َخْصَماً، َو ِلْلَمْظُلوِم َعْوناً ُكونا ِللظّاملِِ 

  .دمشن ستمگر، و ياور ستمديده باشيد

  :فرمايد رسول گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله در يارى مظلوم مى

ْنيا   داُوَد ُقْل ِلُفالِن اجلَبَّاِر اىنّ   اىل  انَّ اللََّه اْوحى نْيا َعَلى الدُّ   َدْعَوَة اْلَمْظُلوِم َو تـَْنُصَرُه فَاىنّ   َولِكْن ِلتَـُردَّ َعّىن َملْ ابـَْعْثَك لَِتْجَمَع الدُّ
  »2« .اْن اْنُصَرُه َو انـَْتِصَر َلُه ِممَّْن ظُِلَم ِحبَْضرَتِِه َو َملْ يـَْنُصْرهُ   نـَْفسى  آلَْيُت َعلى

ن تو را در اين مقام قرار ندادم  به فالن سلطان جبار بگو م: به درسىت كه خداى متعال به داود عليه السالم وحى فرمود كه
ا را  كه دنيا را مجع آورى كىن و اموال را بر روى يكديگر انباشته مناىي، ليكن تو را فرستادم كه ناله مظلومان را رد كىن و آ

سى كه ام كه مظلوم را يارى كنم و انتقام بگريم از آن ك ام و بر خود الزم كرده يارى كىن، به درسىت كه من قسم ياد كرده
  .مظلوم در حضور او ظلم شده و او ياريش نكرده است

  :فرمايد و نيز مى

  »3« .ِسْر ِستََّه اْمياٍل اْنُصِر اْلَمْظُلومَ !  يا َعلى

  .براى يارى مظلوم شايسته است شش ميل راه بپيماىي! ياعلى

  :فرمايد و نيز مى

______________________________  
  .13821، حديث 1، باب 180/ 12: مستدرك الوسائل؛ 47نامه : ج البالغه -)1(

  .76/ 1: ؛ ارشاد القلوب، ديلمى24، حديث 3، باب 40/ 14: حبار األنوار -)2(

  .5762، حديث 361/ 4: ؛ من الحيضره الفقيه3، حديث 3، باب 52/ 74: حبار األنوار -)3(
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  376: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .ِبظُْلِم اَحٍد َغَفَر اللَُّه َلُه ما اْجتَـَرمَ َمْن اْصَبَح اليـَُهمُّ 

  .خدايش هر چه جرم كند، بيامرزد. هر كه صبح كند و قصد ستم به كسى نداشته باشد

  :فرمايد امام على عليه السالم مى

  »2« .اْحَسُن اْلَعْدِل ُنْصَرُة اْلَمْظُلومِ 

  .نيكوترين عدل يارى كردن ستم رسيده است

  :فرمايد السالم مىامام على عليه 

ا خاَف اْلِقصاَص َمْن َكفَّ َعْن ظُْلِم النَّاسِ    »3« .ِإمنَّ

  .ترسد كند مهانا از قصاص مى آن كه از ستم به مردم خوددارى مى

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

  »4« .ِمْن بـَْعِدهِ   َعِقِبه  ُوْلِدِه اْو َعلى  اْو َعلى  ِمبِْثِلهَمِن اْرَتَكَب اَحداً ِبظُْلٍم بـََعَث اللَُّه َعزََّوَجلَّ َعَلْيِه َمْن َيْظِلُمُه 

هر كسى ستمى كند خداوند بر او برانگيزاند كسى را كه مانند مهان ستم را به او يا به فرزندش يا به نژادش بعد از او 
  .منايد

  تر عدل اندر جهاىن بود نيك
 

  اعانت به مظلوم و بيچارگان

 گر تو دادستمديده را دهى  
 

 به دادت رسد حق به روز معاد

  

  )باقرى بيدهندى(
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______________________________  
  .8، حديث 332/ 2: ؛ الكاىف62، حديث 79، باب 330/ 72: حبار األنوار -)1(

  .10210، حديث 446: غرر احلكم -)2(

  .273: ؛ ثواب االعمال25، حديث 79، باب 313/ 72: حبار األنوار -)3(

  .273: ؛ ثواب االعمال23، حديث 79، باب 313/ 72: حبار األنوار -)4(

  377: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .باشد دمشىن با ظامل و شتافنت به يارى مظلوم از اهّم واجبات اهلى است كه سسىت در آن، سبب عذاب ابدى مى

  378: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ْحَساِن ُمِسيئَـُهْم َو أُْعِرُض بِالتََّجاُوِز َعْن ظَاِلِمِهْم َو َأْستَـْعِمُل ُحْسَن اَو » 3«[  » 4«لظَّنِّ ِيف َكافَِّتِهْم اْجَعْلِين اللَُّهمَّ َأْجِزي بِاْإلِ
َواُضعاً َو َأِرقُّ َعَلى َأْهِل الَْبَالِء ِمنـُْهْم َرْمحًَة َو ُأِسرُّ َهلُْم َو أَتـََوىلَّ ِباْلِربِّ َعامَّتَـُهْم َو أَُغضُّ َبَصِري َعنـُْهْم ِعفًَّة َو أُِلُني َجاِنِيب َهلُْم تَـ 

  ] َهلُْم َما َأْرَعى ِخلَاصَِّيت ِباْلَغْيِب َمَودًَّة َو ُأِحبُّ بـََقاَء النـِّْعَمِة ِعْنَدُهْم ُنْصحاً َو أُوِجُب َهلُْم َما أُوِجُب حلَِامَِّيت َو َأْرَعى 

نظر   رار ده كه بدكارشان را به نيكى و خوىب پاداش دهم و از ستمكارشان با گذشت و خبشش صرفمرا چنان ق! خدايا
كنم، درباره مهه آنان خوش گماىن را به كار گريم، متامشان را با نيكوكارى سرپرسىت كنم، عفيفانه چشم از خطايشان 

ورم، در پنهان دوسىت خود را بر آنان ظاهر سازم، بپوشم، فروتنانه با آنان نرم باشم، مهربانانه بر بالديده آنان رقت آ
دامن، براى آنان الزم بدامن، آنچه براى خمصوصان خود  خريخواهانه دوام نعمتشان را خبواهم، آنچه براى اقوام خود الزم مى

  .كنم، براى آنان رعايت كنم رعايت مى

   برخورد نيكو با مهسايه

اى درباره برخورد نيكو با مهسايگان، براى متام اقشار  اكيد و عنايت ويژهدر اسالم درباره نيكى به مهسايگان سفارش 
   باشد از اين رو در بياىن دل نشني و دقيق، رسول گرامى جامعه وارد شده است و فرقى بني مسلمانان و كافر منى

  379: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج
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  :فرمايد اسالم صلى اهللا عليه و آله مى

، َحقُّ اْالْسالِم َو َفِمنـُْهْم َمْن َلُه َثالثَُة ُحُقوٍق، َحقُّ اْالْسالِم َو َحقُّ اجلِْواِر َو َحقُّ الِقراَبِة َو ِمنـُْهْم َمْن َلُه َحقَّانِ : َثالثَهٌ اْجلرياُن 
  »1« .َحقُّ اجلِْواِر َو ِمنـُْهْم َمْن َلُه َحقُّ واِحٌد، اْلكاِفُر َلُه َحقُّ اجلِْوارِ 

اى كه از خويشاوندان انسان است كه هم حق  اى كه سه حق دارد و آن مهسايه مهسايه: ه قسم هستندها س مهسايه
اى كه دو حق دارد و آن مهسايه مسلماىن است كه هم  خويشاوندى دارد و هم حق اسالم و هم حق مهسايگى، مهسايه

  .افر استاى كه يك حق دارد و آن مهسايه ك حق اسالم دارد و هم حق مهسايگى، مهسايه

  :فرمايد و در جاى ديگر درباره بداخالقى نسبت به مهسايه مى

ا َفقالَ   ْؤذىقيَل ِلَرُسوِل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله انَّ ُفالنََة تـَُقوُم النَّهاَر َو تـَُقوُم اللَّْيَل َو ِهَى َسيَِّئُة اْخلُْلِق تُـ  ا ِبِلساِ َ الَخيـَْر : ِجريا
  »2« .النَّارِ  فيها، ِهَى ِمْن اْهلِ 

كند، وىل  ها را عبادت مى گريد و شب فالن زن روزها را روزه مى: خدمت حضرت رسول صلى اهللا عليه و آله عرض شد
او از اين كارها : كند، رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود ها را اذيت مى در عني حال بد اخالق است و مهسايه
  .هد شداستفاده خنواهد كرد و گرفتار آتش خوا

ها و نيكى و خوش رفتارى با آنان، نه تنها در دنيا موجب بركات و تفضل خداوند است، بلكه در  آرى، احرتام به مهسايه
  .آن دنيا هم مشمول غفران و رمحت اهلى خواهد شد

  در بىن اسرائيل مرد: امام كاظم عليه السالم به من فرمود: كند على بن يقطني عرض مى

______________________________  
  .9878، حديث 72، باب 424/ 8: ؛ مستدرك الوسائل389/ 2: روضة الواعظني -)1(

  .90/ 1: ؛ جمموعة ورّام92، باب 394/ 68: حبار األنوار -)2(

  380: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

كرد و  مهرباىن و خوش خلقى رفتار مىمؤمىن بود كه مهسايه كافرى داشت و اين شخص كافر مهيشه به مهسايه مؤمنش با 
اى از خاك خمصوص در آتش برزخ قرار داد كه او را از آتش برزخ حفظ كند و  چون آن كافر ُمرد، خداوند برايش خانه
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ها و مهرباىن است كه تو به مهسايه مؤمن خود   اين جايگاه اثر خوىب: شود رساند و به كافر گفته مى خداوند به او روزى مى
توجه داشنت به مهسايه و دجلوئى كردن از او، آن قدر مهم و  »1« .خدا به تو خبشيده است كه منى سوزىكردى، 

  :فرمايد پرامهّّيت است كه خداوند در جواب درخواست حضرت يعقوب عليه السالم مى

اَلْيِه َلْو   اللَُّه تَباَرَك َو َتعاىل  َعيـَْىنَّ َو اْذَهْبَت ابـَْىنَّ، َفاْوَحى اْذَهْبتَ   يا َربِّ اما تـَْرَمحُىن  انَّ يـَْعُقوَب َلمَّا َذَهَب ِمْنُه اْبُن يامَني نادى
نَـُهما َو لِكْن اما َتْذُكُر الشَّاَة َذَحبَْتها َو َشَويـَْتها َو  َنَك َو بـَيـْ َجْنِبَك صاِئٌم َملْ   اَكْلَت َو ُفالٌن اىلاَمتـُُّهما َألَْحيَـْيتـُُهما َحىتَّ اْمجََع بـَيـْ

  »2« .ِنْلُه ِمْنها َشْيئاً تُ 

كىن؟ دو چشمم را كه   به من رحم منى! بار پروردگارا: حضرت يعقوب عليه السالم چون بنيامني را از دست داد عرض كرد
  گرفىت و دو فرزندامن را كه بردى؟

كنم، وىل آيا به ياد  اگر من آن دو را يعىن يوسف و بنيامني را مريانده باشم برايت زنده مى! اى يعقوب: خداوند وحى كرد
ا  دارى آن گوسفندى را كه سر بريدى و بريان كردى و خوردى و فالىن در مهسايگى تو روزه بود و چيزى از آن را به آ

  .ندادى

______________________________  
  .169: ؛ ثواب االعمال48، حديث 24، باب 297/ 8: حبار األنوار -)1(

  .1585، حديث 88، باب 130/ 12: ؛ وسائل الشيعة28، حديث 9باب  ،264/ 12: حبار األنوار -)2(

  381: ، ص9 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ِيف َحقِّي ُهْم َو زِْدُهْم َبِصريًَة اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو اْرزُْقِين ِمْثَل َذِلَك ِمنـُْهْم َو اْجَعْل ِيل َأْوَىف احلُُْظوِظ ِفيَما ِعْندَ » 5«[ 
  .]َو َمْعرَِفًة ِبَفْضِلي َحىتَّ َيْسَعُدوا ِيب َو َأْسَعَد ِِْم آِمَني َربَّ اْلَعاَلِمنيَ 

ره بر حممد و آلش درود فرست، و مرا هم از جانب ايشان، رفتارى به مهني صورت نصيب فرما، و كامل! خدايا هاىي   ترين 
ان را در حق من و معرفتشان را به فضل من افزون فرما، تا به خاطر من كه نزد ايشان است براى من قرار ده، و بصريتش

  .دعامي را مستجاب كن! پروردگار جهانيان. خبت شوم خبت شوند، و من نيز به خاطر آنان نيك نيك
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