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  7: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

   تفسري و شرح صحيفه سّجاديه جلد يازدهم

  

   استاد حسني انصاريان

  39دعاى 

  

   طلب عفو و رمحت

َحمَْرٍم َو اْزِو ِحْرِصي َعْن ُكلِّ َمْأمثٍَ َو اْمنَـْعِين َعْن َأَذى ُكلِّ ُمْؤِمٍن َو اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو اْكِسْر َشْهَوِيت َعْن ُكلِّ » 1«
َا َعْبٍد نَاَل ِمينِّ َما َحَظْرَت َعَلْيِه َو انـْتَـَهَك ِمينِّ َما َحَجْزَت َعَلْيِه َفَمَضى ِبُظَالَمِيت » 2«ُمْؤِمَنٍة َو ُمْسِلٍم َو ُمْسِلَمٍة   َميِّتاً اللَُّهمَّ َو َأميُّ

ْفُه َعَلى َما اْرَتَكَب ِيفَّ َو َال َتْكِشْفُه َعمَّا َأْو َحَصَلْت ِيل ِقبَـَلُه َحّياً َفاْغِفْر َلُه َما َأملََّ ِبِه ِمينِّ َو اْعُف َلُه َعمَّا أَْدبـََر ِبِه َعينِّ َو َال َتقِ 
ِقَني َو َأْعَلى اْكَتَسَب ِيب َو اْجَعْل َما َمسَْحُت ِبِه ِمَن اْلَعْفِو َعنـْهُ  ْم َو تـَبَـرَّْعُت ِبِه ِمَن الصََّدَقِة َعَلْيِهْم أَزَْكى َصَدَقاِت اْلُمَتَصدِّ

َو  كَ َو َعوِّْضِين ِمْن َعْفِوي َعنـُْهْم َعْفَوَك َو ِمْن ُدَعاِئي َهلُْم َرْمحََتَك َحىتَّ َيْسَعَد ُكلُّ َواِحٍد ِمنَّا بَِفْضلِ » 3«ِصَالِت اْلُمتَـَقرِِّبَني 
َا َعْبٍد ِمْن َعِبيِدَك أَْدرََكُه ِمينِّ َدَرٌك َأْو َمسَُّه ِمْن نَاِحَيِيت َأًذى َأْو حلََِقُه ِيب أَ » 4«يـَْنُجَو ُكلٌّ ِمنَّا ِمبَنَِّك  ْو ِبَسَبِيب ظُْلٌم فـَُفتُّهُ اللَُّهمَّ َو َأميُّ

ُمثَّ ِقِين َما يُوِجُب َلهُ » 5«ٍد َو آِلِه َو َأْرِضِه َعينِّ ِمْن ُوْجِدَك َو َأْوِفِه َحقَُّه ِمْن ِعْنِدَك ِحبَقِِّه َأْو َسبَـْقُتُه ِمبَْظِلَمِتِه َفَصلِّ َعَلى ُحمَمَّ 
ِإنََّك ِإْن ُتَكاِفِين بِاحلَْقِّ َهُض ِبُسْخِطَك فَ ُحْكُمَك َو َخلِّْصِين ِممَّا َحيُْكُم ِبِه َعْدُلَك َفِإنَّ قـُوَِّيت َال َتْسَتِقلُّ بَِنِقَمِتَك َو ِإنَّ َطاَقِيت َال تـَنْـ 

َما َال يـُْنِقُصَك بَْذُلُه َو َأْسَتْحِمُلَك َما َال يـَبـَْهُظَك  -يَا ِإهلَِي -اللَُّهمَّ ِإينِّ َأْستَـْوِهُبكَ » 6«تـُْهِلْكِين َو ِإالَّ تـََغمَّْدِين ِبَرْمحَِتَك تُوِبْقِين 
َا ِمنْ نـَفْ  -يَا ِإهلَِي -َأْستَـْوِهُبكَ » 7«َمحُْلُه     ِسَي الَِّيت َملْ َختُْلْقَها لَِتْمَتِنَع ِ
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 َِ َا ِإَىل نـَْفٍع َو َلِكْن أَْنَشْأتـََها ِإثـَْباتاً ِلُقْدرَِتَك َعَلى ِمْثِلَها َو اْحِتَجاجاً  ِمْن  َو َأْسَتْحِمُلكَ » 8«ا َعَلى َشْكِلَها ُسوٍء َأْو لَِتَطرََّق ِ
َفَصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو َهْب لِنَـْفِسي َعَلى ظُْلِمَها » 9«ُذنُوِيب َما َقْد بـََهَظِين َمحُْلُه َو َأْسَتِعُني ِبَك َعَلى َما َقْد َفَدَحِين ِثْقُلُه 
َل َعْفُوَك الظَّاِلِمَني نـَْفِسي َو وَكِّْل َرْمحََتَك ِباْحِتَماِل ِإْصِري َفَكْم َقْد حلََِقْت َرْمحَُتَك بِالْ  َفَصلِّ َعَلى » 10«ُمِسيِئَني َو َكْم َقْد مشَِ

تَـْوِفيِقَك ِمْن َوَرَطاِت اْلُمْجرِِمَني َفَأْصَبَح ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو اْجَعْلِين ُأْسَوَة َمْن َقْد أَنـَْهْضَتُه بَِتَجاُوزَِك َعْن َمَصارِِع اْخلَاِطِئَني َو َخلَّْصَتُه بِ 
تـَْفَعْلهُ ِمبَْن َال َجيَْحُد  -يَا ِإهلَِي -ِإنََّك ِإْن تـَْفَعْل َذِلكَ » 11«َق َعْفِوَك ِمْن ِإَساِر ُسْخِطَك َو َعِتيَق ُصْنِعَك ِمْن َوثَاِق َعْدِلَك َطِلي

ِمبَْن َخْوُفُه ِمْنَك َأْكثـَُر ِمْن َطَمِعِه  -يَا ِإهلَِي -تـَْفَعْل َذِلكَ » 12«اْسِتْحَقاَق ُعُقوبَِتَك َو َال يـُبَـرُِّئ نـَْفَسُه ِمِن اْسِتيَجاِب نَِقَمِتَك 
وَن َطَمُعُه اْغِرتَاراً َبْل ِلِقلَِّة َحَسَناتِِه بـَْنيَ ِفيَك َو ِمبَْن يَْأُسهُ ِمَن النََّجاِة َأوَْكُد ِمْن َرَجائِِه لِْلَخَالِص َال َأْن َيُكوَن يَْأُسُه قـُُنوطاً َأْو َأْن َيكُ 

يِع تَِبَعاتِِه  َسيَِّئاِتهِ  َفَأْهٌل َأْن َال يـَْغتَـرَّ ِبَك الصِّدِّيُقوَن َو َال يـَْيَأَس ِمْنَك  -يَا ِإهلَِي -فََأمَّا أَْنتَ » 13«َو َضْعِف ُحَجِجِه ِيف مجَِ
تـََعاَىل ِذْكُرَك َعِن اْلَمْذُكورِيَن َو » 14«َأَحٍد َحقَُّه  اْلُمْجرُِموَن ِألَنََّك الرَّبُّ اْلَعِظيُم الَِّذي َال َميَْنُع َأَحداً َفْضَلُه َو َال َيْستَـْقِصي ِمنْ 

يِع اْلَمْخُلوِقَني فـََلَك احلَْْمُد َعَلى َذِلَك يَ    .ا َربَّ اْلَعاَلِمنيَ تـََقدََّسْت َأْمسَاُؤَك َعِن اْلَمْنُسوِبَني َو َفَشْت ِنْعَمُتَك ِيف مجَِ
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ِين َعْن َأَذى ُكلِّ ُمْؤِمٍن َو ُهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو اْكِسْر َشْهَوِيت َعْن ُكلِّ َحمَْرٍم َو اْزِو ِحْرِصي َعْن ُكلِّ َمْأمثٍَ َو اْمنَـعْ اللَّ » 1[
  ]ُمْؤِمَنٍة َو ُمْسِلٍم َو ُمْسِلَمةٍ 

ى در هم شكن، و ميل شديدم را از هر معصيىت دور بر حممد و آلش درود فرست، و بناى شهومت را از هر حرام! خدايا
  .دار، و مرا از آزردن هر مرد مؤمن و زن مؤمنه، و هر مرد مسلمان و زن مسلمه باز دار

   شهوت نفس

اى است كه حضرت حق به امانت در وجود انسان قرار داده، تا به وسيله آن امور معيشت و زندگى  شهوت و ميل، غريزه
  .م را براى خود فراهم منايددنيا، و لّذات الز 

اين ميل و شهوت از ابتداى كار، بايد با قواعد اهلّيه و مسائل ملكوتّيه و حالل و حرام اهلى و توّجه به ثواب و عقاب  
  .كنرتل شود
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در اين صورت شهوت، خصلت عّفت و ورع، تقوا و پاكى، صداقت و درسىت، راسىت و امانت، كرامت و شرافت و ساير 
گردد، و سعادت دنيا و آخرت او تأمني  شود، و آدمى مصداق خليفه حق، و منبع هدايت مى انسان زنده مىحسنات در 

  .گردد مى

   اگر ميل و شهوت آزاد مباند از آدمى موجودى حريص بر انواع گناهان و معاصى
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  .آورد اى به بار مى منه و مسلم و مسلمههاى حمّرم و جتاوز به حقوق هر مؤمن و مؤ  و لّذت

  .كند هاى فساد انگيز وادار مى كنرتل و آزاد، آدمى را به دست اندازى انواع برنامه شهوت ىب

ميل خارج از اندازه چه در امور مادى و چه در امور معنوى انسان را ديو سريت، عاصى، خطاكار، طاغوتى، شيطان، و 
  .منايد اب جاوداىن مىمستحق هالكت ابدى و شايسته عذ

دهد كه از حضرت حق خبواهيد شهوت و ميل مشا را نسبت به هر حرامى  به مهني خاطر امام معصوم به ما تعليم مى
فرونشاند، و هيبت اين آتش خطرناك را كه مقدمه آتش قيامت است با دست قدرتش بشكند، و متايل به گناه را برگرداند 

دهد، تا در درجه اول، وجود خود انسان و در مرحله بعد، وجود هر مؤمن و مؤمنه  و جهتش را به عبادت و طاعت سوق
  .و مسلم و مسلمه از آزار آدمى در امان مباند

  .گردد شهوت، وقىت در نفس و جان و در درون انسان كنرتل شد، منافع عظيمى نصيب انسان مى

دل، درك لّذت مناجات، تأثريپذيرى از تذّكرات اهلّيه،  صفا و پاكى قلب، حيات قرحيه، نفوذ بصريت، َجَوالن فكر، رّقت
حضور قلب، نّيت پاك، حالت انكسار و ذّلت و خضوع و خشوع، و نفرت از شّر و شرارت و بدى و فساد، و صرب در 

بال و ابتال، و توّجه به مواقف قيامت، و ثواب صاحلان و عذاب جمرمان، و واليت و حكومت بر خويش، و تسّلط بر 
اّماره، و ورع و تقوا، و كم خواىب و شب بيدارى، و دعا و مناز در سحر، و حال مواظبت بر عبادت، و كم خورى  نفس

و حالل خورى، و در نتيجه سامل ماندن از انواع امراض، و سبكباىل و سبكبارى در معيشت، و كم خرجى، و ايثار و 
  صدقه و انفاق و كار خري، و خوش اخالقى و مهرباىن، و
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هاى اهلّيه و قواعد ملكوتّيه و مسائل عرشّيه  دارى، مهگى نتيجه كنرتل شهوت و اميال به وسيله برنامه صداقت و امانت
  .است
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َا َعْبٍد نَاَل ِمينِّ َما َحَظْرَت َعلَ » 2«[  ْيِه َو انـْتَـَهَك ِمينِّ َما َحَجْزَت َعَلْيِه َفَمَضى ِبُظَالَمِيت َميِّتاً َأْو َحَصَلْت ِيل ِقبَـَلهُ اللَُّهمَّ َو َأميُّ
ا اْكَتَسَب ِيب َو اْجَعْل  َو َال َتْكِشْفُه َعمَّ َحّياً َفاْغِفْر َلهُ َما َأملََّ ِبِه ِمينِّ َو اْعُف َلُه َعمَّا أَْدبـََر ِبِه َعينِّ َو َال َتِقْفهُ َعَلى َما اْرَتَكَب ِيفَّ 

َو » 3«َو َأْعَلى ِصَالِت اْلُمتـََقرِِّبَني  َما َمسَْحُت ِبِه ِمَن اْلَعْفِو َعنـُْهْم َو تـَبَـرَّْعُت ِبِه ِمَن الصََّدَقِة َعَلْيِهْم َأزَْكى َصَدَقاِت اْلُمَتَصدِِّقنيَ 
  ] َهلُْم َرْمحََتَك َحىتَّ َيْسَعَد ُكلُّ َواِحٍد ِمنَّا ِبَفْضِلَك َو يـَْنُجَو ُكلٌّ ِمنَّا ِمبَنِّكَ  َعوِّْضِين ِمْن َعْفِوي َعنـُْهْم َعْفَوَك َو ِمْن ُدَعاِئي

اى نسبت به من مرتكب كارى شده كه آن كار را بر او حرام كردى، يا پرده حرمت مرا كه دريدنش را بر او  هر بنده! خدايا
داشته مرده، يا در حاىل كه هنوز زنده است، حّقى از من برعهده او  ممنوع كردى دريده، پس زير بار ستمى كه بر من

ثابت است؛ پس او را نسبت به ستمى كه بر من روا داشته بيامرز، و در رابطه با حقى كه از من پاميال كرده عفو فرما، و 
يش نساز، و اين عفو و  درباره آنچه با من كرده مؤاخذه مكن، و به خاطر گناهاىن كه با ستم بر من مرتكب شده رسوا

ترين صدقات  گذشتم را از آنان و چشم پوشى و كار نيكى كه بدون چشم داشت نسبت به آنان اجنام دادم، از پرفايده
   صدقه دهندگان و باالترين عطاهاى مقرّبني
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مقابل دعامي براى آنان رمحتت را عوض قرار ده، تا هر يك پيشگاهت قرار ده، و در برابر عفو من از آنان عفوت، و در 
  .از ما به سبب فزون خبشيت سعادمتند شومي، و هر كداممان حمض احسانت رستگار گردمي

   درخواست خبشش و گذشت از ديگران

به اين در معارف ديىن بسيار . يكى از حقوق مسلمانان بر يكديگر، اصالح ذات البني يا مهان آشىت بني مردم است
  .اند موضوع امهّيت داده شده كه به عنوان يكى از برترين عبادات معرىف گرديده است و بزرگان دين بر آن ّمهت گماشته

  :هاى خويش به فرزندانش، حلظاتى پيش از شهادت فرمود امريمؤمنان على عليه السالم در آخرين سفارش

ْعُت َجدَُّكما َرُسوُل الّله صلى اهللا ع   »1« .َصالُح ذاِت اْلبَـْنيِ اْفَضُل ِمْن عامَِّة الصَّلوِة َو الصِّيامِ : ليه و آله يـَُقولُ َفاّىن مسَِ
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رت است اصالح ذات: فرمود از جد مشا رسول الّله صلى اهللا عليه و آله شنيدم مى   .البني از عموم مناز و روزه 

  :فرمايد امام صادق عليه السالم در اين باره مى

بُّها   »2« .اللَُّه ِإْصالُح بـَْنيِ النَّاِس ِإذا َتفاَسُدوا َو َتقاُرُب بـَْيِنِهْم ِإذا َتباَعُدوا َصَدَقٌة حيُِ

ا  خبششى، كه خداوند دوست دارد؛ آشىت و پيوند دادن بني مردم است به هنگامى كه به فساد گرايند و نزديك ساخنت آ
  .به يكديگر است به هنگامى كه از يكديگر دور شوند

______________________________  
  .47نامه : ج البالغه -)1(

  .6، حديث 101، باب 44/ 73: ؛ حبار األنوار1، حديث 209/ 2: الكاىف -)2(

  14: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

آتش  از آن مجله صدقه زباىن است كه ميان مردم با سخن شيوا و شريين واسطه شود و تالش كند تا : صدقه اقسامى دارد
ها را خاموش كند و با تشويق به گذشت و مهرباىن و طلب آمرزش و حاللّيت براى رضاى خدا بني آنان صلح و  كينه

  :فرمايد و بر اين اساس خداوند متعال براى اين بزرگوارى؛ پاداش بزرگى در خور چنني تالشى عطا مى. دوسىت برقرار كند

ْوَف  َمْن أََمَر ِبَصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف َأْو ِإْصلِح بـَْنيَ النَّاِس َوَمن يـَْفَعْل َذ ِلَك ابِْتَغآءَ َمْرَضاِت اللَِّه َفسَ َال َخيـَْر ِىف َكِثٍري ّمن جنَّْواُهْم ِإالَّ 
  »1« »نـُْؤتِيِه َأْجرًا َعِظًيما

الح در ميان مردم به صدقه، يا كار نيك، يا اص]  از اين طريق[هاى آنان خريى نيست، جز كسى كه  در بسيارى از رازگوىي
  .فرمان دهد؛ و هر كه براى طلب خشنودى خدا چنني كند، پس پاداش بزرگى به او خواهيم داد

پروردگار در اين آيه شريفه آشىت دادن را در كنار صدقه و كار نيك قرار داده است و روشن است كه اگر به مهراه رضايت 
امر به معروف يا صدقه زباىن آشكار، شايد سبب شرمندگى و  خداوند باشد، چه پاداش نيكى خواهد داشت؛ زيرا گاهى

ا دعا و درخواست آمرزش براى پيوند  جلاجت كسى بشود بايد به دور ازچشم ديگران و پنهاىن عمل كرد و كمرتين آ
  .هاست ها و گذشت از حّق خويش براى ارتباط پيدا كردن بني انسان خوردن دل
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گانه مؤمن بر برادر مؤمن، اين روايت است كه پيامرب گرامى  هاى سى مسلمان و حقاز جامعرتين روايات در باب حقوق 
  :فرمايد اسالم صلى اهللا عليه و آله مى

َو َيْستـُُر َعْوَرُتُه َو يُقيُل َعثْـرَتَُه، َو يـَْرَحُم ِعبـْرََتُه ِلْلُمْسِلِم َعَلى َأِخيِه َثالثُوَن َحّقاً ال بـَرَاَئَة َلُه ِمْنها ِإالَّ ِباْألداِء َأِو اْلَعْفِو يـَْغِفُر زِلََّتُه، َو 
  يـَْقَبُل َمْعِذرََتُه َو يـَرُدُّ 

______________________________  
  .114): 4(نساء  -)1(

  15: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« ....ِذمََّتُه   ِغْيَبَتُه َو يُِدُمي َنِصيَحَتُه َو َحيَْفُظ ُخلََّتُه َو يـَْرَعى

ا حاصل منى شود؛ مگر به اداى اين حقوق يا عفو   مسلمان بر برادر مسلمانش سى حق دارد كه برائت ذّمه براى او از آ
ها نسبت به او مهربان باشد، اسرار او را پنهان دارد، اشتباهات او را جربان   هاى او را ببخشد، در ناراحىت لغزش. كردن او

گويان از او دفاع كند، مهواره خريخواه او باشد، دوسىت او را پاسدارى كند، پيمان او را كند، عذر او را بپذيرد، در برابر بد 
  ....رعايت كند و 

كنند هيچ جاى  هاى برادران مؤمن به يكديگر راه دارد و درد و شادى را به مهديگر منتقل مى بدون شك در اينكه دل
گرفنت برخى حقوق نسبت به ديگران اسباب آزار و اذّيت مؤمنان حبثى نيست؛ اّما بايد حق را در نظر گرفت كه با ناديده  

شود،  ها آشكار مى ها و شكايت گرايد، كينه شكند، رفتارها به سردى و خشكى مى ها مى در اين ميان دل. شود فراهم مى
  .يابد هاى ناگهاىن و خودكشى پايان مى گردد و گاهى به مرگ ها قطع مى رابطه

آيد و او خود را در  هاى شيطاىن و شيفتگى بسيار به دنيا در انسان پديد مى هجوم وسوسه زيرا اين حالت گاهى از
اى او را در زندان فشار بالها و  دهد و گاهى خداوند براى آزمايش يا ساخنت بنده وضعّيت نفاق و دودىل قرار مى
ها پخته  داند كه آدم در كوره سخىت ىكند، وىل من اندازد و او احساس دلتنگى و بدخبىت مى مشكالت مادى و معنوى مى

  .پردازد شود و انساىن بزرگ دل و نيكوكار و عزيز در خدمت بندگان خدا به أداى حقوق مى مى

______________________________  
  .321: ؛ أعالم الدين36، حديث 15، باب 236/ 71: حبار األنوار -)1(
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  16: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

آنكه علت اندوه خود را بداند؟  شود ىب مردى غمگني مى: شده است كه از امام كاظم عليه السالم سؤال شد روايت
  :فرمود

دليل شاد شود، پس در اداى حقوق  چون اين حال غم به او رسد بايد بداند كه برادرش غمى دارد و مهچنني اگر ىب
سازد، آن  به حقيقت انسان را به بندگى حق نزديك مى حضرت در اين استدعا، »1« .جوييم برادران از خدا مدد مى

  .چنان كه از خود هر گونه سست عنصرى را دور كرده و فقط در پى كسب اراده و رضايت بارى تعاىل است

چه حقوق شخصى را ناديده گرفته و خواسته خود را بر رضاى حق مقّدم . كند كدامني عمل رضاى حق را جلب مى
دارد كه اين طلب  ح آن برآيد و جانب حق را برگزيند و چنانچه معصوم از خداوند درخواست مىداشته است تا در اصال

اده و . عفو و غفران پنهان مباند كه در آشكار، حق كسى از بني نرود و آن كه ستم منوده اعالن نشود بلكه پا را فراتر 
  .حمّبت خداوند مّنان باشد اى خالصانه در راه جذب كند تا هديه براى او دعاى رمحت و گذشت مى

  :فرمايد اند كه به نيازمندان يارى ندهند، مى خداوند متعال به صاحبان مال كه سوگند خورده

يَـْعُفواْ َوْلَيْصَفُحواْ َأَال حتُِبُّوَن َواْلَمسِكَني َو اْلُمهِجرِيَن ِىف َسِبيِل اللَِّه َو لْ   َو َاليَْأَتِل أُْوُلواْ اْلَفْضِل ِمنُكْم َو السََّعِة َأن يـُْؤُتواْ أُْوِىل اْلُقْرَىب 
  »2« »َأن يـَْغِفَر اللَّهُ َلُكْم َو اللَُّه َغُفوٌر رَِّحيمٌ 

و از ميان مشا كساىن كه دارندگان ثروت و گشايش ماىل هستند، نبايد سوگند ياد كنند كه از انفاق مال به خويشاوندان و 
بدى آنان را كه براى مشا مؤمنان توانگر سبب خوددارى از انفاق [د، و بايد دستان و مهاجراِن در راه خدا دريغ ورزن ى
   عفو كنند و از جمازات درگذرند؛ آيا دوست]  شده

______________________________  
  .87، باب 335: ؛ فقه الّرضا20، ذيل حديث 15، باب 227/ 71: حبار األنوار -)1(

  .22): 24(نور  -)2(

  17: ، ص11 ه سجاديه، جتفسري و شرح صحيف
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؛ و خدا بسيار ]اگر دوست داريد، پس مشا هم ديگران را مورد عفو و گذشت قرار دهيد[داريد خدا مشا را بيامرزد؟  منى
  .آمرزنده و مهربان است

شود و  كسى كه ديگران را ببخشد، به خبشش خداوند نزديكرت است و عفو او سبب گشايش درهاى رمحت و مغفرت مى
  .شود جا فراگري مى لطف مهه

  :اى فرمود در اين زمينه رسول الّله صلى اهللا عليه و آله در خطبه

ْنيا َو اْآلِخرَِة؟ اْلَعْفُو َعمَّْن َظَلَمَك َو َتِصُل َمْن َقَطَعَك َو اْإلِْحساُن  َمْن َأَساَء ِإَلْيَك َو ِإْعطاءُ َمْن   ِإىلَأال اْخِربُُكم ِخبَْريِ َخالِئِق الدُّ
  »1« َك؟َحَرمَ 

رتين خصلت هاى دنيا و آخرت خرب ندهم؟ گذشت از كسى كه به تو ستم كرده است و پيوسنت به كسى   آيا مشا را از 
  .كه از تو بريده است و نيكى با كسى كه به تو بدى كرده است و عطا كردن به كسى كه از تو دريغ داشته است

______________________________  
  .1، حديث 93، باب 399/ 68: ؛ حبار األنوار1، حديث 107/ 2: الكاىف -)1(

  18: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

َا َعْبٍد ِمْن َعِبيِدَك أَْدرََكُه ِمينِّ َدَرٌك َأْو َمسَّهُ ِمْن نَاِحَيِيت أًَذى َأْو َحلَِقُه ِيب أَ » 4«[  ِه َأْو َسبَـْقُتهُ ْو ِبَسَبِيب ظُْلٌم فـَُفتُُّه ِحبَقِّ اللَُّهمَّ َو َأميُّ
ُمثَّ ِقِين َما يُوِجُب َلُه ُحْكُمَك َو َخلِّْصِين » 5«ِمبَْظِلَمِتِه َفَصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو َأْرِضِه َعينِّ ِمْن ُوْجِدَك َو َأْوِفِه َحقَُّه ِمْن ِعْنِدَك 

َنِقَمِتَك َو ِإنَّ َطاَقِيت َال تـَنـَْهُض ِبُسْخِطَك َفِإنََّك ِإْن ُتَكاِفِين ِباحلَْقِّ تـُْهِلْكِين َو ِإالَّ ِممَّا َحيُْكُم ِبِه َعْدُلَك فَِإنَّ قـُوَِّيت َال َتْسَتِقلُّ بِ 
  ] تـََغمَّْدِين ِبَرْمحَِتَك تُوِبْقِين 

يا  اى به او متوّجه شده، يا از سوى من آزارى به او رسيده، يا از من هر يك از بندگانت كه از جانب من صدمه! خدايا
ام، كه باز گرداندن آن حق برايش ممكن  اى حقش را پاميال كرده به سبب من ستمى بر او شده، و از پى آن ستم به گونه

ام، كه يافنت من براى گرفنت حّقش  ام و از دستش فرار كرده نيست، يا با حقى كه بر عهده من دارد، چنان از او پيش گرفته
عني مهه اين امور بر حممد و آلش درود فرست، و آن صاحب حق را به توانگرى  به هيچ عنوان برايش ميّسر نيست، در

خود از من راضى كن، و حّقش را به طور كامل از نزد خود بپرداز، و مرا از عقوبىت كه بر اساس فرمانت مستحق آن 
عذاب تو را ندارد، و براى كند جنامت ده؛ زيرا نريوى من تاب  ام نگاه دار، و از كيفرى كه عدالتت به آن حكم مى شده
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كىن، و اگر به رمحتت  به درسىت كه اگر مرا بر پايه حق مكافات كىن هالكم مى. طاقت من امكان حتّمل خشم تو نيست
  .اندازى ام مى نپوشاىن، به مهلكه

  19: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

   طلب آمرزش براى ديگران

بلند تقوا و تربيىت انسان در اسالم؛ درخواست غفران و عفو براى كسى است كه هاى عظمت روحى و مرتبه  از نشانه
  .نسبت به مقام او آزار روا داشته يا حقى را از بني برده است

هاىي است كه به راه يافنت به مقامات و قرب معنوى كمك كرده است و بندگاىن، از اين مسري  اين روش از بزرگرتين عبادت
  .اند هاى مؤثّرى برداشته شدن گامدر جهت فرشته گونه 

  :فرمايد رسول الّله اعظم صلى اهللا عليه و آله مى

  »1« .َعَلْيُكم ِباْلَعْفِو؛ فَِإنَّ اْلَعْفَو الَيزيُد اْلَعْبَد ِإالَّ ِعزا فـََتعافـَْوا يُِعزُُّكُم اللَّهُ 

ديگر گذشت كنيد تا خداوند مشا را عّزت پس از يك. افزايد بر مشا باد گذشت؛ زيرا كه گذشت جز بر عّزت بنده منى
  .خبشد

  :كند ابومحزه مثاىل از امام سّجاد عليه السالم نقل مى

فـَيَـُقوُم : اْيَن اْهُل اْلَفْضِل؟ قالَ : َصعيٍد واِحٍد ُمثَّ يُناِدى ُمنادٍ   االوَِّلَني َو اْآلِخرِيَن ىف  ِإذا كاَن يـَْوَم اْلِقياَمِة َمجََع اللَُّه تَباَرَك َو َتعاىل
َمْن َحَرَمنا َو نـَْعُفو   ُكنَّا َنِصُل َمْن َقَطَعَنا َو نـُْعِطى: َو ما كاَن َفْضُلُكم فـَيَـُقوُلونَ : ُعُنٌق ِمَن النَّاِس فـَتَـَلقَّاُهْم اْلَمالِئَكُة فـَيَـُقولُونَ 

  »2« .َصَدقْـُتْم اْدُخُلوا اْجلَنَّةَ : فـَُيقاُل َهلُمْ : َعمَّْن َظَلَمنا قالَ 

آورد و  مى كه روز قيامت فرا رسد خداوند متعال مهه گذشتگان و آيندگان را در يك سرزمني گسرتده گرد هم مىهنگا
ا فرياد مى سپس فرمان مى    در اين هنگام گروهى: زند، اهل فضيلت و نيكى كجايند؟ فرمود دهد منادى در ميان آ

______________________________  
  .5، حديث 93، باب 401/ 68: ؛ حبار األنوار5ث ، حدي108/ 2: الكاىف -)1(
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  .4، حديث 93، باب 400/ 68: ؛ حبار األنوار4، حديث 107/ 2: الكاىف -)2(

  20: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ا مى سر بلند مى ا مى: گويند روند و مى كنند، فرشتگان به طرف آ كه با ما با كساىن  : گويند مشا چه فضيلىت داشتيد، آ
كردمي و هر كه به ما ظلم  كرد ما او را حمروم منى كردمي و هر كس ما را حمروم مى كردند ارتباط برقرار مى ما قطع رابطه مى

ا مى كرد ما او را عفو مى مى   :گويند كردمي، فرشتگان به آ

شت شويد مشا راست مى   .گوييد اكنون وارد 

  .و عفو بدون مّنت و سرزنش است از زيباترين زير بناى مسائل اخالقى، گذشت

شود و تنبيهى براى خطاكار  ها نگرانند كه گذشت از آبرو سبب از از بني رفنت حق و شخصيت مى بعضى از انسان
  :فرمايد وىل خداوند حكيم در آيه شريفه مى. نيست و اگر هم گذشىت كنند با مّنت و دخلورى است

نَـُهَمآ ِإالَّ ِباحلَّْق َو ِإنَّ السَّاَعَة َألَتَِيٌة َفاْصَفِح الصَّْفَح اجلَِْميلَ  َو َما َخَلْقَنا السَّمَو ِت َو اْألَْرضَ  ِإنَّ َربََّك ُهَو اْخلَلُق * َو َما بـَيـْ
  »1« »اْلَعِليمُ 

در برابر [ترديد قيامت آمدىن است؛ پس  ها و زمني و آنچه را ميان آن دوتاست، جز به حق نيافريدمي، و ىب و آمسان
  .يقيناً پروردگارت مهان آفريننده داناست.* گذشىت كرميانه داشته باش]  هاى مردم رىناهنجا

  .ها و دمشىن كّفار مباش و آنان را عفو كن شود، پس نگران حيله اكنون كه قيامت حق است و به حساب مهه رسيدگى مى

پوشى باشد؛ نه از روى قهر  صفح مجيل يعىن رويگرداىن از روى فضيلت و چشم. صفح از صفحه به معىن صورت است
مهانگونه كه حضرت رضا عليه . و ناچارى؛ زيرا مراد از مجيل در آيه، گذشت با كمال ميل و بدون مّنت و تلخى است

  :السالم در تفسري صفح مجيل فرمود

______________________________  
  .86 -85): 15(حجر  -)1(

  21: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج
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  »1« .َعْفُو ِمْن َغْريِ ِعتابٍ الْ 

  .مقصود گذشت بدون سرزنش است

: مأمون گفت. مردى را به نزد مأمون آوردند كه خواست او را بكشد و حضرت رضا عليه السالم در جملس نشسته بود
بزرگى كه فرمان   »2« .افزايد، پس او گذشت منود خداوند به نيكوىي عفو تو بر عزّتت مى: گوىي؟ فرمود ابااحلسن چه مى

دهد خداىي است كه پروردگار و آفريننده و داناست او كه چنني به نيكى از گذشنت سخن به ميان  گذشت و خبشش مى
آورد و چه آثارى دارد كه برخى از بندگان با  داند كه در وجود انسان و جامعه چه جاذبه و رشدى را پديد مى آورد، مى مى

سلوك رفتارى معصومان عليهم السالم و يارانشان  . اند بب بيدارى و هدايت ديگران شدهاند و س اين روش خودسازى كرده
  .گواه بر اين سريه نيك است

  عفو و گذشت مالك اشرت

  

گذشت، وى يك پرياهن و شال از   روزى مالك اشرت كه خداوند از او خشنود باد، از بازار كوفه مى: اند كه حكايت كرده
اى از گل و خاك به سويش  بازارى كه او را با آن هيبت ديد او را به مسخره گرفت و گلولهجوان . كرباس بر تن داشت

  :پرتاب كرد و مالك به او توّجه ننمود و به راهش ادامه داد، در اين بني كسى به آن جوان گفت

  :نه، گفتند: آيا فهميدى كه به طرف چه كسى گلوله انداخىت؟ گفت! واى بر تو

شرت يار امري املؤمنني بود، آن مرد به خود لرزيد و به دنبال مالك رفت، تا از او معذرت خواهى كند، بيچاره، او مالك ا
  وقىت كه ديد او وارد. مالك وارد مسجد شد

______________________________  
  .374: ؛ معاىن األخبار56، حديث 93، باب 412/ 68: حبار األنوار -)1(

  .307: ؛ أعالم الدين12، ذيل حديث 26باب  ،357/ 75: حبار األنوار -)2(
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 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

مسجد شده و مشغول مناز است، منازش را كه متام كرد، آن مرد روى پاهاى مالك افتاد و شروع به بوسيدن پاهاى مالك  
باكى بر : خواهم، مالك فرمود زش مىام پو  از كارى كه كرده: اين چه كارى است؟ گفت: كرد، مالك رو به او كرد فرمود

  »1« .تو نيست، به خدا قسم وارد مسجد نشدم مگر اين كه براى تو طلب آمرزش منامي

   گذشت پيامرب صلى اهللا عليه و آله از قاتل محزه

  

ل خدا زماىن كه وحشى، قاتل محزه سيد الشهداء، عموى پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله پس از ارتكاب جنايت نزد رسو 
اش را  داشت، توبه حضرت با اينكه عمويش را بسيار دوست مى. صلى اهللا عليه و آله آمد و توبه منود و اسالم آورد

  »2« .برو از جلوى ديدگان ما دور باش: پذيرفت و با عفو و بزرگوارى گذشت كردند و فرمود

   گذشت امام حسني عليه السالم از حّر بن يزيد رياحى

  

بن يزيد رياحى با آن مهه شرارت و جسارت به خدمت امام حسني عليه السالم آمد و درخواست توبه هنگامى كه حّر 
بله، پذيرفته است و او را به گرمى در آغوش رمحت به حضور پذيرفت تا در كاروان امام به شهادت : منود، حضرت فرمود

  .اند ها را به راه راست هدايت فرموده در اين مدرسه اخالق، بزرگان و اولياى اهلى ما بسيارى از انسان »3« .رسيد

______________________________  
  .2/ 1: ؛ جمموعة ورّام25، حديث 124، باب 157/ 42: حبار األنوار -)1(

  .سوره زمر 53، ذيل آيه 117، حديث 33/ 4: ؛ تفسري نور الثقلني285/ 17: تفسري امليزان -)2(

  .159: ؛ األماىل، شيخ صدوق1، حديث 37، باب 319/ 44: حبار األنوار -)3(

  23: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

 -يَا ِإهلَِي -َأْستَـْوِهُبكَ » 7« َما َال يـُْنِقُصَك َبْذلُُه َو َأْسَتْحِمُلَك َما َال يـَبـَْهُظَك َمحُْلهُ  - يَا ِإهلَِي -اللَُّهمَّ ِإينِّ َأْستَـْوِهُبكَ » 6«[ 
َا ِإَىل نـَْفٍع َو َلِكْن أَْنَشْأتـََها إِ  َا ِمْن ُسوٍء َأْو ِلَتَطرََّق ِ َا َعَلى نـَْفِسَي الَِّيت َملْ َختُْلْقَها لَِتْمَتِنَع ِ ثـَْباتاً ِلُقْدرَِتَك َعَلى ِمْثِلَها َو اْحِتَجاجاً ِ

  ] ِمْن ُذنُوِيب َما َقْد بـََهَظِين َمحُْلُه َو َأْسَتِعُني ِبَك َعَلى َما َقْد َفَدَحِين ثِْقُلهُ  َو َأْسَتْحِمُلكَ » 8«َشْكِلَها 
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خواهم  كاهد، و بارى را از دوشم مى خواهم كه خبشيدن آن، چيزى از تو منى از تو خبشيدن چيزى را مى! اى خداى من
  .بردارى، كه برداشنت آن بر تو دشوار و گران نيست

خواهم كه وجودم را به من ببخشى؛ وجودى كه آن را خلق نكردى، تا به وسيله آن خودت را از  از تو مى! ى مناى خدا
شّرى باز دارى، يا به سبب آن به سودى راه ياىب؛ بلكه آن را آفريدى تا قدرتت را بر آفرينش نظري آن به اثبات رساىن، و 

كنم بار گناهاىن كه محل آن مرا گران بار  و از تو درخواست مى برهان و حجىت بر اجياد شكل آن در آخرت قرار دهى،
  .طلبم اش مرا به زانو درآورده، يارى مى ساخته از دوشم بردارى و از تو نسبت به آنچه سنگيىن

  بذل و عنايت خداوند

   از كماالت برجسته خداوند مّنان بذل و كرم او بر مهه موجودات، چه فرمانربان

  24: ، ص11 سجاديه، جتفسري و شرح صحيفه 

هاى او را ياد آور شوند تا لطف او به خاطر  و انتظار آن كرمي بنده نواز اين است كه نعمت. و چه نافرمانان است
  .سپاسگزارى پيوسته در جريان باشد

  :از اين رو فرمود

  »1« »ٍء فـَُهَو ُخيِْلُفُه َو ُهَو َخيـُْر الرَّ زِِقنيَ  َمآ أَنَفْقُتم ّمن َشىْ  َو يـَْقِدُر َلُه وَ  ُقْل ِإنَّ َرّىب يـَْبُسُط الّرْزَق ِلَمن َيَشآءُ ِمْن ِعَباِدهِ 

گريد، و هرچه را انفاق  دهد و يا تنگ مى يقيناً پروردگارم روزى را براى هر كس از بندگانش خبواهد وسعت مى: بگو
رتين  خدا عوضى را جايگزين آن مى] چه كم و چه زياد[كنيد  مى   .روزى دهندگان استكند؛ و او 

  :و سپس در آيه ديگر فرمود

  »2« »َو َأمَّا بِِنْعَمِة َرّبَك َفَحّدثْ 

  .و نعمت هاى پروردگارت را بازگو كن

گردد؛ حىت اگر آن خواسته بشر باشد   زيرا بازگو كردن الطاف و كرامت اهلى سبب عنايت پروردگار به شخص يا گروهى مى
  .گردد ديگران است و برخى امور آفرينش به دست بندگاىن ويژه برقرار مىاى براى روزى رساىن به  كه وسيله
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  :فرمايد رسول گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله مى

  »3« .ِإَىل َغْريِِهم ِإنَّ لِلَِّه ِعباداً اْخَتصَُّهْم بِالنـَِّعِم، يُِقرُّها ِفيِهم ما بََذُلوها لِلنَّاِس، َفِإذا َمنَـُعوها َحوََّهلَا ِمنـُْهمْ 

اده است تا زماىن كه اين نعمت خداوند بندگاىن دارد كه نعمت ا  ها را به مردم بذل و خبشش كنند،  ها را در اختيار آ
ا را در ميانشان نگه مى   دارد و آ

______________________________  
  .39): 34(سبأ  -)1(

  .11): 93(ضحى  -)2(

  .372/ 1: ؛ عواىل الآلىل62ل حديث ، ذي81، باب 353/ 72: حبار األنوار -)3(

  25: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .كند ها را از آنان به ديگران منتقل مى هر گاه دريغ ورزند، نعمت

ها به وجود آورده است؛ كه در هر حال، چه  حساب خداوند حقى براى او و بر انسان هاى ىب بدون شك بذل و خبشش
  .بزرگى شأن او بر ما سايه افكنده است نعمت بزرگ يا كوچك باشد؛

   نعمت و عنايت خداوند در دنيا و آخرت

  

  :امري املؤمنني على عليه السالم بر اين حّق پروردگار توّجه داده و فرموده است

َو انَّ َأَحقَّ َمْن  . َدُه ِلِعَظِم ذِلَك ُكلُّ ما ِسواهُ انَّ ِمْن َحقِّ َمْن َعُظَم َجالُل اللَِّه ِىف نـَْفِسِه َو َجلَّ َمْوِضُعهُ ِمْن قـَْلِبِه اْن َيْصُغَر ِعنْ 
اَحٍد االَّ اْزداَد َحقُّ اللَِّه َعَلْيِه   لىكاَن َكذِلَك َلَمْن َعُظَمْت نِْعَمُة اللَِّه َعَلْيِه، َو َلُطَف إْحسانُُه الَْيِه فَانَُّه َملْ تـَْعُظْم ِنْعَمُة اللَِّه عَ 

  »1« .ِعَظماً 
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سزد كه به خاطر اين بزرگى، ماسواى  ل خدا در جانش بزرگ، و موضع حق در دلش با عظمت است، مىآن كس كه جال
و سزاوارترين كس به اين معنا كسى است كه نعمت و لطف و احسان خدا بر او بسيار . خدا در نظرش كوچك باشد

  .او افزون گشتهاست؛ زيرا خداوند نعمت بسيار به كسى عنايت نكرده مگر اينكه عظمت حّق خدا بر 

  :اش به حارث مهداىن، فرموده است چنني است كه حضرت در خبشى از نامه

  »2« .ْيَك اثـَُر ما أَنـَْعَم اللَُّه ِبِه َعَلْيكَ َو اْسَتْصِلْح ُكلَّ ِنْعَمٍة انـَْعَمها اللَُّه َعَلْيَك و الُتَضيـَِّعنَّ نِْعَمًة ِمْن نَِعِم اللَِّه ِعْنَدَك، َوْليـَُر َعلَ 

   از هر نعمىت كه خداوند در اختيارت گذاشته به راه صالح مصرف كن، و هيچ

______________________________  
  .207خطبه : ج البالغه -)1(

  .69نامه : ج البالغه -)2(

  26: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .تو داده در تو ديده شودهاىي كه خداوند به  نعمت خداداده را به تباهى نرب، بايد نشانه نعمت

  :مطلىب را خدمت امام رضا عليه السالم عرض كردم، حضرت فرمود«: گويد امحد بن حممد بن اىب نصر مى

  شكيبا باش؛ زيرا اميدوارم كه خداوند برايت كارسازى كند

   شاَءالّله انْ 

رت از چيزى است كه در آنچه خداوند از اين دنيا براى مؤمن به آخرت اندا! به خدا سوگند: ، سپس فرمود زد، برايش 
  .مهني دنيا به او دهد

  :آنگاه فرمود. دنيا چه ارزشى دارد: حضرت سپس دنيا را كوچك مشرد و فرمود

به خدا قسم،  . برخوردار از نعمت در حمّل خطر است؛ زيرا خداوند در آن نعمت حقوقى را بر او واجب گردانيده است
ا بيمناك هستم و دستش را تكان داد تا  هاىي مى ن نعمتگاهى اوقات خداوند عّزوجّل به م دهد و من پيوسته نسبت به آ

  .ها به گردن من دارد، بريون آمي اينكه حقوقى كه خداوند در اين نعمت
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 آرى، پروردگارم را در برابر نعمىت كه: فرمود! ترسيد؟ فدايت شوم، مشا با چنني مقامى و منزلىت كه داريد مى: من عرض كردم
اىي خداوندگار است »1« .ستامي به من ارزاىن داشته مى با اين . آفرينش انسان با امتياز اراده و اختيار، دليل بر قدرت 

اى كه او را در مسري حركت انساىن غافلگري   اختيار، انسان را موجودى برتر ساخته است وىل با اين حال ابزار بازدارنده
فته است؛  گرى بكشاند، كند و به جاده حيواىن فراوان است، غريزه غضب و شهوت در وجود انسان برحسب فطرت 

ها و  هر كه بتواند در جمموعه كشمكش. اّما برخى عوامل حتريك كننده بريوىن است كه در جذب او نقش كليدى دارد
   ها، حقيقت وجودى خود را به سالمت به هوس

______________________________  
  .32، حديث 7، باب 105/ 49: ؛ حبار األنوار19، حديث 502/ 3: الكاىف -)1(

  27: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ره هدف برساند از بزرگرتين نعمت   .مند گرديده است هاى حق 

انسان در خواهش روزى ماّدى و معنوى هيچ حمدودّيىت ندارد؛ زيرا ظرف وجودى او از جهت روحى و : نكته ديگر اين كه
روزى معنوى تا آجنا پيش رود كه رسيدن به مقام دنّو . پايان سري تكاملى داشته باشد تواند به طور ىب جمّرد است و مى دروىن

  :فرمايد شود، در آجنا كه حق متعال مى و نزديك شدن به خدا براى او منزلت و شرافت حمسوب مى

  »1« » َمآ َأْوَحى َعْبِدهِ   ِإَىل   َفَأْوَحى*  َكاَن َقاَب قـَْوَسْنيِ أَْو أَْدىنَ فَ *  ُ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

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

اّما روزى ماّدى چون حمدود به عامل ناسوت است و ناسوت هم در ظرف ماّده و طبيعت و اجسام است پس با اين 
و اگر برخالف اساس حكمت . كند حمدودّيت به طور قهرى روزى ماّدى انسان نيز به اندازه ظرف وجودى او كفايت مى

بنابراين دنيا و آخرت . دارد نگى در اين دنيا او را به طغيانگرى وا مىايت باشد اعتقاد به جاودا حق؛ رزق و نعمت او ىب
  .سازد خويش را تباه مى

  :فرمايد از اين رو امريمؤمنان على عليه السالم در حكمت چنني امورى مى
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. ُكلُّ ُمْعٍط ُمْنتـََقٌص ِسواُه، َو ُكلُّ ماِنٍع َمْذُموٌم ما َخالهُ   الَيِفرُُه اْلَمْنُع َو اجلُُْموُد َو الُيْكِديِه اْالْعطاءُ َو اْجلُوُد اذْ   احلَْْمُدِللَِّه الَّذى
َر اْقواتـَُهْم، َو نـََهَج َسبيَل الرَّاِغبَني الَْيِه، َو . ُهَو اْلَمّناُن ِبَفواِئِد النـَِّعِم َو َعواِئِد اْلَمزيِد َو اْلِقَسمِ  ِعياُلُه اخلَْالِئُق، َضِمَن اْرزاقـَُهْم َو َقدَّ

   لِبَني ما َلَدْيِه َو لَْيَس ِمبا ُسِئَل ِباْجَوَد ِمْنهُ الطّا

______________________________  
  .10 -7): 53(جنم  -)1(

  28: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .ِمبا َمل َيْسَألْ 

يدستش منى سپاس خداى را كه امساك و مجود بر ثروتش اضافه منى اى جز  منايد، زيرا هر خبشنده كند، و عطا و خبشش 
ره اوست خبشنده انواع نعمت. اى جز او شايسته مذّمت است شود، و هر منع كننده او ثروتش كم مى ها و  ها، و فراواىن 

زق مهه را ضمانت كرده، و قوت و توشه آنان را مقّدر منوده، و راه روشنش را ها روزى خور اويند، ر  مجيع آفريده. ها نصيب
به رغبت كنندگان و خواهندگان آنچه نزد اوست نشان داده، و اين طور نيست كه جود و خبشش او در آجنا كه از او 

  .خبواهند بيشرت از آجنا باشد كه از او خنواهند

  :الم يا حممد حنفيه فرمودو نيز در سفارشش به امام جمتىب عليه الس

يَّىت َو الَتْذَهَنبَّ َعْنها َصْفحاً، َفِإنَّ َخيـَْر َو َأْخِلْص ِىف اْلَمْسأََلِة ِلرَبَِّك َفِإنَّ بَِيِدِه اْلَعطاَء َو احلِْْرماَن َو اْكِثِر اْالْسِتخاَرَة، َو تـََفهَّْم َوصِ 
  »2« .اْلَقْوِل ما نـََفعَ 

و . از خدايت بسيار طلب خري كن. پيشه كن، كه خبشيدن و نبخشيدن به دست اوستدر مسألت از خداوند اخالص 
رتين سخن سخىن است كه سود خبشد   .وصيتم را بفهم و از آن روى مگردان به يقني 

  :و نيز به كميل بن زياد خنعى فرمود

فـََو الَّذى َوِسَع َمسُْعُه اْالْصواَت، ما ِمْن . ىف حاَجِة َمْن ُهَو ناِئمٌ  يا ُكَمْيُل، ُمْر اْهَلَك َأْن يـَُروُحوا ىف َكْسِب اْلَمكارِِم، َو يُْدِجلُوا
  اَلْيها َكاْلماءِ   اَحٍد اْودََع قـَْلباً ُسُروراً اّال َو َخَلَق اللَُّه َلُه ِمْن ذِلَك السُُّروِر ُلْطفًا، فَاذا نـََزَلْت ِبِه نائَِبٌة َجرى
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______________________________  
  .90خطبه : ج البالغه -)1(

  .31نامه : ج البالغه -)2(

  29: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .َيْطُرَدها َعْنُه َكما ُتْطَرُد َغريَبُة اْالِبلِ   ِىف احنِْدارِِه َحّىت 

ضاى حاجت خفته اى كميل، مردم خود را فرمان بده كه روز را به دنبال به دست آوردن مكارم بروند، و شب را از پى ق
قسم به كسى كه شنواييش آوازها را فرا گرفته، احدى دىل را شاد نكند مگر اينكه خداوند براى وى از آن شادى . باشند

لطفى بيافريند، و چون بالىي به او رسد آن لطف مهانند آب به سوى آن روان گردد تا آن بال را از او دور كند مهان گونه  
  .دور منايندكه شرت غريب را از آبگاه 

ا اطعام مؤمنان هر چند ىب نياز باشند  در روايات تنها بر كمك به نيازمندان و گرسنگان تكيه نشده، بلكه در برخى از آ
  .ثوابش مهچون آزاد كردن برده است

 ها جلب حمّبت و حتكيم پيوندهاى دوسىت و صميمّيت دهد كه هدف از اين كار عالوه بر رفع نيازمندى اين نشان مى
روند هر كدام  اى مى به عكس آنچه در دنياى امروز مرسوم است كه گاهى دوستان يا خويشاوندان به مهماخنانه. است

. كنند و يا در جاىي ديگر براى خودمناىي تا حّد بريز و بپاش، سرمايه خدادادى را اسراف مى. بايد سهم خود را بپردازند
  !هاى معصومان عليهم السالم است؟ كام دين مبني اسالم و سفارشكجاى اين آداب و رسوم متناسب با اخالق و اح

______________________________  
  .257حكمت : ج البالغه -)1(

  30: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ِباْحِتَماِل ِإْصِري َفَكْم َقْد حلََِقْت َرْمحَُتَك  َفَصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو َهْب ِلنَـْفِسي َعَلى ظُْلِمَها نـَْفِسي َو وَكِّْل َرْمحََتكَ » 9«[ 
َل َعْفُوَك الظَّاِلِمنيَ    ] ِباْلُمِسيِئَني َو َكْم َقْد مشَِ
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پس بر حمّمد و آلش درود فرست و وجودم را به خاطر ستم بر خود بر من ببخش، و رمحتت را به برداشنت بار سنگني گناه 
  .تت به بدكاران رسيده، و چه فراوان گذشت و عفوت شامل ستمكاران شدهچه بسيار رمح. از دوشم بر من بگمار

  31: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

َك ِمْن َخلَّْصَتُه بِتَـْوِفيقِ َفَصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو اْجَعْلِين ُأْسَوَة َمْن َقْد أَنـَْهْضَتُه ِبَتَجاُوزَِك َعْن َمَصارِِع اْخلَاِطِئَني َو » 10«[ 
يَا  -ِإنََّك ِإْن تـَْفَعْل َذِلكَ » 11«َوَرَطاِت اْلُمْجرِِمَني َفَأْصَبَح طَِليَق َعْفِوَك ِمْن ِإَساِر ُسْخِطَك َو َعِتيَق ُصْنِعَك ِمْن َوثَاِق َعْدِلَك 

ِمبَْن  -يَا ِإهلَِي -تـَْفَعْل َذِلكَ » 12«ِمِن اْسِتيَجاِب نَِقَمِتَك تـَْفَعْلهُ ِمبَْن َال َجيَْحُد اْسِتْحَقاَق ُعُقوبَِتَك َو َال يـُبَـرُِّئ نـَْفَسُه  -ِإهلَِي
َيُكوَن يَْأُسُه قـُُنوطاً َأْو َأْن َيُكوَن َطَمُعُه َخْوُفُه ِمْنَك َأْكثـَُر ِمْن َطَمِعِه ِفيَك َو ِمبَْن يَْأُسُه ِمَن النََّجاِة َأوَْكُد ِمْن َرَجائِِه لِْلَخَالِص َال َأْن 

يِع تَِبَعاتِهِ اْغِرتَا   ] راً َبْل ِلِقلَِّة َحَسَناِتِه بـَْنيَ َسيَِّئاتِِه َو َضْعِف ُحَجِجِه ِيف مجَِ

هاى  گاه پس بر حمّمد و آلش درود فرست، و مرا سرمشق كساىن قرار ده، كه آنان را به گذشتت از افتادن در افتادن
رها كردى، پس در سايه عفوت از اسارت خشمت رها  هاى جمرمان خطاكاران سرپا نگاه داشىت، و به توفيقت از ورطه

  .شد، و به دست احسانت از بند عدالتت به آزادى رسيد

كند و خود را از  اى كه استحقاق عقوبتت را انكار منى اگر اين گونه رفتار كىن، درباره كسى رفتار كرده! اى خداى من
  .منايد سزاوار بودن نسبت به خشمت تربئه منى

  كىن كه ترسش از تو، از اميدش به تو اين رفتار را با كسى مى! اى خداى من

  32: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

بيشرت است، و نوميديش از جنات، از اميدش به رهاىي پابرجاتر است، نه اين كه نوميديش از باب يأس از رمحت تو يا 
هايش نسبت به گناهانش اندك، و  است كه خوىب اميدش بر اساس مغرور بودن به كرم تو باشد؛ بلكه از اين جهت

  .پايه است اش بوده، سست و ىب داليلش در مورد وظايفى كه برعهده

   استحقاق عقوبت

گشايد؛ زيرا هدف اصلى از يادآورى تند و  خداوند در قرآن جميد راه بازگشت را مهراه با اميدوارى به روى گنهكاران مى
ديد به عاقبت عذاب و  دوزخ، جنبه هدايىت و تربيىت حق است نه انتقام جوىي و خشونت و پروردگار منّان از هشدار و 
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بيند كه خبواهد براى ضرر خود انتقام بگريد بلكه با زباىن آكنده از لطف و حمّبت،  شرك و كفر و سركشى بشر زياىن منى
  .ده استآغوش رمحتش را به روى بندگان باز كرده و فرمان عفو و گذشت را هم صادر منو 

يًعا ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ   ُقْل يِعَباِدَى الَِّذيَن َأْسرَفُواْ َعَلى   »1« »أَنُفِسِهْم َالتـَْقَنطُواْ ِمن رَّْمحَِة اللَِّه ِإنَّ اللََّه يـَْغِفُر الذُّنُوَب مجَِ

خدا نوميد نشويد، يقيناً خدا مهه گناهان را از رمحت ! بر خود زياده روى كرديد]  با ارتكاب گناه[اى بندگان من كه : بگو
  .آمرزد؛ زيرا او بسيار آمرزنده و مهربان است مى

و بر اساس روايات معصومان . دهد كلمه به كلمه اين آيه شريفه بوى خوش رمحت و لطف و آمرزش و اميدوارى مى
  .آيه در اوج رضايت و درياى رمحت استعليهم السالم آيه فوق از جهت گسرتدگى مفهوم و مراد حق تعاىل، فراگريترين 

   اى دارد كه شامل اسراف در نفس و جان در فرهنگ قرآن، اسراف معناى گسرتده

______________________________  
  .53): 39(زمر  -)1(

  33: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ره. شود نيز مى هاى وجودى خود از حّد اعتدال خارج  گريى از نريوهاى خدادادى و ظرفّيت به اين معنا كه انسان در 
. هاى خداوند براى بيدار ساخنت انسان گوناگون است شده و خويش را مستحق هيچ تنبيه و توبيخى نداند، البته روش

ره .آزمايد يعىن هر كسى را با ابزار و شرايط خود مى رساند و اگر  اى باشد به طور يقني به او مى اگر سزاوار پاداش و 
  .زند شايسته كيفر باشد گاهى به تناسب طاقت و موقعّيت او، گومشاىل داده و گاهى به جانش آتش مى

  :فرمايد در اين زمينه رسول گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله مى

  »1« .باً فـَُهَو ُمْنِجٌز َلُه، َو َمْن َأْوَعَدُه َعَلى َعَمٍل ِعقاباً فـَُهَو ِفيِه بِاخلِْيارِ َمْن َوَعَدُه اللَُّه َعَلى َعَمٍل َثوا

سازد و هر كه را براى كردارى زشت، بيم كيفر دهد، اختيار با  هر كه را خداوند بشارت پاداش دهد به يقني عملى مى
  )عذاب كند يا ببخشد. (اوست
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نان، حىت در هنگام غضب اهلى هم كوشش منود تا رمحت حق را جلب كند و بسيار براى از اين رو پيامرب مهربان مسلما
  :عفو و گذشت و شفاعت بندگان، بزرگوارى نشان داد و فرمود

  »2« .َأْن اليـَُعذَِّب اّلالِهَني ِمْن ُذرِّيَِه اْلَبَشِر َفَأْعطانِِيِهم  َسَأْلُت َرىبِّ 

  .خرب از نسل بشر را عذاب نكند و او آنان را به من خبشيد ان و ىباز پروردگارم خواهش كردم كه افراد ناد

  :فرمايد حضرت على عليه السالم در ستايش خداوند سبحان مى

  »3« .َو الَيْشَغُلُه َغَضٌب َعْن َرْمحٍَة َو الُتوِهلُُه َرْمحٌَة َعْن ِعقابٍ 

______________________________  
  .246/ 1: ؛ احملاسن1، حديث 18، باب 334/ 5: حبار األنوار -)1(

  .4598، حديث 35/ 2: ؛ اجلامع الصغري32006، حديث 427/ 11: كنز العمال  -)2(

  .186خطبه : ج البالغه -)3(

  34: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .كند دارد و رمحتش بر كسى او را از كيفر ديگرى غافل منى غضبش او را از رمحتش باز منى

كند؛  دهد و يا او را در دنيا بدون بال يا دردى رها مى ن فراز اين نيست كه خداوند انسان را ناگهان عذاب منىمفهوم اي
هاى ارزمشند مهراه با تلخى  پس او جنات يافته است؛ بلكه خداوند مؤمن را از كافر جدا ساخته و براى فرد با اميان، ويژگى

  .در دنيا برمشرده است

شت پاداش اوست زيرا الزمه رسيدن به اّما براى فرد كافر . درجات اميان و قرب اهلى، چشيدن تلخى بال و فقر است و 
دهد و پس از عمرى سياه  كند تا به خوشى بگذراند و دنيا را پاداش او قرار مى مهه امكانات راحىت و رفاهى را فراهم مى

  .كند او را در آتش جهّنم رها مى

  :فرمايد مىامام صادق عليه السالم 



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

 

  ِإْحداُمها ِمَن أَْمِر الرُّوِح َو اْألُْخرى: نِ َو اْلَمْوُت َرْمحَةٌ ِمَن اللَِّه َعزََّوَجلَّ ِلِعباِدِه اْلُمْؤِمِنَني َو َنِقَمٌة َعَلى اْلكاِفرِيَن َو لِلَِّه ُعُقوبَتا
  »1« .ُهَو السُّْقُم َو اْلَفْقُر َو ما كاَن ِمَن َتْسِليٍط فـَُهَو النَِّقَمةُ َتْسليُط بـَْعِض النَّاِس َعَلى بـَْعٍض َفما كاَن ِمْن ِقَبِل الرُّوِح فَـ 

يكى كيفر : خداوند را دو كيفر است. مرگ براى بندگان با اميان رمحت خداست و براى گردنكشان كيفر تلخى است
نادارى است و كيفر  كيفرهاى روحى، بيمارى و. روحى و ديگرى مسّلط ساخنت برخى از مردم بر برخى ديگر است

  .مسّلط ساخنت مردم، انتقام گريى است

______________________________  
  .5، حديث 108/ 1: ؛ علل الشرايع6، حديث 47، باب 296/ 58: حبار األنوار -)1(

  35: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

و پرورش يابد وىل گناهان اجتماعى، سزايش سلطه  يعىن گناه روح، كيفرش فشار بيمارى و تنگدسىت است تا روح پاكيزه
  .ستمگران و فاسدان بر مردم است

  :ستايد حضرت در مهني رابطه، ذات پروردگار را اهل چنني مقامى دانسته و مى

  »1« .اللَُّهمَّ ِإنََّك ِمبا أَْنَت َلُه َأْهٌل ِمَن اْلَعْفِو َأْوَىل ِمبا أَنَا َلهُ َأْهٌل ِمَن اْلُعُقوبَةِ 

  .سزاوارى تو به گذشت؛ بيشرت از سزاوارى من به جمازات است! بارخدايا

روز قيامت چه كسى به حساب مردم ! اى رسول خدا: عرىب باديه نشني به پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله عرض كرد
! ، كه جنات يافتيمبه خداوندگار كعبه سوگند: نشني گفت خداوند عزيز و بلند مرتبه، باديه: كند؟ فرمود رسيدگى مى

  :حضرت فرمود

امري املؤمنني على بن اىب طالب عليه السالم در زمينه  »2« .زيرا كرمي هر گاه قدرت يابد ببخشايد: چگونه اى عرب؟ گفت
  :فرمايد اين بزرگ منشى پروردگار مى

َو اْنَت ىف َكَنِف ِسْرتِِه ُمقيٌم َو ىف َسَعِة َفْضِلِه ! ْعِصَيِتهِ مَ   َو َتواَضْعَت ِمْن َضعيٍف ما اْجرَاَك َعلى! ِمْن َقِوىٍّ ما اْكَرَمهُ   فـََتعاىل
، ىف نِْعَمٍة ُحيِْدثُها َلَك، اْو َسيَِّئٍة َيْستـُرُ  ُمتَـَقلٌِّب فـََلْم َميْنَـْعَك َفْضَلُه، َو ملَْ  ها يـَْهِتْك َعْنَك ِستـْرَُه، َبْل َملْ َختُْل ِمْن ُلْطِفِه َمْطَرَف َعْنيٍ

  »3« .اْو بَِليٍَّة َيْصرُِفها َعْنَك، َفما ظَنَُّك ِبِه َلْو اَطْعَتهُ َعَلْيَك، 
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در ! و تو با اين ناتواىن و پسىت چه جرأتى بر معصيت او دارى! بلند مرتبه است خداىي كه با اين قدرتش چه كرمي است
داشته و پرده حرمتت را ندريده گردى، فضلش را از تو بازن حاىل كه در پناه پوشش او مقيمى، و در فراخناى احسانش مى

منايد چشم به هم  پوشاند و بالىي كه از تو دور مى كند و گناهى كه بر تو مى است، بلكه در نعمىت كه براى تو اجياد مى
   زدىن از لطفش حمروم

______________________________  
  .206/ 2: ؛ كشف الغمة104، حديث 23، باب 228/ 75: حبار األنوار -)1(

  .39749، حديث 628/ 14: ؛ كنز العمال9/ 1: جمموعة ورّام -)2(

  .214خطبه : ج البالغه -)3(

  36: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  برى اگر او را بندگى كىن؟ پس به او چه گمان مى. نيسىت

تا كى انسان ! ما صرب پيشه كند؟تا چه اندازه در حتّمل كردار زشت ! هاى ما را پرده پوشى كند؟ چقدر خداوند منّان لغزش
  !در خواب غفلت باقى مباند؟

   حكايت امام سّجاد عليه السالم با راهزن

. در سفرى حضرت سّجاد عليه السالم به قصد حج در حال حركت بوده تا در بني راه به صحراىي بني مكه و مدينه رسيد
: مقصودت چيست؟ او گفت: ضرت به او گفتح! پايني بيا؟: پس ناگهان مرد راهزىن به آن حضرت رسيد و گفت

  .خواهم تو را بكشم و اموالت را بگريم مى

  .نه: منامي او گفت من هر چه را دارم با تو قسمت كرده و بر تو حالل مى: حضرت فرمود

  .دنه و روى گرداني: براى من، به قدرى كه مرا به مقصد برساند بگذار و بقيه آن مال تو باشد او گفت: حضرت فرمود

در اين حال دو شري درّنده حاضر شدند و يك شري . در خواب است: پروردگار تو كجاست؟ او گفت: حضرت فرمود
  .سر آن ملعون را و ديگرى پايش را گرفتند و كشيدند
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  »1« .گمان كردى كه پروردگارت در خواب است: در اين حلظه امام فرمود

______________________________  
  .81/ 2: ؛ جمموعة ورّام36، ذيل حديث 3، باب 41/ 46: وارحبار األن -)1(

  37: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

يُقوَن َو َال يـَْيَأَس ِمْنَك اْلُمْجرُِموَن ِألَنََّك الرَّبُّ اْلَعِظيُم الَِّذي َال  -يَا ِإهلَِي - َفَأمَّا أَْنتَ » 13«[  َميَْنُع  َفَأْهٌل َأْن َال يـَْغتَـرَّ ِبَك الصِّدِّ
تـََعاَىل ِذْكُرَك َعِن اْلَمْذُكورِيَن َو تـََقدََّسْت َأْمسَاُؤَك َعِن اْلَمْنُسوِبَني َو َفَشْت » 14«َأَحداً َفْضَلُه َو َال َيْستَـْقِصي ِمْن َأَحٍد َحقَُّه 

يِع اْلَمْخُلوِقَني فـََلَك احلَْْمُد َعَلى َذِلَك يَا َربَّ اْلَعاَلمِ    ] نيَ ِنْعَمُتَك ِيف مجَِ

اى كه صّديقان به تو مغرور نشوند، و گنهكاران از تو مأيوس نگردند؛ زيرا تو پروردگار بزرگى هسىت   شايسته! اى خداى من
دارى، يادت از ياد شدگان برتر  گريى روا منى كىن، و در گرفنت حق خود به كسى سخت كه احسانت را از احدى منع منى

تو را بر متام . ها پراكنده و پخش است و پاك است، و نعمتت در ميان متام آفريده هايت از نسبت نقص منزّه است، و نام
  !آنچه از اوصافت بيان شد سپاس، اى پروردگار جهانيان

  اميد به خدا و دورى از غرور

  .هاست ها و شرارت غرور از صفات رذيله نفس است كه سرچشمه بسيارى از آفت

معناى شكاف زمني و جوى باريك و تيزى مششري و چني و چروك لباس است؛ اّما در  در لغت ريشه ُغُرور از كلمه َغرَّ به
   اصطالح به نرينگ و فريب بيهوده و پوچ

  38: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

در حقيقت امرى براى فريفنت و گول زدن با اميدوارى بيهوده در . شود كه با خودپسندى و خودبيىن مهراه است گفته مى
  .هاى فريبنده است جريان باشد كه داراى ابزار و زمينه

  :نويسد صاحب مفردات الفاظ القرآن در اين باره مى
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ْنساَن ِمْن ماٍل َو جاٍه َو َشْهَوٍة َو َشْيطاٍن َو َقْد ُفسَِّر بِالشَّيطاِن ِإْذ ُهَو َأْخَبُث الغارِّ : َفالَغُرورُ  نْيا ُكلُّ ما يـَُغرُّ اْإلِ ِلما يَن َو بِالدُّ
ْنيا تـَُغرُّ َو َتُضرُّ َو َمتُرُّ : ِقيلَ    »1« .الدُّ

فريبد از مال و مقام و خواهش و شيطان و گاهى به اهرمين رانده شده تعبري شده كه او  پس غرور؛ هر چه كه انسان را مى
  .گذرد رساند و مى فريبد و زيان مى پليدترين فريبندگان است و گاهى به دنيا؛ زيرا گفته شده كه دنيا مى

   غرور در روايات

  

  :فرمايد حضرت على عليه السالم در اين باره مى

  »2« .اْلَعُدوِّ   ِمجاُع اْلُغُروِر ِىف اِإلْسِتناَمِة ِإىل

  .اعتماد كردن به دمشن، جامع فريب است

  :و نيز فرمود

  »3« .َكَفَى بِاْلَمْرِء ُغُروراً َأْن يَِثَق ِبُكلِّ ما ُتَسوُِّل َلُه نـَْفُسهُ 

  .در فريب خوردگى آدمى مهني بس كه به هر آنچه نفس در نظرش بيارايد اعتماد كند

______________________________  
  .ماّده غرر: مفردات ألفاظ القرآن، راغب اصفهاىن -)1(

  .7174، حديث 311: غرر احلكم -)2(

  .7177، حديث 311: غرر احلكم -)3(

  39: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :و در گفتارى ديگر فرمود

  »1« .ُسْكُر اْلَغْفَلِة َو اْلُغُروِر أَبـَْعُد ِإفاَقًة ِمْن ُسْكِر اْخلُُمورِ 
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بودى و تندرسىت مى مسىت غفلت و فريب ديرتر از مسىت شراب   .اجنامد ها به 

  :و نيز فرمود

  »2« .اليـُْلَفى اْلعاِقُل َمْغُرورَاً 

  .خويش، يافت نشود خردمند، فريب خورده و بالنده به

  :فرمايد هاى گهربار خويش مى امام زين العابدين عليه السالم در سفارش

ا ناَر ُربَّ َمْغُروٍر َمْفُتوٍن ُيْصِبُح الِهياً ضاِحكاً يَْأُكُل َو َيْشَرُب َو ُهَو اليَْدِرى َلَعلَُّه َقْد َسَبقْت َلُه ِمَن ال لَِّه َسَخَطٌة َيْصَلى ِ
  »3« .َجَهنَّمَ 

خرب از آن كه شايد  گذارند، ىب اى كه روز خود را به هوسراىن و خنده و خوردن و آشاميدن مى اى بسا شخص غافل فريفته
  .خشمى از خداوند او را فراگرفته باشد كه بدان در آتش دوزخ افكنده شود

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

َق ِمبا الَيُكوُن َو رَِكَن ِإىلَمْن صَ : َمْن َوِثَق بَِثالَثٍة كاَن َمْغُروراً    »4« .َمْن اليَِثُق ِبِه َو َطَمَع فيما الَميِْلكُ   دَّ

  :هر كسى به سه چيز اعتماد كند، فريب خورده است

   كسى كه آنچه را شدىن نيست، باور كند و به كسى كه بدو اعتماد ندارد، تكيه

______________________________  
  .5750حديث ، 266: غرر احلكم -)1(

  .7183، حديث 311: غرر احلكم -)2(

  .282: ؛ حتف العقول3، ذيل حديث 21، باب 140/ 75: حبار األنوار -)3(

  .319: ؛ حتف العقول107، ذيل حديث 23، باب 232/ 75: حبار األنوار -)4(
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  40: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .كند و در آنچه مالك آن نيست، چشم طمع بندد

   رور در كالم غزاىلغ

  :نويسد ابوحامد غزاىل در حقيقت نكوهش غرور مى

شود؛ زيرا غرور  هر چه درباره ارزش دانش و معرفت و نكوهش جهل و ناداىن گفته شده دليل بر نكوهيدگى غرور مى«
ت باور يكى از انواع جهل است؛ چون جهل عبارت از اين است كه انسان به چيزى برخالف آنچه در عامل واقع هس

يكى : وىل هر جهلى غرور نيست، بلكه غرور مستلزم وجود دو چيز است. و غرور نيز مهان جهل است. داشته باشد
  .شود و ديگر عامل فريبنده است آنچه انسان فريفته آن مى

بهه و بنابراين، اگر جمهول مورد اعتقاد ما، چيزى باشد كه با هوس و خواهش نفس سازگار باشد و عامل جهل هم يك ش
حال آن كه در عامل واقع چنني نباشد، جهل برگرفته از اين امر، . خيال نادرست باشد و ما گمان كنيم كه آن دليل است

  .غرور نام دارد

پس غرور، عبارت است از اعتماد و تكيه كردن نفس به آنچه مطابق هوا و هوس باشد و طبيعت آدمى به خاطر شبهه 
با توجه به اين برداشت، كسى كه بر اثر يك شبهه نادرست، معتقد باشد كه در . يش يابدافكىن و فريب شيطان به آن گرا

  .چنني كسى مغرور و فريب خورده است. دنيا يا در آخرت از خري و خوىب برخوردار است

 پس بيشرت. كنند كه آدمهاى خوىب هستند، در صورتى كه در اين پندار خويش دچار خطا هستند بيشرت مردم خيال مى
ا متفاوت است و درجاتشان در اين مورد فرق مى مردم مغرور و فريب خورده كند و غرور و  اند؛ گرچه كه انواع غرور آ

  »1« ».باشد فريب خوردگى بعضى روشنرت و شديدتر از ديگران مى

______________________________  
  .292/ 6: اء؛ احملجة البيض)كتاب ذم الغرور( 465/ 3: احياء علوم الدين -)1(

  41: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

   غرور در كالم مالامحد نراقى
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اى از  بندى منوده است، كه در اينجا به چكيده صاحب كتاب معراج السعادة، اهل غرور و غفلت را به چند گروه دسته
ا اشاره مى   :شود آ

ا از راه حق  غفلت و تكّرب انداخته و با شبهات ىبگروه كّفار و صاحبان مذاهب فاسد كه شيطان آنان را به   -1« پايه آ
  .پندارند دار مى و آنان خود را حق. بريون كرده است

كنند دنيا نقد و آخرت نسيه است با فرورفنت در شهوات و  كاران كه برخى از آنان گمان مى گروه فساق و معصيت  - 2
  .كنند ىهاى دنياىي نفس و جان خويش را دچار مرض روحى م لّذت

هاى آخرتى احتماىل و حدسى است و انسان  هاى دنياىي امرى يقيىن است وىل لّذت كنند لّذت برخى از آنان گمان مى
كنند و از زمره كّفار حمسوب  اينان در حقيقت مسأله معاد را انكار مى. كند عاقل امر يقيىن را به اميد امر احتماىل رها منى

  :فرمايد مىشوند و خداوند درباره آنان  مى

نـَْيا َفاْليَـْوَم نَنَسيُهْم َكَما َنُسواْ لِ    »1« »َقآَء يـَْوِمِهْم هَذا َوَما َكانُواْ بَايِتَنا َجيَْحُدونَ الَِّذيَن اختََُّذواْ ِدينَـُهْم َهلًْوا َوَلِعًبا َوَغرَّتْـُهُم احلََْيوُة الدُّ

برميشان، مهان گونه كه آنان  را فريفت، پس ما امروز از ياد مى آنان كه دينشان را سرگرمى و بازى گرفتند و زندگى دنيا آنان
  .كردند ديدار امروزشان را از ياد بردند ومهواره آيات ما را انكار مى

  :ايت اهلى شده، چون كه خداوند فرموده است برخى از آنان مغرور به الطاف ىب

______________________________  
  .51): 7(اعراف  -)1(

  42: ، ص11 و شرح صحيفه سجاديه، جتفسري 

  »1« »َجآَء َأْمُر اللَِّه َو َغرَُّكم ِباللَِّه اْلَغُرورُ   َو َغرَّْتُكُم اْألََماِىنُّ َحىتَّ 

فريبنده، مشا را ]  شيطان[در رسيد و ] به نابودى مشا[مشا را فريفت، تا فرمان خدا ] ى دور و دراز و ىب پايه،[و آرزوها 
  .فريب داد

ره به آنان روى كرده و از نعمتدنيا  : گويند بينند و مى اند و بسيارى از مؤمنان فقري و دردمند را مى مند شده هاى زيادى 
خداوند به ما لطف و مرمحىت كرده و لطف او به ما بيشرت بوده، پس در آخرت هم ما با احسان و مرتبه برترى برخوردار 
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ال و فرزند و فراواىن نعمت دنياىي و رفاه مادى دليل بر بزرگى مقام و برترى هستيم اما خياىل باطل است؛ زيرا زيادى م
است   .شخصيىت نيست، بلكه دامى بر شيطان و آزمودن ظرفّيت آ

  :فرمايد خداوند منّان درباره آنان مى

َا  َا ُمنِْلى َهلُْم َخيـٌْر ِالَنُفِسِهْم ِإمنَّ   »2« »ُمنِْلى َهلُْم لِيَـْزَداُدواْ ِإْمثًا َوَهلُْم َعَذاٌب مُِّهنيٌ َوَال َحيَْسَنبَّ الَِّذيَن َكَفُرواْ أَمنَّ

دهيم به سودشان خواهد بود، جز اين نيست كه مهلتشان  و كساىن كه كافر شدند، گمان نكنند مهلىت كه به آنان مى
  .دهيم تا بر گناه خود بيفزايند، و براى آنان عذاىب خوار كننده است مى

  »3« »ُنَسارُِع َهلُْم ِىف اْخلَيـَْر ِت َبل الَّ َيْشُعُرونَ * ِمن مَّاٍل َو بَِننيَ  ا منُِدُُّهم ِبهِ َأَحيَْسُبوَن أَمنََّ 

  دهيم، كنند افزوىن و گسرتشى كه به سبب مال و اوالد به آنان مى آيا گمان مى

______________________________  
  .14): 57(حديد  -)1(

  .178): 3(آل عمران  -)2(

  .56 -55): 23(مؤمنون  -)3(

  43: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

كه ما [كنند  درك منى]  آنان[بلكه ]  چنني نيست[خواهيم در عطا كردن خريات به آنان شتاب ورزمي؟  در حقيقت مى* 
  .]خبىت بيشرتى فرو روند خواهيم با افزوىن مال و اوالد، در تفرقه، طغيان، گمراهى و تريه مى

ا شاد و سرگرم به دنيا مى حال خداوند مهه درهاى آمسان را بر روى آنان باز مى به هر خرب با  شوند و ناگهان ىب كند و آ
  .شود بال و كيفرها حالشان گرفته مى

گويند خدا ارحم الرامحني است؛ گناه  برخى از آنان را شيطان با اميد به رمحت خداوند فريب داده است؛ با اينكه مى
دانند و  ر ساحل درياى رمحت او جاىي ندارد و نااميدى از كرم را ناپسند و اميد به رمحت حق را نيكو مىعاصيان د

  .سازد شيطان هم آنان را با اين پندار سطحى و خياىل فريفته و به ستم عصيان وادار مى
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  :فرمايد كنند، مى مىخداوند هم در برابر كردار پوشاىل آنان كه به دروغ اّدعاى طلب رمحت و غفران اهلى را 

  »1« »ِإآلَّ َأْصحَب اْلَيِمنيِ * ُكلُّ نـَْفٍس ِمبَا َكَسَبْت َرِهيَنةٌ 

  .مگر سعادمتندان* هاى خويش است، آورده هر كسى در گرو دست

زيرا اعتماد مغرورانه به رمحت و گذشت حق با اعمال ناشايسته و ضّد اخالق ناسازگار است، برخى از آنان با فريب 
پندارند، مانند  اند و انتظار آمرزش دارند بلكه خود را آمرزيده مى بعضى از اعمال نامشروع را عبادت پنداشتهشيطان، 

  .كنند گريند و به فقريان و مساجد كمك كرده و يا وقف مى ستمگراىن كه با ستم و زور ماىل را از مردم مى

كنند و يك  دهند وليكن مهه را فراموش مى از دست مى شوند و اطاعت بسيارى را برخى از آنان گناهان زيادى مرتكب مى
   دانند، مانند اينكه مسجدى يا پلى گذارند و خود را آمرزيده مطلق مى طاعت ويژه را نگه داشته و با آن بر خدا مّنت مى

______________________________  
  .39 -38): 74(مّدثّر  -)1(

  44: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .كند كند، وىل در اداى حقوق خداوند كوتاهى مى رود و مهماىن مفّصل برپا مى سازد و يا حج مى ىم

كنند، وىل عقايد حقه را  گروه دانشمندان و خردمندان كه عمر خود را صرف علوم و اختالفات فكرى و علمى مى  - 3
نان با طرح شبهات و پندارهاى ساختگى با ها آگاهند وىل در معرفت خدا گمراهند، آ كنند، از بيشرت دانش مطرح منى

كنند با اين خيال فاسد مغرور و از علوم ديىن كه سرچشمه سعادت دنيوى و اخروى است،  اعتقادات مردم بازى مى
ذيب اخالق و اصالح نفس منى ها سكوت اختيار  هاى فراگري به دين و بدعت كوشند و در برابر هجمه بازمانده و در 

  .نگرند هاى خود مغرورانه مى پس به دانسته. گريند هاى كفر جانب حق را منى هاى شيطاىن و دولت ظامكنند و در ن مى

سخن ... گروه خطيبان و واعظان كه از احوال نفس و صفات آن از خوف و رجا و توّكل و رضا و صرب و شكر و   - 4
چه بسا مطالىب . از صفات ظاهرى پيشرفىت ندارندرانند و انتظار حتّول دروىن از عموم مردم دارند، در حاىل كه خود  مى

بافند، وىل بدون شّك اينان از شياطني انس هستند و خود   هاى ساختگى براى خوشايند دل مردم مى خالف واقع و قّصه
  .كنند گمراهند و ديگران را هم گمراه مى
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رت بسيار دّقت و وسواس به خرج گروه اهل عبادت و رياضت كه در مواظبت بر اجراى عبادت و مستحبّات و طها  - 5
آيد به هر دليلى آن را حالل و مباح  دهند تا نظر پروردگار را به دست آورند اما چون پاى مال و شكم كه به ميان مى مى

كنند كه در زهد و دورى از  كنند و گمان مى دهند، گاهى در لباس و خوراك و مسكن به اندك چيزى قناعت مى نشان مى
اينان به گسرتدگى . اند وىل دلشان از حّب رياست و شهرت در آفاق و انفس پر شده است كمال رسيده  دنيا به مرتبه

  .شوند شوند و از مسائل پريامون و آثار بر جا مانده، غافل مى هاى عبادى مغرور مى عمل

   گروه اهل تصّوف و درويشان كه با رفتار و كردار زاهدانه، به درويشى و گداىي  - 6

  45: ، ص11 رح صحيفه سجاديه، جتفسري و ش

هاى عجيب و غريب و اذكار و اوراد و ابزار و آالت خمصوصى به جذب و دوسىت با  پردازند و با قيافه در بني مردم مى
  .گذارنند خلق، روزگار مى

نند و داخل ك شوند و به درجات اهل توحيد وعرفان ترّقى مى پندارند كه با اين حركات تارك دنيا و درويش مى اينان مى
نفس ما به تكامل : گويند گذارند و مى گردند و گاهى عبادت و مناجات را كنار مى صف زاهدان و دوستان خدا مى

  .رسيده است و ديگران حمتاج طاعتند

برند و صاحب مرام و مذهب جديد و مدعى الوهّيت و نبّوت و امامت  و مرتبه خود را از پيامربان و اولياى اهلى باالتر مى
  .گردند مى... كشف و شهود و عرفان نو و   و

اين گروه در نزد خدا و ارباب يقني و بصريت از امحقان و جاهالنند و از آنچه . حكايت اين طائفه بسى اندوهناك است
  .گردند كنند، از حق دورتر مى به غرور اّدعا مى

رى به حق در ميان مردمند و در حكومت گروه حاكمان و سالطني كه داراى حكم و دستورند و مّدعى عدالت و داو   - 7
پندارند و از مردم توّقع مدح و ستايش و  و سلوك اجتماعى خود را داراى مقام و منصب خدمتگزارى و نيكنامى مى

گريى و چاپلوسى مهفكران و تضييع حق مردم با سلطه شيطاىن خود   عدالت منشى و دادگرى دارند وىل در عمل با رشوه
اند و آخرت خويش را نابود  اينان خودخواهانه فريفته قدرت و مقام پوشاىل و اهرميىن شده .كنند كسب قدرت مى

  .اند ساخته



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

 

هاى  گروه ثرومتندان و مال داران كه به واسطه مال و ثروت ماّدى ديده حقيقت و بصريت آنان پوشيده مانده و كثافت  - 8
. دهند دانند و خود را بر فقرا ترجيح مى جه تقّرب به خدا مىاين دسته مكنت ماىل را نتي. دنيوى در نظرشان امهّيت دارد

پندارند؛ پس غرور، آنان را از مرتبه و منزلت  دانند و فقر و تنگدسىت را عامل بدخبىت مى مال را مايه مباهات و افتخار مى
   در نزد خداوند پايني آورده و در زمره ابلهان و كافران

  46: ص، 11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اند و به درگاه خداوند كمال عشق و اميد را  بنابراين مؤمنان و مّتقيان حقيقى از صفات فوق منزّه »1« ».گريند قرار مى
  .دارند

 اى بگفته در دمل اسرارها
 

 وى براى بنده پخته كارها

 ها اى خيالت غمگسار سينه
 

 اى مجالت رونق گلزارها

 اى كف چون حبر گوهر داِد تو
 

 پامي بكنده خارهااز كف 

  اى ببخشيده بسى سرها عوض
 

ر تو دستارها  چون دهند از 

 خود چه باشد هر دو عامل پيش تو
 

 اى افتاده از انبارها دانه

  آفتاب فضل عامل پرورت
 

 اى ايثارها كرده بر هر ذره

  اى نبود جز از بيچارگى چاره
 

 كنيم و چارها گر چه حيله مى

  

  )مولوى(

______________________________  
  .غرور: ، صفت بيست و سوم513 -492: معراج السعادة، مال امحد نراقى -)1(

  49: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج
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  40دعاى 

  

   ياد مرگ

ِبِصْدِق اْلَعَمِل َحىتَّ َال نـَُؤمَِّل اْسِتْتَماَم َساَعٍة بـَْعَد َساَعٍة َو اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو اْكِفَنا طُوَل اْألََمِل َو َقصِّْرُه َعنَّا » 1«
َو َسلِّْمَنا ِمْن ُغُرورِِه َو آِمنَّا ِمْن ُشُرورِِه َو اْنِصِب » 2«َال اْسِتيَفاَء يـَْوٍم بـَْعَد يـَْوٍم َو َال اتَِّصاَل نـََفٍس بِنَـَفٍس َو َال ُحلُوَق َقَدٍم ِبَقَدٍم 

َو اْجَعْل لَنَا ِمْن َصاِلِح اْألَْعَماِل َعَمًال َنْسَتْبِطُئ َمَعُه اْلَمِصَري ِإلَْيَك َو » 3«َت بـَْنيَ أَْيِديَنا َنْصباً َو َال َجتَْعْل ذِْكَرنَا َلُه ِغّباً اْلَموْ 
ْأَنُس ِبِه َو َمْأَلَفَنا الَِّذي َنْشَتاُق ِإلَْيِه َو َحامَّتَـَنا الَِّيت حنُِبُّ َحنِْرُص َلُه َعَلى َوْشِك اللََّحاِق ِبَك َحىتَّ َيُكوَن اْلَمْوُت َمْأَنَسَنا الَِّذي نَ 

نـُوَّ ِمنـَْها  َنا َو أَنـَْزْلَتُه بَِنا َفَأْسِعْدنَا ِبِه زَاِئراً َو آِنْسَنا ِبِه َقاِدماً َو َال ُتْشِقَنا بِ » 4«الدُّ زِنَا ِبزِيَارَتِِه َو ِضَيافَِتِه َو َال ختُْ فَِإَذا َأْوَرْدَتُه َعَليـْ
َنا ُمْهَتِديَن َغيـَْر َضالَِّني طَائِِعَني َغيـَْر ُمْسَتْكرِِهَني َتائِِبَني » 5«اْجَعْلُه بَاباً ِمْن أَبـَْواِب َمْغِفَرِتَك َو ِمْفَتاحاً ِمْن َمَفاتِيِح َرْمحَِتَك  َأِمتـْ

  .ْحِسِنَني َو ُمْسَتْصِلَح َعَمِل اْلُمْفِسِدينَ َغيـَْر َعاِصَني َو َال ُمِصرِّيَن يَا َضاِمَن َجزَاِء اْلمُ 
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ٍة َل اْسِتْتَماَم َساَعٍة بـَْعَد َساعَ اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو اْكِفَنا طُوَل اْألََمِل َو َقصِّْرُه َعنَّا ِبِصْدِق اْلَعَمِل َحىتَّ َال نـَُؤمِّ » 1«[ 
َو َسلِّْمَنا ِمْن ُغُرورِِه َو آِمنَّا ِمْن ُشُرورِِه َو » 2«َو َال اْسِتيَفاءَ يـَْوٍم بـَْعَد يـَْوٍم َو َال اتَِّصاَل نـََفٍس بِنَـَفٍس َو َال ُحلُوَق َقَدٍم ِبَقَدٍم 

  ]اْنِصِب اْلَمْوَت بـَْنيَ أَْيِديَنا َنْصباً َو َال َجتَْعْل ِذْكرَنَا َلُه ِغّباً 

نياز كن، و دست آرزوهاى دراز با عمل راستني از  بر حممد و آلش درود فرست، و ما را از آرزوى دور و دراز ىب! ياخدا
دامن حيات ما كوتاه فرما تا به پايان بردن ساعىت را از پى ساعىت، و دريافنت روزى را كه به دنبال روزى، و پيوسنت نفسى 

هايش امان ده، و مرگ را  زو نكنيم، و از فريب آرزوها ما را سامل دار، و از بدىرا به نفسى، و رسيدن گامى را به گامى آر 
اى قرار مده كه روزى يادش كنيم، و روزى از  در برابر ديدگان ما قرار داده؛ قرار دادىن دائم و مهيشگى، و يادش را به گونه

  .آن غفلت ورزمي

   مرگ در روايات
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ه مرگ، يا در حقيقت انتقال از اين جهان به جهان ديگر مورد توّجه قرار گرفته، و در بيش از هزار آيه در قرآن جميد مسئل
در اين زمينه روايات فراواىن از امامان معصوم عليهم السالم با توضيح متام شؤون مسئله در معتربترين كتب حديث نقل 

  .شده است

  51: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اى ندارد، كه اين جهان مزرعه براى آن جهان است و انسان زارع و   به جهان ديگر چارههيچ انساىن از مرگ و سفر 
شت  كشاورز اعمال، آنچه را از خوب و بد در اين مزرعه كاشته بدون شك در آن جهان حمصولش را به صورت 

  .يابرداشت خواهد كرد

  :فرمايد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله در باب مرگ مى

  »1« .دُُكْم فـََقْد قاَمْت ِقياَمُتُه، َفاْعُبُدوا اللََّه َكانَُّكْم تـََرْوَن، َو اْستَـْغِفُروُه ُكلَّ ساَعةٍ اذا ماَت احَ 

بينيد، و هر ساعت از حضرت  هرگاه يكى از مشا مبريد قيامتش برپا شده؛ پس خدا را چنان عبادت كنيد كه گوئى او را مى
  .حق طلب مغفرت مناييد

  :فرمايد يه السالم مىامريمؤمنان على عل

  »2« .ِلُكلِّ َحىٍّ َمْوتٌ 

  .اى مرگ است براى هر زنده

  »3« .ِباْلَمْوِت ُختَْتُم الدُّنْيا

  .شود با مرگ پرونده زندگى در دنيا بسته مى

  »4« .اْلَمْوُت باُب اْآلِخَرةِ 

  .مرگ دِر آخرت است

ْنيا ِمْضمارُُه، َو    »5« .اْلِقياَمُة َحْلَبُتُه، َواْجلَنَُّة ُسبـَْقُتهُ َو اْلَموُت غايـَُتُه، َو الدُّ
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______________________________  
  .42748، حديث 686/ 15: كنز العمال  -)1(

  .401: عيون احلكم و املواعظ -)2(

  .1، حديث 49/ 2: ؛ الكاىف155خطبه : ج البالغه -)3(

  .3083، حديث 161: غرر احلكم -)4(

  .32، حديث 27، باب 382/ 65: ؛ حبار األنوار105طبه خ: ج البالغه -)5(

  52: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

شت جايزه مسابقه است ايت كار، و دنيا ميدان مترين، و قيامت جاى مسابقه، و    .مرگ 

  »1« .َو ابـُْنوا لِْلَخرابِ انَّ لِّلِه َمَلكاً يُناِدى ِىف ُكلِّ يـَْوٍم ِلُدوا ِلْلَمْوِت، َو اْمجَُعوا لِْلَفناِء، 

بزائيد براى مردن، مجع كنيد براى از بني رفنت، بسازيد براى خراب : دهد اى است كه هر روز ندا مى براى خداوند فرشته
  .شدن

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

و راحت و هجومى مبارك،  مرگ، مرگ، بدانيد كه از مرگ ناچاريد، مرگ با آنچه در آن است سر رسيد، آمد با بشارت
شت عاىل براى آنان كه آخرتى بودند، آنان كه براى رسيدن به آن كوشيدند و براى درك آن رغبت نشان دادند،  به سوى 

بار براى كشيدن اهل دنيا به سوى آتش داغ رسيد، آن مغروراىن كه تنها و  و مرگ با بدخبىت و حسرت و هجوم خسارت
  :و نيز فرمود »2« .ند و دل به آن بستندتنها براى دنيا كوشش كرد

  »3« .ٍء بـََعَثُه اللَُّه َعَلْيهِ  َمْن ماَت َعلى َشىْ 

  .شود هر كس بر اساس حمّبت و دلبستگى به چيزى مبريد، بر مبناى مهان برانگيخته مى

  :حضرت رضا عليه السالم فرمود
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______________________________  
  .25، ذيل حديث 20، باب 180/ 79: حبار األنوار؛ 132كلمه : ج البالغه -)1(

  .22: ؛ نوادر الراوندى31، حديث 105، باب 200/ 69: حبار األنوار -)2(

  .313/ 4: ؛ املستدرك على الصحيحني42721، حديث 681/ 15: كنز العمال  -)3(

  53: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

كند، روز مرگ كه آخرت و  روز خروج از شكم مادر كه دنيا را مشاهده مى: تترين برنامه مردم در سه موقعيت اس ترسناك
حضرت سّجاد  »1« !منايد كه در دنيا نديده بود بيند، و روز حمشر كه احكامى را مالحظه مى روى خود مى اهلش را روبه

  :عليه السالم فرمود

خيزد، و ساعىت   بيند، ساعىت كه از قربش بر مى ساعىت كه ملك املوت را مى: شديدترين ساعات فرزند آدم سه ساعت است
شت يا جهّنم است   :فرمايد امري املؤمنني عليه السالم مى »2« .كه در برابر حق است كه خط سريش به سوى 

بن داود عليه  كرد، هر آينه سليمان يافت، يا براى دفع مرگ راهى پيدا مى اگر كسى براى ابدى شدن در دنيا نردباىن مى
بود، جّن و انس و مقام نبّوت و منزلت عظيم مسّخر او بود، وىل زماىن كه غذايش را خورد، و مدتش را تكميل  السالم

 .ها از رفت و آمد او تعطيل شد، و ديگران وارث او شدند منود، مرگ گريبانش را گرفت، شهر بدون او صبح كرد، خانه
  :و نيز آن حضرت فرمود »3«

ا َو اْن َكثـَُرْت َيسريَةٌ اْوقاُت الدُّنْيا َو اْن ط َعُة ِ   »4« .اَلْت َقصريٌَة، َو اْلُمتـْ

ره از آن گرچه زياد باشد كم است زمان   .هاى دنيا گرچه طوالىن باشد كوتاه، و 

______________________________  
  .71، حديث 107/ 1: ؛ اخلصال7، حديث 41، باب 335/ 57: حبار األنوار -)1(

  .108، حديث 119/ 1: ؛ اخلصال19، حديث 6، باب 159/ 6: األنوارحبار  -)2(

  .181خطبه : ج البالغه -)3(
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  .2288، حديث 133: غرر احلكم -)4(

  54: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمودند

  »1« .اْلَمْوُت َرْحياَنُة اْلُمْؤِمنِ 

  .است مرگ دسته گل خوشبوى مؤمن

  »2« .ُحتَْفُة اْلُمْؤِمِن اْلَمْوتُ 

  .هديه مؤمن مرگ است

  :فرمايد امام على عليه السالم مى

  »3« .ما انـَْفَع اْلَمْوَت ِلَمْن اْشَعَر اْالْمياَن َو التـَّْقوى قـَْلَبهُ 

  .چه اندازه مرگ سودمند است براى آن كه قلبش بيدار اميان و تقواست

  »4« .نـُْفِسِهْم، َو َمْوُت اْلُفّجاِر راَحٌة لِْلعاملَِ َمْوُت اْالْبراِر راَحٌة َال 

  .مرگ نيكان راحت وجودشان، و مرگ بدكاران راحت مردم جهان است

  :رسول حق صلى اهللا عليه و آله فرمود

شود مؤمن است چون مبريد از دنيا و   شوند، آن كه راحت مى شود، و يكى از او راحت مى يكى راحت مى: مردم دو نفرند
 »5« .شوند شود، و آن كه كافر است درخت و جنبندگان و بسيارى از مردم با مرگش راحت مى هايش راحت مى گرفتارى

  :و نيز آن حضرت فرمود

  اْفَضُل الزُّْهِد ِىف الدُّنْيا ِذْكُر اْلَمْوِت، َو اْفَضُل اْلِعباَدِة التـََّفكُُّر، َفَمْن اثـَْقَلُه ذِْكرُ 
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______________________________  
  .10: ؛ نوادر الراوندى23، ذيل حديث 20، باب 179/ 79: حبار األنوار -)1(

  .648، حديث 235: ؛ الدعوات، راوندى6، حديث 20، باب 171/ 79: حبار األنوار -)2(

  .5935، حديث 271: غرر احلكم -)3(

  .349/ 1: ؛ كنز الفوائد28، ذيل حديث 20، باب 181/ 79: حبار األنوار -)4(

  .21، حديث 39/ 1: ؛ اخلصال1، حديث 6، باب 151/ 6: حبار األنوار -)5(

  55: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

َرُه َرْوَضًة ِمْن رِياِض اْجلَنَّةِ    »1« .اْلَمْوِت َوَجَد قـَبـْ

رتين عبادت انديشه است، كسى كه ياد مرگ بر سنگيىن نيكى هايش بيفزايد قربش  برترين زهد در دنيا ياد مرگ است، و 
شت يابد را باغى از باغ   .هاى 

  :حضرت صادق عليه السالم فرمود

، َو يُِرقُّ الطَّْبَع، َو يُْكِسُر اْعالَم ِذْكُر اْلَمْوِت ُمييُت الشََّهواِت ِىف النـَّْفِس، َو يـَْقَلُع َمناِبَت اْلَغْفَلِة، َو يـَُقوِّى اْلَقْلَب ِمبَواِعِد اللَّهِ 
  »2« .اْهلَوى

هاى خدا تقويت  كند، و قلب را به وعده مرياند، و مراكز روئيدن غفلت را نابود مى ياد مرگ شهوات را در نفس مى
  .شكند هاى هوا را مى منايد، و طبع را رقيق كرده، نشانه مى

  :فرمايد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مى

  »3« .ُه اّال اْحَىي اللَُّه قـَْلَبُه َو َهوََّن َعَلْيِه اْلَمْوتَ اْكِثُروا ذِْكَر اْلَمْوِت، َفما َعْبٌد اْكثـََر ذِْكرَ 

كه خداوند قلبش را زنده كند، و مرگ را بر او آسان  اى زياد ياد مرگ نكند، مگر اين بسيار ياد مرگ كنيد، كه هيچ بنده
  .منايد
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  :و نيز آن حضرت فرمود

  »4« .اْلَمْوتِ يا طاِرَق اْسَتِعدَّ ِلْلَمْوِت قـَْبَل نـُُزوِل 

  .قبل از رسيدن مرگ آماده مرگ باش! اى طارق

______________________________  
، حديث 544/ 15: ؛ كنز العمال165: ؛ جامع األخبار41، حديث 4، باب 137/ 6: حبار األنوار -)1(

42104.  

  .171: ؛ مصباح الشريعة32، حديث 4، باب 133/ 6: حبار األنوار -)2(

  .، با كمى اختالف42105، حديث 544/ 15: ؛ كنز العمال500، ذيل حديث 166/ 1: فاءكشف اخل  -)3(

  .312/ 4: ؛ املستدرك على الصحيحني979، ذيل حديث 628/ 1: فيض القدير -)4(

  56: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :رسيد، فرياد زد گشت، به قربستاىن پشت شهر كوفه امري املؤمنني عليه السالم از جنگ صفني برمى

هاى در خاك و قربهاى تاريك، اى اهل خاك، اى اهل غربت، اى اهل تنهاىي، اى  اى اهل ديار ترس آور، و قرار گرفته
هاى مشا را ديگران ساكن شدند، و با  شومي، اما خانه اهل وحشت، مشا بر ما در مرگ پيشى گرفتيد و ما به مشا ملحق مى

  د، و ثروت مشا تقسيم شد، اين خربى بود كه ما داشتيم، چه خربى پيش مشاست؟زنان مشا ديگران ازدواج كردن

رتين توشه براى قيامت و سفر آخرت  اگر اجازه سخن داشتند به مشا خرب مى: سپس رو به ياران كرد و فرمود دادند كه 
  :مودآمادگى براى مرگ چگونه است؟ فر : به امري املؤمنني عليه السالم گفته شد »1« .تقواست

اداى واجبات، دورى از حمّرمات و گناهان، داشنت مكارم اخالقى، در اين صورت باكى نيست كه بر مرگ بيفتيد يا مرگ 
  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى »2« .به مشا هجوم كند، واللَّه پسر اىب طالب دو حالت مرگ برايش مساوى است

آسان كند به صله رحم و نيكى به پدر و مادر برخيزد، چون اين دو  هر كه مشتاق است خداوند سكرات مرگ را بر او 
  .كار را اجنام دهد سكرات بر او آسان شود و در دنيا روى فقر را نبيند
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فدايت شوم، مؤمن از قبض روحش ناراحت است؟ : به حضرت صادق عليه السالم عرضه داشتم: گويد سدير صريىف مى
  :فرمود

______________________________  
  .2212، حديث 47، باب 369/ 2: ؛ مستدرك الوسائل130حكمت : ج البالغه -)1(

  .158/ 2: ؛ جمموعة ورّام43، حديث 4، باب 137/ 6: حبار األنوار -)2(

  57: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اى دوست خدا ناراحت : گويد كند، فرشته مرگ مى ؛ جزع مىرود املوت براى قبض روحش مى نه، به خدا قسم، وقىت ملك
نگرد، رسول  نباش، به خدائى كه حمّمد را به پيامربى فرستاد، من از پدر مهربان به تو مهربانرتم، ديده باز كن و ببني، مى

الم را مشاهده خدا صلى اهللا عليه و آله و امرياملؤمنني و فاطمه و حسن و حسني و امامان از نسل حسني عليهم الس
اين رسول خدا و ائمه كه رفيقان تو هستند، در اين موقعيت چه چيزى براى وى از قبض : گويند كند، پس به او مى مى

  تر است؟ روح حمبوب

  58: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ِصَري ِإلَْيَك َو َحنِْرُص َلُه َعَلى َوْشِك اللََّحاِق ِبَك َحىتَّ َيُكوَن َو اْجَعْل َلَنا ِمْن َصاِلِح اْألَْعَماِل َعَمًال َنْسَتْبِطُئ َمَعُه اْلمَ » 3«[ 
نـُوَّ  َنا َو أَنـْزَ » 4« ِمنـَْها اْلَمْوُت َمْأَنَسَنا الَِّذي نَْأَنُس ِبِه َو َمْأَلَفَنا الَِّذي َنْشَتاُق ِإلَْيِه َو َحامَّتَـَنا الَِّيت حنُِبُّ الدُّ لَْتُه ِبَنا َفِإَذا َأْوَرْدَتُه َعَليـْ

ُه بَاباً ِمْن أَبـَْواِب َمْغِفرَِتَك َو ِمْفَتاحاً ِمْن َمَفاتِيِح َفَأْسِعْدنَا ِبِه زَاِئراً َو آِنْسَنا ِبِه قَاِدماً َو َال ُتْشِقَنا ِبِضَيافَِتِه َو َال ُختْزِنَا ِبزِيَاَرِتِه َو اْجَعلْ 
َني َطائِِعَني َغيـَْر ُمْسَتْكرِِهَني تَائِِبَني َغيـَْر َعاِصَني َو َال ُمِصرِّيَن يَا َضاِمَن َجزَاِء اْلُمْحِسِنَني َو َأِمتْـَنا ُمْهَتِديَن َغيـَْر َضالِّ » 5«َرْمحَِتَك 

  ] ُمْسَتْصِلَح َعَمِل اْلُمْفِسِدينَ 

راى زود رسيدن به و از اعمال شايسته عملى براميان قرار ده، كه آمدن به سوى تو را مهراه با آن آرام و آهسته مشارمي، و ب
لقاى تو حرص ورزمي؛ به طورى كه مرگ براى ما حمّل انسى باشد كه به آن انس گريمي، و مركز الفىت باشد كه به آن شوق 

پس هنگامى كه مرگ را بر ما وارد كىن و نازل . ورزمي، و خويشاوند نزديكى باشد كه نزديكى به او را دوست داشته باشيم
اى خوشبخت فرما، و زماىن كه بر ما وارد شد، ما را با او مأنوس ساز و ما را به  چنني ديدار كننده فرماىي، ما را از ديدار
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مهمانيش به رنج و زمحت مينداز، و به زيارتش خوار و سرافكنده مكن، و آن را درى از درهاى آمرزشت، و كليدى از  
   ه گمراهان، و در سلك مطيعاىنما را در زمره هدايت يافتگان مبريان؛ ن. كليدهاى رمحتت قرار ده
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كه از مرگ اكراه ندارند، و در مجع توبه كنندگان از دنيا برب نه گناهكاران و اصرار ورزان به گناه، اى ضامن پاداش 
  !.نيكوكاران، و اصالح كننده كردار بدكاران

   مرگ با هدايت و طاعت

اين هدف، جز . هدف آفريده نشده است و انسان كه جزئى از آن است نيز ىب. دفدار استگردش جهان آفرينش، ه
  .تكامل انسان در متام ابعاد وجود خود، چيز ديگرى نيست

  .هاى آمساىن و مسأله مرگ و معاد براى هدفمندى آفرينش بشر است هاى ديىن، فرستادن پيامربان و كتاب هدايت با آموزه

  :فرمايد شاره به مهني حقيقت مىقرآن كرمي در مقام ا

  »1« »َو َقْد َخاَب َمن َدسَها* َقْد أَفْـَلَح َمن زَكَها* فََأْهلََمَها ُفُجوَرَها َو تـَْقوَها* َو نـَْفٍس َو َما َسوََّها

نفس را ترديد كسى كه  ىب.* اش را به او اهلام كرد كارى و پرهيزكارى پس بزه* و به نفس و آنكه آن را درست و نيكو منود،
از [بيالود ] ها و امور بازدارنده از رشد به آلودگى[و كسى كه آن را .* رشد داد، رستگار شد] از آلودگى پاك كرد و[

  .نوميد شد]  رمحت حق

  .گناهان و شكسنت سّدهاى حدود اهلى، مايه دورى از هدف آفرينش است

رسد و در حّد يك  هد، هرگز به هدف آفرينش منىد انساىن كه زندگى او را، دروغ و فريب و ستم و جنايت تشكيل مى
هاى  ريزى شود، به درجه هاى اخالقى برنامه ماند و انساىن كه زندگى او بر پايه اميان و اسالم و تقوا و ارزش حيوان باقى مى

   باالى

______________________________  
  .10 -7): 91(مشس  -)1(
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  :فرمايد رسد و نيز خداوند در حقيقت راهياىب انسان مى كمال مى

  »1« »ِإنَّا َهَديْنُه السَِّبيَل ِإمَّا َشاِكرًا َو ِإمَّا َكُفورًا

  .ما راه را به او نشان دادمي يا سپاس گزار خواهد بود يا ناسپاس

  :فرمايد و نيز مى

  »2« »َو َهَدْينُه النَّْجَدْينِ 

  ]تا راه خري را بگزيند و راه شر را واگذارد؟[و شر هدايت نكردمي  و او را به راه خري

در اينجا هدايت به معناى نشان دادن راه است كه هم در پرتو عقل و وجدان به صورت تكويىن و هم در پرتو تعاليم انبيا 
  .به صورت تشريعى بيان شده است

د و سپاسگزار نعمت راه هدايت و حق تا زماىن كه او به. راهنماىي در اين مرحله گام به گام است ها و  جوىي گردن 
  .شود پندگري از حوادث و باليا باشد، به راهنماىي او ادامه داده مى

اده است به هدايت عنايت مى و خداوند پيوسته با ابزار و زمينه كند وگرنه او را  هاى گوناگوىن كه در شريعت و طبيعت 
  .توّجهى از وى، مايه گمراهى او تا پايان عمر خواهد شد هاىي و ىبسازد و اين ر  به حال خويش رها مى

   جاهلّيت در تاريخ

  :كند اى از تاريخ اشاره مى صدرالدين بالغى در شرح آيات فوق به صفحه

اين هر دو تاريخ با انسان . چنانكه اميان در اين بسيط؛ تارخيى قدمي دارد. جاهلّيت در بسيط زمني؛ تارخيى قدمي دارد«
  خنستني به آدم ابوالبشر و به فرزندان او

______________________________  
  .3): 76(انسان  -)1(
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  .10): 90(بلد  -)2(
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چنانكه اين هر دو تاريخ به جوهر طبيعت بشرى و قابلّيت آن براى پذيرش ضاللت و هدايت و جاهلّيت و . پيوندند مى
  ....گردد  باز مى معرفت

كند و آنگاه تذّكر  به نفس انسان و آفريننده آن قسم ياد مى: شود منطق وحى در آيات خنستني، اّوًال  چنانكه مالحظه مى
شود كه  دهد كه آفريدگار پس از آفرينش نفس فجور و تقوى را از رهگذر اهلام به او نشان داده و پس از آن يادآور مى مى

و هر كه آن را فاسد و تباه . و اين مهان طريق اميان است. ذيب نفس بپردازد، رستگارى خواهد يافتهر كس به تزكيه و 
  .سازد دستخوش حرمان و گرفتار خسران خواهد شد و اين مهان طريق جاهلّيت است

ت است به آدمى سازد كه خداوند راه رستگارى و هالك را كه مهان راه اميان و جاهليّ  مهچنني در آيه دوم خاطر نشان مى
كند كه خداوند راه را به آدمى نشان داده و او خمتار است كه به راه اميان و  نشان داده است و باز در آيه سوم تأكيد مى

  .از پى شاكران روان شود يا در طريق جاهلّيت و جاده كفران گام بسپرد

گمان به  زندگى براى بشر رخ دهد، ىب بنابراين هر عملى از جانب بشر در اين جهان سرزند و هر پيشامدى كه در
  .پذيرد مقتضاى مهني سّنت اهلى كه انسان را داراى طبيعت مزدوج و پذيراى هدايت و ضاللت آفريده، جريان مى

كند؛ گاهى اين تطّور به معناى واقعى  شّك نيست كه بشر در طول زندگاىن خود ادوار خمتلفى از تطّور و حتّول را طى مى
پيمايد و گاهى هم اين تطّور به  پذيرد و در اين صورت بشر، راه رشد و منو و كمال را مى كلمه جريان مى  و مفهوم حقيقى

و بشريت در اين دو گونه تطّور، صور و اشكال خمتلفى . كند معىن باطل و در جهت احنراف از راه مستقيم سري مى
گريد، وىل بشر در  اقتصادى و سياسى به خود مىمتناسب با حميط و مهاهنگ سطح تقّدم مادى و عملى و اجتماعى و 

مهگى مراحل اين تطّور و در كلّيه صور و اشكال خمتلف آن، هيچگاه از دو وضع خارج نيست، يا وضع هدايت و يا 
  .وضع ضاللت و به عبارت ديگر يا اسالم و يا جاهلّيت
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شود كه موضوع جاهلّيت هيچگونه ارتباطى به زمان و مكان و پسىت و بلندى  وىب معلوم مىبا توّجه به اين حقيقت به خ
سطح علم و صنعت و متّدن و نظامات اجتماعى ندارد و هدايت در مهه حال يك حقيقت است؛ چنانكه جاهلّيت نيز 

  ...و تنها اختالىف كه هست مربوط به صور و اشكال است . در مهه جا يك حقيقت است

ماند و آن  كند باز يك حقيقت به جاى خود حمفوظ مى با مهه اختالىف كه در صورت و شكل بروز و ظهور مى اما
حقيقت اين است كه اين اقتصاد و اجتماع و سياست و علم و هنر، يا در مسري هدايت است و يا در مسري ضاللت و 

گردد كه هيچگونه ارتباطى ميان طور  اينجا واضح مىبه عبارت ديگر يا از شؤون اسالم است و يا از شؤون جاهلّيت و از 
  .و شكل معيىن از اطوار و اشكال حيات يا تاريخ بشر با جاهلّيت وجود ندارد

دين در مهه ادوار و اطوار خود مرّكب از دو جزء اساسى و دو عنصر عقيده و شريعت بوده است، اما عنصر عقيده در  
ير بوده و هست و روح اين عنصر اين است كه آفريدگار جهان، معبود انسان خداى كلّيه ادوار و اعصار ثابت و تغيريناپذ

هر چند كه صور و اشكال عبادت در هر دين و آييىن متناسب با مهان دين و آيني است و اما عنصر . يگانه است
در رسالت تاّمه و جامع شريعت مهواره رشد و تكامل مردم مهچنان از سادگى به تعقيد و از امجال به تفصيل گرائيده تا 

پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله كه هر دو عنصر دين به اوج كمال خود رسيده و منطق وحى در مقام اشاره به مهني 
  :حقيقت، گفته است

  »1« »اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْمتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِىت َوَرِضيُت َلُكُم اْإلِْسلَم ِديًنا

______________________________  
  .3): 5(مائده  -)1(
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دينتان را براى مشا كامل، و نعمتم را ]  با نصِب على بن اىب طالب به واليت، امامت، حكومت و فرمانرواىي بر امت[امروز 
  .پسنديدمبر مشا متام كردم، و اسالم را برايتان به عنوان دين 

اند ودر هر زمان كه خدا پيامربى را  در طول تاريخ، مهيشه هدايت و جاهلّيت دوشادوش و متعاقب يكديگر خودمناىي كرده
اده در هر طور و در هر سطحى از زندگى كه بوده گروهى از ايشان به راه . اند برانگيخته و رسالىت را در اختيار مردم 

اند و هدايت و جاهلّيت در هر دو  در مهان طور و يا در اطوار ديگر جاهلّيت را برگزيده هدايت گراييده و گروهى ديگر يا
  .طور متناسب و مهاهنگ با سطح زندگى مردم بوده است
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در اين مّدت چهارده قرىن كه از ظهور اسالم و آغاز انتشار دعوت و رسالت اهلى آن گذشته، زندگاىن بشر مراحلى از 
اند و در هر سطح از متّدن  زيسته رده است و در طول اين مّدت، مردم جهان در هر دو طور كه مىتطّور و تغيري را طى ك

اند و يا در عداد اهل جاهلّيت؛ يا اقوامى  اند، يا در سلك اهل اسالم بوده اند از دو فرقه جتاوز نكرده بوده و فرهنگ كه مى
اند  و حكومت شريعت خدا در كلّيه شئون زندگاىن خود پذيرفته بايد، شناخته و هدايت خدا اند كه خدا را چنانكه مى بوده

بايد نشناخته و هدايت خدا و حكومت خدا  اند كه خدا را چنانكه مى و يا اقوامى بوده. شوند و اينان مسلمني ناميده مى
و تقليد خود را مسلمان  شوند اگرچه از رهگذر وراثت اند، اينان اقوام جاهلى ناميده مى را در شئون زندگاىن خود نپذيرفته

بنابراين انسان هر اندازه پايه دانش و مايه معرفت او باال رود، مهچنان عضو كوچكى از جهان خلقت  »1« ».خبوانند
   تواند براى است كه بدون كمك و هدايت پروردگار منى

______________________________  
  .30 -24: جاهلّيت قرن بيستم، صدرالدين بالغى -)1(
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اده تا با پاى خود  خود برنامه اى مناسب با هسىت تنظيم كند وىل خداوند قدرت انتخاب و اراده را آزادانه در اختيار او 
ا مانند ي. اى بدون اراده و برنامه به كار افتد برود تا مانند ماشيىن گوشىت احساس فشار و اجبار نكند كه با فشردن دكمه

و بايد به تناسب غريزه و حكمت وجود تكويىن او مهچو . اى كه قدرت ختّلف از اعمال غريزى را ندارد حيوان زبان بسته
  .اى ببافد زنبور عسل كه كندوىي بسازد يا عنكبوت تارى بتند و كرم ابريشم برگرد خود پيله

يا به گونه تشريعى براى مهه عمر بشر فراهم شده است و هاى زيسنت بر راه هدايت چه به گونه تكويىن  به هر حال زمينه
تا كسى به جاّده باطل نرود، اما چقدر نادانند گروهى كه بسيار نور چراغ . اند ها و تابلوهاىي هم نشانده در مسري هم نشانه

چرا : پرسند ز آنان مىآنگاه كه مالك روز قيامت ا. برند شنوند وىل در غفلت و گمراهى به سر مى بينند و مى هدايت را مى
چرا ندانستيد با اين مهه دليل و : پرسد دانستيم، سپس مى منى: گويند به دستورهاى خداوند عمل نكرديد؟ با حريت مى

  .راهنماىي كه در زندگيتان بود

ج البالغه    تشويق به عمل نيك در 

  

  :فرمايد امريمؤمنان عليه السالم در تشويق به عمل نيك مى
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َع ُحْكماً فـََوعىَرِحَم  راَقَب َربَُّه َو خاَف َذنـَْبُه َقدََّم خاِلصاً َو . َرشاٍد َفَدنا َو اَخَذ ِحبُْجَزِة هاٍد فـََنجا  ، َو ُدِعَى اىل اللَُّه اْمَرًءا مسَِ
  »1« ....َعِمَل صاِحلاً 

به آن نزديك گردد، و دامن خداوند رمحت كند مردى را كه حكمىت بشنود و آن را حفظ منايد، دعوت به هدايت شود و 
  .هدايتگرى را بگريد و جنات يابد

   تالش خالص پيش فرستد، و عمل. خداى را پاس دارد، و از گناه خود برتسد

______________________________  
  .75خطبه : ج البالغه -)1(
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  ....صاحل اجنام دهد 

  :فرمايد طبه مىو در پايان مهني خ

  »1« .اْغتَـَنَم اْلَمَهَل، َو باَدَر اْالَجَل َو تـََزوََّد ِمَن اْلَعَملِ . رَِكَب الطَّريَقَة اْلَغرّاَء َو َلزَِم اْلَمَحجََّة اْلبَـْيضاءَ 

د، و ملتزم راه روشن شود ود مهلت را غنيمت داند، با عمل خود بر اجل پيشى گريد، و از عمل خ. در راه روشن قدم 
  .زاد و توشه بردارد

ج البالغه    پايدارى در راه حق در 

  

  :فرمايد امام على عليه السالم در پايدارى در راه حق مى

  »2« ...َطويٌل ماِئَدٍة ِشبَـُعها َقصٌري َوُجوُعها   ِلِقلَِّة اْهِلِه فَانَّ النَّاَس َقِد اْجَتَمُعوا َعلى  ايـَُّها الّناُس الَتْستَـْوِحُشوا ىف َطريِق اْهلُدى

اند كه زمان سريى آن اندك، و  اى گرد آمده اى مردم، در راه هدايت از كمى اهل آن وحشت نكنيد، كه مردم بر سر سفره
  ....مّدت گرسنگى آن طوالىن است 
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  :فرمايد و در پايان مهني خطبه مى

  »3« .َمْن خاَلَف َوَقَع ِىف التّيهِ ايـَُّها النَّاُس، َمْن َسَلَك الطَّريَق اْلواِضَح َوَرَد اْلماَء َو 

  .اى مردم، هر كه راه درست و روشن را بپيمايد به آب رسد، و هر كه برياهه رود در بيابان به سرگرداىن افتد

______________________________  
  .75خطبه : ج البالغه -)1(

  .192خطبه : ج البالغه -)2(

  .192خطبه : ج البالغه -)3(

  66: ، ص11 و شرح صحيفه سجاديه، جتفسري 

  

ج البالغه    وصف عاشقان خداوند در 

  

  :فرمايد در وصف عاشقان و دلدادگان به پروردگار مى

ِبُنْكٍر ِمْن  َمراِشدى، فـََلْيَس ذِلكَ   َمصاِحلى َو ُخْذ ِبَقْلىب اىل  اللَُّهمَّ اْن َفِهْهُت َعْن َمْسأََلىت، اْو َعِمْهُت َعْن َطِلَبىت، َفُدلَّىن َعلى
  »1« .ِهداياِتَك َو الِبِبدٍْع ِمْن ِكفاياِتكَ 

اگر از بيان مسألتم عاجزم، يا از اينكه چه خبواهم سرگردامن، پس به آنچه مصلحت من است راهنمامي باش، و عنان ! اهلى
  .و عجيب نيست ها از هدايتها و كفايتهاى تو بيگانه دمل را به سوى آنچه خري من است بگردان، كه اين برنامه

ج البالغه    فاسقان و گمراهان در 

  

  :فرمايد هاى فاسقان و گمراهان در راه باطل مى در ويژگى
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  .ْحياءِ َفذِلَك َميُِّت اْال . فـََيُصدَّ َعْنهُ   فـََيتَِّبَعُه َو ال باَب اْلَعمى  اليـَْعِرُف باَب اْهلُدى. َفالصُّوَرُة ُصوَرُة اْنسان، َو اْلَقْلُب قـَْلُب َحَيوانٍ 

َفاْيَن يُتاُه ِبُكْم؟ َبْل َكْيَف تـَْعَمُهوَن؟ َو . تـُْؤَفُكوَن؟ َو اَألَعْالُم قائَِمٌة، َو اْآلياُت واِضَحٌة، َواْلَمناُر َمْنُصوبَةٌ   َفاْيَن َتْذَهُبوَن؟ َو اىنّ 
َرُة نَِبيُِّكْم، َو ُهْم ازِمَُّة احلَْقِّ، َو اْعالُم الدِّيِن،  َنُكْم ِعتـْ َو اْلِسَنُة الصِّْدِق، َفاْنزُِلوُهْم ِباْحَسِن َمنازِِل اْلُقْرآِن، َورُِدوُهْم ُوُروَد اْهلِْيِم بـَيـْ

  »2« .اْلِعطاشِ 

آگاه به هدايت نيست تا از آن پريوى كند، و آشناى به گمراهى نيست . صورت صورت انسان است و قلب قلب حيوان
   اين چنني آدمى. تا از آن دست بردارد

______________________________  
  .218خطبه : ج البالغه -)1(

  .86خطبه : ج البالغه -)2(

  67: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .ها اى است در ميان زنده مرده

هاى هدايت برپاست، و نشانه رويد؟ و مشا را به كجا برمى اى مردم به كجا مى ها واضح است،  گردانند؟ در حاىل كه پر
اند؟ بلكه چگونه متحّرييد؟ و حال اينكه عرتت پيامربتان  چه جاىي مشا را سرگردان كرده. عالمت درسىت منصوب است و

اى صدق در ميان مشاست، آنان زمامداران حق، و نشانه رتين منازل قرآن . اند هاى دين و زبا كه قلب (پس آنان را به 
  .بر چشمه آب بر ايشان وارد شودفرود آوريد، و مهانند ورود شرتان تشنه ) است

   اميان در كالم امام على عليه السالم

  

  خواند، ايستاد و پرسيد از اميان براى ما خرب بده؟ عباد بن قيس در جملسى كه حضرت على عليه السالم خطبه مى

  :حضرت فرمود
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اِه احلُْجَِّة َعَلْيِهم بِاْلَبياِن؛ ِإْذ َوَضَح َهلُْم َمناُر احلَْقِّ َو َسبيُل ُعِصَم السَُّعداءُ ِباْإلِمياِن َو ُخِذَل اْألَْشِقياءُ بِاْلِعْصياِن ِمْن  بـَْعِد اجتِّ
  »1« ...  اهلُدى

خوشبختان به سبب اميان حمفوظ ماندند و بدخبتان بر اثر عصيان خوار شدند، چه اين كه حّجت بر آنان به وسيله بيان 
  .براى آنان هويدا شده بودمتام گشته و بريق حق و راه هدايت ) قرآن(

ساز رستگارى و نيك فرجامى است و شرك و گردنكشى؛ سبب سوز و بدعاقبىت  هنگامى كه اميان و اطاعت از حق زمينه
  .در پى دارد؛ پس انسان بايد براى طول عمر خويش فكر اساسى بردارد و به پايان كار بينديشد

  :م فرمودمهچنني كه امري بيان على بن اىب طالب عليه السال

______________________________  
ج السعادة44216، حديث 188/ 16: كنز العمال  -)1(   .118، حديث 367/ 1: ؛ 

  68: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .َأْن ُخيَْتَم ِلْلَمْرِء َعَمُلُه بِالشَّقاءِ ِإنَّ َحِقيَقَة السَّعاَدِة َأْن ُخيَْتَم ِلْلَمْرِء َعَمُلُه بِالسَّعاَدِة َو ِإنَّ َحِقيَقَة الشِّقاِء 

خوشبخىت حقيقى اين است كه كار انسان به رستگارى بياجنامد و بدخبىت حقيقى اين است كه فرجام كار آدمى به بدخبىت 
  .پايان يابد

   هاى اهلى تسليم حمض در برابر فرمان

  

  :فرمايد زمينه هدايت پذيرى از كالم حّق مى امام صادق عليه السالم در: عبداهللا بن حيىي كاهلى گفت

شريك را بپرستند و مناز خبوانند و زكات بپردازند و حج بروند و ماه رمضان را روزه بگريند وىل  اگر مردمى خداى يگانه و ىب
ر دلشان چرا خالف آن را عمل نكرد يا د: به عملكرد خداوند يا پيامرب صلى اهللا عليه و آله بگويند) از روى اعرتاض(

به پروردگارت سوگند كه اميان نياورده «: امام آنگاه اين آيه را تالوت فرمود. چنني اعرتاضى كنند، به سبب آن مشرك شوند
باشند، مگر آن گاه كه در اختالفات ميان خودشان، تو را داور كنند و از داورى تو احساس دلتنگى نكنند و به طور  
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مقصود امام عليه السالم اين است كه به حرف  »3« .پس تسليم باشد: فرمودسپس حضرت  »2« ».كامل تسليم باشند
  .ما گوش كنيد تا در راه راست زندگى نيكى داشته باشيد

گريم، آيا  كنم و روزى روزه مى من گرفتار زنان هستم، روزى زنا مى: مردى به حمضر حضرت سّجاد عليه السالم گفت
  شود؟ ام كفاره زناى من مى روزه

______________________________  
  .1، حديث 345: ؛ معاىن األخبار3، حديث 90، باب 364/ 68: حبار األنوار -)1(

  .65): 4(نساء  -)2(

  .374، حديث 511/ 1: ؛ تفسري نور الثقلني6، حديث 398/ 2: الكاىف -)3(

  69: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :حضرت به او فرمود

تر از اطاعت كردن از او نيست و اينكه از نافرماىن او بپرهيزيد، بنابراين نه زنا كن و نه روزه بگري،  حمبوبچيزى نزد خدا 
شت  عمل اهل دوزخ را اجنام مى: سپس او را نزديك خود خواند و دستش را گرفت و به او فرمود دهى و اميد ورود به 

  »1« !دارى؟

 ها منم و عشق و بيقرارى
 

 ها و زارىها  دمبدم ناله

 آيد تيغ خونني كشيده مى
 

 ها رسد وقت جانسپارى مى

  نااميدم مكن زنيم نگه
 

 ها كز تو دارم اميدوارى

  رسد به دل زغمت صد بال مى
 

 ها باشد اينها ميان يارى

  فتد ز پرده برون اشك ما مى
 

 ها دارى نيست در عشق پرده

  برمي به خاك بار عشق تو مى
 

 ها بردبارىشرط يارى است 
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  از گرد چهره پاك مكن  فيضى
 

 ها مده از دست خاكسارى

  

  )فيضى هندى(

______________________________  
  .8، ذيل حديث 56، باب 286/ 67: ؛ حبار األنوار5، حديث 541/ 5: الكاىف -)1(

  70: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

   دعاى

  

41  

  

   پوشى طلب پرده

  

  

  73: ، ص11 و شرح صحيفه سجاديه، جتفسري 

  

»1«  
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 ُحبُْبوَحَة َجنَِّتَك َو َال َتُسْمِين بِالرَّدِّ َعْنَك اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو أَْفرِْشِين ِمَهاَد َكرَاَمِتَك َو َأْورِْدِين َمَشارَِع َرْمحَِتَك َو َأْحِلْلِين 
َو َال تـَُقاصَِّين ِمبَا اْجتَـَرْحُت َو َال تـَُناِقْشِين ِمبَا اْكَتَسْبُت َو َال تـُْربِْز َمْكُتوِمي َو َال َتْكِشْف » 2«ِمْنَك َو َال َحتْرِْمِين بِاْخلَْيَبِة 

ْنَصاِف َعَمِلي َو َال تـُْعِلْن َعَلى ُعُيوِن اْلَمَإلِ َخَربِي  ْم َما َيكوُن َنْشرُُه َعَليَّ َأْخِف َعنـْهُ » 3«َمْسُتوِري َو َال َحتِْمْل َعَلى ِميزَاِن اْإلِ
َشرِّْف َدَرَجِيت ِبِرْضَواِنَك َو َأْكِمْل َكرَاَمِيت ِبُغْفرَاِنَك َو اْنِظْمِين ِيف َأْصَحاِب اْلَيِمِني » 4«َعاراً َواْطِو َعنـُْهْم َما يـُْلِحُقِين ِعْنَدَك َشَناراً 
  .ِيف فـَْوِج اْلَفاِئزِيَن َو اْعُمْر ِيب َجمَاِلَس الصَّاحلَِِني آِمَني َربَّ اْلَعاَلِمنيَ َو َوجِّْهِين ِيف َمَساِلِك اْآلِمِنَني َو اْجَعْلِين 

  74: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ِلْلِين ُحبُْبوَحَة َجنَِّتَك َو َال َتُسْمِين اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو أَْفرِْشِين ِمَهاَد َكرَاَمِتَك َو َأْورِْدِين َمَشارَِع َرْمحَِتَك َو َأحْ » 1«[ 
َو َال تـَُقاصَِّين ِمبَا اْجتَـَرْحُت َو َال تـَُناِقْشِين ِمبَا اْكَتَسْبُت َو َال تـُْربِْز َمْكُتوِمي َو َال » 2«ِبالرَّدِّ َعْنَك َو َال َحتْرِْمِين بِاْخلَْيَبِة ِمْنَك 

ْنَصاِف َعَمِلي َو َال تـُْعِلْن َعَلى ُعُيوِن اْلَمَإلِ َخَربِيَتْكِشْف َمْسُتوِري َو َال َحتِْمْل عَ    ] َلى ِميزَاِن اْإلِ

بر حممد و آلش درود فرست، و بسرت كرامتت را برامي بگسرتان، و به آبشخورهاى رمحتت درآور، و در وسط ! خدايا
دى از درگاهت حمرومم مكن، و به  شتت جامي ده، و داغ مردود شدن از درگاهت را بر پيشانيم مگذار، و به نومي

ام، حسامب را مورد  گناهاىن كه مرتكب شدم، مرا به عرصه تقاّص و عقوبت مينداز، و به خاطر اعمال زشىت كه اجنام داده
دقت قرار مده، و رازم را آشكار مكن، و سّرم را فاش مساز، و عملم را در ترازوى عدالت مگذار، و امور پنهامن را در 

  .بزرگان و پيشوايان برمال مكن برابر چشم

  پوشى خداوند ميزان پرده

جوىي و كشف اسرار  هاى عصمت و عّفت بندگان خداست، به ويژه عيب خو، دريدن پرده هاى زشت از صفات انسان
مت و شايعه   سازد و آثار بازى؛ ساختار روحى و فكرى و اجتماعى بشر را دگرگون مى مردم در قالب غيبت و 

  75: ، ص11 ح صحيفه سجاديه، جتفسري و شر 

ها و افشاى اسرار نظامى و شنود پنهاىن گفتگوهاى مردم و آبرو ريزى  بسيارى از هتك حرمت. متقابلى را نيز در پى دارد
  .ها داشته است گرانه در بني انسان مسلمانان، بازتاب سخت و ستم

  :فرمايد آورد، مى ديد مىحضرت على عليه السالم در باب مظامل عباد و فسادى كه در زمني پ
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ا َيْسعى َمَضرَّتِِه َو نـَْفِعَك َو لَْيَس َجزاءُ َمْن َسرََّك َأْن َتُسوَءُه َو َمْن َسلَّ َسْيَف اْلبَـْغِى قُِتَل ِبِه َو   ىف  الَيْكبـَُرنَّ َعَلْيَك َمْن ظََلَمَك َفِإمنَّ
  »1« .اْلَمَعاِد اْلُعْدواُن َعَلى اْلِعبادِ   جاَب َأِخيِه انـَْهَتَكْت َعْوراُت بـَْيِتِه بِْئَس الزَّاُد ِإىلَمْن َحَفَر ِبْئراً ِألَِخيِه َوَقَع فيها َو َمْن َهَتَك حِ 

سزاى كسى كه تو را شاد كند، بد  . كوشد كننده بر تو گران نيايد، مهانا او در زيان خود و سود براى تو مى ستم ستم
كشته شود و هر كه براى برادرش چاهى بكند در آن بيفتد و هر كه آبروى   هر كه تيغ ستم كشد بدان. كردن به او نباشد

  .اى است در قيامت ستم بر بندگان چه بد توشه. برادرش را بربد آبرويش در خانه او بريزد

ندى آن خداىي كه بر جسارت ارتكاب گناهان ت. پوشاند ها را مى كند و زشىت ها را آشكار مى بنابراين؛ آن خداىي كه زيباىي
دارد، چگونه بنده مؤمىن كه جامه پرهيزگارى و صداقت بر تن دارد و مظهر  درى براى بندگان را روا منى كند و پرده منى

دهد با حرىف يا حركىت دل آفريدگار و  ها و زمني است؛ به خود اجازه مى امساى اهلى و واسطه فيض و بركت بني آمسان
. در هم ريزد، چنني نيست كه اسرار خلقت را هر كه بداند و يا به هر كه بگويند آفرينش را به درد آورد و نظام خلقىت را

  .آورد اّما آثار ناگوار برخى اعمال قلىب و رفتارى در بني بندگان، عرش را به لرزه درمى

______________________________  
  .184: ؛ أعالم الدين50، ذيل حديث 79، باب 321/ 72: حبار األنوار -)1(

  76: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :امام باقر عليه السالم فرمود

  :در تورات نوشته است از مجله مناجات خداى عّزوجّل با موسى بن عمران عليه السالم اين بود كه

من راز پنهان مرا در باطن خويش پوشيده دار و در آشكارت، سازگارى با دمشن من و دمشن خود را از جانب ! اى موسى
ا به من مشو تا در نفرين من شريك دمشن خود و دمشن من گردى  .اظهار كن و با ابراز راز پنهامن سبب دشنام دادن آ

دهد تا حّدى به درجه  رسد كه گناهكارى را دوست خود قرار مى گاهى عفو و پرده پوشى خداوند منّان به جاىي مى  »1«
  .فرستد كه واسطه بارش نعمت اهلى گردد و مىرساند كه پيامرب خود را به سوى ا قرب خود مى

  حكايت موسى عليه السالم و برخ األسود
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است، مهان كسى كه خداوند متعال به حضرت موسى عليه السالم امر » برخ األسود«از مجله اتفاقات لطيف مناجات «
اسرائيل قحطى آمد،  فت سال در بىنبعد از اين ه. اسرائيل باران ببارد فرمود كه، از او درخواست دعا كند تا براى بىن

خداوند متعال به موسى عليه السالم . حضرت موسى عليه السالم با هفتاد هزار نفر بريون رفتند تا دعا كنند كه باران بيايد
چگونه اجابت كنم دعاى مجعّيىت را كه غرق در گناه هستند و گناهان بر ايشان سايه افكنده است و ! موسى: وحى فرمود

  .دانند خوانند و خود را از جمازات من امين مى اثت باطن و غري يقني مرا مىبا خب

حضرت موسى عليه السالم . برگرد و برو به نزد يكى از بندگامن به نام برخ كه دعا منايد، تا دعاى او را بپذيرم! اى موسى
   در پى برخ رفت و او را پيدا نكرد، تا اين كه روزى

______________________________  
  .106، حديث 87، باب 438/ 72: ؛ حبار األنوار3، حديث 117/ 2: الكاىف -)1(

  77: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

كرد، ناگهان به بنده سياه پوسىت برخورد كرد در پيشانيش آثار سجده منايان بود و چادر  اى عبور مى حضرت در كوچه
حضرت به نور خدا او را شناخت و بر او سالم كرد و  . ت گردنش گره زده بودشىب به خود پيچيده و گوشه آن را به پش

  :گفت

مّدتى در جستجوى تو بودمي، حال بيا برومي : حضرت موسى عليه السالم گفت. اسم من برخ است: امست چيست؟ گفت
  :براى ما دعاى باران خبوان، برخ به ميان مجعّيت آمد و چنني دعا كرد

َبدا َلَك انـَْقَضْت َعَلْيَك ُعُيوُنَك أَْم عاَنَدْت الرِّياُح َعْن طاَعِتَك َأْم   ْمن ِفعاِلَك َو ما هذا ِمْن ِحْلِمَك َو َما الَّذىاللَُّهمَّ ما هذا 
َت الرَّْمحََة َو أََمْرَت بِاْلَعْطِف َأْم َترينا نـََفَد ما ِعْنَدَك أَْم ِإْشَتدَّ َغَضُبَك َعَلى اْلُمْذنِبَني، اَلْسَت ُكْنَت َغفَّاراً قـَْبَل َخْلِق اْخلاِطئَني، َخَلقْ 

  .الَفْوَت فـَتـَُعجُِّل ِباْلُعُقوبَةِ   أَنََّك ُممَْتِنٌع َأْم َختْشى

چه آشكار شده بر تو  . گريى بر بندگان از بردبارى تو نيست اين خشكى و قحطى كار تو نيست، و اين سخت! خدايا
يا آنچه نزد توست به پايان رسيده ! اند؟ ادها از فرمانربى تو روگردان شدهآيا ب! هاى تو كم آب شده است؟ كه چشمه

آيا تو پيش از آفريدن معصيت كاران آمرزنده نبودى و رمحت را ! يا خشمت بر گنهكاران شّدت يافته است؟! است؟
ترسى  شان دهى، آيا مىگريى شوكت خود را به ما ن خواهى با اين سخت نيافريدى؟ مگر به مهرباىن دستور ندادى؟ آيا مى

  !فرصت از دست برود و ما منريمي، پس قبل از مردن ما در كيفر شتاب منودى؟
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برخ در بازگشت به حضرت موسى . اسرائيل را فرا گرفت هنوز برخ نرفته بود كه باران رمحت خدا سرازير شد، و بارش بىن
  »1« ».ونه با من لطف و انصاف منودديدى چگونه با پروردگار مشاجره كردم و او چگ: عليه السالم گفت

______________________________  
  .7، باب 77: ؛ اجلواهر السنية70 -69: مسكن الفؤاد -)1(

  78: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

پوشيده  ها را بر يكديگر از بزرگرتين الطاف اهلى بر بندگان اين است كه اسرار عموم مردم را پنهان نگه داشته و باطن
  .بنابراين به زندگى و ارتباط در امور به گونه عادى مشغول هستند. هاى دروىن آگاهى نيابند منايد تا از اسرار و نقشه مى

اى  كشيد و هيچ كس ميل و عالقه ها نبود؛ اجتماع متالشى شده و كار به سخىت مى كشى بر ظاهر اعمال انسان اگر پرده
اىن آگاه نيستند و منىبه رابطه قلىب نداشت و بيشرت ب دانند كه آبروى فردى و اجتماعى آنان  ندگان خدا از اين نعمت 

  .در گرو رمحت اهلى است

اى از اين پرده براى رسواىي يا آزمايش كنار رود، هيچ كسى قدرت زندگى با ديگران حىت با نزديكان خود  اگر روزى گوشه
  .را خنواهد داشت

   ميزان در قيامت

ستّار براى هر كسى ميزان و معيارى بر اساس حق قرار داده تا مسائل درون و بريون او سنجيده شود و هر  البته خداوند
ها براى  چه ترازوى عدل و انصاف نشان دهد مهان مالك حمكمه اهلى خواهد بود؛ زيرا در آخرت حجاب و پرده

  .نيا پوشيده مانده استشود و مهگان به حقايقى دست خواهند يافت كه در د حسابرسى برداشته مى

  :فرمايد مهانگونه كه حق سبحان مى

َو َمْن َخفَّْت َمَوازِيُنُه َفأُْولِئَك الَِّذيَن َخِسُرواْ أَنُفَسُهم ِمبَا َكانُواْ * َواْلَوْزُن يـَْوَمِئٍذ احلَْقُّ َفَمن ثـَُقَلْت َمَو زِيُنُه فَأُْولِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 
  »1« »بَايِتَنا َيْظِلُمونَ 

______________________________  
  .9 -8): 7(اعراف  -)1(
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.* در آن روز حق است؛ پس كساىن كه اعمال وزن شده آنان سنگني و با ارزش باشد، رستگارند]  سنجش اعمال[ميزان 
ورزيدند، به خود زيان  اينكه مهواره به آيات ما ستم مىارزش باشد، به سبب  و كساىن كه اعمال وزن شده آنان سبك و ىب

  .اند]  و سرمايه وجودشان راتباه كرده[زده 

ميزان وسيله سنجش است و هر چيزى وسيله آزمودن خاصى دارد، مثًال ديوار را با شاقول، گرمى و سردى هوا را با 
  .سنجند دماسنج، ميوه با كيلو و پارچه را با مرت مى

سنجند تا نقص و كمال هر كسى در ترازوى حّق معني  هاى كامل مى هاى عادى را نسبت به انسان نسانمهانطور كه ا
  .شود

ها بر اساس دانش و ثروت و مقام سبك و سنگني  ترازوهاى دنيا بر پايه اصول اعتقادى و اخالقى است و برخى انسان
ت مطلق با خداست؛ تشكيالت قيامت حساب روزى كه حاكميّ . اما ميزان روز قيامت حق و حقيقت است. شوند مى

و تنها وسيله جنات، شفاعت انبياء و . باشد و قضاوت و صدور حكم و پاداش و كيفر، حقيقى است شده و قانومنند مى
  .اولياى اهلى است

كشف ها   و چون حق تعاىل خبواهد حقيقت روشن شود بايد قفل اسرار و رموز خلقت آدميان را باز كند تا باطن و نّيت
  .آيد هاى مادى گناهان، وزن آدمى به دست مى هاى معنوى حسنات و خسارت شود، سپس بر مالك ارزش

  :فرمايد بردارى از اين حقيقت مى خداوند در پرده

  »1« »ءٌ ّلَمِن اْلُمْلُك اْليَـْوَم لِلَِّه اْلَو ِحِد اْلَقهَّارِ  َعَلى اللَِّه ِمنـُْهْم َشىْ   يـَْوَم ُهم بِرُزوَن َالَخيَْفى

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

______________________________  
  .16): 40(غافر  -)1(
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ام باقى منىاى از  و ديگر هاله ها منايش  ها بريون رخيته شود و درجه اميان و نفاق انسان ها و سويداى دل ماند، پس پرده ا
شوند و كافران و منافقان درخواست برگشت  داده شود، پس بيشرت آدميان از وجود خود وجود شرمنده و حسرت زده مى

  :كنند، بنابراين بايد براى به دنيا مى

  »1« »َفَما َلُه ِمن قـُوٍَّة َو َالنَاِصرٍ * رائِرُ يـَْوَم تـُبـَْلى السَّ 

  .نه نريوىي است و نه ياورى]  در آن روز در برابر عذاب[پس انسان را .* شود روزى كه رازها فاش مى

  .انديشيد

  :در اينجا يكى از علماى بزرگ در شرح حال خويش آورده است

مرا به مهه مردم اعالن كنند، هرگز  - غري از اسرار خانوادگى -اى زندگى كردم كه اگر مهه حاالت من در دنيا به گونه«
  ».شرمنده خنواهم بود

يعىن اعمال ظاهرى و پنهان ايشان مايه خجالت و نگراىن نيست؛ اگر به فرض كار ناشايسىت هم سرزند بايد به توبه و 
ند كه با او به رمحت و رأفت رفتار كند و عذرخواهى پاكسازى منايد، تا نامه عمل او نوراىن مباند و از خداوند درخواست ك

در برابر ديد مردم به صورت علىن حماكمه نكند و مردم به افكار و اعمال نادرست او آگاه نشوند و اميد متام به لطف و 
  .فيض گسرتده او داشته باشد

خداوند در قيامت با عفو و  اند،  گريى نداشته كساىن كه در دنيا از خطاى ديگران زود گذشته و در رفتار با مردم سخت
هاى رفتار  كارى گري و بدگذشت هستند و مهه ريزه كند و در مقابل آنان كه بسيار سخت گذشت و آساىن با او رفتار مى

شود و رسيدگى به سخىت  كشند، به مهني صورت از اندك و انبوه اعمال آنان پرسش دقيق مى ديگران را به حساب مى
  .كنند عناى عدالت حق را درك مىپس آنگاه م. شود اجنام مى

______________________________  
  .10 -9): 86(طارق  -)1(
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  :ابن عباس از پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله از قول خداوند پرسيد كه فرمود
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  »1« »َو َأْسَبَغ َعَلْيُكْم نَِعَمُه ظِهَرًة َو بَاِطَنةً 

انش را بر مشا فراوان و كامل ارزاىن داشتهو    .نعمت هاى آشكار و 

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله در جواب فرمود

  »2« !ِمْن َخْلِقَك َو َأمَّا الباِطَنُة َفما َستَـَر ِمْن َعْورَِتَك َو َلْو أَْبَداها َلَقالَك َأْهُلَك َفَمْن ِسواُهم  َأمَّا الظَّاِهَرُة َفَما َسوَّى

ا را  نعمت ظاهرى، آفرينش مهاهنگ و موزون توست و نعمت باطىن، پوشاندن معايب و زشىت هاى توست كه اگر آ
  !شد چه رسد به ديگران ات هم از تو گريزان و نفرت زده مى ساخت، خانواده آشكار مى

______________________________  
  .20): 31(لقمان  -)1(

  .93/ 21: سوره لقمان؛ تفسري اآللوسى 20ذيل آيه  ،167/ 5: الدّر املنثور -)2(

  82: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

َشرِّْف َدَرَجِيت ِبِرْضَواِنَك َو َأْكِمْل  » 4«َأْخِف َعنـُْهْم َما َيكوُن َنْشرُُه َعَليَّ َعاراً َواْطِو َعنـُْهْم َما يـُْلِحُقِين ِعْنَدَك َشَناراً » 3«[ 
َن َو اْعُمْر ِيب َجمَاِلَس ْفرَاِنَك َو اْنِظْمِين ِيف َأْصَحاِب اْلَيِمِني َو َوجِّْهِين ِيف َمَساِلِك اْآلِمِنَني َو اْجَعْلِين ِيف فـَْوِج اْلَفاِئزِيَكرَاَمِيت ِبغُ 

  ] الصَّاحلَِِني آِمَني َربَّ اْلَعاَلِمنيَ 

نچه مرا در حضورت بدنام و رسوا كند، از ديدگان از آنان پنهان دار، و آ. و آنچه كه آشكار شدنش مايه ننگ من است
ا بپوشان، مرتبه ام را به خشنوديت باال بر، و كرامتم را به آمرزشت كامل كن، و مرا در زمره اصحاب ميني درآور، و به  آ

اد كن، اى هاى امين يافتگان هدايتم كن، و در گروه رستگاران قرار ده، و اجنمن شايستگان را به وجود من آب جانب راه
  .دعامي را مستجاب فرما! پروردگار جهانيان

   دعاى

  

42  
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   ختم قرآن
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»1«  

  

أَنـْزَلَْتُه َو َفضَّْلَتُه َعَلى ُكلِّ َحِديٍث َقَصْصَتهُ ٍب اللَُّهمَّ ِإنََّك َأَعْنَتِين َعَلى َخْتِم ِكَتاِبَك الَِّذي أَنـْزَْلَتهُ نُوراً َو َجَعْلَتهُ ُمَهْيِمناً َعَلى ُكلِّ ِكَتا
َفصَّْلَتُه ِلِعَباِدَك تـَْفِصيًال َو َوْحياً َو فـُْرَقاناً فـََرْقَت ِبِه بـَْنيَ َحَالِلَك َو َحرَاِمَك َو قـُْرآناً َأْعرَْبَت ِبِه َعْن َشرَاِئِع َأْحَكاِمَك َو ِكَتاباً » 2«

َو َجَعْلَتهُ نُوراً نـَْهَتِدي ِمْن ظَُلِم الضََّالَلِة َو اجلََْهاَلِة بِاتـَِّباِعِه َو ِشَفاءً » 3«تـَْنزِيًال  -َصَلَواُتَك َعَلْيِه َو آلِهِ  -يَِّك ُحمَمَّدٍ أَنـَْزْلَتُه َعَلى نَبِ 
قِّ ِلَسانُُه َو نُوَر ُهدًى َال يُْطَفأُ َعِن الشَّاِهِديَن بـُْرَهانُهُ ِلَمْن أَْنَصَت ِبَفَهِم التَّْصِديِق ِإَىل اْسِتَماِعِه َو ِميزَاَن ِقْسٍط َال حيَِيُف َعِن احلَْ 

ى اللَُّهمَّ َفِإْذ أََفْدتـََنا اْلَمُعونََة َعلَ » 4«ِتِه َو َعَلَم َجنَاٍة َال َيِضلُّ َمْن َأمَّ َقْصَد ُسنَِّتِه َو ال تـََناُل أَْيِدي اْهلََلَكاِت َمْن تـََعلََّق ِبُعْرَوِة ِعْصمَ 
يُن َلَك ِباْعِتَقاِد التَّْسِليِم ِلُمْحَكِم آيَاِتِه َو ِتَالَوتِِه َو َسهَّْلَت َجَواِسَي أَْلِسَنِتَنا ِحبُْسِن ِعَباَرِتِه َفاْجَعْلَنا ِممَّْن يـَْرَعاُه َحقَّ رَِعايَِتِه َو يَدِ 

قْـرَاِر ِمبَُتَشاِِِه َو ُموَضَحاِت بـَيـَِّناِتهِ  ُجمَْمًال َو َأْهلَْمَتُه  -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َو آِلهِ  -اللَُّهمَّ ِإنََّك أَنـْزَْلَتُه َعَلى نَِبيَِّك ُحمَمَّدٍ » 5« يـَْفزَُع ِإَىل اْإلِ
» 6«ِه ِلتَـْرفـََعَنا فـَْوَق َمْن َملْ يُِطْق َمحَْلُه َعَليْ ِعْلَم َعَجائِِبِه ُمَكمًَّال َو َورَّثـْتَـَنا ِعْلَمُه ُمَفسَّراً َو َفضَّْلتَـَنا َعَلى َمْن َجِهَل ِعْلَمُه َو قـَوَّيـْتَـَنا 
 اخلَِْطيِب ِبِه َو َعَلى آِلِه اْخلُزَّاِن َلُه َو اْجَعْلَنا اللَُّهمَّ َفَكَما َجَعْلَت قـُُلوبـََنا َلُه َمحََلًة َو َعرَّفْـتَـَنا ِبَرْمحَِتَك َشَرَفُه َو َفْضَلهُ َفَصلِّ َعَلى ُحمَمَّدٍ 

   اللَُّهمَ » 7«يِقِه ُف ِبأَنَُّه ِمْن ِعْنِدَك َحىتَّ َال يـَُعاِرَضَنا الشَّكُّ ِيف َتْصِديِقِه َو َال َخيَْتِلَجَنا الزَّْيُغ َعْن َقْصِد َطرِ ِممَّْن يـَْعرتَِ 
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َاِت ِإَىل ِحْرِز َمْعِقِلِه َو َيْسُكُن ِيف ِظلِّ َجَناِحِه َو يـَْهَتِدي َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو اْجَعْلَنا ِممَّْن يـَْعَتِصُم ِحبَْبلِ  ِه َو يَْأِوي ِمَن اْلُمَتَشاِ
َنَصْبَت ِبِه ُحمَمَّداً  اللَُّهمَّ َو َكَما» 8« ِبَضْوِء َصَباِحِه َو يـَْقَتِدي بَِتبَـلُِّج ِإْسَفارِِه َو َيْسَتْصِبُح ِمبِْصَباِحِه َو َال يـَْلَتِمُس اْهلَُدى ِيف َغْريِهِ 
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َالَلِة َعَلْيَك َو أَنـَْهْجَت ِبآِلِه ُسُبَل الرَِّضا ِإلَْيَك َفَصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو اْجَعِل الْ  ُقْرآَن َوِسيَلًة لََنا ِإَىل َأْشَرِف َمَنازِِل َعَلماً ِللدَّ
َا َعَلى نَِعيِم َداِر اْلمُ اْلَكرَاَمِة َو ُسلَّماً نـَْعرُُج ِفيِه ِإَىل َحمَلِّ ال َقاَمِة سََّالَمِة َو َسَبباً ُجنَْزى ِبِه النََّجاَة ِيف َعْرَصِة اْلِقَياَمِة َو َذرِيَعًة نـَْقَدُم ِ

ِئِل اْألَبـْرَاِر َو اْقُف ِبَنا آثَاَر الَِّذيَن اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو اْحُطْط بِاْلُقْرآِن َعنَّا ثِْقَل اْألَْوزَاِر َو َهْب َلَنا ُحْسَن َمشَا» 9«
َنا آثَاَر الَِّذيَن اْسَتَضاُءوا بُِنورِِه َو َملْ يـُْلِهِهُم َقاُموا َلَك ِبِه آنَاَء اللَّْيِل َو َأْطرَاَف النـََّهاِر َحىتَّ ُتَطهَِّرنَا ِمْن ُكلِّ َدَنٍس ِبَتْطِهريِِه َو تـَْقُفَو بِ 

اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو اْجَعِل اْلُقْرآَن َلَنا ِيف ظَُلِم اللََّياِيل ُموِنساً َو ِمْن » 10«َعَمِل فـَيَـْقَطَعُهْم ِخبُدَِع ُغُرورِِه اْألََمُل َعِن الْ 
َمَعاِصي َحاِبساً َو ِألَْلِسَنِتَنا َعِن اْخلَْوِض ِيف اْلَباِطِل ِمْن نـََزَغاِت الشَّْيطَاِن َو َخَطرَاِت اْلَوَساِوِس َحارِساً َو ِألَْقَداِمَنا َعْن نـَْقِلَها ِإَىل الْ 

ِح االْعِتَباِر نَاِشراً َحىتَّ ُتوِصَل ِإَىل قـُُلوبَِنا َغْريِ َما آَفٍة ُخمْرِساً َو جلََِوارِِحَنا َعِن اْقِرتَاِف اْآلثَاِم زَاِجراً َو ِلَما َطَوِت اْلَغْفَلُة َعنَّا ِمْن َتَصفُّ 
اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو » 11«فـَْهَم َعَجائِِبِه َو َزَواِجَر أَْمَثاِلِه الَِّيت َضُعَفِت اْجلَِباُل الرََّواِسي َعَلى َصَالبَِتَها َعِن اْحِتَماِلِه 

حَِّة َضَماِئرِنَا َو اْغِسْل ِبِه َدَرَن قـُُلوِبَنا َو َعَالِئَق َأْوزَارِنَا َو اْمجَْع َأِدْم ِباْلُقْرآِن َصَالَح َظاِهرِنَا َو اْحُجْب ِبِه َخَطرَاِت اْلَوَساِوِس َعْن صِ 
» 12«ورِنا اِن يـَْوَم اْلَفزَِع اْألَْكَربِ ِيف ُنشُ ِبِه ُمْنَتَشَر أُُمورِنَا َو َأْرِو ِبِه ِيف َمْوِقِف اْلَعْرِض َعَلْيَك َظَمأَ َهَواِجرِنَا َو اْكُسَنا ِبِه ُحَلَل اْألَمَ 

   اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو اْجبـُْر بِاْلُقْرآنِ 
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َنا ِبِه  َنا ِبِه َرَغَد اْلَعْيِش َو ِخْصَب َسَعِة اْألَْرزَاِق َو َجنِّبـْ ْمَالِق َو ُسْق ِإَليـْ َمْذُموَمَة َو َمَداِينَ اْألَْخَالِق الضَّرَاِئَب الْ َخلَّتَـَنا ِمْن َعَدِم اْإلِ
نـَْيا َعْن َو اْعِصْمَنا ِبِه ِمْن ُهوَِّة اْلُكْفِر َو َدَواِعي النـَِّفاِق َحىتَّ َيُكوَن َلَنا ِيف اْلِقَياَمِة ِإَىل ِرْضَواِنَك َو جِ  َناِنَك َقاِئداً َو لََنا ِيف الدُّ

اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو » 13«َما ِعْنَدَك بَِتْحِليِل َحَالِلِه َو َحتِْرِمي َحرَاِمِه َشاِهداً ُسْخِطَك َو تـََعدِّي ُحُدوِدَك َذاِئداً َو لِ 
ُفوُس التـَّرَاِقَي َو ِقيَل َمْن ا بـََلَغِت النـُّ َهوِّْن بِاْلُقْرآِن ِعْنَد اْلَمْوِت َعَلى أَنـُْفِسَنا َكْرَب السَِّياِق َو َجْهَد اْألَِنِني َو تـَرَاُدَف احلََْشارِِج ِإذَ 

 اْلِفرَاِق َو َداَف َهلَا ِمْن ُذَعاِف رَاٍق؟ َو َجتَلَّى َمَلُك اْلَمْوِت ِلَقْبِضَها ِمْن ُحُجِب اْلغُُيوِب َو َرَماَها َعْن قـَْوِس اْلَمَنايَا ِبَأْسُهِم َوْحَشةِ 
ا ِإَىل اْآلِخَرِة َرِحيٌل َو اْنِطَالٌق َو َصاَرِت اْألَْعَماُل َقَالِئَد ِيف اْألَْعَناِق َو َكاَنِت اْلُقُبوُر ِهَي اْلَمْوِت َكْأساً َمْسُموَمَة اْلَمَذاِق َو َدنَا ِمنَّ 

ُطوِل اْلُمَقاَمِة بـَْنيَ َأْطَباِق  اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو بَارِْك َلَنا ِيف ُحُلوِل َداِر اْلِبَلى وَ » 14«اْلَمْأَوى ِإَىل ِميَقاِت يـَْوِم التََّالِق 
َر َمَنازِِلَنا َو اْفَسْح َلَنا ِبَرْمحَِتَك ِيف ِضيِق َمَالِحدِ  نـَْيا َخيـْ نَا َو َال تـَْفَضْحَنا ِيف َحاِضِري اْلِقَياَمِة الثـََّرى َو اْجَعِل اْلُقُبوَر بـَْعَد ِفرَاِق الدُّ

 ُقْرآِن ِيف َمْوِقِف اْلَعْرِض َعَلْيَك ُذلَّ َمَقاِمَنا َو ثـَبِّْت ِبِه ِعْنَد اْضِطرَاِب ِجْسِر َجَهنََّم يـَْوَم اْلَمَجازِ َو اْرَحْم ِبالْ » 15«ِمبُوِبَقاِت آثَاِمَنا 
اَمِة َو َشَداِئِد َأْهَواِل يـَْوِم الطَّامَِّة َو بـَيِّْض ِقيَ َعَليـَْها َزَلَل أَْقَداِمَنا َو نـَوِّْر ِبِه قـَْبَل اْلبـَْعِث ُسَدَف قـُُبورِنَا َو َجنَِّنا ِبِه ِمْن ُكلِّ َكْرٍب يـَْوَم الْ 

َنا » 16«ُوُجوَهَنا يـَْوَم َتْسَودُّ ُوُجوُه الظََّلَمِة ِيف يـَْوِم احلَْْسَرِة َو النََّداَمِة  َو اْجَعْل َلَنا ِيف ُصُدوِر اْلُمْؤِمِنَني ُوّداً َو َال َجتَْعِل اْحلََياَة َعَليـْ
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اللَُّهمَّ اْجَعْل » 18«ُهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َعْبِدَك َو َرُسوِلَك َكَما بـَلََّغ رَِساَلَتَك َو َصدََع بَِأْمرَِك َو َنَصَح ِلِعَباِدَك اللَّ » 17«َنَكداً 
  يـَْوَم اْلِقَياَمةِ  -َصَلَواُتَك َعَلْيِه َو َعَلى آلِهِ  -نَِبيـَّنَا
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اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد » 19«َجاهاً َب اْلنَِّبيَِّني ِمْنَك َجمِْلساً َو َأْمَكنَـُهْم ِمْنَك َشَفاَعًة َو َأَجلَُّهْم ِعْنَدَك َقْدراً َو َأْوَجَهُهْم ِعْنَدَك أَقْـرَ 
َياَنُه َو َعظِّْم بـُْرَهاَنُه َو ثـَقِّْل ِميزَانَُه  َو تـََقبَّْل َشَفاَعَتُه َو قـَرِّْب َوِسيَلَتُه َو بـَيِّْض َوْجَهُه َو َأِمتَّ نُوَرُه َو اْرَفْع َو آِل ُحمَمٍَّد َو َشرِّْف بـُنـْ

ِتِه َو اْحُشْرنَا ِمْن َأْهِل َطاعَ  َو َأْحِيَنا َعَلى ُسنَِّتِه َو تـََوفـََّنا َعَلى ِملَِّتِه َو ُخْذ ِبَنا ِمنْـَهاَجُه َو اْسُلْك بَِنا َسِبيَلُه َو اْجَعْلَنا» 20«َدَرَجَتُه 
َا أَْفَضَل َما يَْأُمُل ِمْن َخْريَِك َو » 21«ِيف ُزْمَرِتِه َو َأْورِْدنَا َحْوَضُه َو اْسِقَنا ِبَكْأِسِه  َو َصلِّ اللَُّهمَّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َصَالًة تـُبَـلُِّغُه ِ

اللَُّهمَّ اْجزِِه ِمبَا بـَلََّغ ِمْن رَِساالِتَك َو أَدَّى ِمْن آيَاِتَك َو َنَصَح » 22«ْضٍل َكِرٍمي َفْضِلَك َو َكرَاَمِتَك ِإنََّك ُذو َرْمحٍَة َواِسَعٍة َو فَ 
السََّالُم َعَلْيِه َو َسِلَني اْلُمْصَطَفْنيَ َو ِلِعَباِدَك َو َجاَهَد ِيف َسِبيِلَك أَْفَضَل َما َجَزْيَت َأَحداً ِمْن َمَالِئَكِتَك اْلُمَقرَِّبَني َو أَْنِبَياِئَك اْلُمرْ 

  .َعَلى آِلِه الطَّيِِّبَني الطَّاِهرِيَن َو َرْمحَُة اللَِّه َو بـَرََكاتُهُ 
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ُكلِّ ِكَتاٍب أَنـْزَْلَتُه َو َفضَّْلَتُه َعَلى ُكلِّ َحِديٍث   اللَُّهمَّ ِإنََّك َأَعْنَتِين َعَلى َخْتِم ِكَتاِبَك الَِّذي أَنـْزَْلَتهُ نُوراً َو َجَعْلَتُه ُمَهْيِمناً َعَلى» 1«[ 
  ] َقَصْصَتهُ 

تو مرا به پايان رساندن قرائت قرآنت يارى دادى؛ قرآىن كه آن را به صورت نور فرستادى، و بر هر كتاىب كه نازل  ! خدايا
  .ترى دادىاى بر  كردى، شاهد و نگهبان قرار دادى، و بر هر سخن و كالمى كه بر خوانده

   حقيقت قرآن

در آن زمان كه ميدان حيات انسان از مهه طرف دستخوش محالت ويرانگر اميال و غرايز حيواىن و شهوات شيطاىن شده 
رفت، در آن زمان كه بر  ها ساختمان كرامت و فضيلت از ريشه و بنيان رو به ويراىن مى بود، و بر اثر آن محالت و طوفان

اى مفت خور و معدودى شكم پرست و شهوتران، انسان و انسانّيت را به بردگى و  گو و عدهسطح كره خاك گروهى زور 
اده بودند،  بندگى برده بودند، و به دست و پاى انديشه و روح و قلب انسان زجنري سنگني و غل هالك كننده اسارت 

اغيان و قلدران و استعمارگران و در آن زمان كه متام حمصوالت مادى و معنوى جامعه انساىن در خدمت طاغيان و ي
  .برد ترين حقوق خويش در حمرومّيت و ممنوعّيت به سر مى مستكربان و استثمارچيان بود، و انسان از انسانّيت و ابتداىي
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هاى درسىت شكسته بود و مكتب زندگى هوا و هواپرسىت بود، و خواب سنگني غفلت، بشرّيت را از  در آن زمان كه ستون
   ت بريون برده بود، در آنجاده انسانيّ 

  90: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

زمان كه عوارض جهل و ناداىن در متام شؤون زندگى سايه داشت، و عمق فاجعه در حدى بود كه تصورش امكان ندارد، 
يىت بزرگ وجود مقدس حضرت حق عّزوجّل از باب لطف و رأفت و عنايت و رمحت، براى جنات انسان و انسانّيت شخص

و وجودى سرتگ و انساىن فرزانه، كه جامع متام كماالت انساىن بود و بال و پر دانشش به جهان ملك و ملكوت گسرتده 
ها را از دامن حيات انسان  ها و آلودگى بود به نام حمّمد صلى اهللا عليه و آله را مبعوث به رسالت كرد، تا غبار متام بدخبىت

  .تى كه اليق اوست، برساندپاك كند و آدمى را به كماال

خداوند عزيز براى پيشرفت انسان در متام امور مادى و معنوى، و جهت تداوم رسالت تا صبح قيامت كتاىب مهچون قرآن 
  .بر قلب پيامربش نازل كرد، تا به وسيله آن سعادت ابدى انسان در دنيا و آخرت تأمني شود

   ظاهر قرآن

  

ها و  و استعمال الفاظ و كلمات، و تركيب مجالت، و سبك آيات، و تعداد سوره كتاب خدا از نظر فصاحت و بالغت،
  .هاىي كه در آن است در رأس متام حقايق آفرينش است نظام بندِى واقعيت

كند اگر شكى در اين كتاب  كه متام جّن و انس را دعوت مى اين شكل و ترتيب، و اين نظمى كه در قرآن است، و اين
حق است يك سوره مانند آن را بياوريد، و تا كنون چنني اتفاقى نيفتاده و بعد از اين هم خنواهد افتاد،  داريد كه از جانب

نشان دهنده اين معناست كه معمار و مهندس بناى اين ساختمان فقط خداست، و در اين بناى حمكم و استوار آنچه 
سطوتى برخوردار است كه تا قيامت دست تطاول ايام از بايد به كار رود به كار رفته، و از چنان قوت و قدرت و توان و 

  .دامنش كوتاه است

آنچه امروز در دست متام مسلمانان است، مهان است كه در طول بيست و سه سال براى آزادى انسان و رشد و كمالش 
   به رسول حق صلى اهللا عليه و آله نازل شده و تدوينش به
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مهني صورتى كه امروز موجود است به دستور حق اجنام گرفته و احدى را در آن دخالت نبوده، تنها كارى كه نسبت به 
م براى اين كه عوام  قرآن پس از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله اجنام گرفته اعراب گذارى آيات اين منبع عظيم است آ

  .اند، بتوانند آن را به صورت صحيح قرائت كنند ره مردم و آنان كه از علم و دانش باال ىب

شيعه دوازده امامى از عامى و . آن كه قائل به حتريف قرآن است، قلبش از نور خاىل و دلش از كتاب حق به دور است
عامل، بر اين اعتقاد است كه قرآىن كه اكنون در دست مسلمانان جهان است بدون يك نقطه كم و زياد، مهان قرآن زمان 

سول خداست، و اگر چنني نبود حجت حق بر مهگان متام نبود، متام بودن حجت خداوند بر بندگانش تا روز قيامت در  ر 
  .گرو مهني حقيقت است

  »1« »ذِلَك اْلِكتاُب ال َرْيَب فيهِ 

  .هيچ شّكى نيست]  با عظمت[اين كتاِب ]  وحى بودن و حّقانّيت[در 

  :رسول حق صلى اهللا عليه و آله فرمود

  »2« .انگيز است قرآن ظاهرش شگفت

   باطن قرآن

  

ها داراى حدود است، و  ها و زير و زبرها و سوره قرآن جميد گرچه از نظر تعداد حروف و كلمات و آيات و نقطه
وىل معاىن و مفاهيم كتاب به اين جهت  »3« .اند هاى ظاهريش را مفسران در تفاسري خود معّني كرده هاى متام برنامه مشاره

   ه جتّلى علم حق است، آن چنان داراى گسرتدگى و وسعت است، كه جز عقل معصوم به عمقك

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

  .7657، حديث 3، باب 171/ 6: ؛ وسائل الشيعة2، حديث 599/ 2: الكاىف -)2(
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  .معناى آيات نرسد

نشانند، چه رسد به مفاهيمى كه  فهمند كه ديگران را به حريت مى عقول جزئيه گاهى از يك آيه آن چنان مطالىب مى
  !كند معصوم از قرآن درك مى

  .اند اش نرسيده مردان علم و عقل به قلّهاين كوه استوار كوهى است كه 

  .اند اين درياى عميق درياىي است كه شناوران جمهز به ابزار معنوى به عمقش دست نيافته

  .اين شجره طيّبه حقيقىت است كه ريشه در زمني و شاخ و برگ در متام هسىت دارد

  :اش فرمود رسول حق صلى اهللا عليه و آله درباره

تاكنون هيچ مفسرى ادعا نكرده كه به كشف  »1« .ائبش كهنه نشود، و عجائبش مشرده نگرددباطنش عميق است، غر 
متام حقايق كتاب اهلى موّفق شده، متام مفسران تا به امروز مهانند آناىن هستند كه تا لب دريا آمده و از بريون امواج 

پايان و عمق اين اقيانوس  تا ببينند در دل اين حبر ىباند  كنند، و هنوز به شناورى در آن توفيق نيافته ظاهرش را مشاهده مى
فته است شگفت   .انگيز چه عجايىب 

   حكايىت در تفسري قرآن

به نقل از  - رضوان اللَّه تعاىل عليه -اللَّه العظمى حكيم مرجع بزرگ حضرت آيت» حقايق االصول«در كتاب پر قيمت 
و سيد حسن صدر كه از بزرگان » مستدرك الوسائل«نورى صاحب بعض اعاظم است كه با سّيد امساعيل صدر و حاجى 

  .مراجع شيعه است خدمت آخوند مال فتحعلى سلطان آبادى براى درس تفسري رفتند

   َحبَّبَ   آن مرد بزرگ كه داراى قلب ملكوتى و نفس عرشى بود تفسري آيه شريفه

______________________________  
  .7657، حديث 3، باب 171/ 6: ؛ وسائل الشيعة2، حديث 599/ 2: الكاىف -)1(
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  .از سوره مباركه حجرات را شروع كرد »1« »اَلْيُكُم اْالْميانَ 

شب اول توضيح و تفسري آيه براى آنان عجيب آمد كه قبل از آن چنني چيزى به نظر آنان نرسيده بود و در تفاسري به 
رت و  . ده بودآن اشاره نش ديگر وقت رفتند گفتارى غري گفتار روز قبل داشت، تا سى جلسه كه هر جلسه مهان آيه را 

اين برداشت يك عامل شيعه دوازده امامى است، چه رسد به برداشت معصوم كه داراى  »2« !تر از قبل تفسري كرد كامل
  !عقل كّلى است؟

فتاد معنا، و هر معنائى نيز داراى هفتاد شعبه است كه در حقيقت براى هر در آثار اسالمى آمده كه هر آيه قرآن داراى ه
صد معنا البته در خور فهم عقول جزئيه است   .آيه چهار هزار و 

رت كه بگوئيم ضرب اين عدد در متام آيات از نظر گسرتدگى معنا سر به عرش اهلى مى اين كتاب معجزه : زند، و چه 
لم خدا، و جتّلى وحى، و كتاب هدايت، و فروغ جاوداىن، وچراغ پرنور ابدى، و مشعل جاوداىن رسول حق، و منبع ع

  .فروزان اهلى در راه حيات انسان است

   اسامى قرآن

اى يا آياتى به آن اشاره شده، و هر كدام دليل بر معنا يا  كنيد، هر يك در آيه هائى كه در اين سطور مالحظه مى نام
  .ملكوتى قرآن استمعاىن بلند و مفاهيم 

قرآن، فرقان، كتاب، ذكر، تنزيل، حديث، موعظه، تذكره، حكم، ذكرى، حكمت، حكيم، مهيمن، شاىف، هدى، هادى، 
  صراط مستقيم، نور، رمحت، حبل، روح، قصص، حق، بيان، تبيان، بصائر، فصل، عصمت، مبارك، جنوم، جميد، عزيز،

______________________________  
  .7): 49(حجرات  -)1(

  .95: حقايق األصول -)2(
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  »1« .كرمي، عظيم، سراج، منري، بشري، نذير، عجب، قّيم، مبني، نعمت، علىّ 
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   وظيفه مسلمانان نسبت به قرآن

بس سنگني و مسئوليىت اى  وظيفه فرد فرد مسلمانان، وظيفه فرد فرد مؤمنان، نسبت به كتاب خدا و ثقل اكرب اهلى وظيفه
بدون شك در روز قيامت در دادگاه عدل هر مسلماىن نسبت به كتاب حق مورد بازپرسى و . فوق العاده عظيم است

  .سؤال قرار خواهد گرفت، چنانكه آيات قرآن و روايات بر اين مسئله داللت واضح دارند

  :براى مسلمانان نسبت به كتاب اهلى سه وظيفه مهم است

   قرآنقرائت  - 1

   فهم قرآن - 2

   عمل به قرآن - 3

فراگريى قرائت قرآن، و فهم مفاهيم آيات اهلى، و عمل به كتاب عزيز حق، باعث سعادت دنيا و آخرت، و موجب 
  .سربلندى مسلمني نسبت به ساير ملل عامل است

مل به دستورهاى اهلى است كه رساند، اين فهم قرآن و ع اى را به جائى منى اكتفاى به قرائت قرآن هيچ كس و هيچ جامعه
  .منايد مرده را زنده، و ىب جان را جاندار، و تاريك را نوراىن مى

  :فرمايد قرآن مى

َخُروَن  ِمْن َفْضِل اللَِّه َو آَفاقْـَرُؤوا ما تـََيسََّر ِمَن اْلُقْرآِن َعِلَم اْن َسَيُكوُن ِمْنُكْم َمْرضى َو آَخُروَن َيْضرِبُوَن ِىف اْالْرِض يـَْبتَـُغونَ 
  »2« »يُقاتُِلوَن ِىف َسبيِل اللَِّه َفاقْـَرُؤوا ما تـََيسََّر ِمْنهُ 

______________________________  
  .8/ 1: تفسري روض اجلنان و روح اجلنان، ابوالفتوح رازى -)1(

  .20): 73(مّزّمل  -)2(
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شوند، و گروهى براى  داند كه به زودى برخى از مشا بيمار مى او مى. مشا ميسر است خبوانيدبنابراين آنچه را از قرآن براى 
جنگند؛ پس آنچه را از آن ميّسر است  كنند، و بعضى در راه خدا مى به دست آوردن رزق و روزى خدا در زمني سفر مى

  .خبوانيد

  .ى و تربيت و پرورش اميان و تقواستبدون شك دستور به قرائت قرآن براى فراگريى مفاهيم آن و خودساز 

  :در سوره بقره آمده

  »1« »َفأُْولِئَك ُهُم اْخلِسُرونَ  َوَمن َيْكُفْر ِبهِ  َحقَّ ِتَالَوتِِه أُْولِئَك يـُْؤِمُنوَن بِهِ  الَِّذيَن َءاتـَْينُهُم اْلِكتَب يـَتـُْلونَهُ 

و آن قرائت منودن با [كنند  شايسته آن است قرائت مىامي، آن را به طورى كه  كساىن كه كتاب آمساىن به آنان عطا كرده
  .ورزند فقط آنان زيانكارند هستند و كساىن كه به آن كفر مى]  كتاب[اهل اميان به آن ]  تدبر و به قصد عمل است

كند كه آن مطالب حمصوىل از آيات كتاب خداست،  و مشتّقات آن مطالىب را ذكر مى» تلو«راغب اصفهاىن در توضيح 
  :گويد شود و مى از آن مطالب، لزوم قرائت قرآن و وجوب فهم آن و عمل به دستورهاى اهلى استفاده مىو 

 »2« .تالوت، عامل اميان و حتقق اعتقاد پاك در قلب و اخالق حسنه در نفس و عمل صاحل در اعضاى آدمى است
ره باالىي خواهد رسيد   :تالوت كننده قرآن در قيامت به چهار 

______________________________  
  .121): 2(بقره  -)1(

  167: مفردات ألفاظ القرآن، راغب اصفهاىن -)2(

  96: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

   عّزت ىب ذّلت - 1

  غناى ىب فقر - 2

   جهل علم ىب - 3
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   حيات ىب موت - 4

مردم بودند، ّمهت خود را صرف رسول خدا و ائمه طاهرين عليهم السالم در دويست و شصت و هشت ساىل كه بني 
  .تعليم قرائت و فهم آيات و زمينه سازى براى عمل به قرآن جميد منودند

   دورمنائى از حقايق قرآن

اى كه سفريان اهلى يعىن پيامربان بزرگ حق براى تربيت انسان به مقتضاى فطرت و عقل و وجدان بنا كردند،  آن مدرسه
  .ارائه قرآن جميد تكميل كردرسول با كرامت اسالم به وسيله 

رتين زندگى و برترين متّدن و خالصه به راه اقوم و آراسته شدن به حقايق و معارف دعوت كرد، و عالج  قرآن، مردم را به 
  .افسردگى عقل را در رجوع به آيات اهلى دانست

رافات و اوهام كه مهچون زجنري گران، آنان قرآن جميد، براى انسان حرّّيت و آزادى فكر به ارمغان آورد، و بشر را از قيد خ
را از مهه جهت بسته و از رشد بازداشته بود جنات داد، و ايشان را از اين بند مهلك خالص منود، تا روز به روز به ترّقى و 

  .تعاىل و تكامل خود بيفزايد و در مسري طبيعى سري به سوى كمال قرار گريد

اعمال : داد، و هر چه براى وى ضرر داشت او را به آن آگاهى داد و اعالم كرد قرآن، آنچه به خري انسان است تعليم
بود و اصالح جامعه و عّلت رسيدن به حق و فضيلت، و اعمال ناپسند موجب بدخبىت و تباهى و   خري مايه شادكامى و 

  .گرفتارى در دنيا و آخرت و هالكت ابدى است

   مادى و معنوى به تفّكر و تعمق دعوتقرآن كرمي، مردم را در متام امور اعم از 

  97: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

كرد، و راه تقليد كوركورانه را راه ضاللت و جاده شيطان دانست، و در اين زمينه مردم را به سري در حقايق تشويق منود، و 
  .رشد دادن عقل و انديشه را بر آنان واجب كرد

روى مهگان گشود و جهل و ىب خربى را مايه ذّلت و تريه روزى دانست، و تعليم و تعّلم را قرآن كرمي، درب دانش را به 
در رأس فرائض و واجبات قرار داد فاصله بني فهميده و نفهم را فاصله بني حق و باطل و نور و ظلمت و حيات و مرگ 

  .دانست
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كه طوق بندگى و بردگى غري حق را از گردن قرآن جميد، درس استقالل و آزادى به انسان آموخت و بر وى واجب كرد  
  .حيات خود باز كند و جز در برابر حضرت رب و مالك حقيقى و وجود مستجمع مجيع صفات كمال، سر فرود نياورد

قرآن جميد، تكيه بر شرافت نژادى و حسب و نسب را كه عامل ظلم و ستم و زور و قلدرى است مردود دانست و سپيد 
  .را بر سپيد، و عرب را بر عجم و عجم را بر عرب، جز به تقوا امتياز ندادرا بر سياه و سياه 

قرآن عزيز، بني متام افراد از هر نژاد و رنگ به شرط اميان، طرح برادرى و دوسىت انداخت و مهگان را به احتاد و اتفاق و 
حيات پشتيبان و يار يكديگر صدق و صفا و صميميت و حقيقت دعوت كرد، و از متام مردم خواست كه در متام شؤون 

  .باشند

   مهاهنگى قرآن با ابعاد وجود انسان

نه آفرينش با متام ابعاد وجود انسان مهاهنگ است قرآن جميد مى   .باشد تنها كتاىب كه در 

 با اندك دقىت در ابعاد وجود انسان، و معارف قرآن و نظام عاىل اين كتاب مسئله را به صورت يك امر بديهى و حقيقت
  .بينيد مسّلم مى

  :اما ابعاد وجود انسان

  98: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

خواهد از حميط اطراف و جماورش  يكى از ابعاد وجود انسان ميل به جتسس و كاوش و شناساىي است، انسان مى - 1
حيوانات ناآگاه به دنيا آيد  تواند مانند آگاه شود، يعىن شناخت طبيعت و كاينات خبشى از وجود آدمى است، انسان منى

توان بُعد  تفاوت بگذرد، اين قسمت از وجود انسان را مى هاى جهان و طبيعت ىب و ناآگاه مبريد، و از كنار شگفىت
  .شناسى ناميد جهان

د، بنابراين هر انساىن مى - 2  خواهد براى خود مبدأ فكرى بسازد و زندگى خود را بر مبناى جهان بيىن خاص خود بنا 
  .مرحله دوم وجود انسان جهان بيىن يا تبيني جهان بر اساس بينشى است كه از جهان دارد
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جا كه انسان يك موجود اجتماعى است، از جامعه، طبقات، اصناف و اقشار اجتماعى و اوضاع سياسى  از آن - 3
سياسى  -از سوم، نياز اجتماعىتواند خود را دور نگهدارد و در مقابل جريانات حاكم ىب تفاوت باشد، بنابراين ني منى

  .است

هاى معاصر، يكى ديگر از ابعاد وجود انسان است، بنابراين انسان نياز به تاريخ و  تأثري جوامع گذشته روى انسان - 4
  .دهد فلسفه تاريخ دارد و مسئله تاريخ يكى ديگر از ابعاد وجود انسان را تشكيل مى

كند، از اين رو نبايد از نقش سوء خلق و بدى  يات و رفاه انسان ايفا مىرفتار و سلوك اخالقى، نقش مؤثّرى در ح - 5
  .ها نيز غافل ماند تربيت انسان

مسائل مادى و اقتصادى اگر در رأس نباشد حمققاً نقش بسزائى در زندگى انسان دارد، از اينرو بُعد ديگر وجود  - 6
  .دهد انسان را اقتصاد و مسئله توليد و توزيع ثروت تشكيل مى

اد هر انسان را به خود مشغول داشته است،  - 7 ميل به پرستش و اطاعت و عبوديت از نريوى مافوق چيزى است كه 
ا مى هاى قدمي را از ابنيه تارخيى و آثار حّجارى آثار پرستش انسان   .توان به دست آورد ها و خطوط و نقوش باستاىن آ

   زندگى خبوانيم و تدبر كنيم جاى شگفىت است كه وقىت قرآن را به عنوان كتاب

  99: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

هاى قرآن كه معّرف حمتويات آن است به طور دقيق با مسائل و حمتويات زندگى انسان و ابعاد  خواهيم ديد نام سوره
  .خمتلف وجودى او منطبق است

   هاى قرآن هاى سوره تعداد و نام

ا دارد مانند سوره توبه  اضافه نام سوره است و به 114قرآن داراى « مجعاً داراى ) زكات(هاى مكررى كه برخى از آ
ا را به اين صورت رده 120   .كنيم بندى مى نام است كه با نسبت دقيق و مضبوط، آ

ت اين ها بازگو كننده حمتويا اين نام. شناسى است هاى قرآن در رابطه با طبيعت و كاينات يعىن جهان بيشرت نام سوره - 1
  .هاست سوره
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، آهن، شب، روز روشن، صبحگاهان، )گاز(بقره، فيل، زنبور عسل، مورچه، عنكبوت، نور، خورشيد، ماه، ستاره، دود 
 31و غريه كه مهه نام ) مّكه(، اجنري، مردم، اسبان نفس زن، روزگار، شهر )علق(رعد، زلزله، انسان، جّن، خون بسته 

  .دهند سوره را تشكيل مى

هاىي كه به اين نام در قرآن  به طور دقيق نسبت سوره. شود هاى متناسب با موضوع جهان بيىن مطرح مى نامسپس  - 2
  :جميد آمده در درجه دوم قرار دارد به اين شرح

. اعراف، قيامت، قارعه، واقعه، حاقّه، نازعات، غاشيه، قدر، فرشته، حشر، مرسالت، تكوير، انفطار، انشقاق و غريه
  .رسد سوره مى 29ها به  سورهمشاره اين 

: هاىي قرار دارد كه از جامعه و طبقات اجتماعى و سياسى نام خود را برگزيده است از قبيل در درجه سوم سوره - 3
 27ها به  رقم نام اين سوره. احزاب، مؤمنون، شورى، زنان، صف، رزمندگان، شعرا، فتح، منافقون، روم، مردم و غريه

  .رسد مى

  :كند از اين منونه است است كه نام مسائل تارخيى و يا فلسفه تاريخ را محل مىهاىي  سوره - 4

  100: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

آل عمران، انبيا، يونس، هود، يوسف، ابراهيم، نوح، مرمي، سبا، حمّمد صلى اهللا عليه و آله، لقمان، حجر، بىن اسرائيل،  
  .سوره است 17اينها  رقم. كهف، قصص، احقاف، قريش و غريه

حجرات، : شوند ها معرىف مى كند، و با اين نام هاىي كه از مسائل اخالقى و طرز سلوك و رفتار انساىن حبث مى سوره - 5
ا    .سوره است 6عبس، مهزه، مطّففني، ماعون، حترمي و رقم آ

، مائده، تكاثر، انعام )توبه(، زكات انفال: هاى گويد، و با نام هاىي كه از مسائل مادى و اقتصادى سخن مى سوره - 6
  .اند سوره 5شوند، و اينها  شناخته مى

  :هاىي كه از پرستش و شعائر ديىن سخن گفته و نام عبادت دارد مانند سوره - 7
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دهد، حال آن كه مسائل  هاى تقسيمى ما را تشكيل مى اند و اين كمرتين رقم از رده حج و سجده كه تنها مهني دو سوره
بيىن و سياست، و تاريخ و اقتصاد و اخالق به مراتب بيشرت از مسائل مربوط به  كاينات و طبيعت، مسائل جهان  مربوط به

  .ها و احكام ديىن است عبادت و ممنوعيت

هاى جهاندارى،  ترين درس ترين كتاب زندگى انسان، و اهلام خبش مرتقى خواهيم با اين ديدگاه قرآن را به عنوان بزرگ ما مى
شناسى معرىف كنيم و بيش از پيش بدان روى آورمي تا بتوانيم وارثان زمني و پيمايندگان  اقتصاد، تاريخ، و جامعه سياست،

  »1« ».راه زندگى در جهان امروز باشيم

   نور بودن قرآن

  .اصطالح نور در رابطه با قرآن جميد، واقعيىت است كه در آيات كتاب حق به آن اشاره شده است

  نور عقل، نور وجدان، نور اخالق، نور زندگى، نور جامعه، نور آرى، قرآن جميد

______________________________  
  .76/ 3: دائرة املعارف قرآن كرمي -)1(

  101: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .دنيا و نور آخرت انسان است

حيات بدون قرآن ظلمت حمض، و . ان نداردبدون اين نور به دست آوردن زندگى صحيح، و حيات طيّبه براى احدى امك
  .دنياى بدون قرآن تاريكى مطلق، و آخرت منهاى قرآن جز َمسوم و َمحيم و تاريكى عذاب دهنده، چيزى نيست

  »1« »يا ايـَُّها الّناُس َقْد جاءَُكْم بـُْرهاٌن ِمْن َربُِّكْم َو انـَْزْلنا الَْيُكْم نُوراً ُمبيناً 

]  مانند قرآن[آمد؛ و نور روشنگرى ]  و دليلى چون پيامرب و معجزاتش[پروردگارتان براى مشا برهان يقيناً از سوى ! اى مردم
  .به سوى مشا نازل كردمي

  »2« »َقْد جاءَُكْم ِمَن اللَِّه نُوٌر َو ِكتاٌب ُمبنيٌ 

  .ترديد از سوى خدا براى مشا نور و كتاىب روشنگر آمده است ىب
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   مهيمن بودن قرآن

  :ن در سوره مباركه مائده آمده استلفظ ُمَهْيمِ 

قاً ِلما بـَْنيَ َيَدْيِه ِمَن اْلِكتاِب َو ُمَهْيِمناً َعَلْيهِ    »3« »َو انـَْزْلنا الَْيَك اْلِكتاَب بِاحلَْقِّ ُمَصدِّ

د و هاى پيش از خو  درسىت و راسىت به سوى تو نازل كردمي در حاىل كه تصديق كننده كتاب را به]  قرآن[و ما اين كتاب 
  .آنان است]  حّقانّيت مهه[نگهبان و گواه بر 

  .در اين آيه اشاره به موقعيت قرآن بعد از ذكر كتب پيشني انبيا شده است

  مهيمن در اصل به معىن چيزى است كه حافظ و شاهد و مراقب و امني و

______________________________  
  .174): 4(نساء  -)1(

  .15): 5(مائده  -)2(

  .48): 5(مائده  -)3(

  102: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

هاى آمساىن پيشني مراقبت كامل  جا كه قرآن در حفظ و نگهدارى اصول كتاب نگاهدارى كننده چيزى بوده باشد، و از آن
ا را تكميل مى   .كند لفظ مهيمن بر آن اطالق كرده است دارد و آ

   قرآن برترين سخن

  .ايت است ايت در ىب جتّلى علم و حكمت و نور ىبكالم، كالم حق است، 

شود، و هر  كالم حق حاوى مسائل و اخبار و حكايات امم گذشته است، كه بدين وسيله هر گمراهى هدايت مى
  .يابد رسد، و هر فقريى به غنا دست مى دردمندى به درمان مى

  .انگيز آفرينش است شگفتكالم خالق هسىت، و پديدآورنده باال و پسىت، و نّقاش نقش 
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كالم مهر و حمّبت، عشق و عاطفه، حق و حقيقت، عدل و انصاف، درسىت و راسىت، صدق و صداقت، و دوسىت و  
  .كرامت است

  .پايان، اقيانوسى ىب ساحل، نورى جاوداىن، ضياىي مهيشگى، و حقيقىت ثابت و استوار است دريائى از واقعيت، حبرى ىب

ترين لفظ و در نيكوترين اسلوب  اين كالم به پاكيزه. امت نسبت به آن نيازمندند در اين كالم استآنچه بندگان تا روز قي
رتين شكل و ترتيب بيان شده است   .و در 

  »1« »اللَّهُ نـَزََّل اْحَسَن احلَْديثِ 

  .خدا نيكوترين سخن را نازل كرد

  اى بوى مشكى در جهان افكنده
 

  اى مشك را در المكان افكنده

  صد هزاران غلغله زين بوى مشك
 

  اى در زمني و آمسان افكنده

  

______________________________  
  .23): 39(زمر  -)1(

  103: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  از شعاع نور و نار خويشنت
 

  اى آتشى در عقل و جان افكنده

  افزاى خويش از كمال لعل جان
 

  اى كان افكندهشورشى در حبر و  

ادى قاعده عاشق كشى   تو 
 

  اى در دل عاشق ُكشان افكنده

 هم شكار و هم شكارى گري را
 

  اى زير اين دام گران افكنده
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  اى پُر دالن را مهچو دل بشكسته
 

  اى ىب دالن را در فغان افكنده

 وار جان سلطان زادگان را بنده
 

  اى پيش عقل پاسبان افكنده

  

  )مولوى(

  104: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

َفصَّْلَتُه ِلِعَباِدَك تـَْفِصيًال َو َو فـُْرَقاناً فـََرْقَت ِبِه بـَْنيَ َحَالِلَك َو َحرَاِمَك َو قـُْرآناً َأْعَرْبَت ِبِه َعْن َشرَاِئِع َأْحَكاِمَك َو ِكَتاباً » 2«[ 
  ]تـَْنزِيًال  -َصَلَواُتَك َعَلْيِه َو آلِهِ  -مَّدٍ َوْحياً أَنـَْزْلَتُه َعَلى نَِبيَِّك حمَُ 

اى است، كه از  اش ساخىت، كه به وسيله آن بني حالل و حرامت جداىي انداخىت، و آيات به هم پيوسته و جدا كننده
بياىن اى؛  اى، و كتاىب است كه هر چيزى را براى بندگانت در آن بيان كرده هاى احكامت را آشكار كرده بركت آن، راه

  .جامع و رسا، و وحى است كه بر پيامربت حممد صلى اهللا عليه و آله فرود آوردى؛ فرود آوردىن به حق

   امساى قرآن

در اين مجالت ملكوتى به اسامى كتاب حق كه هر يك نشانگر مفهومى بلند و معنائى آمساىن است اشاره شده و كنار 
  :شده استهر اسم به صورت رمز به حقيقت آن تذّكر داده 

  .فرقان، قرآن، كتاب، وحى، نور، شفا، ميزان، َعَلم جنات

   فرقان
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فرقان حقيقىت است كه به وسيله آن حالل از حرام، واجب از مستحب، معروف از منكر، نور از ظلمت، خري از شّر، 
  .شود حق از باطل متيز داده مى

  105: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .كرد، حجت خدا بر بندگان متام نبود جامعه نبود، و اين واقعّيت اگر در حيات انسان جتّلى منىاين حقيقت اگر در 

  »1« »َو اْلُفْرقانِ   َشْهُر َرَمضاَن الَّذى اْنزَِل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهدًى ِللنّاِس َو بـَيِّناٍت ِمَن اْهلُدى

رش هدايتگر مردم است و داراى داليلى روشن و آشكار ماه رمضان كه قرآن در آن نازل شده، قرآىن كه سراس]  اين است[
  .است]  حق از باطل[باشد، و مايه جداىي  از هدايت مى

  »2« »َتباَرَك الَّذى نـَزََّل اْلُفْرقاَن َعلى َعْبِدِه لَِيُكوَن لِْلعاَلمَني َنذيراً 

اش نازل كرد، تا  به تدريج بر بنده]  استكه قرآن جدا كننده حق از باطل [مهيشه سودمند و با بركت است آن كه فرقان را 
  .براى جهانيان بيم دهنده باشد

   قرآن

  

كلمه قرآن به معناى خواندن است، خواندن حالل و حرام، خواندن مسائل اخالقى و تارخيى و حقايق ملكوتى و طبيعى 
  .و مسائل آفرينش، و ظاهر و باطن

   كتاب

  

اى از مسائل و مطالب مدّون و منظم است كه با اسلوىب  آن جمموعهكلمه كتاب هم معناى واضح و روشىن دارد، و 
ره   .مند شوند خاص آماده شده تا مردم از آن 

   بار در قرآن كرمي به 230لفظ قرآن در حدود هفتاد مرتبه و كلمه كتاب نزديك به 
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______________________________  
  .185): 2(بقره  -)1(

  .1): 25(فرقان  -)2(

  106: ، ص11 شرح صحيفه سجاديه، ج تفسري و

  .هاى گوناگون ذكر شده است مناسبت

   وحى

  

به آنچه از جانب حضرت حق تعاىل به انبيا ابالغ شده تا براى جنات مردم و تأمني سعادت دنيا و آخرت آنان به مهگان 
  .شود برسانند، وحى گفته مى

يد و ابدى در بردارنده وحى است فقط و فقط قرآن كرمي العاده قوى، و به صورت زنده و جاو  آنچه با استحكامى فوق
  .باشد مى

قرآن جميد با داليلى متني و براهيىن قوى و استدالالتى حمكم و حىت با دعوت از جّن و انس به معارضه، وحى بودن خود 
ى است كه بر قلب رسول دهد كه اين جمموعه وحى اهل اش انسان را به اين معنا آگاهى مى كند و با آيات كرميه را ثابت مى

  .مطّهرش رسيده، و پريوى از آن موجب فالح و رستگارى است

قوانني و دستورهاىي كه منبعى جز وحى ندارد، قدرت دارد ظاهر و باطن انسان را اصالح كند، و مفاسد مادى و معنوى را 
  .عالج منايد

ها  رما بوده، از طريق جعل قوانني به دست انسانها حكمف اختالفات مهلكى كه به طور دائم در جوامع و يا در خانواده
  .شود، اين درد سنگني و اين مرض خطرناك جز از طريق حاكميت دين، راه درمان ندارد رفع نشده و منى

ا بر خالف اصول انسانّيت بوده،  جريانات عجيب و غريىب كه در متام شؤون حيات انسان جريان داشته و دارد و متام آ
ها تعميم پيدا نكند، مهچنان ادامه خواهد  اخالق عاىل انساىن مّتكى به اميان و عقيده در مهه جامعه تا اصول حكومت

  .شود عموماً صورى و قشرى خواهد بود داشت و حتوالتى كه واقع مى
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  ها هاى اجتماعى انسان روش

   بدون شك طريق رفع اين اختالفات و جريانات، اصالح احساسات دروىن«

  107: ، ص11 يفه سجاديه، جتفسري و شرح صح

  .انسان است نه تأكيد و تشديد و اصالح متوّىل قوانني

  :دانيد كه به طور كّلى در ميان بشر سه روش اجتماعى بيشرت نبوده و نيست مشا مى

  .كند دهد و هر چه دخلواه او بوده باشد به مردم حتميل مى روش استبداد كه مقّدرات مردم را به دست يك اراده مى - 1

شود و يك فرد يا يك هيئت مسئول اجرا  روش حكومت اجتماعى كه اراده امور مردم به دست قانون گذارده مى - 2
  .شوند مى

روش ديىن كه اراده تشريعى خداى جهان در مردم به دست مهه مردم حكومت كرده و اصل توحيد و اخالق فاضله و  - 3
  .منايد عدالت اجتماعى را تضمني مى

ا انسان در ماوراى در روش اول و د وم تنها مراقب افعاِل مردمند، و كارى با اعتقاد و اخالق ندارند، و به مقتضاى آ
تواند  تنها روشى كه مى. باشد، زيرا ماوراى قوانني اجتماعى ضامن اجرا ندارد مواد قانوىن يعىن در اعتقاد و اخالق آزاد مى

ح كند روش دين است كه به هر سه جهت اعتقاد، اخالق، صفات دروىن انسان و اعتقاد را ضمانت منوده و اصال
  .منايد اعمال، رسيدگى مى

كه ارتفاع اختالفات از جامعه  نظر به اين. رافع حقيقى اختالفات اجتماعى تنها روش دين است و بس: كه نتيجه اين
باشد و از سوى  تالفات مىانساىن بدون ترديد صالح نوع و كمال انساىن است و از طرف ديگر دين تنها راه رفع اخ

دهد، پس ناچار خالق دستگاه  ديگر دستگاه آفرينش هر نوع را به سوى كمال حقيقى وى هدايت كرده و سوق مى
آفرينش، دين حق و سزاوارى را بايد براى انسانّيت تعيني كرده و به عامل انساىن وحى كند و اين مهان دين حّقى است كه 

  .بايد در جامعه بوده باشد

بايد تصور كرد كه درست است كه رفع اختالفات بايد با دين اجنام گريد وىل دستگاه آفرينش به اهلامى كه به واسطه عقل ن
  منايد افراد نابغه و اجتماعى مى
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يه مى عوت منايند و اينها هستند كه كند كه مردم را به سوى عقايد حقه و اخالق شايسته و اعمال نيك د خريخواهى 
  .شوند پيامربان ناميده مى

زيرا چنانچه ثابت شده مهان عقل اجتماعى انسان است كه به اتكاى احساسات دروىن و نريوى فكر خود به سوى 
  .باشد كند و البته چنني عاملى وسيله رفع اختالف منى اختالف دعوت مى

گريد سنخ ديگرى از شعور  كه اصل دين را از غيب آفرينش به طور اهلام مىجا روشن است كه اين شعور انساىن   و از اين
 ».شود ناميده مى» وحى«است، غري از شعور فكرى كه در مهه افراد موجود است و اين شعوِر خمصوص، مهان است كه 

»1«  

   وحى در آيات قرآن

ْن بـَْعِدِه َو اْوَحْينا اىل اْبراِهيَم َو اْمساعيَل َو اْسحَق َو يـَْعُقوَب واْالْسباِط َو عيسى انّا اْوَحْينا اَلْيَك َكما اْوَحْينا اىل نُوٍح َو النَِّبيَِّني مِ 
  »2« »َو ايُّوَب َو يُوُنَس َو هُروَن َو ُسَلْيماَن َو آتـَْينا داُوَد َزبُوراً 

يم و امساعيل و اسحاق و يعقوب و ما به تو وحى كردمي، مهان گونه كه به نوح و پيامربان پس از او وحى كردمي؛ و به ابراه
  .و عيسى و ايوب و يونس و هارون و سليمان نيز وحى منودمي؛ و به داود، زبور دادمي]  داراى مقام نبوتشان[نوادگان 

  »3« » َبصريٌ َوالَّذى اْوَحْينا الَْيَك ِمَن اْلِكتاِب ُهَو احلَْقُّ ُمَصدِّقاً ِلما بـَْنيَ َيَدْيِه انَّ اللََّه ِبِعباِدِه َخلَبريٌ 

   تصديق كننده] و[امي، مهان حق است،  و آنچه از كتاب به تو وحى كرده

______________________________  
  .14: وحى يا شعور مرموز -)1(

  .163): 4(نساء  -)2(

  .31): 35(فاطر  -)3(
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  .يناً خدا به بندگانش آگاه و بيناستپيش از آن بوده است؛ يق]  هاىي كه كتاب[

ا اهلُُكْم الٌه واِحٌد فـََهْل انـُْتْم ُمْسِلُمونَ  ا يُوحى اَىلَّ امنَّ   »1« »ُقْل امنَّ

  شويد؟ مى] ها و احكام او فرمان[شود كه معبود مشا خداى يكتاست؛ پس آيا تسليم  به من فقط وحى مى: بگو

  »2« »َك َعلى ِصراٍط ُمْسَتقيمٍ َفاْسَتْمِسْك بِالَّذى اوِحَى اَلْيَك انَّ 

  .پس به آنچه بر تو وحى شده متسك جبوى، يقيناً تو بر راهى راست قرار دارى

  »3« »اتَِّبْع ما اوِحَى اَلْيَك ِمْن َربَِّك ال الَه اّال ُهَو َو اْعِرْض َعِن اْلُمْشرِكنيَ 

  .جز او نيست، و از مشركان روى بگرداناز آنچه از سوى پروردگارت به تو وحى شده پريوى كن، هيچ معبودى 

  »4« »َو اوِحَى اَىلَّ هَذا اْلُقْرآُن ُالنِذرَُكْم ِبِه َو َمْن بـََلغَ 

به من وحى شده تا به وسيله آن مشا وهر كس را كه اين قرآن به ]  كه گواهى خدا بر حّقانّيت نبّوت من است[و اين قرآن 
  .رسد؛ بيم دهم او مى

  نور

  

  .فحات گذشته در حّد الزم در رابطه با قرآن جميد توضيح داده شدمسئله نور در ص

______________________________  
  .108): 21(انبياء  -)1(

  .43): 43(زخرف  -)2(

  .106): 6(انعام  -)3(

  .19): 6(انعام  -)4(
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  شفا

  

  .هاست گذارند در رأس متام امراض و بيمارى انسان اثر مستقيم مىامراض اعتقادى و اخالقى كه بر اعمال 

كند، و فساد را در متام جوانب حيات گسرتش  سسىت بنيان اعتقاد، و احنرافات اخالقى، وضع خانواده و جامعه را خمتل مى
  .كند دهد، و دنيا و آخرت انسان را بر باد داده و او را به عذاب ابد دچار مى مى

  .ن در جهت اعتقاد و اخالق و به ناچار در زمينه عمل گرفتار مفاسد ىب مشارى استامروزه انسا

زند، اختالالت فكرى مزاحم اوست، بنياد خانواده و جامعه بر باد رفته، مهه از  اضطراب و ناامىن در درون بشر موج مى
در ُشرف نابودى است، وحشت و كند، متّدن  نالند، ظلم و ستم سراسرى شده، جنايت و خيانت بيداد مى دست هم مى

هاى حيات رخت بسته، گناهان و معاصى به صورت طبيعت ثانويه  منايد، امنيت از متام زمينه ترس بر ارواح حكومت مى
بدخبىت به جاى خوشبخىت و . اى اوج گرفته است ها كاهش يافته و آمار طالق به طور ىب سابقه ازدواج. درآمده است

  .ت به جاى نور و توّحش به جاى انسانّيت در كار آمده استزمحت به جاى راحت و ظلم

  .ريزد هاى خطرناك گشته و در مهه جاى دنيا بر سر بشر فرو مى اخرتاعات علما و دانشمندان تبديل به اسلحه

م مى اى از جهان، وضع متام ملت اندك برخوردى در گوشه   .ريزد ها را در امور سياسى و اقتصادى 

ه وحشتناك جنگ و نربد گشته و اصول مسلم علمى هم در چنني طوفاىن دستخوش حتريف و تغيري ميدان زندگى صحن
  .شده است

ها درد ىب درمان شده، فساد در جوانان به صورت نان شب در  آمار خود كشى وحشت آور است، فرار اطفال از خانواده
  آمده، عالقه مردم به مسائل پوچ و ياوه،
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  .سينما و تئاتر وقيحانه و مفتضح، استعمال ىب حساب دود و مشروب و مواد خمدر از حد گذشته است

بيمارى باطىن و دروىن او از سرطان . انسان به شّدت بيمار شده و بيمارى روحى و قلىب و عملى بر او چريه شده است
  .بدتر است

ها و خالصه علما  ها و كتاخبانه منابع قانون گذارى و حميطهاى علمى و دادگسرتى جمامع بني املللى و مراكز دفاع از بشر و
انسان اگر به اين صورت راه زندگى را ادامه دهد معلوم نيست به  ! و دانشمندان براى اين مريض داروى شفاخبش ندارند

  كجا برسد؟

  .ى بازگشت به قرآن جميد استتنها راه شفا گرفنت انسان از اين مهه بيمار : توان گفت با قاطعّيت مى

  .قرآن داروى شفاخبش است و دارو بودن خود را مهراه با داشنت قدرت شفاخبشى در عصر جاهلّيت ثابت كرد

پرسىت، ظاملان را  رسول پاك اسالم صلى اهللا عليه و آله كّفار را از كفر، مشركني را از شرك، گرفتاران به خرافات را از خرافه
ها را از سوء  از عصيان، جاهالن را از جهل، فاسدان را از فساد، بيدادگران را از بيدادگرى، بداخالق از ظلم، عاصيان را

  .خلق، منحرفان را از احنراف، آلودگان را از آلودگى به وسيله قرآن جميد معاجله كرد

   قرآن، شفادهنده انسان

بنگريد، آياتى كه قرآن جميد را شفا دهنده انسان با دقت . به سه آيه زير كه كالم حضرت حق و جتّلى علم و عدل است
  .داند از متام دردهاى اعتقادى و اخالقى و عملى مى

  يَا أَيـَُّها الّناُس َقْد جاَءْتُكْم َمْوِعَظٌة ِمْن َربُِّكْم َو ِشفاءٌ ِلما ِىف الصُّدوِر وَ 
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  »1« »ننيَ ُهدًى َو َرْمحٌَة ِلْلُمْؤمِ 

هاى اعتقادى و  ازبيمارى[اى آمده، و شفاست براى آنچه  يقيناً از سوى پروردگارتان براى مشا پند وموعظه! اى مردم
  .هاست، و سراسر هدايت و رمحىت است براى مؤمنان در سينه]  اخالقى

  :نويسد در اين باره تفسري منونه مى
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  .براى فهم بيشرت بايد خنست روى لغات آن تكيه كنيمدر اين آيه چهار صفت براى قرآن بيان شده كه «

ديد است، وىل ظاهراً معىن موعظه وسيع» املفردات«وعظ و موعظه آن چنانكه در  ى آميخته به  تر از آن  آمده است، 
موعظه عبارت از تذّكر دادن : دانشمند معروف عرب در مهان كتاب آمده است» خليل«باشد، مهان گونه كه از 

ها برتساند و يا  هاست كه توأم با رّقت قلب باشد، در واقع هرگونه اندرزى كه در خماطب تأثري بگذارد، او را از بدى نيكى
  .شود ها گرداند، وعظ و موعظه ناميده مى قلب او را متوجه نيكى

هاى آماده  قلباى بايد تأثري داشته باشد بلكه منظور آن است كه در  البته مفهوم اين سخن آن نيست كه هر موعظه
  .بتواند چنني اثرى بگذارد

هاى معنوى و  هاست، مهان آلودگى ها و يا به تعبري قرآن شفاى چيزى كه در سينه منظور از شفا دادن بيمارى در دل
هاى روحى و معنوى  روحاىن است، مانند خبل و كينه و حسد و جنب و شرك و نفاق و امثال اينها كه مهه از بيمارى

  .است

  از هدايت، راهياىب به سوى مقصود يعىن تكامل و پيشرفت انسان درمنظور 

______________________________  
  .57): 10(يونس  -)1(
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  .هاى مثبت است متام جنبه

شود، مهان گونه كه  ىهاى شايسته م هاى مادى و معنوى اهلى است كه شامل حال انسان و منظور از رمحت مهان نعمت
رمحت هرگاه به خدا نسبت داده شود به معىن نعمت خبشيدن اوست، و هنگامى كه به : خوانيم مى» املفردات«در كتاب 

  .ها نسبت داده شود به معىن رّقت قلب و عطوفت است انسان

  :دهد ىدر واقع آيه شريفه، چهار مرحله از مراحل تربيت و تكامل انسان را در سايه قرآن شرح م

  .مرحله موعظه و اندرز است: مرحله اول

  .مرحله پاكسازى روح انسان از انواع رذايل اخالقى است: مرحله دوم
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  .گريد مرحله هدايت است كه پس از پاكسازى اجنام مى: مرحله سوم

و هر يك . وداى است كه انسان لياقت آن را پيدا كرده است كه مشمول رمحت و نعمت پروردگار ش مرحله: مرحله چهارم
  .گريد از اين مراحل به دنبال ديگرى قرار دارد، و در پرتو قرآن اجنام مى

تاباند،  ها مى شويد، نور هدايت را به دل دهد، زنگار گناه و صفات زشت را از قلب مى ها را اندرز مى قرآن انسان
  .گرداند هاى اهلى را بر فرد و جامعه نازل مى نعمت

  :با رساترين تعبري، اين حقيقت را توضيح داده است» ج البالغه«الم در امري املؤمنني عليه الس

 .ُر َو النِّفاُق َو اْلَغىُّ َو الضَّاللُ َفاْسَتْشُفوُه ِمْن اْدواِئُكْم، َواْسَتعيُنوا ِبِه َعلى َألواِئُكْم، َفانَّ فيِه ِشفاءً ِمْن اْكَربِ الّداِء َو ُهَو اْلُكفْ 
»1«  

هاى خود شفا جوييد و از آن براى پريوزى بر مشكالت يارى خواهيد، كه شفاى از بزرگرتين  رىاز قرآن براى بيما
  .باشد در قرآن است ها كه كفر و نفاق و تباهى و ضاللت مى بيمارى

بود فرد و جامعه از انواع رساند كه قرآن نسخه و اين خود مى    اى است براى 

______________________________  
  .175خطبه : البالغه ج -)1(

  114: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

كه از  بيمارى اخالقى و اجتماعى، و اين مهان حقيقىت است كه مسلمانان آن را به دست فراموشى سپرده و به جاى اين
ره گريند درمان خود را در مكتب اىن را فقط يك  كنند، و اين كتاب بزرگ آمس هاى ديگر جستجو مى اين داروى شفاخبش 

  »2« »َو نـُنَـزُِّل ِمَن اْلُقْرآِن ما ُهَو ِشفاءٌ َو َرْمحَةٌ ِلْلُمْؤِمننيَ  »1« ».اند نه انديشيدىن و عمل كردىن كتاب خواندىن قرار داده

  .كنيم و ما از قرآن آنچه را براى مؤمنان مايه درمان ورمحت است، نازل مى

  »3« »َلقاُلوا َلْوال ُفصَِّلْت آياتُُه َءاْعَجِمىٌّ َو َعَرِىبٌّ ُقْل ُهَو ِللَّذيَن آَمُنوا ُهدًى َو ِشفاءٌ  َو َلْو َجَعْلناُه قـُْرآناً اْعَجِمّياً 
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ايت روشىن بيان نشده است، آيا : گفتند و اگر آن را قرآىن غري عرىب قرار داده بودمي قطعاً مى غري ]  قرآىن[چرا آياتش در 
اند، سراسر هدايت و  اين كتاب براى كساىن كه اميان آورده: بگو!] و فصيح؟[عرب زبان ]  مردمى[براى ]  و نامفهوم[عرىب 

  .درمان است

ا كه بر وجود و عدم در نبسته  اند آ
 

 اند َطْرىف ز راحت دوجهان درنبسته

  ّمهت بلند دار در اين ره كه عاشقان
 

 اند خّط وفا به بال كبوتر نبسته

  رسى از جان مرتس تا به حيات ابد
 

 اند بر آب خضر سّد سكندر نبسته

  

______________________________  
  .319و  318/ 8: تفسري منونه -)1(

  .82): 17(اسراء  -)2(

  .44): 41(فّصلت  -)3(

  115: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

 در خود ببني كه چهره كشايان نقشبند
 

 اند نقشى ز سادگّى تو خوشرت نبسته

  بگشا طلسم گنج كه كارآگهان غيب
 

 اند اقبال را به سلسله زر نبسته

ن مبند كه گر راست بنگرى   دل در 
 

 اند خنلى به قامت تو برابر نبسته

  فيضى مخوشى تو برين آستانه چيست
 

 اند بانگى بزن كه حلقه بر اين در نبسته
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  )فيضى هندى(

  116: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ْصِديِق ِإَىل اْسِتَماِعِه َو ِميزَاَن َو َجَعْلَتُه نُوراً نـَْهَتِدي ِمْن ظَُلِم الضََّالَلِة َو اجلََْهاَلِة ِباتـَِّباِعِه َو ِشَفاًء ِلَمْن أَْنَصَت ِبَفَهِم التَّ » 3«[ 
يُف َعِن احلَْقِّ ِلَسانُُه َو نُوَر ُهدًى َال يُْطَفأُ َعِن الشَّ  اِهِديَن بـُْرَهانُُه َو َعَلَم َجنَاٍة َال َيِضلُّ َمْن أَمَّ َقْصَد ُسنَِّتِه َو ال تـََناُل ِقْسٍط َال حيَِ

  ] أَْيِدي اْهلََلَكاِت َمْن تـََعلََّق ِبُعْرَوِة ِعْصَمِتهِ 

بيم، و شفا گاه هدايت راه يا هاى گمراهى و ناداىن، به عرصه و آن را نورى قرار دادى، كه در پرتو پريوى از آن از تاريكى
هايش را  اش را درك كند، و واقعيت براى كسى كه با رعايت سكوت به آياتش گوش فرا دهد، براى آن كه مفاهيم و معاىن

شود و نور هدايىت كه روشناىي برهانش، از برابر  اش از حق منحرف منى با دل و جان تصديق منايد، و ترازوى عدىل كه زبانه
م جناتى كه هر كس به جانب آيني استوارش قصد كند، گمراه نشود، و هر كس به بينندگان خاموش نگردد، و پرچ

  .هاى هالك كننده به او نرسد دستگريه عصمتش در آويزد، دست

   قرآن يا ميزان و چراغ جنات

و نيز  اى با آن بايد سنجيده شود،  قرآن جميد ميزان متام حقايق ُملكى و ملكوتى است و حق بودن و باطل بودن هر برنامه
  .كتاب خدا نشانه جنات انسان از چاه ضاللت و گمراهى و از گناه و معصيت و از عذاب فرداى قيامت است

  آن كه خود را به دستاويز عصمت و حقيقت آن و مسائلش بياويزد، از مهالك و

  117: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .ماند ها بدون شّك و ترديد در امان مى تباهى

ها با پريوى از او  ها و گمراهى كند و جهالت هاى زندگى بشر را روشن مى رآن نورى هدايتگر است كه تاريكىآرى، ق
  .سازد ميزاىن كه وزنه حق و باطل و مرز آن دو را مشّخص مى. شود زدوده مى

  :فرمايد امري املؤمنني عليه السالم در كلمات گهربار ونوراىن خود خطاب به مردم مى
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َأْرِضِه َأوَْكُد ِمْن نَِبيِّنا ُحمَمٍَّد صلى اهللا عليه و آله و الِحْكَمٌة أَبـَْلُغ ِمْن ِكتاِبِه اْلُقرآِن   َيُكْن لِلَِّه ُسْبحاَنُه ُحجٌَّة ىف النَّاُس ِإنَُّه ملَْ  يا أَيـَُّها
  »1« .اْلَعظيمِ 

اهللا عليه و آله و حكمىت رساتر از كتابش خداوند سبحان را در زمني حّجىت استوارتر از پيامرب ما حممد صلى ! اى مردم
  .نيست

  :فرمايد و نيز حضرت در خطبه معروف به خمزون درجايگاه حمورى قرآن مى

  »2« .ُحْكُم اْلَفْصلِ ُن اْلَعْدِل َو َو ِىف اْلُقرآِن بَيانُُه َو ُحُدوُدُه َو َأرْكانُُه َو َمواِضُع َتقاِديِر ما ُخزَِن ِخبَزائِِنِه َو ُوزَِن ِمبِيزاِنِه ِميزا

فته  گريى آنچه در خزينه هاى آن در قرآن، و موارد اندازه و مرزها و پايه) عجايب و دالئل حمكم(بيان اين امور  هاى 
  .شود باشد؛ و به ترازوى قرآن كرمي، معيار عدل و حكمى قاطعانه سنجيده مى است در قرآن مى

آن جا كه قرآن ريسمان مّتصلى از باطن عامل حّس تا آمسان عامل عقل  از. شناخت هر موجودى از سنخ مهان وجود است
تر است، چنگ زدن به پرچم هدايت تنها با دستان معرفىت است كه  است و پس از آن عرِش عقل تا قاب قوسني يا نزديك

قلىب ممكن است  براى  -برترين درجه شهود حمض امياىن -ترين حّد حّسى آن يعىن شناخت نزديك. هم سنخ آن حد باشد
  پندارد و هايش را دروغ منى كه ديده

______________________________  
  .1961، حديث 110: غرر احلكم -)1(

  .197: ؛ خمتصر بصائر الدرجات29، باب 80/ 53: حبار األنوار -)2(

  118: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

گردد و آن وجود رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و  غيان و خودبرترى منىشود و هرگز دچار بيمارى ط بيناييش توّهم زا منى
  .عرتت پاك اويند، كساىن كه از يك نورند

  :فرمايد كشند، مى خداوند كرمي خطاب به كافراىن كه دست از بريق قرآن و اسالم مى

  »1« »ِصَر ٍط مُّْسَتِقيمٍ   َرُسولُُه َوَمن يـَْعَتِصم ِباللَِّه فـََقْد ُهِدَى ِإَىل َعَلْيُكْم َءايُت اللَِّه َوِفيُكْم   وََكْيَف َتْكُفُروَن َوأَنُتْم تـُتـَْلى



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

 

و هر كس به خدا ! شود، و پيامرب او در ميان مشاست؟ ورزيد در حاىل كه آيات خدا بر مشا خوانده مى و چگونه كفر مى
  .متّسك جويد، قطعاً به راه راست هدايت شده است

سوس و موهوم نبوده و نيز از امور اعتبارى و فرآورده دست بشرى نيست، بلكه از امور وجودى و معارف قرآىن از امور حم
يگانگى و دانش و قدرت خداوند بر هر چيزى احاطه دارد و حيات ازىل و ابدى او فناپذير نيست و نظري . حقيقى است

  .خيال و احساس دور است كند مجلگى از دسرتس وهم و اين اوصاف حقيقى كه قرآن در اهليّات بيان مى

  :فرمايد تر اينكه حضرت سّجاد عليه السالم در اين فراز، كالم نور را چنني تفسري مى جالب

  »نُوَر ُهدًى اليُْطَفأُ َعْن الشَّاِهِديَن بـُْرهانُهُ «

ادينه شده است اىن دگرگوىن و در هيچ زمان و مك. زيرا مطابق با فطرت اصيل انساىن است كه در آفرينش او نور توحيد 
از اين رو هر كه به آيات قرآن جميد . پذيرد و در افكار و دستان مردم دستخوش حتريف و تغيري خنواهد شد نامهگوىن منى

  بيند كه مهان است كه در جان و فطرت او جاى دارد و حقيقت او يابد، مى دست مى

______________________________  
  .101): 3(آل عمران  -)1(

  119: ، ص11 و شرح صحيفه سجاديه، ج تفسري

  .طلبد را مى

كند، پايه گذارى  آيد كه يكى از بارزترين و استوارترين خطى كه خداوند متعال ما را به آن هدايت مى از قرآن جميد برمى
اشد از ره شناسى و پرهيز از آرزوها و الگوهاى دروغني و غلط است؛ زيرا انسان در هر جايگاهى كه ب زندگى بر پايه راه

  .كند آوردهاى عقل و وحى برخوردار است كه او را به جاده مستقيم هدايت مى

  .گريد جو بود، چه پيشوا و فرمانده يا رهرو و فرمانرب؛ وگرنه پرچم را شيطان به دست مى بنابراين بايد در زندگى حق

  »1« »ُكلَّ َشْيطٍن مَّرِيدٍ   َو ِمَن النَّاِس َمن ُجيِدُل ِىف اللَِّه ِبَغْريِ ِعْلٍم َو يـَتَِّبعُ 

با اصرار بر يك اعتقاد [درباره خدا ]  بلكه از روى جهل و ناداىن[بدون هيچ دانشى ]  مهواره[اند كه  و برخى از مردم
  .منايند كنند، و از هر شيطان سركشى پريوى مى برخورد خصمانه و گفتگوى ستيزآميز مى]  پايه ىب
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نـَْيا ِخْزٌى َو نُِذيُقهُ  ثَاِىنَ ِعْطِفهِ *  اللَِّه ِبَغْريِ ِعْلٍم َو َالُهًدى َو َالِكتٍب مُِّنريٍ َو ِمَن النَّاِس َمن ُجيِدُل ِىف  لُِيِضلَّ َعن َسِبيِل اللَِّه َلهُ ِىف الدُّ
  »2« »يـَْوَم اْلِقيَمِة َعَذاَب احلَْرِيقِ 

و بدون هيچ هدايىت، و هيچ كتاب ]  داىنبلكه از روى جهل و نا[و از مردمان كسى است كه مهواره بدون هيچ دانشى 
با حالىت متكّربانه و مغرورانه كه سراجنام مردم را از راه خدا گمراه  ]  آن هم.* [كند روشىن درباره خدا جمادله و ستيزه مى

  .چشانيم كند؛ براى او در دنيا رسواىي است و روز قيامت عذاب سوزان به وى مى

   است، درباره خدا از روى تقليد جاهالنهچون ناداىن كه در جهل خود مقّلد 

______________________________  
  .3): 22(حج  -)1(

  .9 -8): 22(حج  -)2(

  120: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .كند خروشد و از هر شيطاىن كه او را رهربى كرده و بر او برترى يافته پريوى مى مى

  .تا حقايق را بفهمددر حاىل كه بايد حتقيق و كوشش كند 

جاهل در اعتقادات حق ندارد از كسى مثل خودش تقليد كند، بلكه ناگزير است در اطاعت خود، يقني را مستند و 
ريشه جاهلّيت  . شود افتد و به كيفر سوزاىن گرفتار مى حقيقى سازد وگرنه در چاه سرگرداىن اطاعت از شيطان سركش مى

گردد كه مردم بدون راهنما  دارد، به دوره جاهلّيت قبل از اسالم بازمى عت حق برمىكنوىن هم كه سر به عصيانگرى از طا
اند، پس مردمان هيچ دوره و عصرى نبايد بدون پيشوا فرمان برند مگر پس از كسب آگاهى و هدايت از  و كتاىب رها شده

  .اندخو  منبعى كه به وحى و حّق مّتصل باشد و قرآن جوامع بشرى را به سوى آن فرا مى

كند، بر پايه حتقيق استوار است و آرزو و خيال ىب اساس در دنيا و  حياتى كه قرآن، مردم را به سوى آن هدايت مى
چون نظاِم تدبّر و حتقيق بر هر دو عامل و پريامون آن دو، با حفظ ملكى و ملكوتى بودن حاكم . آخرت سودى ندارد

كند و بايد در  رد؛ زيرا قرآن حكيم مهگان را به حتقيق با تدبّر دعوت مىبنابراين نظام آرزوىي و بيهودگى جاىي ندا. است
  .حمتواى كتاب قرآن تفّكر منود تا قلب هم با حقايق خلقت آشنا شود
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  »1« »هَذا بـََياٌن ِللنّاِس َوُهًدى َوَمْوِعَظٌة لّْلُمتَِّقنيَ 

  .اران، سراسر هدايت و اندرز استو براى پرهيزك] ها حوادث و واقعيت[براى مردم، بيانگر ]  قرآن[اين 

پذيرند، اّما گروهى مهچون  هاست وىل گروهى از پرهيزكاران مى ها و مكان قرآن، درخور فهم براى مهه مردم در مهه زمان
  .روند دارند و به آتش فرو مى حيوانات چشم و گوش بسته به راه تاريكى قدم برمى

______________________________  
  .138): 3(عمران آل  -)1(

  121: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ِجنيلَ  ِمن قـَْبُل ُهدًى لِلّناِس َوأَنَزَل اْلُفْرقَاَن ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُرواْ بَايِت * نـَزََّل َعَلْيَك اْلِكتَب بِاحلَّْق ُمَصّدًقا ّلَما بـَْنيَ َيَدْيِه َوأَنَزَل التـَّْورَة َواْإلِ
  »1« »َعَذاٌب َشِديٌد َواللَُّه َعزِيٌز ُذو انِتَقامٍ اللَِّه َهلُْم 

* هاى پيش از خود است؛ و تورات و اجنيل را اين كتاب را تدرجياً به حق و راسىت بر تو نازل كرد كه تصديق كننده كتاب
  .نازل كرد]  كه مايه جداىي حق از باطل است[پيش از اين براى هدايت مردم فرستاد، و فرقان را 

ناپذير  عذاىب سخت است؛ وخدا تواناى شكست]  به كيفِر كفرشان[كساىن كه به آيات خدا كافر شدند، براى آنان   مسلماً 
  .و صاحب انتقام است

كند و اّدعاهاى پوچ  كافران بايد بدانند خداوند كه اندازه هر چيزى در دست اوست، مالك هالكت و جنات را تعيني مى
ر حزب و گروه جايگاهى ندارد، مگر حزىب كه ريشه آن در مكتب قرآن و وحى و و آرزوهاى دروغني و دراز مّدت ه

  .رسالت باشد

  ها هاى اساسى و جنات خبش براى انسان پيام

  

  :ها است اين فراز دعا داراى سه پيام اساسى و جنات خبش براى انسان
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يرى تنها ويژه كساىن است كه صاحب آيد، و هدايت پذ با انديشه در براهني قرآن، نور و حّقانّيت به دست مى -الف
ره گريند رت    .تعّقل و تفّكر باشند و از قرآن براى درك 

به قرآن خوب گوش فرا دهند و هنگام تالوت آن سكوت را رعايت كنند و سكوت مهراه با فهم و دگرگوىن باشد، تا  -ب
   در اين راه از بيان ژرف. خوراك وجود او گردد به مرور زمان شخصّيت قرآىن و ملكه عرفاىن آن، در جان و قلب بنشيند و

______________________________  
  .4 -3): 3(آل عمران  -)1(

  122: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .معصومان عليهم السالم در الگو بردارى از معارف قرآن و تفسري آيات آن كسب فيض منايند

با انتخاب راه قرآن، ترسى از هزاران . ياىب به صراط مستقيم قرآن باشد حق و راهقصد او از گوش فرا دادن؛ پذيرش  - ج
خّط احنراىف نداشته و با اطمينان قلىب به اجنام وظايف قطعى خود بپردازد تا به نفس مطمئنه برسد و به سوى حق تعاىل 

  .آرام گريد

  :فرمايد در اين باره رسول الّله صلى اهللا عليه و آله مى

ْسالِم َسَتُدوُر، َفَحْيُث ما داَر اْلُقرآُن َفُدْوُروا ِبِه، يُوَشُك السُّْلطاُن َو اْلُقرآُن َأْن يـَْقَتِتال َو ِإنَّ  يـَتَـَفرَّقا، ِإنَُّه َسَيُكوُن َعَلْيُكْم َرَحى اْإلِ
يا َرُسوَل اللَِّه، َفَكْيَف بِنا ِإْن : قاُلوا. ْم َو ِإْن َعَصْيُتُموُهْم قـَتَـُلوُكمْ ُمُلوٌك َحيُْكُموَن َلُكْم ِحبُْكٍم َو َهلُْم ِبَغْريِِه، َفإْن َأَطْعُتُموُهْم َأَضلُّوكُ 

  : َتُكونُوا َكَأْصحاِب ِعيسى: َأْدرَْكنا ذِلَك؟ قالَ 

ناِشِري َو رُِفُعوا َعَلى اخلََْشبِ 
َ
  »1« .َمْعِصَيةٍ   طاَعٍة َخيـٌْر ِمْن َحياٍة ىف  َمْوٌت ىف. ُنِشُروا بِامل

ها و  پس مشا بر حمور قرآن بچرخيد، نزديك است كه قدرت. ياب اسالم به زودى به چرخش خواهد افتادسنگ آس
اى  به زودى شاهاىن بر مشا حاكم خواهند شد كه براى مشا به گونه. حاكمان با قرآن به پيكار برخيزند و از هم جدا شوند

كنند و اگر نافرماىن كنيد مشا را  ن بريد، گمراهتان مىاگر از آنان فرما. اى ديگر كنند و براى خود به گونه حكم مى
  .كشند مى

  ما وقىت آن زمان را درك كردمي چگونه باشيم؟! اى رسول خدا: گفتند
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دادند تا جاىي كه به صليب   مانند ياراىن عيسى عليه السالم باشيد كه اخبار و دين عيسى را نشر مى: حضرت فرمود
رت استآرى، مرگ در حال اط. كشيده شدند   .اعت و بندگى خداوند از زندگى در معصيت و گناه 

______________________________  
  .1081، حديث 216/ 1: سوره مائده؛ كنز العمال 78، ذيل آيه 300/ 2: الدّر املنثور -)1(

  123: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :پاياىن عمر مبارك خويش چنني سفارش فرمود هاى پيامرب گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله در حلظه

َهذا َعِلىٌّ َمَع : ُمثَّ َأَخَذ ِبَيِد َعَلىٍّ عليه السالم فـََرفـََعها، َفقالَ   َأْهَل بـَْيىت  أال ِإىنِّ ُخمِْلٌف ِفيُكْم ِكتاَب اللَِّه َرىبِّ َعزََّوَجلَّ َو ِعتـَْرتى
  »1« .َنِصرياِن اليـَْفَرتِقاِن َحىتَّ َيرِدا َعَلىَّ احلَْْوَض َفَأْسَأْهلُما ماذا ُخلِّْفُت ِفيِهما اْلُقرآِن َو اْلُقرآُن َمَع َعِلىِّ َخِليَفتانِ 

ام را و خويشاوندامن؛ اهل بيت را به جا گذاردم، سپس  آگاه باشيد من در بني مشا، كتاب خدا، پروردگار بزرگ و بلند مرتبه
شوند تا   اين على با قرآن است و قرآن با على، اين دو از هم جدا منى: فرموددست على عليه السالم را گرفت و باال برد و 

ادم، جبوييد   .كنار حوض نزد من آيند، پس آنچه را در دل آن دو جاى 

______________________________  
  .408/ 1: ؛ كشف الغّمه26، حديث 1، باب 476/ 22: حبار األنوار -)1(

  124: ، ص11 جتفسري و شرح صحيفه سجاديه، 

ْلَنا ِممَّْن يـَْرَعاُه َحقَّ رَِعايَِتِه َو يَِديُن اللَُّهمَّ َفِإْذ أََفْدتـََنا اْلَمُعونََة َعَلى ِتَالَوِتِه َو َسهَّْلَت َجَواِسَي أَْلِسَنِتَنا ِحبُْسِن ِعَبارَِتِه َفاْجعَ » 4«[ 
قْـرَاِر ِمبَُتَشاِِِه َو ُموَضَحاِت بـَيـَِّناتِِه َلَك ِباْعِتَقاِد التَّْسِليِم ِلُمْحَكِم آيَاتِِه َو يـَفْ   -اللَُّهمَّ ِإنََّك أَنـَْزْلَتُه َعَلى نَِبيَِّك ُحمَمَّدٍ » 5«زَُع ِإَىل اْإلِ

َو َفضَّْلتَـَنا َعَلى َمْن َجِهَل ِعْلَمُه َو قـَوَّيـْتَـَنا َعَلْيِه ُجمَْمًال َو َأْهلَْمَتُه ِعْلَم َعَجائِِبِه ُمَكمًَّال َو َورَّثـْتـََنا ِعْلَمُه ُمَفسَّراً  -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َو آلِهِ 
  ] ِلتَـْرفـََعَنا فـَْوَق َمْن َملْ ُيِطْق َمحَْلهُ 

هاى زبامنان را به زيباىي عبارتش گشودى، پس ما را از   هم اكنون كه ما را به تالوت قرآن يارى دادى، و عقده! خدايا
ا چنانكه سزاوار آن است رعايت كنند، و تو را با اعتقاد تسليم در برابر آيات حمكمش كساىن قرار ده، كه حق اين كتاب ر 

اتش، و داليل روشنش پناه برند   .اطاعت منايند، و به پناهگاه اقرار به متشا
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ور  هايش را به ط تو قرآن را بر پيامربت حمّمد صلى اهللا عليه و آله جممل و سربسته نازل كردى، و دانش شگفىت! خدايا
خربند  كامل به او اهلام فرمودى، و علم آن را به عنوان تفسري به ما ارث دادى، و ما را بر كساىن كه از دانش قرآن ىب

برترى دادى، و قدرت آگاهى از حقايقش را به ما عنايت كردى، تا ما را بر كساىن كه طاقت درك مفاهيم آن، و قيام به 
  .آياتش را ندارند، رفعت و سرورى خبشى

  125: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :در مجالت ملكوتى باال به سه موضوع مهم در رابطه با قرآن اشاره شده است

  .قرآن، داراى آيات حمكم و متشابه است - 1

  .قرآن، سربسته نازل شده، و بيان دقايق و حقايقش به عهده حمّمد صلى اهللا عليه و آله است - 2

  .و واقعيش، امامان معصوم پس از پيامربند قرآن، مفّسران حقيقى - 3

   حمكم و متشابه

  :عمران آمده است در رابطه با اين مسئله كه قرآن جميد آياتش داراى دو خبش حمكم و متشابه است در سوره مباركه آل

اتٌ ُهَو الَّذى انـَْزَل َعَلْيَك اْلِكتاَب ِمْنُه آياٌت ُحمَْكماٌت ُهنَّ امُّ اْلِكتاِب َو اَخُر مُ    »1« »َتشاِ

كه داراى كلماتى صريح و مفاهيمى [اوست كه اين كتاب را بر تو نازل كرد كه خبشى از آن كتاب، آيات حمكم است 
ا اصل و اساس كتاب]  روشن است   .اند، و خبشى ديگر آيات متشابه است آ

  .گردد به اينها برطرف مى آيات ُحمَكم آيات صريح و روشن است كه هرگونه پيچيدگى در آيات ديگر با مراجعه

آيات متشابه آياتى است كه به خاطر باال بردن سطح مطلب و جهات ديگر در بدو نظر احتماالت خمتلفى در آن 
ا براى صاحب نظران آشكار مى مى   .شود رود، وىل با توّجه به آيات حمكم تفسري آ

و به مهني دليل به موضوعات پايدار و استوار حمكم . استواژه حمكم در اصل از احكام به معىن ممنوع ساخنت گرفته شده 
  رانند، و نيز به سخنان روشن و قاطع كه هر گونه احتمال خالىف را از خود گويند، زيرا عوامل نابودى را از خود مى مى
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______________________________  
  .7): 3(آل عمران  -)1(

  126: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .گويند سازند حمكم مى مى دور

بنابراين منظور از آيات حمكمات آياتى است كه مفهوم آن به قدرى روشن است كه جاى گفتگو و حبث در معىن آن 
  :مثًال آيات. نيست

  »1« »ُقْل ُهَو اللَُّه اَحدٌ 

  .او خداى يكتاست: بگو

  »2« »ءٌ  لَْيَس َكِمْثِلِه َشى

  .هيچ چيزى مانند او نيست

  »3« »ءٍ  ِلُق ُكلِّ َشىْ اللَُّه خا

  .خدا آفريننده هر چيزى است

  »4« »ِللذََّكِر ِمْثُل َحظِّ اْالنـْثـَيَـْنيِ 

  .سهم پسر مانند سهم دو دخرت است

ا درباره عقايد و احكام و مواعظ و تواريخ مهه از حمكمات مى   .باشند و هزاران آيه مانند آ

  .اصل و مرجع و مفّسر و توضيح دهنده آيات ديگر هستنداين آيات در قرآن اّم الكتاب ناميده شده، يعىن 

ها و   به مهني جهت به مجله. هاى خمتلف آن شبيه يكديگر باشند واژه متشابه در اصل به معىن چيزى است كه قسمت
ا داده شود متشابه مى ا پيچيده باشد و گاهى احتماالت خمتلف درباره آ   گويند، و منظور از كلماتى كه معىن آ
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______________________________  
  .1): 112(اخالص  -)1(

  .11): 42(شورى  -)2(

  .62): 39(زمر  -)3(

  .11): 4(نساء  -)4(

  127: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ات قرآن مهني است، يعىن آياتى كه معاىن آن در بدو نظر پيچيده است و در آغاز احتماالت متعدد در آن مى رود  متشا
ا روشن استاگ   .رچه با توّجه به آيات حمكم تفسري آ

  :توان ذكر كرد، مانند براى منونه آيات متشابه، قسمىت از آيات مربوط به صفات خدا و چگونگى معاد را مى

  »1« »َيُداللَِّه فـَْوَق اْيديِهمْ 

است   .قدرت خدا باالتر از مهه قدر

  .باشد كه درباره قدرت خداوند مى

  »2« »َمسيٌع َعليمٌ َواللَّهُ 

  .داناست] و نسبت به متام كارهاى مشا[شنوا، ] هاى مشا نسبت به مهه گفته[و خدا 

  .كه اشاره به علم خداوند است

  :و مانند

  »3« »َو َنَضُع اْلَموازيَن اْلِقْسَط لِيَـْوِم اْلِقياَمةِ 

  .يم و ترازوهاى عدالت را در روز قيامت مى
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  :گويد اعمال سخن مىكه درباره وسيله سنجش 

و نه ترازوى سنجش اعمال شبيه ) به مهني معىن(دارد و نه گوش ) به معىن عضو خمصوص(بديهى است نه خداوند دست 
  .باشد ترازوهاى ماست، بلكه اينها اشاره به مفاهيم كّلى قدرت و علم و سنجش مى

______________________________  
  .10): 48(فتح  -)1(

  .224): 2(بقره  -)2(

  .47): 21(انبياء  -)3(

  128: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :اين نكته الزم به يادآورى است كه حمكم و متشابه، به معىن ديگرى در قرآن نيز آمده است

  :در آغاز سوره هود آمده است

  »1« »ِكتاٌب اْحِكَمْت آياتُهُ 

  .استوارى واستحكام يافته] قيقىت واحدبه صورت ح[است كه آياتش ]  با عظمت[كتاىب ]  اين[

م پيوستگى آيات قرآن است» حمكم«در اين آيه متام آيات قرآن    .قلمداد شده است، و منظور از آن ارتباط و 

  :و در سوره زمر آمده است

اً    »2« »ِكتاباً ُمَتشاِ

  .تشبيه يكديگر اس] آياتش در نظم، زيباىي، فصاحت، بالغت و عمق حمتوا[كتاىب كه 

  .جا يعىن از نظر درسىت و صّحت و حقيقت مهانند يكديگرند متشابه در اين
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بني و حقيقت جو براى فهم كلمات پروردگار راهى  از آنچه درباره حمكم و متشابه گفتيم، معلوم شد كه يك انسان واقع
ا حقيقت را دريابد، و اگر در اى از آيات در ابتداى  ظواهر پاره جز اين ندارد كه مهه آيات را در كنار هم بچيند و از آ

ام و پيچيدگى را برطرف سازد و به كنه آن برسد، در حقيقت  ام و پيچيدگى بيابد با توّجه به آيات ديگر آن ا نظر ا
هاى فرعى هستند، روشن است كه  مهانند جاده» آيات متشابه«هاى بزرگ و  از يك نظر مهچون شاهراه» آيات حمكم«

   كند خود را به خنستني شاهراه هاى فرعى احياناً سرگردان شود سعى مى دهاگر انسان در جا

______________________________  
  .1): 11(هود  -)1(

  .23): 39(زمر  -)2(

  129: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .جا مسري خود را اصالح كرده و راه را پيدا كند برساند و از آن

در لغت به معىن اصل و اساس هر چيزى » امّ «زيرا واژه . نيز مؤيّد مهني حقيقت است» امُّ الكتاب«تعبري از حمكمات به 
گويند به خاطر اين است كه ريشه خانواده و پناهگاه فرزندان در حوادث و مشكالت  مى» امّ «است، و اگر مادر را 

  .گردد وب مىباشد، و به اين ترتيب حمكمات، اساس و ريشه و مادر آيات ديگر حمس مى

  متشابه براى چه؟

كه قرآن نور و روشنائى و سخن حق و آشكار است و براى هدايت عموم مردم آمده، چرا آيات متشابه دارد؟ و  با اين
  چرا حمتواى بعضى از آيات آن پيچيده است كه موجب سوء استفاده فتنه انگيزها شود؟

به طور كّلى ممكن است جهات ذيل سّر وجود آيات . ت استاين موضوع بسيار با امهّيىت است كه شايان هرگونه دق
  :متشابه در قرآن باشد

هاى روزمره به وجود آمده، به مهني دليل  رود تنها براى نيازمندى ها به كار مى الفاظ و عباراتى كه در گفتگوهاى انسان - 1
ره آفريدگار كه ناحمدود از هر جهت است كه از دايره زندگى حمدود مادى بشر خارج شومي و مثًال سخن دربا به حمض اين

بينيم كه الفاظ ما قالب آن معاىن نيست و ناچارمي كلماتى را به كار برمي كه از جهات خمتلفى  به ميان آيد، به روشىن مى
ات قرآن است نارسائى دارد، مهني نارسائى   .هاى كلمات سرچشمه قسمت قابل توجهى از متشا
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  »1« »مْ َيُداللَِّه فـَْوَق اْيديهِ 

است   .قدرت خدا باالتر از مهه قدر

______________________________  
  .10): 48(فتح  -)1(

  130: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »الرَّْمحُن َعَلى اْلَعْرِش اْسَتوى

  .رمحان بر ختت فرمانرواىي و تدبري امور آفرينش چريه و مسّلط است]  خداى[

ا ناظِ    »2« »رَةٌ اىل َرِّ

  .كند به پروردگارش نظر مى]  با ديده دل[

ا به  از اين منونه است، و نيز تعبرياتى مهچون مسيع و بصري مهه از اين قبيل مى باشند كه با مراجعه به آيات حمكم تفسري آ
  .شود خوىب روشن مى

فكر ما دور است و ما به حكم  بسيارى از حقايق مربوط به جهان ديگر يا جهان ماوراى طبيعت است كه از افق - 2
ا نيستيم، اين نارسائى افكار ما و بلند بودن افق آن معاىن سبب  حمدود بودن در زندان زمان و مكان قادر به درك عمق آ

  .ديگرى براى تشابه قسمىت از آيات است، مانند بعضى از آيات مربوط به قيامت و امثال آن

كند مسائل اين جهان را تشريح   خبواهد براى كودكى كه در عامل جنني زندگى مىماند كه كسى  و اين درست به اين مى
كند، اگر سخىن نگويد كوتاهى كرده، و اگر هم بگويد ناچار است مطالب را به صورت سربسته ادا كند، زيرا شنونده در 

  .آن شرايط تواناىي و استعداد بيشرت از اين را ندارد

ضت  ابه در قرآن، به كار انداخنت افكار و انديشهيكى ديگر از اسرار وجود متش - 3 ها و به وجود آوردن جنبش و 
شود تا  ماند كه براى تقويت افكار انديشمندان طرح مى اى مى فكرى در مردم است و اين درست به مسائل فكرى پيچيده

  .بيشرت به تفّكر و انديشه و دقت و بررسى در مسائل بپردازند
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______________________________  
  .5): 20(طه  -)1(

  .23): 75(قيامت  -)2(

  131: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

كند اين است كه  نكته ديگرى كه در ذكر متشابه در قرآن وجود دارد و اخبار اهل بيت عليهم السالم آن را تأييد مى - 4
شود   سازد و سبب مى ى و پيامرب و اوصياى او روشن مىوجود اين گونه آيات در قرآن نياز شديد مردم را به پيشوايان اهل

ا را عمًال به رمسّيت بشناسند و از علوم ديگر و راهنماىي ا بروند و رهربى آ هاى  كه مردم به حكم نياز علمى به سراغ آ
مسائل به عهده اى از كتب درسى، شرح بعضى از  ماند كه در پاره خمتلف آنان نيز استفاده كنند، و اين درست به آن مى

شود تا شاگردان رابطه خود را با استاد قطع نكنند و بر اثر اين نياز در مهه چيز از افكار او اهلام  معلم و استاد گذارده مى
  :باشد كه فرمود بگريند، و در واقع در مورد قرآن مصداق وصّيت معروف پيامرب صلى اهللا عليه و آله مى

  »1« .، ِكتاَب اللَِّه َو اْهَل بـَْيِىت، َو انـَُّهما َلْن يـَْفَرتِقا َحّىت َيرِدا َعَلىَّ احلَْْوضَ اّىن تارٌِك فيُكُم الثـََّقَلْنيِ 

شوند تا در قيامت  كتاب خدا و خاندامن، و اين هر دو از هم جدا منى: گذارم دو چيز گرامنايه را در ميان مشا به يادگار مى
  .در كنار حوض كوثر به من برسند

   لطايف قرآن بيان دقائق و

ترين لغت است نازل شد، وىل به خاطر دارا بودن  ترين و بليغ گرچه قرآن جميد به زبان عرب و به لغت قريش كه فصيح
ام  مسائل ملكوتى و معاىن عرشى، و حكمت هاى رمزى، و دقايق عقلى، و لطايف غيىب، داراى پيچيدگى و امجال و ا

  .عاجز استهايش  است، و عقِل تنها از درك واقعيت

شود، كه با سالح  روم و از اين طريق راه حّل مشكل بر من آسان مى كسى نگويد كه با جتهيزات علمى به سراغ قرآن مى
پس بدون كمك گرفنت از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله كه . شود علم هم بسيارى از دقايق قرآن براى انسان كشف منى

   قرآن مهراه با متام



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

 

______________________________  
؛ حبار 148/ 3: ؛ املستدرك على الصحيحني114/ 10: ؛ السنن الكربى، بيهقى14/ 3: مسند امحد بن حنبل -)1(

  .3، حديث 29، باب 226/ 2: األنوار

  132: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .كن استمفاهيم و معانيش بر قلب مبارك او نازل شده درك و فهم لطايف كتاب حق، غري مم

سوره آل عمران و آيه دوم سوره مجعه، پيامرب را معّلم قرآن  164سوره مباركه بقره و آيه  151و  129قرآن جميد در آيات 
كند، كه بدون تعليمات آن حضرت، رجوع به قرآن مورد رضايت حق نيست و رجوعى است كه نتيجه آن   معرىف مى

  .گمراهى و ضاللت است

ا كه تنها به قرآن  مراجعه كردند، يا معلومات و افكار خود را به عنوان معناى قرآن به قرآن حتميل كردند، يا معلومات و آ
افكار ديگران را، از اين مراجعه جز ضاللت نصيىب نربدند، و در برابر اسالم ناب حمّمدى موضع گرفته و خمرتع مكتب و 

  .هى كشيدندمذهب شدند و گروه كثريى را به دنبال خود به گمراهى و تبا

كه وجود مقدسش عقل كل است، و انديشه او برترين انديشه و داراى علم ملك و ملكوت  دقايق حيات رسول خدا و اين
  .در تفسري و شرح دعاى دّوم صحيفه سجاديه به طور مفصل گذشت. است، و علمش مّتصل به علم خداست

ها فراگري است، و ادب انساىن براى  بود نسبت به متام واقعيتعلوم رسول خدا، اين انسان با كرامىت كه مبّلغ رساالت حق 
هاى حيات و زندگيش، به خصوص در فهم معارف قرآىن، چنانكه قرآن خواسته، آن  هر انساىن اقتضا دارد در متام برنامه

  .حضرت را به عنوان معّلم خود بپذيرد

   مفّسران واقعى قرآن

رين روايات بر اين است كه دوازده امام معصوم عليهم السالم به اشاره حق به اعتقاد شيعه بر اساس آيات قرآن و معتربت
  .اند االطاعة به جهانيان معرىف شده وسيله پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله به عنوان امام معصوم و واجب

  نبوت،متام مقاماتى كه در ظاهر و باطن براى رسول خدا صلى اهللا عليه و آله بود، به غري از مقام 
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  .براى امامان بزرگوار عليهم السالم ثابت و مسّلم است

  .باشد مهان طور كه معرفت نسبت به خدا و رسولش واجب و الزم است معرفت به امام هم از واجبات عقلّيه و شرعّيه مى

هاى علم  ها، واليان امر و خزانه هدايت كننده بشر به واقعيتترين روايات، شهداى حق بر خلق،  امامان معصوم بنابر اصيل
حق، خلفاى اهلى و ابواب حضرت معبود، نور خدا در زمني و آمسان و دنيا و آخرت، اركان ارض، آيات اهلى، اهل ذكر، 

ئكه، و راسخون در علم، عباد انتخاب شده، نعمت اهلى بر عباد، معدن دانش، و درخت نبوت، و حمل رفت و آمد مال
بر اين اساس متام علوم قرآن، و حقايق و دقايق و  »1« .وارثان علوم انبيا، و دارندگان اسم اعظم، و داراى مجيع علومند

  .لطايف كتاب اهلى در پيش آنان است، و مفسران واقعى قرآن، اين بزرگوارانند

گريى از علوم، متوّسل به علوم  بر كمك شيعه دوازده امامى بر خالف فرق ديگر اسالمى براى فهم قرآن جميد، عالوه
امامان معصوم است، و به اين خاطر در ميان كلّيه تفاسريى كه بر قرآن جميد نوشته شده تفاسري شيعه از اعتبار و صّحت 

  .و سالمت و استحكام و اتقان بيشرتى برخوردار است، و اين واقعيىت است كه خمالفان هم به آن اقرار دارند

كمك علوم حقيقى و دانش ثابت و روايات رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و امامان معصوم عليهم   منصف وقىت با
منايد كه قرآن از جانب  گريى از خود قرآن براى فهم قرآن به قرآن مراجعه كند، اعرتاف قلىب مى السالم، و نيز با كمك

زند، و براى متيز حق از باطل به  م امورش چنگ مىخداست و از هجوم شك و ترديد در امان مانده، به حبل اهلى در متا
  كند، و از گردد و از نورش استفاده مى اش مقيم مى رود، و در سايه پناه كتاب حق مى

______________________________  
  .به جلد اول اصول كاىف باب حجت و جملدات احقاق احلق و الغدير و عبقات و واىف فيض مراجعه مناييد -)1(

  134: ، ص11  و شرح صحيفه سجاديه، جتفسري

منايد، و اين مهه حقايقى است كه حضرت سّجاد عليه السالم در فرازهاى آينده به آن تذّكر داده  غريش طلب هدايت منى
  .است

  135: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

َنا ِبَرْمحَِتَك َشَرَفهُ َو َفْضَلُه َفَصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد اخلَِْطيِب ِبِه َو َعَلى آِلِه اْخلُزَّاِن َلُه اللَُّهمَّ َفَكَما َجَعْلَت قـُُلوبـََنا َلُه َمحََلًة َو َعرَّفْـتَـ » 6«[ 
اللَُّهمَّ َصلِّ » 7«ِد َطرِيِقِه ا الزَّْيُغ َعْن َقصْ َو اْجَعْلَنا ِممَّْن يـَْعَرتُِف بِأَنَُّه ِمْن ِعْنِدَك َحىتَّ َال يـَُعاِرَضَنا الشَّكُّ ِيف َتْصِديِقِه َو َال َخيَْتِلَجنَ 
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َاِت ِإَىل ِحْرِز َمْعِقِلهِ   َو َيْسُكُن ِيف ِظلِّ َجَناِحِه َو يـَْهَتِدي َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو اْجَعْلَنا ِممَّْن يـَْعَتِصُم ِحبَْبِلِه َو يَْأِوي ِمَن اْلُمَتَشاِ
  ] ارِِه َو َيْسَتْصِبُح ِمبِْصَباِحِه َو َال يـَْلَتِمُس اْهلَُدى ِيف َغْريِهِ ِبَضْوِء َصَباِحِه َو يـَْقَتِدي بَِتبَـلُِّج ِإْسفَ 

هاى آن ساخىت، و شرافت و فضيلتش را به ما فهماندى، پس بر حممد خطيب  هاى ما را حامل واقعيت چنانكه دل! خدايا
قرآن از جانب توست، تا : اعرتاف دارندداران قرآن درود فرست، و ما را از كساىن قرار ده كه  به قرآن و بر آلش خزانه

  .هاى ما نشود و احنراىف، ما را از راه راستش باز ندارد اى در مسري تصديق آن، عارض دل شك و شبهه

ات  بر حممد و آلش درود فرست، و ما را از كساىن قرار ده كه به ريسمان حمكم قرآن چنگ مى! خدايا زنند، و از متشا
يابند، و به نور  گريند، و در سايه بال رمحتش آرامش مى در پناه آيات حمكمش مأوى مى كه حمل لغزش عقول است،

كنند، و از چراغش،  اش كه موجب آشكار شدن حق است اقتدا مى يابند، و به درخشندگى سپيده صبحگاهش راه مى
   افروزند، و از غري آن هدايت چراغ مى
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  .جويند منى

   اعتصام به قرآن

انسان در اين فرصِت بسته، پيوسته درحال تكميل شدن بوده . زندگى هر موجودى از مجله انسان حمدود به حدودى است
  .گريى است و شخصيت او در حال شكل

سان نيز اعمال و رفتار ان. گردد شخصيت انسان كه برگرفته از اعتقادات و باورهاى اوست، منشأ اعمال و رفتار وى مى
  .و هر كس با آثار و نتايج كردار خود دست به گريبان خواهد بود. كند در روز قيامت، جتسم پيدا مى

اگر انسان در عامل دنيا اعمال خود را بر اساس قرآن و دستورها و معارف اهلى سامان دهد در عامل آخرت از آثار و 
ره ا    .مند و شادمان خواهد شد حمصول آ

است؛ نگران آينده مسلمانان است و  حضرت على عليه السالم كه داناى به حقيقت دنيا و آخرت و رابطه ميان آ
  :فرمايد مى

  »1« .َلْيهِ انَُّه َمْن َشَفَع َلُه اْلُقرآُن يـَْوَم اْلِقياَمِة ُشفَِّع فيِه، َو َمْن َحمََل ِبِه اْلُقرآُن يـَْوَم اْلِقياَمِة ُصدَِّق عَ 
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ه شفاعتش برخيزد شفاعتش در مورد او قبول است، و از هر كه شكايت منايد شكايتش پذيرفته آن كه قرآن در قيامت ب
  .است

ابراز . وىل سخن تنها و اقرار ظاهرى، كاىف نيست. ها است قرآن كالم خدا و برنامه زندگى مهه انسان: يقيىن است كه
قلىب حكايت كند و انسان از عمق جان به  عقيده در صورتى اميان به قرآن و دستورهاى حيات خبش است كه از باور

  .هاى حق تسليم حمض باشد حقيقت آن اميان داشته باشد و در مقابل سخنان و پيام

______________________________  
  .175خطبه : ج البالغه -)1(
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  :فرمايد رسول گرامى حق صلى اهللا عليه و آله مى

ْ َو الشِّفاءُ النَّاِفُع ِعْصَمٌة ِلَمْن . نَّ َهَذا اْلُقرآَن َمَأُدبَُة اللَِّه فـَتَـَعلَُّموا َمأُدبـََتُه َما اْسَتَطْعُتمْ إِ  ِإنَّ َهَذا اْلُقرآَن َحْبُل اللَِّه َو ُهَو النُّوُر اْلبَـنيِّ
  »1« .َمتَسََّك ِبِه َو َجناٌة ِلَمْن تَِبَعهُ 

به درسىت كه اين قرآن پيمان . توانيد از حقايق اين سفره معنوى فرا گرييد پس هر چه مى قرآن سفره معنوى خداست
خداوند است و نورى روشن و درماىن سودمند، نگهدارنده براى كسى كه به آن چنگ زند و رهاىي براى آن كه پريوى از 

  .او منايد

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

فـَْلَيْجُل جاٍل َبَصَرُه َو يـَْفَتُح لِلضِّياِء َنَظَرُه فَِإنَّ التـََّفكَُّر َحياُة قـَْلِب اْلَبِصِري َكما   َو َمصاِبيُح الدُّجى  َمَناُر اْهلَُدى ِإنَّ َهَذا اْلُقرآَن ِفيهِ 
  »2« .َميِْشى اْلُمْسَتِنُري ِىف الظُُّلماِت بِالنُّورِ 

ره گرفنت از . استهاى شب تار  مهانا در اين قرآن نشانه نور هدايت و چراغ پس شخص تيزبني بايد دقت كند و براى 
روشناىي آن ديده خود را بگشايد؛ زيرا كه انديشه كردن، حيات دل بيناست چنانكه كسى كه جوياى روشىن باشد در 

  .پيمايد ها به سبب نور راه مى تاريكى
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و معصومان عليهم السالم و اولياى خود و هاى خود كه به صورت مستقيم به پيامربان  خداوند در قرآن كرمي در دعوت
هاى انسان، مردم، مؤمنان، متقيان؛ و نيز ضمريهاى اشاره و كنايه و غايب، مهگان را به  ها با واژه غريمستقيم به مهه انسان

   اطاعت

______________________________  
، با كمى 18، حديث 1، باب 19/ 89: ؛ حبار األنوار7648، حديث 1، باب 168/ 6: وسائل الشيعة -)1(

  .اختالف

  .7655، حديث 3، باب 170/ 6: ؛ وسائل الشيعة5، حديث 600/ 2: الكاىف -)2(
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  .و تابلوهاى گوناگوىن هم براى راهنماىي به آن در راه زندگى نصب شده است. خواند از دستورهاى وحى و شرع فرا مى

  :فرمايد ها اشاره مى املؤمنني على بن اىب طالب عليه السالم به برخى از رهنمونامري 

  »1« .ِإذا َدعاَك اْلُقْرآُن ِإىل َخلٍَّة َمجيَلٍة َفُخْذ نـَْفَسَك بَِأْمثاِهلا

  .هرگاه قرآن تو را به خوىي نيك فرا خواند، وجود خود را به پندهاى آن وادار كن

  »2« .اْعَمُلوا ِمبُوِجِب اْلُقرآنِ  َسُلوا اللََّه اِإلمياَن وَ 

  .از خداوند اميان را خواهش كنيد و به واجبات قرآن عمل كنيد

  »3« .َو اْسَتْسِلُموا َو َسلُِّموا ِالْمرِِه َفِإنَُّكْم َلْن َتِضلُّوا َمَع التَّْسِليمِ   اليـَْبلى  الُيَطفأُ َو اْلَوْجَه الَّذى  اتَِّبُعوا النُّوَر الَِّذى

گردد؛ پريوى كنيد و اطاعت مناييد و فرمانش را بپذيريد، پس به  شود و حقيقىت كه پوشيده منى نورى كه خاموش منىاز 
  .شويد درسىت كه با پذيرش آن، هرگز گمراه منى

ََذا اْلُقرآَن اِحلُّوا َحالَلُه َو َحرُِّموا َحراَمُه َو اْعَمُلوا ِمبُْحَكِمِه َو ُردُّوا ُمتَ  َُه ِإىلَعَلْيُكْم ِ عاِلِمِه فِإنَُّه شاِهٌد َعَلْيُكم َو أَْفَضُل ما ِبِه   شاِ
  »4« .تـََوسَّْلُتمْ 
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كنم؛ حالل آن را حالل بدانيد و حرام آن را حرام بشماريد و به حمكم آن عمل كنيد و آيات  مشارا به اين قرآن سفارش مى
  .آويزيد اى است كه به آن دست مى مشاست و برترين وسيلهمهانا قرآن گواهى بر . متشابه آن را به داناى آن برگردانيد

______________________________  
  .1977، حديث 111: غرر احلكم -)1(

  .1979، حديث 111: غرر احلكم -)2(

  .1972، حديث 111: غرر احلكم -)3(

  .1986، حديث 111: غرر احلكم -)4(
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ريزى شده كه سّنت خداوند از طريق اهل بيت عليهم السالم باشد و مردم از كالم آنان با  هلى چنني برنامهحكمت ا
ا در تأمني سعادت خود بكوشند. معارف قرآن آشنا شوند هاى گوناگون  هر چند خمالفان در دوره. و با به كار بسنت آ

يابد خاموش كنند، وىل  ب اهل بيت عليهم السالم جتّسم مىدر صدد برآمدند تا مردم را از نور هدايت اهلى كه در مكت
  .هرگز به اين كار موّفق نشدند بلكه در تاريكى باطل خويش نابود شدند

اى خبواهد با قرآن و كالم اهلى آشنا  هر انسان و جامعه. ناپذير است اى است كه معارف آن پايان قرآن، خورشيد فروزنده
هاى اين كتاب مقدس سامان دهد، راهى جز متّسك به آن  ها و پيام ود را بر اساس آيهشود و زندگى فردى و اجتماعى خ

ا  بر پايه تفسري و تبيني پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله و ائمه معصومني عليهم السالم و الگو قرار دادن سريه و روش آ
  .ندارد

  :فرمايد سوره نور مى 35امام زين العابدين عليه السالم در تفسري آيه 

  ِكتاِب اللَِّه َكَمَثِل اْلِمْشكاِة َو اْلِمشكاةُ ِىف اْلَقْنِديِل فـََنْحُن اْلِمْشكاةُ    ِإنَّ َمثـََلَنا ىف

   ِفيَها ِمْصَباحٌ 

  َواْلِمْصباُح ُحمَمَّدٌ 
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  »اْلِمْصَباُح ِىف ُزَجاَجةٍ 

  َحنُْن الزُّجاَجةُ 

  يُوَقُد ِمن َشَجَرٍة ُمبارََكةٍ 

   َعِلىٌ 

  َزيـُْتونَةٍ 

  َمْعُروَفةٍ 

َشْرِقيٍَّة َو َالَغْربِيَّةٍ    الَّ

  َو ال ُمْنَكَرٍة َوال َدِعيَّةٍ 

  »ءُ َو َلْو َملْ َمتَْسْسُه نَاٌر نُّورٌ  َيَكاُد َزيـْتـَُها ُيِضى

   اْلُقرآنُ 

   ٍء َعِليمٌ  لِلنَّاِس َو اللَّهُ ِبُكّل َشىْ َمن َيَشآءُ َو َيْضِرُب اللَُّه اْألَْمثَل  نُوٍر يـَْهِدى اللَُّه ِلُنورِهِ   َعَلى

  »1« ...ِبَأْن يـَْهِدَى َمْن َأَحبَّ ِإَىل َواليَِتنا 

باشد و ما حمل چراغى هستيم كه در آن چراغى  اى مى مثل ما در كتاب خدا مانند چراغداىن است و چراغدان در آويزه
  .باشد و آن حممد صلى اهللا عليه و آله است مى

امي از درخىت پربركت كه امام على عليه السالم است؛ زيتون شناخته شده  اى بلورين و ما آن آبگينه آبگينهو چراغ در 
   نه شرقى و نه غرىب. شود افروخته مى

______________________________  
  .357: ؛ تأويل اآليات الظاهرة40، حديث 18، باب 324/ 23: حبار األنوار -)1(
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  140: ، ص11 اديه، جتفسري و شرح صحيفه سج

است، نه زشت صفت و نه آلوده نسب، روغن آن از پاكى و صاىف نزديك است كه روشىن بدهد گرچه آتشى به آن 
كند و خدا براى  بر فراز نورى، خدا هر كس را خبواهد به سوى نور خود هدايت مى» قرآن«نرسيده باشد؛ نورى است 

به اينكه هر كه را خبواهد به دوسىت و واليت ما . و خدا به مهه چيز داناست] تا حقايق را بفهمند[زند  ها مى مردم مثل
  .كند رهربى مى
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َالَلِة َعَلْيَك َو أَنـَْهْجَت ِبآِلِه ُسُبَل الرَِّضا ِإلَْيَك فَ » 8«[  لِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو اْجَعِل صَ اللَُّهمَّ َو َكَما َنَصْبَت ِبِه ُحمَمَّداً َعَلماً ِللدَّ
باً ُجنَْزى ِبِه النََّجاَة ِيف َعْرَصِة اْلِقَياَمِة َو َذرِيَعًة اْلُقْرآَن َوِسيَلًة َلَنا ِإَىل َأْشَرِف َمَنازِِل اْلَكرَاَمِة َو ُسلَّماً نـَْعرُُج ِفيِه ِإَىل َحمَلِّ السََّالَمِة َو َسبَ 

َا َعَلى نَ  اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو اْحُطْط ِباْلُقْرآِن َعنَّا ثِْقَل اْألَْوزَاِر َو َهْب َلَنا ُحْسَن َمشَاِئِل » 9«ِعيِم َداِر اْلُمَقاَمِة نـَْقَدُم ِ
َحىتَّ ُتَطهِّرَنَا ِمْن ُكلِّ َدَنٍس بَِتْطِهريِِه َو تـَْقُفَو بَِنا آثَاَر الَِّذيَن  اْألَبـْرَاِر َو اْقُف ِبَنا آثَاَر الَِّذيَن َقاُموا َلَك ِبِه آنَاَء اللَّْيِل َو َأْطرَاَف النـََّهارِ 
  ] اْسَتَضاُءوا ِبُنورِِه َو َملْ يـُْلِهِهُم اْألََمُل َعِن اْلَعَمِل فـَيَـْقَطَعُهْم ِخبُدَِع ُغُرورِهِ 

هاى  ه سوى خود نصب كردى و به سبب آل او، راهاى، براى هدايت ب مهان گونه كه حمّمد را به وسيله قرآن نشانه! خدايا
خشنودى خود را آشكار ساخىت، پس بر حممد و آلش درود فرست، و قرآن را براى ما وسيله رسيدن به باالترين منازل  
كرامت، و نردباىن كه به جانب حمل سالمت باال رومي، و سبىب كه به وسيله آن، رهاىي در عرصه قيامت را پاداش داده 

  .هاى سراى اقامت وارد گردمي، قرار ده اى كه از بركت آن در نعمت و وسيله شومي

بر حمّمد و آلش درود فرست، و به واسطه قرآن، سنگيىن گناهان را از دوش ما فرود آر، و زيباىي اخالق نيكان را ! خدايا
  به ما عنايت فرما، و ما را پريو آثار
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ساىن قرار ده كه مهه ساعات شب و متام روز را، به وسيله قرآن به بندگى برخاستند، تا جاىي كه ما را به پاك كنندگى آن، ك
ا را از عمل براى . از هر آلودگى پاك كىن و تابع آثار كساىن قرار دهى كه به نور قرآن روشىن جستند، و آرزوى ىب جا آ

  .هايش آنان را به هالكت اندازد، و از به دست آوردن آخرت باز دارد گآخرت غافل نكرد، تا با فريب و نرين
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   قرآن، راهى براى رسيدن به منازل كرامت

بنابراين كرامت . و برگرفته از ماده كرامت به مفهوم مفيد فايده است. كرمي در لغت به معناى خبشنده و دارنده كرم است
عوض تفسري شده است كه داراى  دس الّله، شرافت ذاتى و خبشش ىبنسبت به هر موجودى تفاوت دارد؛ درباره ذات مق

ا قرار داده  پروردگارى كه موجودات را آفريده و در پرورش آنان احسان و انعام و نعمت: اين مقام است، يعىن هاى بدون 
  .است

لى بزرگى مقام و حماسن در مورد انسان؛ مقصود دارا بودن اخالق و افعال ستوده و سجاياى اخالقى اوست و به طور ك
  .ارزشى او در جمموعه آفرينش است

هاى ظاهرى قرآن از نظر فصاحت و بالغت واژگان و  دهند، اشاره به زيباىي هر گاه صفت كرمي را به كتاب خدا نسبت مى
اخالقى و  ها و حمتواى جالب آن كه سرآغاز هر كمال و مجال و نيكى و زيباىي است و در بردارنده قواعد و حقايق مجله

  .فضائل كرميانه و سودمند براى انسان، تنها موجود برتر آفرينش است

  .پس فرستنده قرآن و منت قرآن و پيام آور قرآن و اهداف قرآن، مهگى كرمي هستند

  :فرمايد امام على عليه السالم در باب كرامت قرآن مى

ْلُقْرآِن، َفِإنَُّه َحْبُل اللَِّه اْلَمتُني َو َسَبُبُه اْالمُني َو فيِه َربيُع اْلَقْلِب َو يَنابيُع اْلِعْلم، َو ما َيِعْظ اَحداً ِمبِْثِل هَذا ا ِإنَّ اللََّه ُسْبحانَُه ملَْ 
   ِلْلَقْلِب َجالءٌ َغيْـرُُه َمعَ 
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  »1« .اْلُمَتناُسونَ أَنَُّه َقْد َذَهَب اْلُمَتَذكُِّروَن َو َبِقَى الّناُسوَن اِو 

ار دل و  خداوند احدى را به مانند اين قرآن پند نداده، كه قرآن دستگريه استوار خدا و وسيله امني اوست، در آن 
هاى دانش است، دل را به غري آن مايه جال نيست، دريغا كه موعظه پذيران از قرآن از دنيا رفتند، و فراموشكاران  چشمه

  .اند، ماندند فراموشى زدهيا آنان كه خود را به 

توان در عمق آيات اهلى يافت؛ زيرا نزول آيات نوراىن و رحيمانه قرآن، بر قلب پيامرب، آن انسان   جلوه كرامت قرآىن را مى
  .هاى خفته و خسته، كرامىت بزرگ و رمحىت روح خبش بوده است كامل و خواندن آن با زبان آشناى مردم، بر دل
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كند كه نظام قانون مدارى با جهان آفرينش مهسو و با آينده انسان مهگام  اناىي حق اجياب مىاز سوى ديگر حكمت و د
  .اى نوراىن و كتاىب كرمي هدفمند گردد و با حيات بشرى و كمال جوىي او مهراه باشد تا به وسيله نسخه

  :فرمايد هاى كرميانه خود را نسبت به انسان چنني بيان مى قرآن ويژگى

  »2« »بـََرَرةٍ  ِكرَامِ * بِأَْيِدى َسَفَرةٍ * مَّْرُفوَعٍة مَُّطهََّرةِ * ِىف ُصُحٍف مَُّكرََّمةٍ * َفَمن َشآَء ذََكَرهُ * َها َتْذِكَرةٌ َكآلَّ ِإنـَّ 

در * پس هركه خواست از آن پند گريد،.* ترديد اين آيات قرآن مايه پند است نيست، ىب]  برخوردى شايسته[اين چنني 
  .بزرگوار و نيكوكار* در دست سفرياىن* بلند مرتبه و پاكيزه* ارزمشندهاىي است  صحيفه

َميَسُّهُ ِإالَّ اْلُمَطهَُّرونَ * ِىف ِكتٍب مَّْكُنونٍ * ِإنَُّه َلُقْرَءاٌن َكِرميٌ    »3« »َتنزِيٌل ّمن رَّّب اْلعَلِمنيَ * الَّ

______________________________  
  .175خطبه : ج البالغه -)1(

  .16 -11): 80(س عب -)2(

  .80 -77): 56(واقعه  -)3(
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به نام لوح حمفوظ [در كتاىب مصون از هر گونه حتريف و دگرگوىن ]  كه* [كه يقيناً اين قرآن، قرآىن است ارمجند و باارزش؛
نازل شده از .* آن دسرتسى ندارند]  و لطايفحقايق و اسرار [به ]  از هر نوع آلودگى[جز پاك شدگان .]* جاى دارد

  .سوى پروردگار جهانيان است

   هاى انساىن در قرآن كرامت

  

  :هاى انساىن بر دو گونه بيان شده است در قرآن كرمي كرامت
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شود؛ مانند كرامىت كه اهل تقوا و  كرامت معنوى و مقامى كه نزد خداوند به عنوان مدال افتخار حمسوب مى  -الف
  .اران نزد پروردگار عزيز دارندپرهيزك

  »1« »ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّه أَتْـَقيُكمْ 

  .ترين مشا نزد خدا پرهيزكارترين مشاست ترديد گرامى ىب

دهد كه اهل پرهيز و خواهان عّزت باشند و موالى متقيان على  تاج كرامت و بزرگوارى را خداوند بر سر كساىن قرار مى
  :فرمايد مىعليه السالم 

  »2« . التـَّْقوى: َو ُسِئَل َأىُّ َعَمٍل أَْفَضُل، قالَ   ال َكَرَم َأَعزُّ ِمَن التـَّْقوى

  تر از تقوا نيست و پرسيده شد چه عملى برتر است؟ هيچ كرامىت عّزت خبش

  .پرهيزكارى: فرمود

السالم بر يكديگر فخرفروشى كردند، حضرت وقىت دو نفر در حضور امري املؤمنني عليه : فرمايد امام صادق عليه السالم مى
  :فرمود

باليد؟ اگر عقل و فكر داشته باشى از خوىب و امتيازى  هاىي كه در آتشند به يكديگر مى آيا به پيكرهاىي پوسيده و روح
  برخوردارى، و اگر باتقوا باشى،

______________________________  
  .13): 49(حجرات  -)1(

  .8، حديث 321: ؛ األماىل، شيخ صدوق16، حديث 56، باب 288/ 67: حبار األنوار -)2(
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رت نيسىت رت است و تو از هيچ كس  كرامت طبيعى و ذاتى و   -ب »1« .كرامت و بزرگوارى دارى وگرنه االغ از تو 
  .ان عطا منوده استاى كه خداوند به انس برترى ويژه: استعدادى و به عبارت ديگر
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  :فرمايد پروردگار متعال در حق چنني موجودى مى

  »2« »َكِثٍري ّممَّْن َخَلْقَنا تـَْفِضيًال    َو َلَقْد َكرَّْمَنا َبِىن ءَاَدَم َوَمحَْلنُهْم ِىف اْلبَـّر َو اْلَبْحِر َو َرَزْقنُهم ّمَن الطَّيّبِت َو َفضَّْلنُهْم َعَلى

سوار كردمي، ]  هاىي كه در اختيارشان گذاشتيم بر مركب[امت دادمي، و آنان را در خشكى و دريا به يقني فرزندان آدم را كر 
  .هاى خود برترى كامل دادمي و به آنان از نعمت هاى پاكيزه روزى خبشيدمي، وآنان را بر بسيارى از آفريده

اد او قرار داده و قانون هاىي مانند عقل و هوش و  اعطاى كرامت به آدم و نسل او به اين است كه نعمت استعداد در 
و او را از فرش خاكى به عرش برين نزديك ساخته . آمساىن و رهربى معصوم و مهراهى فرشتگان در اختيار او گذارده است

  .هاى رشد و كمال را در او فراهم كرده و به بندگى او نزد فرشتگان و آمسانيان مباهات منوده است و زمينه

شت پروردگار كرمي  براى كساىن كه در دنيا و آخرت خواهان پيشرفت و رشد معنوى هستند ابزار و وسائل كمال به سوى 
  :فرمايد و سعادت را فراهم ساخته است و مى

  بـَْعٍض َو َلْألَِخَرُة َأْكبَـُر َدَرجٍت َو َأْكبَـرُ   انُظْر َكْيَف َفضَّْلَنا بـَْعَضُهْم َعَلى

______________________________  
  .8، حديث 393/ 2: ؛ علل الشرايع4، حديث 105، باب 55/ 41: حبار األنوار -)1(

  .70): 17(اسراء  -)2(
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  »1« »تـَْفِضيًال 

ره[با تأمل بنگر چگونه برخى از آنان را بر برخى  فزوىن خبشيدمي، و مهانا آخرت از نظر  ] هاى دنياىي در امور مادى و 
  .درجات برتر، و از جهت فزوىن بيشرت است

هاى آخرت به معيارهاى دنياىي نيست كه هر انساىن بر پايه علم و استعداد و شهرت و هنر و نژاد و مقام و مدرك  برترى
قل و اميان و اخالق و تقوا و قرآن و رسد؛ بلكه نردبان اوج در آخرت بر اساس ع و منطقه جغرافياىي، به درجات باال مى

  .است كه هر كسى براى رسيدن به باالترين درجه بايد در آرزو و تالش به سر برد... 
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  :فرمايد امام زين العابدين عليه السالم مى

  »2« .ِىف الدََّرجاتِ أَمَّا اْجلَنَُّة فـََلْن تـَُفوَتُكْم َسرِيعاً كاَن اْو َبِطيًئا َولِكْن تَناَفُسوا ! َمعاِشَر ِشيَعِتنا

شت قيامت از دست مشا خنواهد رفت، چه شتاب كنيد و چه كندى مناييد، اما براى رسيدن به ! اى شيعيان ما هرگز 
  .درجات آن با هم رقابت كنيد

  :فرمايد و نيز مى

ِبَنًة ِمْن ِفضٍَّة َو َجَعَل َمالَطها اْلِمْسَك َو ُترابـََها الزَّْعفراَن َو َحْصباَءها َعَلْيَك بِاْلُقرآِن فَِإنَّ اللََّه َخَلَق اْجلَنََّة بَِيِدِه لَِبَنًة ِمْن َذَهٍب َو لَ 
ا َعَلى َقْدِر آياِت اْلُقرآِن َفَمْن قـََرأَ اْلُقرآَن، قاَل َلهُ  اجلَْنَِّة   َيُكْن ىف ِإقْـَرأْ َو اْرَق َو َمْن َدَخَل ِمنـُْهُم اْجلَنََّة ملَْ : اللُّْؤُلؤ َو َجَعَل َدَرجاِ

  »3« .َدَرَجًة ِمْنُه ما َخال النَِّبيُّوَن َو الصِّدِّيُقونَ   َأْعلى

______________________________  
  .21): 17(اسراء  -)1(

  .94، حديث 205: ؛ تفسري االمام العسكرى61، حديث 20، باب 308/ 71: حبار األنوار -)2(

  .سوره غافر 65، ذيل آيه 259/ 2: تفسري القمى ؛39، حديث 23، باب 133/ 8: حبار األنوار -)3(
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شت را به قدرت خود با خشىت طال و خشىت از نقره ساخته است و ِگل آن را از مشك  بر تو باد به قرآن، زيرا خداوند 
هاى آن را به اندازه آيات قرآن قرار مقّرر  درجهخوش بوى و خاك آن را از زعفران و سنگفرش آن را مرواريد قرار داد و 

شت شود باالتر از مرتبه : گويد پس هر كه قرآن خبواند قرآن به او مى. منوده است خبوان و باال برو و هر كه از آنان وارد 
  .و مقام او نباشد، مگر پيامربان و اهل صدق و درسىت
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ْيَطاِن َو َخَطرَاِت اْلَوَساِوِس اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو اْجَعِل اْلُقْرآَن لََنا ِيف ظَُلِم اللََّياِيل ُموِنساً َو ِمْن نـََزَغاِت الشَّ » 10«[ 
ْوِض ِيف اْلَباِطِل ِمْن َغْريِ َما آَفٍة ُخمْرِساً َو جلََِوارِِحَنا َعِن َحارِساً َو ِألَْقَداِمَنا َعْن نـَْقِلَها ِإَىل اْلَمَعاِصي َحاِبساً َو ِألَْلِسَنِتَنا َعِن اخلَْ 
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ِيت ُلوبَِنا فـَْهَم َعَجائِِبِه َو َزَواِجَر أَْمثَاِلِه الَّ اْقِرتَاِف اْآلثَاِم زَاِجراً َو ِلَما َطَوِت اْلَغْفَلُة َعنَّا ِمْن َتَصفُِّح االْعِتَباِر نَاِشراً َحىتَّ ُتوِصَل ِإَىل قُـ 
  ] َضُعَفِت اْجلَِباُل الرََّواِسي َعَلى َصَالبَِتَها َعِن اْحِتَمالِهِ 

ها مونس، و از  هاى شب بر حممد و آلش درود فرست، و قرآن را براى ما زمينه اين منافع قرار ده؛ در تاريكى! خدايا
ا از حركت به سوى گناهان هاى م ها نگهبان، و براى گام حتريكات شيطان براى ارتكاب گناه، و خطرات وسوسه

الل كننده، و براى انداممان از ارتكاب   -نه به خاطر بيمارى -هاميان از فرو رفنت در گفتار باطل، بازدارنده، و براى زبان
هايش و  گناه مانع شونده، و براى طومار و اوراق عربت كه دست غفلت آن را در هم پيچيده، گسرتاننده، تا فهم شگفىت

  .هاى ما برساىن هاى استوار، با وجود صالبتشان از حتمل آن ناتوانند، به دل اش را كه كوه ارندهپندهاى باز د
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   هاى خطرناك قرآن، مهدم انسان در تاريكى

به نفس ناطقه يا روان انسان، عالوه بر جسم داراى جوهرى جمرد كه زنده و توانا و دانا و خمتار است كه از اين حقيقت 
است شود و به عبارت ديگر وجودى كه جمموعه تعبري مى درباره ريشه واژه انسان از . اى از روح و جسم با متعّلقات آ

  :سوى اهل لغت و معرفت سه نظريه بيان شده است

ايان و موجودات بدون انسان برگرفته از ماده إنس است كه در مقابل وحش و حيوان و چارپ: برخى معتقدند كه :إنس - 1
  .شود عقل و دانش و ادب به كار گرفته مى

و گاهى إنسّى و إناس و أناسى هم در متون ديىن در برابر جّن و فرشته و شيطان و موجودات آمساىن به كار رفته است و 
  .در بيشرت آيات قرآىن و روايات اين معنا اراده شده است

ماهّيت انسان به حسب خلقت او كه داراى نريوها و حواس گوناگون : قدندبرخى از اهل ادب و عرفان معت :نسيان - 2
زيرا موجودى از جنس آدم به خاطر . شود؛ از ماده نسيان است است و گاهى دچار غفلت و شبهه و فراموشى مى

پس منكر برد  آفرينش پيچيده و مرموزى كه دارد جريان گذشته خويش را، از ذهن و فكر و دانش كسىب خود از ياد مى
  .شود در حاىل كه خالف واقعّيت هم نيست تعّهد و تكاليفتش مى

ا را به امرى كوچك آزمايش منود، وىل آنان در اّولني مرحله از آن آزمون  خداوند منّان پس از آفرينش آدم و حوا آ
  :شكست خورده بريون آمدند و پروردگار در حق آنان فرمود
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  »1« »َم ِمن قـَْبُل فـََنِسَى َو َملْ جنَِْد َلُه َعْزًماَءادَ   َو َلَقْد َعِهْدنَآ ِإَىل 

  .پس فراموش كرد و عزمى استوار براى او نيافتيم] كه از ميوه آن درخت خنورد[يقيناً پيش از اين به آدم سفارش كردمي 

______________________________  
  .115): 20(طه  -)1(

  150: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

برخى از حكما و دانشمندان علم اخالق بر اين باورند كه بنيان هوّيت انسان از ماده انس و حّب قلىب است  :انس - 3
و در اصطالح انديشمندان، . هاى برجسته انسان است و خو گرفنت و مهدىل و عشق ورزى به دور از وحشت از ويژگى

  .فه و سجاياى نيكوى اوستانسانّيت آدمى به مكارم اخالقى مانند تربيت و ادب و عاط

  :از افالطون نقل شده كه گفته است

  »1« ».آدميزاد را نشايد انسان خواند جز اين كه وى در علم و ادب انسان باشد«

   انسانيت در كالم امام على عليه السالم

  

  :فرمايد مىامام على عليه السالم در نامه خويش به مالك اشرت، اصالت حقيقى انسان را چنني ترسيم 

ِإمَّا َأٌخ : ارِياً تـَْغَتِنُم اْكَلُهْم، َفِإنـَُّهْم ِصْنفانِ َو اْشِعْر قـَْلَبَك الرَّْمحََة ِللرَِّعيَِّه َو اْلَمَحبََّة َهلُْم َو اللُّْطَف ِِْم َو الَتُكوَننَّ َعَلْيِهْم َسُبعاً ض
  »2« .َلَك ِىف الدِّيِن َو اّما َنظٌري َلَك ِىف اْخلَْلقِ 

مهرباىن و حمّبت و لطف به رعّيت را شعار قلب خود قرار ده، بر رعّيت مهچون حيوان درنده مباش كه خوردن آنان را 
  .هاىي مانند تو يا برادر ديىن تواند، يا انسان: غنيمت داىن، كه رعّيت بر دو گروهند

  :فرمايد مىترى بيان  حضرت در سفارش ديگرى به حممد حنفيه چهره انساىن را به گونه روشن

  :بدان كه انسانّيت مرد مسلمان به دو وجه است
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  انسانّيت در عرصه خانه و وطن خود كه عبارت است از تالوت قرآن و -الف

______________________________  
  .217/ 3: ربيع األبرار -)1(

  .53نامه : ج البالغه -)2(

  151: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .دانشمندان و مطالعه احكام و علوم ديىن و مواظبت بر مناز در مجاعتمهنشيىن با 

انسانّيت در سفر كه عبارت است از بذل كردن مال و توشه خود، به مهسفران، كمرت خمالفت كردن با مهراهان، و در  -ب
شود و سپس به خاطر  انسان با هر چيزى كه مهدم گردد؛ در آغاز شيفته او مى »1« .مهه حاالت زياد به ياد خدا بودن

دهد و  اگر معشوق او جمازى باشد؛ به او لّذت جسمى و رواىن زودگذرى دست مى. ورزد عالقه زياد به او عشق مى
  .شيطان در پديد آوردن چنني هوسى هنرمند است

دهد و از الطاف خداوند به مؤمن اين است كه  وى و روحى دست مىاما اگر آن معشوق حقيقى باشد؛ به او آرامش معن
سازد، كه هيچ لّذت و شرييىن باالتر از انس با آنان  خلوتى براى انس با خودش و تالوت كتاب وحى آمساىن فراهم مى

  .نيست

  :فرمايد امري املؤمنني عليه السالم موالى عارفان در وصف عاشقان خدا مى

ِلُع َعَلْيِهْم ىف َضمائِرِِهْم آَنُس اْآلِنسَني ِالْولِياِئَك َو اْحَضُرُهْم بِاْلِكفايَِة ِلْلُمتَـوَكِّلَني َعَلْيَك، ُتشاِهُدُهْم ىف َسرائِرِِهْم َو َتطَّ اللَُّهمَّ ِإنََّك 
َلَغ َبصائِرِِهمْ  ِإْن اْوَحَشتـُْهُم اْلُغْربَُة آَنَسُهْم ِذْكُرَك َو اْن ُصبَّْت َعَلْيِهُم . فَاْسراُرُهْم َلَك َمْكُشوَفٌة َو قـُُلوبـُُهْم اَلْيَك َمْلُهوَفةٌ . َو تـَْعَلُم َمبـْ

ْسِتجاَرِة ِبَك، ِعْلماً ِبانَّ ازِمََّة اْالُموِر بَِيِدَك، َو َمصاِدَرها َعْن َقضاِئكَ    »2« .اْلَمصاِئُب جلََُأوا اَىل اْإلِ

رتين مونسى، و براى كفاي ِت مهّم آنان كه بر تو اعتماد منايند از مهه حاضرترى، آنان را كه بار خدايا، تو براى عاشقانت 
انشان آگاهى، و اندازه بيناييشان را مى در باطنشان مشاهده مى   بنابراين رازهايشان نزد تو. داىن كىن، و به 

______________________________  
  .71يث ، حد54/ 1: ؛ اخلصال5، حديث 4، باب 200/ 1: حبار األنوار -)1(
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  .218خطبه : ج البالغه -)2(

  152: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اگر تنهاىي آنان را به وحشت اندازد ياد تو مونسشان شود، و اگر . معلوم است، و دهلايشان به جانب تو در غم و اندوه
ت تو، و سرچشمه متام كارها در كف با  دانند زمام مهه امور به دس مصائب به آنان هجوم آرد به تو پناه جويند، زيرا مى

  .كفايت فرمان توست

هاى رواىن و  ساز توليد بيمارى ها را كه زمينه ها و تنهاىي بنابراين مأنوس بودن با خداوند و قرآن او، بسيارى از وحشت
  .سازد برد، و امنّيت را در درون خانه و جامعه برقرار مى شود، از بني مى اجتماعى مى

  :فرمايد اسالم صلى اهللا عليه و آله مىرسول گرامى 

يـُْقَرأ  َأْهِلِه َو َكثـَُر َخيْـرُُه َو كاَن ُسكَّانُُه ُمْؤِمِىن اِجلنِّ َو ِإذا ملَْ   ِإدَِّخُروا لِبـُُيوِتُكْم َنصيباً ِمَن اْلُقرآِن، َفِإنَّ اْلبَـْيَت ِإذا ُقِرَئ ِفيِه أَِنَس َعلى
  »1« .لَّ َخيـْرُُه َو كاَن ُسكَّانُُه َكَفَرَة اِجلنِّ ِفيِه َأْوَحَش َعَلى َأْهِلِه َو قَ 

ره براى خانه گريد و بركتش فراوان  اش انس مى اى از قرآن بگرييد كه اگر در خانه قرآن قرائت شود قارى با خانواده هايتان 
يابد و خريش  منى كنند و اگر در آن قرآن خوانده نشود با اهلش أنس شود و موجودات پنهان مؤمن در آن سكونت مى

  .شوند گردد و شياطني نامرئى كافر در آن خانه ساكن مى اندك مى

  .انس با قرآن آثار نيك بسيارى دارد كه از مهمرتين آن كنرتل هواى نفس است

  :فرمايد پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله در اين باره مى

ْؤِمُن قـَيََّدُه الُقرآُن َعْن َكثٍري ِمْن َهَوى
ُ
  »2« .ْفِسهِ نَـ   امل

   هاى نفساىن قرآن، دست و پاى مؤمن را در برآوردن بسيارى از خواهش

______________________________  
  .40، حديث 289: ؛ صحيفة الرضا عليه السالم41525، حديث 393/ 15: كنز العمال  -)1(

  .40، حديث 26: ؛ التحصني، ابن فهد حلى814، حديث 162/ 1: كنز العمال  -)2(
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  .بسته است

ورزد و به معاىن و دستورهاى آن  كسى كه با قرآن انس و حمّبت مى: هاى بارز مهدمى با قرآن كرمي اين است كه از فايده
نشيند؛ زيرا  هاى او بر دل و جان منى كند، به يقني خطورات شيطاىن و وسوسه كند و آرام و مشرده قرائت مى توّجه دقيق مى

كند و كسى كه پيوسته با كتاب  س باشد و در عرصه ذهن مباند با او زندگى مىبه طور طبيعى هر چه را دل با آن مأنو 
هاى ناپسند و   اى شود كه هوس فرستد، انساِن تربيت يافته خدا مهدم است و آيات رمحت و عّزت را به عمق جان مى

ره كاىف گرفته براى  هاى آگاهانه كردار حيواىن از او سر نزند و از سخن باطل فريب خنورد و از اندرزها و موعظه
  .سازندگى و كمال وجود خويش به كار گريد

فته در  و در پايان كوشش ها، براى كسب بسيارى از حقايِق كتاب حق، قلب او آمادگى دريافت عجايب و انبوه اسرار 
خواهد آورد و اين كند و خود را عامل به فرامني كتاب و حامل امانت و وارث پيام سنگني حق به مشار  قرآن را پيدا مى

  .گريد هاى بزرگ و مردان عارىف چون معصومان عليهم السالم قرار مى چنني رسالىت تنها در دل

هاى بارز سريه اولياى خداوند در انس شبانه با كالم حق، شيفتگى اباعبدالّله احلسني عليه السالم به قرآن در شب  از منونه
  .عاشورا است

م حمّرم امام حسني عليه السالم مالحظه كرد كه دمشنان براى جنگيدن شتاب ر : در مقتل آمده است راوى گفت وز 
تواىن  اگر مى: كنند، به برادرش عباس عليه السالم فرمود كنند و به پندها و اندرزها توّجه منى ورزند و حماصره را تنگرت مى مى

بده؛ تا امشب براى پروردگارمان مناز و دعا و  نزد دمشنان برو و آنان را از جنگ با ما منصرف كن؛ اين كار را اجنام
داند من مناز براى او و تالوت آيات كتابش را و دعا و طلب مغفرت را دوست  استغفار به جاى آورمي چرا كه خدا مى

   به اين منظور حضرت. دارم مى

  154: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .نان مهلت گرفتعباس عليه السالم به نزديك دمشن رفت و از آ

   قرآن جميد در آئينه روايات پيامرب و اهل بيت عليهم السالم



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

 

كثرت روايات و احاديثى كه از رسول اهلى و امامان معصوم در رابطه با قرآن جميد در معتربترين كتب حديث نقل شده به 
  .اند هاى مستقّلى در اين زمينه فراهم كرده اى است كه انديشمندان كتاب اندازه

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

ٌق َو َمْن َجَعَلُه اماَمُه قاَدُه اَىل  اَذا اْلَتَبَسْت َعَلْيُكُم اْلِفَنتُ َكِقَطِع اللَّْيِل اْلُمْظِلِم فـََعَلْيُكْم ِباْلُقْرآِن، فَانَُّه شاِفٌع ُمَشفٌَّع، وَ  ماِحٌل ُمَصدَّ
ليُل َيُدلُّ َعلى َخْريِ َسبيلٍ اجلَْنَِّة، َو َمْن َجَعَلُه َخْلَفُه    »2« .ساَقُه اَىل النَّاِر، َو ُهَو الدَّ

ور شد، بر مشا باد به قرآن، زيرا كه قرآن شفاعتش در پيشگاه  هاى شب تار به مشا محله ها مهچون پاره به هنگامى كه فتنه
شت مىحق قبول، و شكايتش مورد پذيرش است، آن كه قرآن را راهربش قرار دهد قرآن او  برد، و هر كه اين منبع  را به 

رتين راههاست   .خري را پشت سر اندازد قرآن او را به جهّنم روانه سازد، و قرآن راهنماى به 

  :و آن حضرت فرمود

  »3« .ٍء ُدوَن اللَّهِ  اْلُقْرآُن اْفَضُل ُكلِّ َشىْ 

______________________________  
  .89: ؛ الّلهوف، سيد ابن طاووس2، ذيل حديث 37، باب 392/ 44: حبار األنوار -)1(

  .7657، حديث 3، باب 171/ 6: ؛ وسائل الشيعة2، حديث 598/ 2: الكاىف -)2(

  .4585، حديث 2، باب 236/ 4: ؛ مستدرك الوسائل18، حديث 1، باب 18/ 89: حبار األنوار -)3(
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  .متام هسىت، به غري خداست قرآن برترين چيزها در

  :و نيز فرمود

نْيا   .ِباْسرِها َلكاَن اْلُقْرآُن اْفَضَل ِممّا َمَلَكهُ انَُّه ال يـَْنَبغى ِحلاِمِل اْلُقْرآِن اْن َيُظنَّ انَّ اَحداً اْعِطَى اْفَضَل ِممَّا اْعِطَى، َالنَُّه َلْوَمَلَك الدُّ
»1«  
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اند عنايت شده، زيرا اگر متام  ست كه گمان كند به احدى برتر از آنچه به او دادهبه حقيقت كه براى حامل قرآن سزاوار ني
  .دنيا را مالك شود هر آينه قرآن از آن برتر است

  :رسول حق صلى اهللا عليه و آله فرمود

  »2« .اليـَُعذُِّب اللَُّه قـَْلباً اْسَكَنُه اْلُقْرآنَ 

  .كند منىخداوند قلىب كه قرآن را در آن جاى داده عذاب 

  :و نيز امام باقر عليه السالم فرمود

  »3« .إّن ِكتاَب الّلِه اْصَدُق احلَْديِث َو اْحَسُن اْلَقَصصِ 

رتين داستان است به يقني قرآن صادق   .ترين سخن و 

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

ترين داروها، فضيلت بزرگرت، و  تر، شفا دهندهبه درسىت كه اين قرآن نور مبني، ريسمان حمكم، دستگريه مطمئن، درجه بر 
  .سعادت ُعْظمى است

آن كه از نورش طلب روشنائى كند به عنايت حق نوراىن شود، و هر كه امورش را به آن ببندد خداوند حفظش كند، و هر  
، و هر كه از كه متمسك به آن شود خداوند او را برهاند، و هر كه از احكامش جداىي نكند خداوند به او رفعت دهد

آن طلب شفا كند خداوند شفايش دهد، و هر كه آن را بر ماسوايش انتخاب كند خداوند او را هدايت فرمايد، و هر كه 
   از غري قرآن طلب

______________________________  
  .24/ 1: ؛ األماىل، سيدمرتضى4587، حديث 2، باب 236/ 4: مستدرك الوسائل -)1(

  .4572، حديث 1، باب 233/ 4: ؛ مستدرك الوسائل19، ذيل حديث 19، باب 184/ 89 :حبار األنوار -)2(

  .2، حديث 29، باب 211/ 21: ؛ حبار األنوار6، ذيل حديث 423/ 3: الكاىف -)3(
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گاه خود قرار دهد  ه آن را رهرب و تكيههدايت منايد گمراه شود، و هر كه آن را شعار زندگى كند به سعادت رسد، و هر ك
  :فرمايد امري املؤمنني عليه السالم مى »1« .حضرت حق او را در جّنت نعيم و عيش سليم پناه دهد

َعِن اْلماضى، َو َدواَء داِئُكْم، َو َث ذِلَك اْلُقْرآُن َفاْستَـْنِطُقوُه َو َلْن يـَْنِطَق، َو لِكْن اْخِربُُكْم َعْنُه، اال انَّ ِفيِه ِعْلَم ما يَْأِتى، َو احلَْدي
  »2« .َنْظَم اْمرُِكمْ 

بدانيد كه دانش آينده و : گويد، وىل من از آن به مشا خرب دهم اين است قرآن، از او خبواهيد سخن گويد كه سخن منى
  .سخن گذشته و دواى دردهاى مشا و نظم زندگى و امورتان در قرآن جميد است

  :و نيز آن حضرت فرمود

  »3« .اللََّه ُسْبحاَنُه انـَْزَل ِكتاباً هاِدياً بـَنيََّ فيِه اْخلَيْـَر َو الشَّرَّ  انَّ 

  :خداوند سبحان كتاب هدايت فرو فرستاد، و در آن هر خري و شرى را بيان فرمود

  :جناب روايت شده و از آن

  »4« .اْلُقْرآُن ِغًىن الِغىن ُدونَُه، َو ال فـَْقَر بـَْعَدهُ 

  .شود كه ثروتى غري از آن نيست، و بعد از آن فقرى تصور منى  قرآن ثروتى است

  :حضرت سّجاد عليه السالم فرمود

______________________________  
  .342: ؛ االختصاص2، حديث 29، باب 211/ 21: حبار األنوار -)1(

  .157خطبه : ج البالغه -)2(

  .166خطبه : ج البالغه -)3(

  .، مقدمه كتاب44/ 1: ؛ جممع البيان ىف تفسري القرآن7646، حديث 1، باب 168/ 6: وسائل الشيعة -)4(
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  »1« .َلْو ماَت َمْن بـَْنيَ اْلَمْشرِِق َو اْلَمْغِرِب َلَما اْستَـْوَحْشُت بـَْعَد اْن َيُكوَن اْلُقْرآُن َمِعى

هستند مبريند در حاىل كه قرآن مهراه من است، هر آينه ترس و وحشت به من اگر متام كساىن كه بني مشرق و مغرب 
  .دهد دست منى

  :حضرت صادق عليه السالم فرمود

َو َال اْإلْمياَن َمثـَُلهُ   يـُْؤَت اْلُقْرآَن َمْن اوِتَى اْلُقْرآَن َو اْالمياَن َفَمثـَُلُه َمَثُل اْالتْـرُجَِّة، رُِحيها َطيٌِّب، َو طَْعُمها َطيٌِّب، َو امَّا الَّذى ملَْ 
، َو ال رِيَح َهلا   »2« .َكَمَثِل اْحلَْنَظَلِة، َطْعُمها ُمرُّ

آن كه قرآن و اميان به او داده شود مثلش مانند ترنج است كه بو و طعمش خوش است، و اما كسى كه از قرآن و اميان 
ره است مهانند هندوانه ابوجهل است كه طعمش تلخ و بدون بوست   .ىب 

  :امام كاظم عليه السالم فرمود

  »3« .َمِن اْسَتْكفى ِبآَيٍة ِمَن اْلُقْرآِن ِمَن الشَّْرِق اَىل اْلَمْغِرِب ُكِفَى إذا كاَن ِبَيقنيٍ 

  .اى از قرآن جميد اكتفا كند، او را كاىف است، اگر به يقني و اطمينان باشد كسى كه از شرق و غرب عامل به آيه

  :و آله فرمود رسول خدا صلى اهللا عليه

  »4« .اْشراُف امَّىت َمحََلُة اْلُقْرآنِ 

______________________________  
  .6704، حديث 20، باب 331/ 5: ؛ وسائل الشيعة13، حديث 602/ 2: الكاىف -)1(

  .7671، حديث 6، باب 178/ 6: ؛ وسائل الشيعة6، حديث 604/ 2: الكاىف -)2(

  .363: كارم األخالق؛ م18، حديث 623/ 2: الكاىف -)3(

  .7647، حديث 1، باب 168/ 6: ؛ وسائل الشيعة5855، حديث 399/ 4: من الحيضره الفقيه -)4(
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  .بزرگان اّمتم حامالن قرآنند

  :و نيز فرمود

  »1« .اْهُل اْلُقْرآِن ُهْم اْهُل اللَِّه َو خاصَُّتهُ 

  .ندگان خاص حّقنداهل قرآن اهل خدا و ب

  :فرمايد و نيز مى

 اْلُقْرآِن ُحُقوقـَُهْم، َفانَّ َهلُْم ِمَن اللَِّه انَّ اْهَل اْلُقْرآِن ِىف اعلى َدَرَجٍة ِمَن اْآلَدِميَِّني ما َخَال النَِّبيَِّني َو اْلُمْرَسلَني، َفال َتْسَتْضِعُفوا اْهلَ 
  »2« .اْلَعزيِز اجلَّْباِر َلَمكاناً َعِليّاً 

ها هستند، مقامى مادون مقام انبيا، مشا اى مردم حقوق اهل قرآن را  اهل قرآن در برترين درجه و مقام از مقامات انسان
  .ضعيف و كم نشماريد، كه اينان در پيشگاه حق از مكانت بلندى برخوردارند

  :و نيز آن حضرت فرمود

  »3« .َءَتُه َكّفاَرٌة ِللذُّنوِب، َو ِستْـٌر ِمَن الّناِر، َو اماٌن ِمَن اْلَعذابِ َعَلْيَك ِبِقراَءِة اْلُقْرآِن، فَانَّ ِقرا! يا َسْلمانُ 

  .بر تو باد به قرائت قرآن، كه قرائت كتاب حق كّفاره گناهان است و پوششى از آتش و اماىن از عذاب است! اى سلمان

  :و نيز از آن حضرت روايت شده

______________________________  
  .44/ 1: ؛ جممع البيان ىف تفسري القرآن7644، حديث 1، باب 168/ 6: وسائل الشيعة -)1(

  .7663، حديث 4، باب 174/ 6: ؛ وسائل الشيعة1، حديث 603/ 2: الكاىف -)2(

  .4637، حديث 10، باب 257/ 4: ؛ مستدرك الوسائل18، حديث 1، باب 17/ 89: حبار األنوار -)3(
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  »1« .ِلَيُكْن ُكلُّ َكالِمُكْم ِذْكرَاللَِّه َو ِقراَءَة اْلُقْرآنِ 

  .بايد متام گفتار مشا ذكر خدا و قرائت قرآن باشد

َو ِلساُنَك َرْطٌب ِمْن ِذْكِر  ِقراَءُة اْلُقْرآِن، َو اْنَت َمتُوتُ : ُسِئَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله َعْن اْفَضِل اْالْعماِل ِعْنَد اللَِّه َفقالَ 
  »2« .اللَّهِ 

  رتين عمل نزد خدا چيست؟: از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله سؤال شد

  .كه در حال مرگ زبانت در ذكر خدا باشد قرائت قرآن، و اين: فرمود

  :امري املؤمنني عليه السالم در وصّيت خود به فرزندش حممد حنفيّه فرمود

وت قرآن در شب و روزت و عمل به آن، و التزام به فرائض و شرايع قرآن، ورعايت حالل و حرام و امر و بر تو باد به تال
يش، و تالوت در شب و روزت، كه اين كتاب عهد خدا به سوى خلق اوست، پس بر هر مسلماىن واجب است هر 

  :امام صادق عليه السالم فرمود »3« .روز در عهد خدا بنگرد

  »4« .ْرآِن ِىف اْلُمْصَحِف ُختَفُِّف اْلَعذاَب َعِن اْلواِلَدْيِن َو اْن كانا كاِفَرْينِ ِقراَءُة اْلقُ 

  .كند گرچه كافر باشند خواندن قرآن از روى قرآن عذاب پدر و مادر را سبك مى

______________________________  
  .4639، ذيل حديث 10، باب 259/ 4: ؛ مستدرك الوسائل41: جامع االخبار -)1(

  .4639، ذيل حديث 10، باب 259/ 4: ؛ مستدرك الوسائل18، ذيل حديث 1، باب 19/ 89: حبار األنوار -)2(

  .20224، حديث 2، باب 171/ 15: ؛ وسائل الشيعة3215، حديث 628/ 2: من الحيضره الفقيه -)3(

  .7736، حديث 19، باب 204/ 6: ؛ وسائل الشيعة4، حديث 613/ 2: الكاىف -)4(

  160: ، ص11 فسري و شرح صحيفه سجاديه، جت

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود
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  »1« .ٍء َحىتَّ اْحلُوِت ِىف اْلَبْحرِ  ُمَعلُِّم اْلُقْرآِن َو ُمتَـَعلُِّمُه َيْستَـْغِفُر َلُه ُكلُّ َشىْ 

  .درياكند حىت ماهى در  براى تعليم دهنده قرآن و ياد گرينده آن مهه چيز استغفار مى

  :حضرت صادق عليه السالم فرمود

  »2« .يـَْنَبغى ِلْلُمْؤِمِن اْن ال َميُوَت َحّىت يـَتـََعلََّم اْلُقْرآَن اْو َيُكوَن ِىف تـََعلُِّمهِ 

  .كه قرآن جميد را فرا بگريد، يا در حال فراگرفنت باشد براى مؤمن سزاوار است منريد مگر اين

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

دى يـَْوَم الضَّالَلِة، فَاْدُرُسوا اْلُقْرآَن، اْن اَرْدُمتْ َعْيَش السَُّعداِء، َو َمْوَت الشَُّهداِء، َوالنَّجاَة يـَْوَم احلَْْشِر، َو الظِّلَّ يـَْوَم احلَْروَر، َو اهلُْ 
  »3« .َفانَُّه َكالُم الرَّْمحِن، َو ِحْرٌز ِمَن الشَّيطاِن، َو رُْجحاٌن ِىف اْلميزانِ 

اگر زندگى اهل سعادت، و مرگ شهيدان، و جنات روز قيامت، و قرار گرفنت زير سايه در روز سوزان حمشر، و هدايت از  
خواهيد قرآن خبوانيد و كتاب حق را فرا بگرييد، كه كالم خدا و پناه از شيطان و سنگيىن در ترازوى عمل  گمراهى را مى

  .است

  :و نيز فرمود

  »4« .واءُ اْلُقْرآُن ُهَو الدَّ 

  .قرآن جميد دواست

______________________________  
  .14، حديث 9/ 15: ؛ جامع أحاديث الشيعة4580، حديث 1، باب 235/ 4: مستدرك الوسائل -)1(

  .600، حديث 220: ؛ الدعوات، راوندى13، حديث 20، باب 189/ 89: حبار األنوار -)2(

  .18، حديث 1، باب 18/ 89: ؛ حبار األنوار4570يث ، حد1، باب 232/ 4: مستدرك الوسائل -)3(

  .521، حديث 188: ؛ الدعوات، راوندى4، حديث 18، باب 176/ 89: حبار األنوار -)4(
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  161: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :و نيز فرمود

  »1« .ما آَمَن بِاْلُقْرآِن َمِن اْسَتَحلَّ َحمارَِمهُ 

  .ل بشمارد به قرآن اميان نياورده استهاى قرآن را حال كسى كه حرام

______________________________  
  .4620، حديث 7، باب 250/ 4: ؛ مستدرك الوسائل23، حديث 19، باب 185/ 89: حبار األنوار -)1(

  162: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ِباْلُقْرآِن َصَالَح َظاِهرِنَا َو اْحُجْب ِبِه َخَطرَاِت اْلَوَساِوِس َعْن ِصحَِّة َضَماِئرِنَا َو اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو أَِدْم » 11«[ 
رِنَا َو اْكُسَنا ِبِه ُحَلَل َعْرِض َعَلْيَك َظَمأَ َهَواجِ اْغِسْل ِبِه َدَرَن قـُُلوِبَنا َو َعَالِئَق َأْوزَارِنَا َو اْمجَْع ِبِه ُمْنَتَشَر أُُمورِنَا َو أَْرِو ِبِه ِيف َمْوِقِف الْ 

  ]اْألََماِن يـَْوَم اْلَفزَِع اْألَْكَربِ ِيف ُنُشورِنا

ها را از پنجه  بر حممد و آلش درود فرست، و به وسيله قرآن آراستگى ظاهر ما را تداوم خبش و خطرات وسوسه! خدايا
بستگى گناهامنان را به وجودمان بشوى، و امور هامان، و وا انداخنت به سالمت درومنان باز دار، و به سبب قرآن چرك دل

از هم پاشيده ما را به قرآن سامان خبش، و در جايگاه عرض اعمال به پيشگاهت، تشنگى ما را كه زاييده گرماى آن 
جاست، به سبب قرآن فرونشان، و در هنگام برانگيختنمان در روز وحشت بزرگ، به وسيله قرآن بر ما جامه امن و امان 

  .پوشان

   قرآن، عامل آراستگى ظاهر و صفاى باطن

ها به  انسان. كند داراى دو چهره بريوىن و دروىن است وجود انسان برخالف وجود حيوان كه تنها با غريزه فطرى زندگى مى
هاى عقلى و صفات اخالقى  شناسند و كمى فراتر با نشانه هاى جسماىن يكديگر را مى وسيله آثار ظاهرى و نشانه

  .شوند مى شناساىي

  163: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج
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به . ها و كيفرهاى بشر بازتاب اعمال دروىن اوست نگرد و بسيارى از سرنوشت ها و افكار مى اما خداوند متعال به دل
 ويژه كه حضرت حق؛ اولني نعمت حقيقى آدم را عقل قرار داد و بر اين اساس نور هدايت و سعادت را به او خبشيده

  .اند مهني نريوى عقل و انديشه است است و حقيقِت زيباىي كه براى انسان برمشرده

  :فرمايد امام حسن عسگرى عليه السالم در مواعظ خويش مى

  »1« .ُحْسُن الصُّوَرِة َمجاٌل ظاِهٌر َو ُحْسُن اْلَعْقِل َمجاٌل باِطنٌ 

  .استنيكوىي چهره، زيباىي ظاهر است و نيكوىي خرد، زيباىي درون 

  :فرمايد امريمؤمنان على عليه السالم در باب جايگاه خرد و كمال در آدمى مى

 َلَك اْلَمَودَُّة َو َتْظَهْر َلَك اْلَعْقُل ِغطاءٌ َسِتٌري َو اْلَفْضُل َمجاٌل ظاِهٌر، َفاْستـُْر َخَلَل ُخُلِقَك بَِفْضِلَك َو قاِتْل َهواَك ِبَعْقِلَك َتْسَلمْ 
  »2« .اْلَمَحبَّةُ 

  .عقل پرده پوشاننده درون است و برترى و شايستگى، زيباىي آشكار است

پس نادرسىت اخالقت را به فضلت بپوشان و با عقلت هوست را بكش، تا دوسىت مردم برايت سامل مباند و حمّبت تو بر 
ا آشكار گردد   .آ

شود و صفاى  الت دروىن او درمان مىها باشد بسيارى از مشك ها و پاك كننده اگر ظرف دل و فكر انسان جايگاه پاكى
  .شود ضمريى براى او فراهم مى

آيد و تا پايان  هرگاه قرآن در دل پاك بنشيند و اثر تابناك خود را به جان بسپارد، ديگر جاى شبهه و كجروى پديد منى
كند   صاحب آن را نفرين مى نشيند و اى مى كند وىل گاهى قرآن در فرودگاه آلوده عمر در نور پرفروغ قرآن، زيبا زندگى مى

  :فرمايد كه در اين راستا؛ رسول الّله اعظم صلى اهللا عليه و آله مى

______________________________  
  .313: ؛ أعالم الدين4، حديث 29، باب 379/ 75: حبار األنوار -)1(

  .20292، حديث 8، باب 207/ 15: ؛ وسائل الشيعة13، حديث 20/ 1: الكاىف -)2(
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  164: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .َكْم ِمْن قارٍئ ِلْلُقرآِن َو اْلُقرآُن يـَْلَعنُهُ 

  .كند چه بسا خواننده قرآىن كه قرآن او را لعنت مى

  :و نيز فرمود

  »2« .السِّرِّ َو اْلَعالنَِيِة َحلاِمُل اْلُقرآنِ   ِإنَّ َأَحقَّ النَّاِس بِالتََّخشُِّع ىف

ان و آشكار در برابر خدا، داناى به قرآن استسزاوارتر    .ين مردم به خشوع داشنت 

  :فرمايد امام على عليه السالم در اين زمينه مى

ِقراَءُة : ْنَداللَِّه؟ قالَ ْعماِل أَْفَضُل عِ ِلَيُكْن ُكلُّ َكالِمُكْم ِذْكَر اللَِّه َو ِقراَءَة اْلُقرآِن، َفِإنَّ َرُسوَل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله ُسِئَل َأىُّ اْألَ 
  »3« . اْلُقرآِن َو أَْنَت َمتُوُت َو ِلساُنَك َرْطٌب ِمْن ِذْكِر اللَِّه َتعاىل

هاىي نزد  چه عمل: مهانا از پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله پرسيده شد. بايد مهه سخنانتان ياد خدا و تالوت قرآن باشد
  .و اين كه وقت مرگ زبانت از ذكر خداوند متعال؛ تر و شاداب باشد خواندن قرآن: خداوند برتر است؟ فرمود

احرتامى به ساحت كتاب الّله روا  دهند به نوعى ىب هاىي كه جايگاه قرآن را در قلب آلوده و ظرف ناپاك درون قرار مى انسان
ره بردن از آثار و بركات او خواهند شد دارند و در نتيجه موجب ىب مى   .توفيقى در 

  :فرمايد الى ما على بن اىب طالب عليه السالم در كسب نورانّيت از قرآن مىمو 

  َو تـََعلَُّموا اْلُقرآَن َفانَُّه َأْحَسُن احلَْديِث َو تـََفقَُّهوا فيِه فَانَُّه رَبيُع اْلُقلُوِب وَ 

______________________________  
  .4621، حديث 7، باب 250/ 4: الوسائل؛ مستدرك 24، حديث 19، باب 185/ 89: حبار األنوار -)1(

  .25، حديث 19، باب 185/ 89: ؛ حبار األنوار5، حديث 604/ 2: الكاىف -)2(

  .41: ؛ جامع األخبار4639، ذيل حديث 10، باب 259/ 4مستدرك الوسائل  -)3(
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  »1« .الصُّدوِر، َو َأْحِسُنوا ِتالَوَتُه فَانَّهُ أَنـَْفُع اْلَقَصصِ اْسَتْشُفوا ِبُنورِِه فَانَُّه ِشفاءُ 

ار دل رتين گفتارست، ودر آن انديشه كنيد كه  هاست، و از نورش شفا خواهيد كه شفاى  و قرآن بياموزيد كه 
  .هاست و آن را به نيكوترين صورت خبوانيد كه سودمندترين داستان سراىي است سينه

  :فرمايد مشرد و مى ر از فضايل قرآن برمىو در جاى ديگ

َفُكونُوا ِمْن َحَرثَِتِه َو اْتباِعِه َو . »َأال انَّ ُكلَّ حاِرٍث ُمْبتَـًلى ىف َحْرثِِه َو عاِقَبِة َعَمِلِه َغيـَْر َحَرَثِة اْلُقْرآنِ «: يُناِدى ُمناٍد يـَْوَم اْلِقياَمةِ 
  .َربُِّكمْ   اْسَتِدلُّوُه َعلى

ُموا َعَلْيِه آراءَُكْم َو اْسَتِغشُّوا فيِه اْهواءَُكمْ   اْستَـْنِصُحوُه َعلىَو  َِّ   »2« .أَنـُْفِسُكْم، َو ا

امروز هر انساىن دچار بذرى است كه افشانده و گرفتار نتيجه عمل خود است جز «: دهد اى در قيامت ندا مى ندادهنده
پس از بذرافشانان قرآن و تابعان آن باشيد، آن را رهنماى بر » .دآنان كه زارع بذر قرآن در سرزمني حيات خود بودن

خداى خود قرار دهيد، براى خود از قرآن طلب نصيحت كنيد، آراى خود را كه بر خالف قرآن است مّتهم مناييد و 
  .خواهش خود را كه خمالف قرآن است خائن بدانيد

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

لنََّظُر ِباْلَعبْـَرِة َو اْلَغضِّ َعِن ِمْن َأْجزاِئَك زَكاٌة واِجَبةٌ لِلَِّه َعزََّوَجلَّ َبْل َعَلى ُكلِّ َشْعَرٍة َبْل َعَلى ُكلِّ حلََْظٍة فـَزَكاُة اْلَعْنيِ ا َعَلى ُكلِّ ُجْزءٍ 
يِن ِمَن احلِْْكَمِة َو اْلَمْوِعَظِة َو النَّصيَحِة َو الشََّهواِت َو ماُيضاِهيها َو زَكاُة اْألُُذِن ِإْستماُع اْلِعْلِم َو احلِْْكَمِة َو اْلقُ  رآِن َو فـََواِئِد الدِّ

ْعراِض َعمَّا ُهوَ    ما ِفيِه َجناُتَك ِباْإلِ

______________________________  
  .109خطبه : ج البالغه -)1(

  .175خطبه : ج البالغه -)2(
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هُ    »1« .ِمَن اْلِكْذِب َو اْلِغيَبِة َو َأْشباِهها ِضدُّ

پس زكات چشم؛ . بلكه بر هر موى بدن تو و بر هر نگاه تو زكاتى است. بر هر جزء از اجزاى تو زكاتى واجب است
است نظر به عربت گرفنت و فروبسنت از خواهش و زكات گوش؛ گوش فرا دادن دانش و حكمت . ها و هر چه وابسته به آ

هاى ديىن از پند و اندرز و آنچه كه جنات تو در آن است به رو گرداىن از خالف آن از دروغ و بدگوىي از  آن و فايدهو قر 
تان و مثل اينها   .ديگران و 

  حكايىت در نفوذ آيات قرآن جميد

  

اى  اى آمادهه هاى مؤمنان است و حىت غريمسلمانان كه قلب هاى نفوذ عجيب قرآن در دل تاريخ اسالم پر از نشانه
  .شدند داشتند با گوش دادن به صداى دلنشني آيات اهلى به سوى حق مشتاق مى

  :هاى مسلمانان صدر اسالم اين كه هاى بارز تأثري آيات قرآن كرمي در قلب از منونه

روى مسجد رسول يكى از ياران پيامرب به نام ابوطلحه انصارى در مدينه خنلستان بسيار باشكوه و پربار و زيباىي در رو به 
گفتند، در آن چشمه آب زالىل بود كه هر گاه پيامرب  خدا صلى اهللا عليه و آله داشت كه مهگان از آن به نيكى سخن مى

ساخت و مهچنني آن باغ درآمد خوىب براى  كرد و وضو مى رفت از آن آب ميل مى اكرم صلى اهللا عليه و آله به آن باغ مى
  :هپس از نزول آي. ابوطلحه داشت

  »2« »تُنِفُقواْ ِممَّا حتُِبُّونَ   َلن تـََناُلواْ اْلِربَّ َحىتَّ 

  رسيد تا از آنچه دوست داريد منى]  به طور كامل[نيكى ]  حقيقتِ [هرگز به 

______________________________  
  .51: ؛ مصباح الشريعة1، حديث 1، باب 7/ 93: حبار األنوار -)1(

  .92): 3(آل عمران  -)2(
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  .انفاق كنيد

خواهم آن را در راه خدا  ترين اموال من مهني باغ است وىل من مى دامن كه حمبوب مى: به خدمت پيامرب آمد و عرض كرد
  .داىن قرار بده پس آن را در هر جا كه مصلحت مى! اى رسول خدا. اى براى رستاخيز من باشد انفاق كنم تا ذخريه

دامن   من صالح مى: سپس فرمود. آفرين بر تو، آفرين بر تو، اين ثروتى است كه براى تو سودمند خواهد بود: پيامرب فرمود
كه آن را به خويشاوندان نيازمند خود بدهى و ابوطلحه به دستور حضرت عمل كرد و آن را در ميان بستگان خود تقسيم 

  »1« .منود

______________________________  
  .1193، حديث 413/ 8: ؛ جامع أحاديث الشيعة8164، حديث 44، باب 249/ 7: مستدرك الوسائل -)1(
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َنا ِبهِ » 12«[  ْمَالِق َو ُسْق ِإلَيـْ َرَغَد اْلَعْيِش َو ِخْصَب َسَعِة  اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو اْجبـُْر ِباْلُقْرآِن َخلَّتَـَنا ِمْن َعَدِم اْإلِ
َنا ِبِه الضَّرَاِئَب اْلَمْذُموَمَة َو َمَداِينَ اْألَْخَالِق َو اْعِصْمَنا ِبِه ِمْن ُهوَِّة اْلُكفْ  ِر َو َدَواِعي النـَِّفاِق َحىتَّ َيُكوَن لََنا ِيف اْألَْرزَاِق َو َجنِّبـْ

ِرِمي قَاِئداً َو َلَنا ِيف الدُّنـَْيا َعْن ُسْخِطَك َو تـََعدِّي ُحُدوِدَك َذاِئداً َو ِلَما ِعْنَدَك بَِتْحِليِل َحَالِلِه َو حتَْ اْلِقَياَمِة ِإَىل ِرْضَواِنَك َو ِجَناِنَك 
  ]َحرَاِمِه َشاِهداً 

بر حمّمد و آلش درود فرست، و خأل و شكاف تنگدسىت و ندارى ما را به وسيله قرآن جربان فرما، و به سبب ! خدايا
هاى ناپسند و  آن زندگى فراخ و گسرتده و فراواىن ارزاق را به سوى ما سوق ده، و ما را در سايه قرآن، از خصلتقر 

هاى نفاق حفظ فرما، تا قرآن در روز  هاى اخالقى دور كن، و به وسيله قرآن از سقوط در منجالب كفر، و انگيزه پسىت
شت هايت باشد، و در اين جهان از خشمت، و جتاوز از حدودت  قيامت راهرب و راهنماى ما به سوى خشنوديت و 

  .بازمان دارد، و براى ما در پيشگاهت، در حالل دانسنت حاللش، و حرام دانسنت حرامش شاهد و گواه باشد

   قرآن و وسعت رزق

   از امساى حسناى اهلى رزّاق به معناى روزى دهنده متام موجودات است كه
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كند و اين  خداوند رازق از باب لطف و كرم از سفره خود به مهه خملوقات زميىن و آمساىن، رزق و نعمىت فراخور او عطا مى
  :فرمايد داند و مى موهبت را بر خويش واجب مى

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

  .زمني نيست مگر اينكه روزِى او برخداستاى در  و هيچ جنبده

پروردگار كرمي در هر روزِى ماّدى و معنوى؛ اندازه را بر پايه دانش و بينش كه نسبت به قابليت و استعداد هر يك از 
ره توانند از عطيه ها منى گرداند و مهه انسان بندگانش دارد؛ نصيب او مى هر  مند گردند؛ زيرا سهم هاى حق به طور يكسان 

  :فرمايد شود كه خداوند در اين باره مى ظرىف به فراخور حال او پر مى

  »2« »أَنَزَل ِمَن السََّمآِء َمآًء َفَساَلْت أَْوِدَيُة ِبَقَدرَِها

  .جارى شد]  سيالىب[خدا از آمسان آىب نازل كرد كه در هر درّه و رودى به اندازه گنجايش و وسعتش 

اش تنظيم منوده است و براى رسيدن به  م اساس رزق بندگانش را بر پايه حكمت بالغهروى اين اصل قرآىن خداوند حكي
  :هاىي را فراهم ساخته است هاى باالتر در كسب روزى افزونرت زمينه درجه

  »3« »ُهَو ُخيِْلُفُه َو ُهَو َخيـُْر الرَّ زِِقنيَ ٍء فَـ  َو يـَْقِدُر َلُه َو َمآ أَنَفْقُتم ّمن َشىْ  ُقْل ِإنَّ َرّىب يـَْبُسُط الّرْزَق ِلَمن َيَشآءُ ِمْن ِعَباِدهِ 

گريد، و هرچه را انفاق  دهد و يا تنگ مى يقيناً پروردگارم روزى را براى هر كس از بندگانش خبواهد وسعت مى: بگو
  خدا] چه كم و چه زياد[كنيد  مى

______________________________  
  .6): 11(هود  -)1(

  .17): 13(رعد  -)2(

  .39): 34(سبأ  -)3(
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رتين روزى دهندگان است عوضى را جايگزين آن مى   .كند؛ و او 

هاىي كه براى سهميه هر آدمى مقدر است، انسان را از تباهى و گردنكشى  بنابراين؛ آگاهى خداوند به عوامل و حجاب
  .سازد رزق را حمدود مىو برپايه حكمت، ظهور اطالقى . دارد نگه مى

  »1« »َخِبريَُبِصريٌ  َلبَـَغْواْ ِىف اْألَْرِض َو لِكن يـُنَـّزُل ِبَقَدٍر مَّا َيَشآءُ ِإنَّهُ ِبِعَباِدهِ  َو َلْو َبَسَط اللَُّه الّرْزَق ِلِعَباِدهِ 

كند؛  اندازه نازل مى و اگر خدا روزى را بر بندگانش وسعت دهد، در زمني سركشى و ستم كنند، وىل آنچه را خبواهد به
  .يقيناً او به بندگانش آگاه و بيناست

: گوييم كنيم و مى اى مهراه با تالش فراوان مى طلىب ويژه گاهى ما در روزى مادى و جسماىن از خداوند درخواست زياده
نباشى و روزى تو نباشد باعث داراىي زيادى به ما ارزاىن دار در حاىل كه چنني دعاىي ارزنده نيست؛ زيرا اگر سزاوار ! خدايا

كىن از اين رو گاه فرزند، داراىي و دانش و خردى كه اميان و  شود، سپس از خداوند طلب راحىت و مرگ مى وزر و وبال مى
  .آورد چون هر افزايشى خري و بركت منى. گردد تقوا به مهراه نداشته باشد سبب گرفتارى و عذاب وجدان مى

   حكايىت در رزق

  

يدسىت، برهنه روى ريگحضرت « چون نزديك . هاى بيابان خوابيده است موسى عليه السالم فقريى را ديد كه از شّدت 
  .تاىب، جامن به لب رسيده است دعا كن تا خداوند متعال رزق اندكى به من بدهد، از ىب! اى موسى: او رفت؛ فقري گفت

  چند روز. رفت) جات به كور طوربراى منا(موسى عليه السالم براى او دعا كرد و از آجنا 

______________________________  
  .27): 42(شورى  -)1(
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اند و مجعّيىت بسيار دورش گرد آمده  گشت، ديد مهان فقري را دستگري كرده بعد موسى عليه السالم از مهان مسري باز مى
تا به حال پوىل نداشته تازگى ماىل به دست : ردم پرسيد چه اتفاقى افتاده است؟ مردم گفتندموسى عليه السالم از م. بودند
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اند تا به  اكنون او را دستگري كرده. طلبد و شخصى را كشته است كشد، نفس كش مى آورده و شراب نوشيده و نعره مى
  .عنوان قصاص، اعدام كنند

  :فرمايد خداوند در قرآن مى

  »1« »َلبَـَغْواْ ِىف اْألَْرضِ  ُه الّرْزَق ِلِعَباِدهِ َو َلْو َبَسَط اللَّ 

  .و اگر خدا روزى را بر بندگانش وسعت دهد، در زمني سركشى و ستم كنند

قرآن پيوند روشىن  »2« ».پس موسى به حكمت اهلى اقرار كرد و از جسارت و خواهش خود طلب آمرزش و توبه منود
ازد و بازگشت به سوى خدا را مايه آباداىن و خّرمى و سرسبزى و گسرتش س ميان مسائل معنوى و ماّدى برقرار مى

  .داند ها مى نعمت

خورد از مجله در سوره نوح از زبان اين پيامرب بزرگ كه در برابر دعوتش  اين حقيقت در بسيارى از آيات قرآن به چشم مى
  :گرداندند؛ آمده است روى مى

َو ُميِْددُْكم ِبَأْمَو ٍل َو بَِنَني َو َجيَْعل لَُّكْم َجنٍت َو َجيَْعل * يـُْرِسِل السََّمآَء َعَلْيُكم ّمْدرَارًا* ُه َكاَن َغفَّارًافـَُقْلُت اْستَـْغِفُرواْ َربَُّكْم ِإنَّ 
رًا ْ   »3« »لَُّكْم َأ

آمسان باران پى در پى تا بر مشا از .* 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 

______________________________  
  .27): 42(شورى  -)1(

  .161: هاى گلستان حكايت -)2(

  .12 -10): 7(نوح  -)3(
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شود از پيوندهاى عميق معنوى حق با گسرتش امور  فار كه در آيه فوق به عنوان كليد گشايش رزق و روزى مطرح مىاستغ
آميزد و ريشه و ساقه را با گل و ميوه ارتباط  ماّدى انسان است كه در منت جامعه مهچون تار و پود پارچه به هم مى

ا، مى كدام جامعه با آلودگى به گناه، خيانت، نفاق. دهد مى تواند آباد و پربركت  و دزدى و ستم و تنبلى و مانند آ
  .باشد

هاى خّرم و سرسبز و وضع اقتصادى مرّفهى داشته  تواند زمني كدام جامعه با از دست دادن روح تعاون و مهكارى، مى
  .باشد

  .رابر دمشنان ايستادگى كندتواند نريومند در ب هاى شيطاىن مى ها و دام كدام جامعه مردمش با آلودگى به انواع هوس

اى بر زندگى ماّدى مردم دارد و هيچ اعتقاد و اميان راسخى  آرى، هيچ مسأله قرآىن نيست مگر اينكه اثر مفيد و سازنده
  .مؤثّر نيست مگر اينكه در ساخنت يك جامعه آباد و آزاد و مستقّل سهم به سزاىي دارد

ها درآيد، تأثريى در   تشريفات ظاهرى و خاىل از حمتوا در ميان انساناگر كتاب حق و دين به صورت يك سلسله آداب و 
  .ها و بركات آمساىن حمروم خواهند شد گسرتش نظام حقوقى و اقتصادى اجتماع خنواهد داشت و آدميان از ارزش

اك جسمى ممكن است ما بعضى از مراحل پيوند معنوى استغفار يا صدقه يا پرهيزكارى را با نزول بركات مادى و خور 
  .هاىي از زندگى خويش احساس خواهيم منود هاى آن را در صحنه درست درك نكنيم وىل بدون شك آثار و فايده

اگر درخواست زياده بر نياز شخصى در رشد و شكوفاىي اقتصاد و يا در امور فرهنگى و علمى جامعه يا دستگريى از 
پذير نيست؛  اّما توفيق يافنت براى هر كسى امكان. پسنديده استضعيفان و مستمندان تأثريگذار باشد؛ مطلوب نيكو و 

پس مهان . سازد زيرا چه بسا تالش فردى يا گروهى براى چنني خدماتى، انسان را از عبادت و رضايت خداوند دور مى
   اندكى كه مهيشه از حالل و پاكى به دست

  173: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .يت كندآورد او را كفا مى

  :فرمايد امام حسن عسگرى عليه السالم مى

  »1« .الَيْشَغْلَك رِْزٌق َمْضُموٌن َعْن َعَمٍل َمْفُروضٍ 
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  .مبادا سرگرم شدن تو به روزى ضمانت شده، تو را از كار واجىب باز دارد

كنند؛  اى بسيار كوشش مى يهگذارى سنّىت نيك يا صدقه جار  ها به خاطر نّيت خريى كه دارند براى پايه زيرا برخى از انسان
اّما به اين نكته توّجه ندارند كه در اين ميان حقوق كسى ضايع شود و يا خود او بدهكار گردد و ديگران اسري آثار زيانبار 

ا شوند؛ پس به گناهى ناخبشودىن گرفتار آيند زياده   .خواهى آ

______________________________  
  .489: ؛ حتف العقول1، ذيل حديث 29باب  ،374/ 75: حبار األنوار -)1(

  174: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

َد اْألَِنِني َو تـَرَاُدَف اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو َهوِّْن بِاْلُقْرآِن ِعْنَد اْلَمْوِت َعَلى أَنـُْفِسَنا َكْرَب السَِّياِق َو َجهْ » 13«[ 
اَها َعْن قـَْوِس بـََلَغِت النـُُّفوُس التـَّرَاِقَي َو ِقيَل َمْن رَاٍق؟ َو َجتَلَّى َمَلُك اْلَمْوِت ِلَقْبِضَها ِمْن ُحُجِب اْلغُُيوِب َو َرمَ احلََْشارِِج ِإَذا 

َدنَا ِمنَّا ِإَىل اْآلِخَرِة َرِحيٌل َو اْنِطَالٌق َو  اْلَمَنايَا ِبَأْسُهِم َوْحَشِة اْلِفرَاِق َو َداَف َهلَا ِمْن ُذَعاِف اْلَمْوِت َكْأساً َمْسُموَمَة اْلَمَذاِق وَ 
  ] َصاَرِت اْألَْعَماُل َقَالِئَد ِيف اْألَْعَناِق َو َكاَنِت اْلُقُبوُر ِهَي اْلَمْأَوى ِإَىل ِميَقاِت يـَْوِم التََّالقِ 

بر حممد و آلش درود فرست و هنگام مرگ به سبب قرآن، سخىت جان دادن، دشوارى ناله كردن، و به مشاره ! خدايا
آرى، . بر ما آسان فرما! گر است؟ چه كسى معاجله: ها به گلو رسند، و گفته شود افتادن نفس را، آن هم وقىت كه جان

هاى غيب آشكار شود، و تريهاى وحشتناك فراق  جان از پردهآسان فرما به خصوص هنگامى كه فرشته مرگ، براى گرفنت 
را از كمان اجل به سوى روح پرتاب كند، و از زهر كشنده مرگ، شربىت مسموم براى جان آماده منايد، و كوچ كردن و 

يدار و ها و كردارها، گردن بندهاىي بر گردن گردد، و قربها، تا روز د حركت ما از دنيا به آخرت نزديك شود، و عمل
  .مالقات آرامگاه باشد

  175: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

   قرآن و راحىت جان دادن

دشوارى مرگ حالىت شبيه به مسىت است كه بر اثر فرارسيدن مقدمات خروج روح از بدن، هيجان و انقالب جان كندن به 
دد و در او اضطراب و ناآرامى شديدى پديد گر  دهد و با شتاب بر عقل و قلب و اعضاى بدن چريه مى انسان دست مى

  .آيد مى
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اين وضعيت يك مرحله انتقاىل مهم است كه بايد انسان در آن حلظه متام پيوندهاى قلىب خود را كه ساليان دراز با آن خو  
ظه توّلد جديد، گرفته است، پاره كند و در عاملى گام بگذارد كه براى او بسيار تازه و اسرارآميز است به ويژه اينكه در حل

نگرد و حوادث ابتداىي پس از مرگ را مشاهده  ثباتى اين جهان را به چشم خويش مى كند و ىب درك و ايده نوىي پيدا مى
حىت انبياء و مردان خدا كه در حلظه مرگ از آرامش  . دهد و وحشىت شبيه به گيجى و مسىت به او دست مى. كند مى

ره   .نصيب نيستند ظه انتقاىل ىبمندند، از مشكالت اين حل كاملى 

در حلظات آخر عمر مباركش، دست خود را در ظرف آىب : در سريه اخالقى پيامرب صلى اهللا عليه و آله آمده است كه
  :فرمود گفت و مى كشيد و ال اله اال الّله مى كرد و به صورت مى مى

  »1« .ِإنَّ لِْلَموِت َسَكراتٍ 

  .هاى سخىت است براى مرگ حلظه

  :الت برگرفته از هراسى است كه در آيه شريفه به آن اشاره فرموده استاين ح

  »2« »َو َجآَءْت َسْكَرُة اْلَمْوِت بِاحلَّْق َذ ِلَك َما ُكنَت ِمْنُه حتَِيدُ 

   كه مهه واقعيات جهان پس از مرگ[و سكرات و بيهوشى مرگ، حق را 

______________________________  
  .سوره ق 19، ذيل آيه 13/ 17: ؛ تفسري القرطىب141/ 5: صحيح البخارى -)1(

  .19): 50(ق  -)2(
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  .گرخيىت اين مهان چيزى است كه از آن مى:] گويند و به حمتضر مى[آورد  مى]  است

   جان دادن در روايات
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  :در بعضى از روايات آمده است كه امام رضا عليه السالم فرمود

مريد و عامل پس  روزى كه مى. بيند شود و اين جهان ناآشنا را مى سه روز براى انسان وحشتناك است؛ روزى كه متوّلد مى
  .كند از مرگ را مشاهده مى

خداوند درباره حيىي بن زكريا عليه السالم  »1« .بيند كه در دار دنيا نبود شود و امورى مى روزى كه وارد عرصه حمشر مى
  :فرمايد مى

  »2« »َو َسلٌم َعَلْيِه يـَْوَم ُوِلَد َو يـَْوَم َميُوُت َو يـَْوَم يـُبـَْعُث َحيا

  .شود مريد، و روزى كه زنده برانگيخته مى و بر او سالم باد روزى كه زاده شد، و روزى كه مى

  :فرمايد و با كمى تفاوت از زبان حضرت عيسى عليه السالم درباره خود مى

  »3« »َذ ِلَك ِعيَسى اْبُن َمْرَميَ قـَْوَل احلَّْق الَِّذى ِفيِه َميْتَـُرونَ * ْوَم ُوِلدتُّ َو يـَْوَم أَُموُت َو يـَْوَم أُبـَْعُث َحياَوالسَّلُم َعَلىَّ يَـ 

اين است عيسى بن مرمي، .* شوم مريم، و روزى كه زنده برانگيخته مى و سالم بر من روزى كه زاده شدم، و روزى كه مى
  يهود[مهان قول حق كه 

______________________________  
: ؛ عيون أخبار الرضا عليه السالم71، حديث 107/ 1: ؛ اخلصال18، حديث 5، باب 104/ 7: حبار األنوار -)1(
  .11، حديث 257/ 1

  .15): 19(مرمي  -)2(

  .34 -33): 19(مرمي  -)3(
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  .در ترديدنددرباره او ]  و نصارى

  .دهد خداوند اين دو پيامرب را مشمول عنايت ويژه خود در اين سه روز قرار مى
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تر است و  اند مشكل وىل مسلم است كساىن كه شيفتگى شديد به دنيا دارند جان كندن و دل بريدن از آنچه وابسته بوده
اىي كه مرتكب گناهان بيشرتى شده   .رسد و بدترين پوزش، است كه مرگ فرا مى. هد بودتر خوا اند؛ انتقالشان دردناك نيز آ

زيستند، مرگ برايشان آسان مانند بوييدن گل خوشبوىي است كه  اما كساىن كه در دنيا با اميان و خلوص و زهد مى
  .كنند احساس راحىت و نشاط مى

  :رت آمده استدر حديث معراج از وجود مبارك پيامرب گرامى صلى اهللا عليه و آله درباره ويژگى اهل آخ

َعُبوَن أَنـُْفَسُهْم َو اليُرُِحيونـََها َو ِإنَّ راَحَة أَْهِل اْجلَنَِّة ِىف اْلَمْوِت َو اْآلِخَرَة ُمْسَرتاُح اْلعاِبدِ    »1« .ينَ يـَتـْ

ا منى نفوس خويش را به رنج درمى شت در مردن است و آخرت  افكنند و طعم آسودگى به آ چشانند مهانا آسودگى اهل 
  .يشگاه، خداپرستان استآسا

  .كنند ها رهاىي پيدا مى دهند بلكه از غم و رنج هرگز درون خويش، هراس و نگراىن از رفنت به جهان آخرت، راه منى

  :فرمايد نىب اكرم صلى اهللا عليه و آله مى

ْنيا َو ما كاَن ِفيِه ِمَن اْلِعباَدِة ِإىلُمْسَرتِيٌح َو ُمْسَرتاٌح ِمْنُه أَمَّا اْلُمْسَرتِيُح فَاْلَعْبُد الصَّاِلُح اْسرتاَح مِ  الرَّاَحِة َو نَِعيِم اآلِخَرِة َو   ْن َغمِّ الدُّ
ْسَرتاُح ِمْنُه فَاْلفاِجُر َيْسَرتِيُح ِمْنُه اْلَمَلكاِن اللَّذاِن َحيَْفظاِن َعَلْيِه َو خاِدُمُه َو َأْهُلُه وَ 

ُ
  َأمَّا امل

______________________________  
  .6، حديث 2، باب 25/ 74: حبار األنوار -)1(

  178: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .َعَلْيها  كاَن َميْشى   اْألَْرُض الَّىت

پس آن بنده رستگار و درستكارى است كه از : شوند، اّما آسوده شده شود يا از دستش آسوده مى آدميزاد يا آسوده مى
شت آخرت آرام مىرنج دنيا و آنچه از تكاليف  آن : گريد و اما آسوده كننده بندگى بر اوست به سوى آسايش ابدى و 

  .شوند رفته از وجود او راحت مى انسان فاسقى است كه دو فرشته نگهبان او و نوكر و خانواده و زميىن كه بر آن راه مى
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شود تا  ه؛ آماده پرواز به سوى لقاى دوست مىبنابراين مؤمىن كه كردار او، عمل صاحل و در جانش نفس مطمئنه را پروراند
  .ور گردد هاى ابدى غوطه هاى گواراى او آرامش گريد و در لّذت در جوار نعمت

   رضاى خداوند و راحىت جان دادن

آيا مؤمن از قبض روحش ! اى فرزند رسول خدا. از امام صادق عليه السالم پرسيدم فدايت شوم: گويد سدير صريىف مى
آيد به او خطاب منوده و  نه، به خدا سوگند، هنگامى كه فرشته مرگ براى قبض روحش مى: باشد؟ فرمودناراضى 

ناراحت نباش، سوگند به آن كه حممد صلى اهللا عليه و آله را مبعوث كرد من بر تو مهربان ترم از ! اى وىل خدا: گويد مى
د، رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و امريمؤمنان عليه كن پدر مهربان، درست چشم هايت را بگشا و بنگر، او نگاه مى

  .بيند السالم و فاطمه عليها السالم و حسن و حسني عليهما السالم و امامان از نسل او را مى

ببني اين رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و امريمؤمنان و فاطمه و حسن و حسني و امامان عليهم : گويد فرشته به او مى
  .ن تواندالسالم دوستا

______________________________  
  .3، ذيل حديث 20، باب 168/ 79: ؛ حبار األنوار11، حديث 254/ 3: الكاىف -)1(

  179: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

النـَّْفُس  يَأيـَّتـَُها :گويد دهد و مى اى از سوى پروردگار عزيز ندا مى بيند و ناگاه گوينده كند و مى پس چشمش را باز مى
به سوى پروردگارت بازگرد در  َرّبِك رَاِضَيةً   اْرِجِعى ِإَىل  اى كسى كه به مقام حممد و اهل بيت او اطمينان داشىت و اْلُمْطَمِئنَّةُ 

يان داخل شو در م  َفاْدُخِلى ِىف ِعبِدى .و او با ثوابش از تو خشنود است مَّْرِضيَّةً   حاىل كه تو، به واليت آنان راضى هسىت
شتم »1« »َو اْدُخِلى َجنَِّىت  بندگامن، يعىن حممد و اهل بيت عليهم السالم او   .و داخل شو در 

تر از آن نيست كه روحش هر چه زودتر از كالبدش جدا شود و به آن منادى  در اين هنگام چيزى براى انسان حمبوب
  »2« .بپيوندند

   دارالسالم و آسايشگاه ابدى

راى سالمت و آسايشگاه و راحت ابدى است كه در دو سوره انعام و يونس به آن اشاره شده در قرآن دارالسالم س
  :است
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ِّْم َوُهَو َوِليـُُّهم ِمبَا َكانُواْ يـَْعَمُلونَ    »3« »َهلُْم َداُر السَّلِم ِعنَد َر

دادند يار و  ره اجنام مىاى كه مهوا براى آنان نزد پروردگارشان خانه سالمت و امن است؛ و به پاداش كارهاى پسنديده
  .سرپرست آنان است

  »4« »ِصَر ٍط مُّْسَتِقيمٍ   َداِر السَّلِم َو يـَْهِدى َمن َيَشآءُ ِإَىل   َو اللَُّه َيْدُعواْ ِإَىل 

شِت عنرب سرشت است[به سراى سالمت و امنيت ] مردم را[و خدا  كند و هر كه را خبواهد به راهى  دعوت مى]  كه 
  .منايد مىراست هدايت 

شت جايگاه جاوداىن كساىن است كه در آيات خداوند تدبّر و تفّكر كرده اند و در نتيجه جامه  مراد در آيات فوق؛ 
  .پرهيزگارى به تن كرده و با تسليم جان خويش نزد پروردگارشان در خانه سالمت تا ابد خواهند ماند

______________________________  
  .30 - 27): 89(فجر  -)1(

  .49، حديث 7، باب 196/ 6: ؛ حبار األنوار2، حديث 127/ 3: الكاىف -)2(

  .127): 6(انعام  -)3(

  .25): 10(يونس  -)4(

  180: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

   حكايت سيده نفيسه

رزند حسن بن زيد بن حسن جمتىب سيده نفيسه ف«اند؛  هاى تارخيى چنني بزرگاىن كه با قرآن كرمي پيوند عارفانه داشته از منونه
عليه السالم، مهسر اسحاق بن امام جعفر صادق عليه السالم، صاحب جاللت و فضيلت در خاندان رسالت و واليت 

شد و بدين حال توانست هزاران  او در خانه خود قربى ساخته و در آن مشغول به قرائت قرآن و اقامه مناز مى. بوده است
. كه روزه ات را باز كن: رسد به او گفتند هنگامى كه در ماه مبارك رمضان حلظه رحلت او فرا مى. بار قرآن را ختم كند

ام كه او را در حال روزه ديدار كنم، هرگز چنني نكنم و اكنون وقت آن  من سى سال است كه از خداوند خواسته: گفت
  .رسيده كه خداوند دعامي را مستجاب كند
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شت آماده است، جان به   َهلُْم َداُر السَّلمِ   اى كه به آيه انعام شد و حلظهسپس مشغول به قرائت سوره  رسيد، براى آنان 
  .جان آفرين تسليم كرد

سيده نفيسه در ماه رمضان، سال دويست و هشتاد در ديار مصر دار فاىن را به سوى دارالسالم وداع منود و مهسر او 
كند تا در بقيع دفن منايد، پس مردم مصر از او خواستند كه براى تربّك و اسحاق خواست جنازه او را به مدينه منتقل  

  .زيارت جنازه پاكيزه او را باقى بگذارد و به او هداياى زيادى تقدمي كردند وىل او نپذيرفت

  :شبانگاه پيامرب صلى اهللا عليه و آله را در خواب زيارت منود و حضرت به او فرمود

در مصر دفن شود؛ با اهل مصر درباره نفيسه خمالفت مكن، پس مهانا رمحت خدا به بركت  دخرتم را رها كن! اى اسحاق
  »1« ».شود مقام او بر مردم نازل گشته و بال از آنان برطرف مى

______________________________  
: رشاد، شيخ مفيد، خامته، چاپ اسالميه؛ اإل137/ 20: ، السيدة نفيسة؛ وسائل الشيعة301/ 8: سفينة البحار -)1(
2 /211.  

  181: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

الثـََّرى َو اْجَعِل اْلُقُبوَر بـَْعَد اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو بَارِْك َلَنا ِيف ُحُلوِل َداِر اْلِبَلى َو ُطوِل اْلُمَقاَمِة بـَْنيَ َأْطَباِق » 14«[ 
نـَْيا َخيْـ  َو » 15« آثَاِمَنا َر َمَنازِلَِنا َو اْفَسْح لََنا ِبَرْمحَِتَك ِيف ِضيِق َمَالِحِدنَا َو َال تـَْفَضْحَنا ِيف َحاِضِري اْلِقَياَمِة ِمبُوِبَقاتِ ِفرَاِق الدُّ

َجَهنََّم يـَْوَم اْلَمَجاِز َعَليـَْها َزَلَل أَْقَداِمَنا َو نـَوِّْر اْرَحْم ِباْلُقْرآِن ِيف َمْوِقِف اْلَعْرِض َعَلْيَك ُذلَّ َمَقاِمَنا َو ثـَبِّْت ِبِه ِعْنَد اْضِطرَاِب ِجْسِر 
الطَّامَِّة َو بـَيِّْض ُوُجوَهَنا يـَْوَم َتْسَودُّ ُوُجوهُ ِبِه قـَْبَل اْلبَـْعِث ُسَدَف قـُُبورِنَا َو َجنَِّنا ِبِه ِمْن ُكلِّ َكْرٍب يـَْوَم اْلِقَياَمِة َو َشَداِئِد َأْهَواِل يـَْوِم 

َنا َنَكداً » 16«َلَمِة ِيف يـَْوِم احلَْْسَرِة َو النََّداَمِة الظَّ    ]َو اْجَعْل َلَنا ِيف ُصُدوِر اْلُمْؤِمِنَني ُوّداً َو َال َجتَْعِل اْحلََياَة َعَليـْ

بر حمّمد و آلش درود فرست، و ورود ما را در خانه كهنگى و پوسيدگى، و طول اقامتمان را بني طبقات خاك بر ! خدايا
رتين منازملان قرار ده، و تنگى حلد را به رمحتت، براى ما وسعت ده، و  ما مبارك گردان، و قربها را پس از جداىي از دنيا 

اى كه بر گردن ماست رسواميان مكن، و به سبب قرآن در جايگاه  در برابر حاضران عرصه قيامت، به گناهان هالك كننده
هاى ما را به وقت عبور از آن به  حم فرما، و هنگام لرزش پل جهنم، لغزش گامعرض اعمال، بر ذّلت و پسىت وضع ما تر 

   وسيله قرآن استوار ساز، و پيش از برپا شدن قيامت، تاريكى
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  182: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

هاى روز بالى بزرگ و  گورهاى ما را به قرآن روشن كن، و ما را در سايه قرآن از هر گونه اندوه روز قيامت، و سخىت ترس
هاى ما را سپيد كن، و  چهره -روز حسرت و پشيماىن -شود مانند جنات ده، و روزى كه چهره ستم پيشگان سياه مى ىب

  .هاى مردم مؤمن، حمّبت و دوسىت قرار ده، و زندگى را بر ما سخت و دشوار مكن براى ما در دل

   قرآن و قيامت

شوند سپس براى پوشاندن گناه خود  هر كار ناپسندى را مرتكب مى. اند ور يقيىن نرسيدهها درباره قيامت به با بيشرت انسان
انه ديدهاى حق اعتماد منى اى روى مى به هر عذر و  كنند تا در روز قيامت به پاى ميز حماكمه حاضر  آورند و به 

  .شوند

وىل برخى از مردم عوضى راه . روشن استروند كه آنان گمراهند و تكليفشان  يعىن بعضى از مردم راه را عوضى مى
شوند؛ مانند آن بيمارى كه  گريند و تا سرشان به سنگ خنورد بيدار منى روند و با توّجه به آگاهى راه را اشتباهى پى مى مى

  .رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله او را از خواب غفلىت ناخبردانه، بيدار ساخت

يكى از يارانش بيمار و بسرتى شد به عيادت . شد مهواره جوياى حال ياران خود مىپيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله «
  :پرسى، بيمار گفت پس از احوال. اورفت و بر بالينش نشست

يار رسول الّله صلى اهللا عليه و آله مناز مغرب را با مشا به مجاعت خواندم، مشا سوره قارعه را در مناز خوانديد، من آنچنان 
ار گرفتم كه به خدا عرض كردم، اگر در نزد تو گنهكارم، طاقت عذاب آخرت را ندارم در مهني دنيا مرا عذاب  حتت تأثري قر 

  .ام بيىن كه بيمار شده اكنون رسول خدا مى. كن

  :اى، چرا نگفىت دعاى خوىب نكرده: پيامرب فرمود

  183: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

نـْيَ    »1« »ا َحَسَنًة َوِىف اْألَِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ َربـََّنآ َءاتَِنا ِىف الدُّ

  .به ما در دنيا نيكى و در آخرت هم نيكى عطا كن، و ما را از عذاب آتش نگاه دار! پروردگارا
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شود و  بشر با وضع اسفبارى به صحنه قيامت وارد مى »2« ».آنگاه پيامرب براى او دعا كرد و او از بيمارى جنات يافت
آورد و فراموش كرده كه خداوند به او  براى دفاع از نفس و عمل خود از هر برخورد و كيفرى به جدال و اهانت روى مى

  :فرموده بود

يـَْعُصوَن اللََّه َمآ أََمَرُهْم َو  ِغَال يَأيـَُّها الَِّذيَن َءاَمُنواْ ُقواْ أَنُفَسُكْم َو َأْهِليُكْم نَارًا َوقُوُدَها النَّاُس َو احلَِْجاَرُة َعَليـَْها َملِئَكةٌ  ٌظ ِشَداٌد الَّ
  »3« »يـَْفَعُلوَن َما يـُْؤَمُرونَ 

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  ىاند كه از آنچه خدا به آنان دستور داده، سرپيچى من گري گمارده شده و سخت
  .دهند اجنام مى

يعىن او عامل توليد فساد و . شده است  َوُقوُدَها النَّاسُ  ماند كه چرا پس در دادگاه اهلى و پاسخگوىي حاكم مطلق در مى
  .زاى جهّنم شده است مواد آتش

  .شود گريه مى زشت او در دنيا، در آن روز آتشها و اعمال  هنگامى كه جتّسم عمل انسان در قيامت باشد مهه خصلت

______________________________  
  .201): 2(بقره  -)1(

  .، فضل العافية293/ 7: ؛ مستدرك سفينة البحار1، ذيل حديث 109، باب 285/ 92: حبار األنوار -)2(

  .6): 66(حترمي  -)3(

  184: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

پس بايد مراقبت منود . ها مهم است حراست از جان و خانواده از خطرات و آسيب. و مسلماىن كاىف نيستادعاى اميان 
  .كه به جدال با حق نياجنامد

  »1« »ُكلُّ نـَْفٍس مَّا َعِمَلْت َو ُهْم َال ُيْظَلُمونَ    يـَْوَم تَْأِتى ُكلُّ نـَْفٍس ُجتِدُل َعن نـَّْفِسَها َو تـَُوىفَّ 

كند و هر كس  از خود دفاع مى]  براى مصون ماندنش از عذاب[آيد  مى]  به پيشگاه حق[كه هر كس   روزى را]  ياد كن[
  .شود و مورد ستم قرار خنواهند گرفت به طور كامل به او داده مى]  مهه آن[هر عملى اجنام داده است 
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آن بيچاره . كرد سرزنش مى روزى هشام بن عبدامللك، بر يكى از مستخدمان خود خشم گرفته و با عصبانّيت او را
  .منود ايستاده بود و در مقام عذرخواهى، طلب عفو و گذشت و احسان مى

  !كىن؟ هنوز در نزد من با فصاحت و درشىت عرض اندام مى: در اين حال هشام بر سر او فرياد كشيد و گفت

باشد، آفريدگار جهان در روز قيامت  ىبا آن مهه گناه و جرمى كه در نامه اعمال بندگان م! اى امري: آن خدمتگزار گفت
ا فرصت مى ُكلُّ نـَْفٍس ُجتِدُل َعن   :فرمايد دهد كه از خود دفاع كرده و با خداوند سخن بگويند، چنانكه در قرآن مى به آ

  .خيزد هر انساىن براى برداشنت كيفر از خود به جدل و دفاع برمى نـَّْفِسَها

بگو ! اى واى بر تو: امري گفت! ود را بيان كنند، چرا با تو سخن نتوان گفتتوانند سخن بگويند و عذر خ جمرمان مى
هاى انسان در روز قيامت؛ شفاعت  از مجله دستگريه »2« .سپس خشم او فرونشست و او را آزاد كرد. خواهى آنچه مى

  .باشد كه بسيار براى او سودمند و جنات خبش است قرآن كرمي مى

______________________________  
  .111): 16(حنل  -)1(

  .212/ 68: تاريخ مدينة دمشق -)2(

  185: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :فرمايد امري املؤمنني عليه السالم در فضل قرآن مى

ِة ُشفَِّع ِفيِه َو َمْن َحمََل ِبِه اْلُقْرآُن يـَْوَم اْلِقياَمِة َو اْعَلُموا انَُّه شاِفٌع ُمَشفٌَّع َو قاِئٌل ُمَصدٌَّق َو أَنَُّه َمْن َشَفَع َلُه اْلُقْرآُن يـَْوَم اْلِقيامَ 
َق َعَلْيِه، فَانَُّه يُنادى ُمناٍد يـَْوَم اْلِقياَمةِ    »1« .»َأال انَّ ُكلَّ حاِرٍث ُمْبتـًَلى ىف َحْرِثِه َو عاِقَبِة َعَمِلِه َغيـَْر َحرَثَِة اْلُقرآنِ «: ُصدِّ

اى است كه گفتارش تصديق شده است، آن كه قرآن در  شفاعتش پذيرفته گشته، و گويندهبدانيد كه قرآن شافعى است كه 
قيامت به شفاعتش برخيزد شفاعتش در مورد او قبول است، و از هر كه شكايت منايد شكايتش پذيرفته است، زيرا 

ار نتيجه عمل خود است جز امروز هر انساىن دچار بذرى است كه افشانده و گرفت«: دهد اى در قيامت ندا مى ندادهنده
  ».آنان كه زارع بذر قرآن در سرزمني حيات خود بودند

  :فرمايد رسول گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله مى
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  »2« .اْلُقرآُن َو الرَِّحُم َو اْألَمانَُة َو نَِبيُِّكْم َو َأْهُل بـَْيِت نَِبيُُّكمْ : الشَُّفعاءُ َمخَْسةٌ 

  .شاوندى، امانت، پيامربتان و خانواده پيامربتانقرآن، خوي: منجيان پنج تاست

  :و نيز فرمود

  »3« .تـََعلَُّموا اْلُقرآَن؛ َفِإنَُّه شاِفٌع يـَْوَم اْلِقياَمةِ 

  .قرآن را بياموزيد؛ زيرا كه قرآن در روز رستاخيز شفاعت كننده است

  :و نيز فرمود

______________________________  
  .175خطبه : ج البالغه -)1(

  .164/ 2: ؛ املناقب، ابن شهر آشوب39، حديث 21، باب 43/ 8: حبار األنوار -)2(

  .127: ، الزيارة و التوسل، صائب عبداحلميد251/ 5: مسند امحد بن حنبل -)3(

  186: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .الصِّياُم َو اْلُقرآُن َيْشَفعاِن لِْلَعْبِد يـَْوَم اْلِقياَمةِ 

  .كنند روزه و قرآن براى آدمى پا در مياىن مى

  :امام صادق عليه السالم پريامون آيه

ِّْم َلْيَس َهلُم ّمن ُدونِهِ   َوأَنِذْر ِبِه الَِّذيَن َخيَافُوَن َأن ُحيَْشُرواْ ِإَىل    »2« »َوِىلٌّ َوَال َشِفيٌع لََّعلَُّهْم يـَتـَُّقونَ  َر

در آن روز [ترسند، هشدار ده كه آنان را  حمشور شدن به سوى پروردگارشان مى و به وسيله اين قرآن كساىن را كه از
  .جز خدا سرپرست و شفيعى خنواهد بود؛ باشد كه بپرهيزند] انگيز هول

  :فرمايد مى
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ْم ِبَرْغَبِتِهْم فيما ِعْنَدُه َفِإنَّ اْلُقرآَن ش  أَْنِذْر بِاْلُقرآِن َمْن يـَْرُجوَن اْلُوُصوَل ِإىل   »3« .اِفٌع ُمَشفَّعٌ َرِِّ

به وسيله قرآن هشدار ده كساىن را كه براى رسيدن به پروردگارشان اميد و اشتياق به آنچه نزد خداست دارند؛ زيرا قرآن 
  .براى آنان شفاعت كننده و شفاعت پذيرنده است

براى هر عملى بايد  شود و ها رسيدگى مى هاى قيامت غريقابل حتّمل است، هنگامى كه به حساب به راسىت ايستگاه
شتيان به فردوس برين مى پاسخگو باشى، اهل جهّنم به دوزخ مى شتابند؛ آنگاه فرشتگان بر دوزخيان ندا سر  روند و 

داند اين خطاب چقدر  كنند، خدا مى مرگ در كار نيست و پيوسته در عذاب خواهيد ماند، چه حاىل پيدا مى: دهند مى
   راشبراى گرفتاران عذاب، سخت و دخل

______________________________  
  .174/ 2: ؛ مسند امحد بن حنبل23575، حديث 444/ 8: كنز العمال  -)1(

  .51): 6(انعام  -)2(

  .سوره انعام 6، ذيل آيه 60/ 4: ؛ جممع البيان ىف تفسري القرآن59، باب 333/ 67: حبار األنوار -)3(

  187: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

شت گفته مىاس ايد براى  انگيز جاى گرفته اى ساكنان حرِم امن و امان كه در مينوى دل: شود ت و نيز وقىت كه به اهل 
  !دهد؟ مهيشه جاودانه خواهيد بود؛ چه نشاط و لّذتى به آنان دست مى

   كالم پيامرب صلى اهللا عليه و آله در نقش قرآن در قيامت

  :كند اش درباره نقش قرآن در حمشر، چنني به مردم خطاب مى و آله در خطبهپيامرب عزيز اسالم صلى اهللا عليه 

ايد كه شب  شاهد بوده. برد مشا در زمان صلح و آرامش هستيد و مركب سفر سواره و شتابان مشا را به پيش مى! اى مردم
وعده و وعيدى را به اجنام گردانند و هر  كنند و هر دورى را نزديك مى و روز و خورشيد و ماه هر جديدى را كهنه مى

  .پس براى پيمودن اين صحراى دور و دراز زاد و توشه فراهم آوريد. رسانند مى

  :فرماييد چه كنيم؟ فرمود مى! اى رسول خدا: مقداد بن اسود ايستاد و عرض كرد
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ا تاريك و شبهه ناك هاى شب تار بر مش پس هر گاه كارها مهچون پاره. دنيا براى بال و آزمايش و سرآمدن و نيسىت است
شود و شاكى كه درخواست او قبول  اى است كه شفاعت او پذيرفته مى شد؛ به قرآن روى آوريد؛ زيرا قرآن شفاعت كننده

شت مى. شود مى د به  هر كه قرآن را فرا پيش خود قرار دهد، او را به سوى  كشاند و هر كه آن را پشت سر خويش 
  »1« .راند سوى دوزخش مى

______________________________  
  .1، حديث 2/ 1: ؛ تفسري العياشى16، حديث 1، باب 17/ 89: حبار األنوار -)1(

  188: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اللَُّهمَّ اْجَعْل » 18«ِلِعَباِدَك اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َعْبِدَك َو َرُسوِلَك َكَما بـَلََّغ رَِسالََتَك َو َصدََع ِبَأْمرَِك َو َنَصَح » 17«[ 
َو  يـَْوَم اْلِقَياَمِة أَقْـَرَب اْلنَِّبيَِّني ِمْنَك َجمِْلساً َو أَْمَكنَـُهْم ِمْنَك َشَفاَعًة َو َأَجلَُّهْم ِعْنَدَك َقْدراً  -َصَلَواُتَك َعَلْيِه َو َعَلى آلِهِ  -نَِبيـَّنَا

َياَنُه َو َعظِّْم بـُْرَهاَنُه َو ثـَقِّْل ِميزَاَنُه َو تـََقبَّْل َشَفا اللَُّهمَّ » 19«َأْوَجَهُهْم ِعْنَدَك َجاهاً  َعَتُه َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِل ُحمَمٍَّد َو َشرِّْف بـُنـْ
تـََوفـََّنا َعَلى ِملَِّتِه َو ُخْذ ِبَنا ِمنـَْهاَجُه َو َو َأْحِيَنا َعَلى ُسنَِّتِه َو » 20«َو قـَرِّْب َوِسيَلَتُه َو بـَيِّْض َوْجَهُه َو َأِمتَّ نُوَرُه َو اْرَفْع َدَرَجَتُه 

  ] ِبَكْأِسهِ اْسُلْك ِبَنا َسِبيَلُه َو اْجَعْلَنا ِمْن أَْهِل َطاَعِتِه َو اْحُشْرنَا ِيف ُزْمرَتِِه َو أَْورِْدنَا َحْوَضُه َو اْسِقَنا 

دينت را به مردم رساند، و فرمانت را آشكار كرد، و بر حمّمد بنده و رسولت درود فرست، در برابر اين كه، پيام ! خدايا
  .نسبت به بندگانت خريخواهى فرمود

ترين پيامربان، و از نظر شفاعت در پيشگاهت،  پيامرب ما را كه درودت بر او و بر آلش باد، روز قيامت از مقرب! خدايا
  .نظر جاه و آبرو، آبرومندترين آنان قرار دهاز نريومندترين آنان، و از جهت منزلت و مقام از واالترين آنان، و از 

بر حمّمد و آلش درود فرست، و بنيانش را برترى ده، و دليل و برهانش را بزرگ و با عظمت فرما، و ميزانش را ! خدايا
  سنگني كن، و شفاعتش را بپذير، و

  189: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اش را بلند ساز، و ما را بر روش او زنده بدار، و  د كن، و نورش را كامل، و درجهاش را نزديك فرما، و رويش را سپي وسيله
بر آيينش مبريان، و ما را در راهش قرار ده، و در راه او راه بر، و از اهل طاعتش قرار ده، و در گروه او حمشور كن، و به 

  .حوضش وارد فرما، و از جامش سريامبان كن
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   م در قيامتحشر با آل حمّمد عليهم السال

ها به جهت آماده  حشر در لغت به معناى گرد آوردن و برانگيخنت به منظور وادار منودن به كارى يا مجع كردن پراكنده
  .اى خاص است ساخنت براى برنامه

و بر . آورد در اصطالح شرع عبارت از اين است كه خداوند مردم را در روز قيامت براى سؤال و حماسبه اعمال گرد مى
  :فرمايد شوند خداوند متعال در قرآن جميد مى اس آيات قرآن جميد، مهه جنبندگان حمشور مىاس

ِّْم ُحيَْشُرونَ   ٍء ُمثَّ ِإَىل  ِمن َشىْ َوَما ِمن َدآبٍَّة ِىف اْألَْرِض َوَال َطآِئٍر َيِطُري ِجبََناَحْيِه ِإآلَّ أَُمٌم أَْمثَاُلُكم مَّا فـَرَّْطَنا ِىف اْلِكتِب    »1« »َر

هاىي مانند مشايند؛  كند، مگر آنكه گروه اى كه با دو بال خود پرواز مى اى در زمني نيست، و نه هيچ پرنده و هيچ جنبنده
امي، سپس مهگى به سوى  فروگذار نكرده]  هاى آفرينش تكوين از نظر ثبت جريانات هسىت و برنامه[ما چيزى را در كتاب 

  .شوند پروردگارشان گردآورى مى

  :فرمايد مى و نيز

  »2« »َو ِإنَّ َربََّك ُهَو َحيُْشُرُهْم ِإنَُّه َحِكيٌم َعِليمٌ * َو َلَقْد َعِلْمَنا اْلُمْستَـْقِدِمَني ِمنُكْم َو َلَقْد َعِلْمَنا اْلُمْسْتِخرِينَ 

______________________________  
  .38): 6(انعام  -)1(

  .26 -25): 15(حجر  -)2(

  190: ، ص11 ديه، جتفسري و شرح صحيفه سجا

  .دانيم پيشينياِن مشا و آيندگانتان را مى] حاالت، اعمال و مشار[ترديد  و ىب

  .كند؛ زيرا او حكيم و داناست و مسلماً پروردگار توست كه حمشورشان مى* 

  :فرمايد و نيز مى

ِِْم     »1« »كِفرِينَ َو ِإَذا ُحِشَر النَّاُس َكانُواْ َهلُْم َأْعَدآًء َو َكانُواْ ِبِعَباَد



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

 

  .با آنان دمشن باشند و پرستش آنان را انكار كنند]  معبودانشان[گرد آورند ]  در قيامت[و هنگامى كه مردم را 

اما آيا . حشر آدميان و جنّيان در قيامت مسلم است: شود كه ها در اين زمينه روشن مى از مضمون آيات فوق و ديگر آيه
نيز حشر دارند يا خري؟ اين مسأله از ديرباز نزد دانشمندان به ويژه متكّلمان مورد  اصناف حيوانات و حشرات و پرندگان

  :اختالف بوده است

  .گردد حشر هر حيواىن مرگ اوست، مگر جن و انس كه به قيامت منتقل مى: اند بعضى گفته

ا مكّلف نيستند و حساب، خاص اهل تكليف است و  اينكه در روايات و ابواحلسن اشعرى بر اين عقيده است كه آ
شود از باب مثال و تشبيه و تقريب مطلب به ذهن مردم  دار گرفته مى شاخ از حيوان شاخ اخبار آمده، انتقام حيوان ىب

  .شود است، يعىن دقت در حساب مى

ا شوند و به تناسب درك و احساس آ كه مهه حيوانات داراى شعور، در قيامت حمشور مى: وىل اكثر دانشمندان قائلند
  .گريند مورد بازخواست قرار مى

______________________________  
  .6): 46(احقاف  -)1(

  191: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

باشد؛ زيرا بيشرت حيوانات به سود و زيان آگاهند و دوست و دمشن خويش را  اين عقيده موافق عقل و نقل هم مى
  .آورند منفعت خود رو مى گريزند و به شناسند و از خطر مى مى

  :در قرآن كرمي به اين نظريه اشاره شده است

  »1« »َو ِإَذا اْلُوُحوُش ُحِشَرتْ 

  .و هنگامى كه مهه حيوانات وحشى حمشور شوند

  .گريد وحوش مجع وحش به معناى حيواىن است كه هرگز با انسان انس منى
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بر پايه آيات پيشني، مهه حيوانات وحشى و . گردند اهلى منىمانند درندگان و چرندگان صحراىي كه با اجتماع آدميان، 
  .شوند اهلى در قيامت حمشور مى

  :اند هاى قبل از قيامت، نوشته برخى از مفّسران با توّجه به سياق آيات مربوط به نشانه

بريون آمده و در كنار هاى خود  ها و بيشه درپى، حيوانات از النه هاى پى منظور آن است كه قبل از قيامت در اثر زلزله«
ها به خاطر اعمال زشت در دنيا به شكل حيوانات مسخ  و مهچنني برخى از انسان »2« ».شوند يكديگر مجع مى

از مجله آنان، سخن چينان و حرام خواران هستند كه . شوند اند و در آخرت هم گروهى با نّيت درونشان حمشور مى شده
  .شوند به صورت بوزينه و خوك حمشور مى

   روايات حشر مؤمنان در قيامت

  

اّما حشر مؤمنان با معصومان و اهل بيت عليهم السالم و نيكان روزگار در صحنه قيامت با امام و پيشواىي كه او را 
  .منوده، از بّينات يقيىن آيات و روايات در دين اسالم است هدايت مى

______________________________  
  .5): 81(تكوير  -)1(

  .سوره تكوير 5، ذيل آيه 214/ 20: تفسري امليزان -)2(
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  :امري املؤمنني على عليه السالم از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله شنيد كه فرمود

بِّيَك َو حمُِىبِّ َأْهِل بـَْيِتَك  ِإنَّ اللََّه َجلَّ ! ُمناٍد يا َرُسوَل اللَّهِ   ِإذا ُحِشَر النَّاُس يـَْوَم اْلِقياَمِة ناداىن اْمسُُه َقْد اْمَكَنَك ِمْن ُجمازاِة حمُِ
، اْجلَنََّة، فَأُبـَوُِّؤُهْم ِمْنها َحْيُث ِشْئَت، َفَذِلَك اْلَمقاُم : اْلُمواِلَني َهلُْم ِفيَك َو اْلُمعاِديَن َهلُْم ِفيَك َفَكاِفئـُْهْم ِمبا ِشْئَت َو اقُولُ  يا َربِّ

  »1« .ُوِعْدُت ِبهِ   ُموُد الَّذىاْلَمحْ 
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خداوند بزرگ تو را متصّدى پاداش دادن به ! زند، اى رسول خدا چون مردم روز قيامت حمشور شوند، منادى مرا صدا مى
ا در راه ارادتى كه به تو داشته اند و دمشنان آنان، در اختيار تو قرار  دوستانت و عالقمندان به خاندانت و وابستگان به آ

ا روا دارددا   .ده است، پس هر كيفرى كه خواهى به آ

دهم اين مقام حممودى است كه مرا به  پس آنان را در هر كجاى آن خبواهم، جا مى. شت! گومي، اى پروردگارم و من مى
  .اند آن نويد داده

  :فرمايد رسول الّله اعظم صلى اهللا عليه و آله مى

  »2« .ِت، فَِإنَُّه َمْن َلِقى اللََّه يـَْوَم اْلِقياَمِة َو ُهَو يـََودُّنا َدَخَل اجلَْنََّة ِبَشَفاَعِتناِإْلَزُموا َمَوَدتَّنا َأْهَل اْلبَـيْ 

به دوسىت ما اهل بيت چنگ زنيد؛ زيرا هر كس در روز قيامت خدا را در حاىل كه ما را دوست داشته باشد؛ ديدار كند، 
شت مى   .رود با شفاعت ما به 

  :و نيز فرمود

  »3« .اللَِّه ُحِشَر َمَعنا َو َأْدَخْلناُه َمَعنا اْجلَنَّةَ   َمْن َأَحبَّنا أَْهَل اْلبَـْيِت ىف

شت برمي   .هر كه ما اهل بيت را به خاطر خدا دوست داشته باشد با ما حمشور شود و او را با خود به 

______________________________  
  .586، حديث 298: ؛ األماىل، شيخ طوسى42حديث  ،18، باب 117/ 65: حبار األنوار -)1(

  .254/ 2: ؛ إرشاد القلوب، ديلمى10، حديث 17، باب 170/ 27: حبار األنوار -)2(

  .300: ؛ كفاية األثر77، حديث 11، باب 202/ 46: حبار األنوار -)3(
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  :و نيز فرمود

  »1« .َمَعنا يـَْوَم اْلِقياَمِة َو َلْو َأنَّ َرُجًال َأَحبَّ َحَجراً حلَََشَرهُ اللَّهُ َمَعهُ َمْن َأَحبَّنا كاَن 
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اگر مردى، سنگى را دوست بدارد، خداوند او را با مهان سنگ . هر كه ما را دوست بدارد روز قيامت با ما خواهد بود
  .كند حمشور مى

  :فرمايد امام على عليه السالم مى

 .ِمْنُه َأِحبَّاَءنَا َو أَْولِياَءنا  ِلقائِنا َعَلى احلَْْوِض، فَِإنَّا َنُذوُد َعْنهُ َأْعداَءنَا َو َنْسقى  فاَعًة َو ِألَْهِل َمَودَّتِنا َشفاَعًة فـَتَـَناَفُسوا ىفَو َلنا شَ 
»2«  

وثر با يكديگر رقابت  ما حق شفاعت دارمي و دوستداران ما نيز حق شفاعت دارند، پس براى ديدار ما در كنار حوض ك
  .دهيم كنيم و دوستان و عالقمندان خود را از آن، آب مى كنيد؛ زيرا ما دمشنان خود را از حوض دور مى

  :فرمايد امام زين العابدين عليه السالم مى

َنُه َو بـَيـَْنُه، أََتى اللََّه يـَْوَم اْلِقياَمِة َمَع ُحمَمٍَّد َقِصريَهٌ ِمْن َطِويَلٍة؛ َمْن َأَحبَّنا ال ِلُدْنيا ُيِصيُبها ِمنَّا َو َعاَدى َعُدوَّنا ال ِلَشْحنا َء كاَنْت بـَيـْ
  »3« .َو ِإْبراِهيَم َو َعِلىٍّ عليه السالم

سخن كوتاه، هر كه ما را دوست بدارد؛ اما نه به خاطر آنكه از ناحيه ما به دنياىي برسد و دمشن ما را دمشن بدارد، ليكن 
ميان آن دو است، روز قيامت با مهراه حممد صلى اهللا عليه و آله و ابراهيم عليه السالم و على عليه اى كه  نه به سبب كينه

  .السالم به پيشگاه خدا درآيد

______________________________  
  .84: ؛ مشكاة األنوار9، حديث 15، باب 385/ 74: حبار األنوار -)1(

  .10، حديث 624/ 2: اخلصال ؛9، حديث 20، باب 19/ 8: حبار األنوار -)2(

  .120، حديث 165/ 1: ؛ احملاسن12، حديث 1، باب 56/ 27: حبار األنوار -)3(
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َا أَْفَضَل َما يَْأُمُل ِمْن َخْريَِك َو َفضْ » 21«[  ِلَك َو َكرَاَمِتَك ِإنََّك ُذو َرْمحٍَة َواِسَعٍة َو َصلِّ اللَُّهمَّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َصَالًة تـُبَـلُِّغُه ِ
َضَل َما َجَزْيَت اللَُّهمَّ اْجزِِه ِمبَا بـَلََّغ ِمْن رَِساالِتَك َو أَدَّى ِمْن آيَاِتَك َو َنَصَح ِلِعَباِدَك َو َجاَهَد ِيف َسِبيِلَك أَفْ » 22«َو َفْضٍل َكِرٍمي 
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ُة اللَِّه َو َني َو أَنِْبَياِئَك اْلُمْرَسِلَني اْلُمْصَطَفْنيَ َو السََّالُم َعَلْيِه َو َعَلى آِلِه الطَّيِِّبَني الطَّاِهرِيَن َو َرمحَْ َأَحداً ِمْن َمَالِئَكِتَك اْلُمَقرَّبِ 
  ] بـَرََكاتُهُ 

برساىن، و بر حمّمد و آلش درود فرست؛ درودى كه به وسيله آن او را به آنچه كه از خري و احسان و كرامتت اميد دارد 
هايت را رساند، و آياتت را به سوى  به خاطر اين كه پيام! خدايا. مهانا تو صاحب رمحت گسرتده و احسان گران قدرى

مردم برد، و براى بندگانت خريخواهى كرد، و در راهت جهاد كرد، پاداشى به او عنايت فرما، برتر از پاداشى كه به هر 
ات عنايت فرمودى، سالم و رمحت و بركات خدا، بر او و بر اهل بيت  و برگزيدهيك از فرشتگان مقربت، و انبياى مرسل 

  .پاكيزه و پاكش باد

   دعاى

  

43  

  

   نگاه كردن به هالل
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»1«  
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اِئُب السَّرِيُع اْلُمتَـَردُِّد ِيف َمَنازِِل  آَمْنُت ِمبَْن نـَوََّر ِبَك الظَُّلَم َو » 2«التـَّْقِديِر اْلُمَتَصرُِّف ِيف فـََلِك التَّْدِبِري أَيـَُّها اْخلَْلُق اْلُمِطيُع الدَّ
وِع َو يَاَدِة َو النـُّْقَصاِن َو الطُّلُ َأْوَضَح ِبَك اْلبـَُهَم َو َجَعَلَك آيًَة ِمْن آيَاِت ُمْلِكِه َو َعَالَمًة ِمْن َعَالَماِت ُسْلطَاِنِه َو اْمتَـَهَنَك بِالزِّ 

نَاَرِة َو اْلُكُسوِف ِيف ُكلِّ َذِلَك أَْنَت َلُه ُمِطيٌع َو ِإَىل ِإرَاَدِتِه َسرِيٌع  ُسْبَحانَُه َما أَْعَجَب َما َدبـََّر ِيف أَْمرَِك َو أَْلَطَف » 3«اْألُُفوِل َو اْإلِ
ٍث َفَأْسَأُل اللََّه َريبِّ َو َربََّك َو َخاِلِقي َو َخاِلَقَك َو ُمَقدِِّري َو ِألَْمٍر َحادِ » 4«َما َصَنَع ِيف َشْأِنَك َجَعَلَك ِمْفَتاَح َشْهٍر َحاِدٍث 

َرَك َو ُمَصوِِّري َو ُمَصوَِّرَك َأْن ُيَصلَِّي َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو َأْن َجيَْعَلَك ِهَالَل بـَرََكٍة َال متَْ  ا اْآلثَاُم َحُقَها اْألَيَّاُم َو َطَهاَرٍة َال ُتَدنُِّسهَ ُمَقدِّ
ُيْسٍر َال ُميَازُِجُه ُعْسٌر َو َخْريٍ ِهَالَل أَْمٍن ِمَن اْآلَفاِت َو َسَالَمٍة ِمَن السَّيَِّئاِت ِهَالَل َسْعٍد َال َحنَْس ِفيِه َو ُميٍْن َال َنَكَد َمَعُه َو » 5«

  اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو اْجَعْلَنا ِمْن َأْرَضى» 6«َسَالَمٍة َو ِإْسَالٍم َال َيُشوبُُه َشرٌّ ِهَالَل َأْمٍن َو ِإميَاٍن َو ِنْعَمٍة َو ِإْحَساٍن َو 
ِة َو اْحَفْظَنا ِفيِه ِمْن َمْن َنَظَر ِإلَْيِه َو َأْسَعَد َمْن تـََعبََّد َلَك ِفيِه َو َوفـِّْقَنا ِفيِه لِلتـَّْوَبِة َو اْعِصْمَنا ِفيِه ِمَن احلَْْوبَ   َمْن َطَلَع َعَلْيِه َو أَزَْكى

 ِفيِه اْلِمنََّة ِإنََّك َو َأْوزِْعَنا ِفيِه ُشْكَر نِْعَمِتَك َو أَْلِبْسَنا ِفيِه ُجَنَن اْلَعاِفَيِة َو َأمتِْْم َعَليـَْنا ِباْسِتْكَماِل َطاَعِتكَ » 7«ُمَباَشَرِة َمْعِصَيِتَك 
  .ُحمَمٍَّد َو آِلِه الطَّيِِّبَني الطَّاِهرِينَ اْلَمنَّاُن احلَِْميُد َو َصلَّى اللَُّه َعَلى 
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اِئُب السَّرِيُع اْلُمتَـَردُِّد ِيف َمَنازِِل التـَّْقِديِر اْلُمَتَصرُِّف ِيف فـََلِك التَّ » 1«[   آَمْنُت ِمبَْن نـَوََّر ِبكَ » 2«ْدِبِري أَيـَُّها اْخلَْلُق اْلُمِطيُع الدَّ
َهَنَك ِبالزِّيَاَدِة َو النـُّْقَصاِن َو الظَُّلَم َو َأْوَضَح ِبَك اْلبـَُهَم َو َجَعَلَك آَيًة ِمْن آيَاِت ُمْلِكِه َو َعَالَمًة ِمْن َعَالَماِت ُسْلطَانِِه َو اْمتَـ 

نَاَرِة َو اْلُكُسوِف ِيف ُكلِّ َذِلَك أَْنَت َلُه ُمطِ    ] يٌع َو ِإَىل ِإرَاَدتِِه َسرِيعٌ الطُُّلوِع َو اْألُفُوِل َو اْإلِ

اى آفريده فرمانربدار و پوينده دائم و شتابان، رفت و آمد كننده در منازل معّني شده و تصّرف كننده در فلك تدبري، اميان 
توان يافت، به وسيله تو آشكار  ها را روشن كرد، آنچه را با حواس به سخىت مى آوردم به كسى كه به سبب تو تاريكى

هاى سلطنت و قدرتش قرار داد، و تو را به  اى از نشانه خت، و تو را دليلى از داليل فرمانرواييش بر هسىت، و نشانهسا
در متام اين حاالت فرمانربدار اوىي، و به . زيادى و نقصان، و طلوع و غروب، و تابندگى و گرفتگى، به خدمت گرفت

  .اش شتاباىن سوى خواسته

   ماه پر فروغ

هاى خمتلفش  گريى زدايد، با شكل در پرتو فروغش ظلمت شب را مى. ترين و زيباترين اخرتان آمسان است لبماه از جا
دهد، و زماىن كه  كند، چون به صورت هالل خودمناىي كند ورود ماه جديد را خرب مى صفحه زيباى آمسان را زيباتر مى

   رخساره
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  .دهد رود پايان يافنت ماه را اطالع مى منايد و به حماق مى پنهان مى

پرستيدند، و جاهالن از حقايق، اين اخرت زيبا را به طور مستقل در  ىب خربان از توحيد، در ادوارى از تاريخ آن را مى
  .دانستند سرنوشت حيات مؤثر مى

هاى قدرت  اى از نشانه لوقى از خملوقات و نشانهقرآن و روايات و دعاها بر متام آن عقايد خط باطل كشيد، ماه را خم
  .حمبوب دانست، و آن را به عنوان نعمت حق كه شكرش الزم است به مردم معرىف منود

   مقياس طبيعى شناخت اوقات

  

هاى ديگر آن را به عنوان مقياس طبيعى براى شناخت اوقات و تنظيم امور، و مسائل عبادى  قرآن جميد هالل ماه و شكل
  :جا كه فرمود  كرد، آنمعرىف

  »1« »َيْسئَـُلوَنَك َعِن اْالِهلَِّة ُقْل ِهَى َمواقيُت لِلّناِس َو احلَْجِّ 

ا وسيله تعيني اوقات : پرسند، بگو هاى ماه مى از تو درباره هالل تعيني زمان [مردم و ]  براى امور دنياىي و نظام زندگى[آ
  .حج است]  مراسم

به صورت هالل و سپس تغيري تدرجيى آن، در اجنام عبادات و وظايف ديىن و مهچنني نظام  ها طلوع ماه در ابتداى ماه
توانند به آساىن امور جتارى و قراردادهاى خود را تنظيم كنند و وقت وعده و  زندگى مادى آثار فراواىن دارد، زيرا مهه مى

رتين راه براى تعيني آن هاى خود را تعيني منايند، و نيز روزه داشنت و اجنام عبادت ب پيمان زرگ حج موقع خاصى دارد كه 
ها را تشخيص دهند و كارهاى  توانند ابتدا و وسط و آخر ماه مهني وضع هالل است، مردم با ديدن هالل مهيشه مى

  .خويش را بر طبق آن تنظيم منايند

   شود، كه براى متام افراد بشر حمسوب مى» تقومي طبيعى«در حقيقت ماه يك «

______________________________  
  .189): 2(بقره  -)1(
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توانند از اين تقومي طبيعى استفاده كنند، نه تنها  اى از جهان كه باشند مى سواد، در هر نقطه عموم مردم اعم از باسواد و ىب
توان تشخيص داد، و بديهى است  قت، روزهاى ماه را نيز مىتوان با آن شناخت بلكه با د آغاز و وسط و آخر ماه را مى

پذير نيست، به مهني دليل  نظام زندگى اجتماعى بشر بدون تقومي يعىن يك وسيله دقيق و عمومى براى تعيني تاريخ امكان
  .خداوند بزرگ براى نظام زندگى اين تقومي جهاىن را در اختيار مهگان قرار داده است

هاى طبيعى قرار داده شده است، زيرا  وانني اسالم اين است كه دستورهاى آن معموًال بر طبق مقياسيكى از امتيازات ق
گذارد، به عكس  اى است كه در اختيار مهگان قرار دارد و گذشت زمان اثرى بر آن منى هاى طبيعى وسيله مقياس
هاى جهاىن استفاده   اند از مقياس م نتوانستههاى غريطبيعى كه در اختيار مهه نيست حىت در عصر ما هنوز مهه مرد مقياس

بينيم اسالم مقياس را گاهى وجب، گاهى گام، و گاهى بند انگشتان، و گاهى طول قامت، و در مورد تعيني  كنند، لذا مى
  :وقت

قرآن جميد گذشته از  »1« ».غروب آفتاب و طلوع فجر و گذشنت خورشيد از نصف النهار، و رؤيت ماه قرار داده است
گاهى ماه و خورشيد را دو وسيله . اش مطرح فرموده است آيه قبل، بيست و هفت بار مسئله قمر را در آيات كرميه

  :كند حساب در زندگى معرىف مى

  »2« »فاِلُق اْالْصباِح َو َجَعَل اللَّْيَل َسَكناً َو الشَّْمَس َو اْلَقَمَر ُحْسباناً 

اى براى حماسبه و  و شب را براى آرامش قرار داد، و خورشيد و ماه را وسيله]  تاريك شب است از پرده[شكافنده صبح 
  .گريى زمان مقّرر فرمود اندازه

______________________________  
  .سوره بقره 189، ذيل آيه 11و  10/ 2: تفسري منونه -)1(

  .96): 6(انعام  -)2(
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هاى  شود كه مشا بتوانيد برنامه ممكن است منظور اين باشد كه گردش منظم و حركت مرتب اين دو كره آمساىن موجب مى«
  .خمتلف زندگى خود را حتت نظام و حساب درآوريد
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  .اند كه منظور اين است كه خود اين دو كره آمسان حتت نظام و حساب و برنامه است بعضى احتمال داده

هاى  و در صورت دوم اشاره به يكى از نشانه. هاست هاى اهلى براى انسان صورت اول اشاره به يكى از نعمت بنابراين در
  .توحيد و داليل اثبات وجود خداست، و ممكن است اشاره به هر دو معنا بوده باشد

اه به دور زمني گردش ها سال كره زمني به دور خورشيد و م در هر صورت اين موضوع بسيار جالب توّجه است كه ميليون
منايد، و قرص ماه با  هاى دوازده گانه فلكى در نظر ما زمينيان حركت مى كند و بر اثر آن قرص آفتاب در برابر برج مى

  .شود هالل منظم خود و تغيري تدرجيى و نوسان مرتب ظاهر مى

  .شود اى پس و پيش منى اين گردش به قدرى حساب شده است كه حىت حلظه

ميليون   150سري زمني را به دور خورشيد در نظر بگريمي كه در يك مدار بيضى شكل كه شعاع متوسط آن اگر طول م
گردد، با آن نريوى عظيم جاذبه آفتاب، و مهچنني كره ماه كه در هر ماه مسري دايره مانند خود را با  كيلومرت است مى

كشد، آنگاه  زمني دائماً آن را به سوى خود مى كند، و نريوى عظيم جاذبه هزار كيلومرت طى مى 384شعاع متوسط 
ا از سوى  متوجه خواهيم شد كه چه تعادل دقيقى در ميان نريوى جاذبه اين كرات از يك سو، و نريوى گريز از مركز آ

ا حلظه يه كند، و اين ممكن نيست مگر در سا اى وقفه يا كم و زياد اجياد منى ديگر برقرار شده است كه در سري منظم آ
گريى  گويد، اين اندازه يك علم و قدرت ىب انتها كه هم طرح آن را بريزد و هم دقيقاً آن را اجرا كند، لذا در پايان آيه مى

  خداوندى است كه هم توانا و

  202: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« ».هم داناست

   خورشيد و ماه و ستارگان در قرآن

  :فرمايد تسخري شده به امرش در رابطه با حيات و هسىت عنوان مىگاهى آن دو ستارگان را 

  »2« »َو الشَّْمَس َو اْلَقَمَر َو النُُّجوَم ُمَسخَّراٍت بِاْمرِهِ 

  ].پديد آورد[و خورشيد و ماه و ستارگان را كه ُمسّخر فرمان اويند 
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اى جز اين نسبت  كه هر دو خملوقند و عقيده اينفرمايد، كنايه از  گاهى براى هر دو كره وقت معّني و اجل مسّمى بيان مى
  .به اين دو كوكب باطل است

  »3« »َو َسخََّر الشَّْمَس َو اْلَقَمَر ُكلٌّ َجيْرى َالَجٍل ُمَسمى

  .و خورشيد و ماه را رام و مسّخر ساخت، كه هر كدام تا زمان معيىن روانند

اند، نور  ها و مهه موجودات زنده او هستند، و خدمتگزار انسانچه تسخريى از اين باالتر كه مهه اينها سر بر فرمان 
دهند در درياها  دارند، موجودات زنده را پرورش مى سازند، بسرت موجودات را گرم نگه مى پاشند و جهاىن را روشن مى مى

  .ها هستند ها و بركت سازند و خالصه سرچشمه مهه حركت جزر و مد مى

ا تعيني وىل اين نظام جهان ماّده جاو  داىن و ابدى نيست و هر كدام از خورشيد و ماه تا سرآمد مشّخصى كه براى آ
   شده است در مسري خود به حركت ادامه

______________________________  
  .سوره انعام 96، ذيل آيه 361/ 5: تفسري منونه -)1(

  .54): 7(اعراف  -)2(

  .2): 13(رعد  -)3(

  203: ، ص11 ج تفسري و شرح صحيفه سجاديه،

  .دهند مى

ا و ساير موجودات را ساجد به پيشگاه مقدسش معرىف مى   :منايد گاهى هر دوى آ

َكثٌري   باُل َو الشََّجُر َو الدَّوابُّ وَ اَملْ تـََر انَّ اللََّه َيْسُجُد َلُه َمْن ِىف السَّمواِت َو َمْن ِىف اْالْرِض َو الشَّْمُس َو اْلَقَمُر َو النُُّجوُم َو اجلِْ 
  »1« »ِمَن النّاسِ 

ها و درختان و جنبندگان  ها و هر كه در زمني است و خورشيد و ماه و ستارگان و كوه اى كه هر كه در آمسان آيا ندانسته
  .كنند و بسيارى از مردم براى او سجده مى
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  :كند هاى قدرت حق معرىف مى گاهى هر دو را از نشانه

  »2« »النَّهاُر َو الشَّْمُس َو اْلَقَمرُ َو ِمْن آياِتِه اللَّْيُل َو 

  .او شب و روز و خورشيد و ماه است]  ربوبيت و قدرت[هاى  از نشانه

  :كند گاهى از خورشيد به عنوان روشناىي و از ماه به عنوان نور ياد مى

  »3« »ُهَو الَّذى َجَعَل الشَّْمَس ِضياًء َو اْلَقَمَر نُوراً 

  .ماه را تابان قرار داد اوست كه خورشيد را فروزان و

  :منايد كند و آنان را به پرستش خالق خورشيد و قمر دعوت مى خربان را از پرستيدن خورشيد و ماه منع مى و گاهى ىب

  »4« »ال َتْسُجُدوا لِلشَّْمِس َو ال لِْلَقَمِر َو اْسُجُدوا للَِّه الَّذى َخَلَقُهنَّ اْن ُكْنُتْم ايَّاُه تـَْعُبُدونَ 

خواهيد فقط او را  خورشيد سجده كنيد و نه براى ماه، براى خداىي كه آنان را آفريد، سجده كنيد، اگر مى نه براى
  .بپرستيد

______________________________  
  .18): 22(حج  -)1(

  .37): 41(فّصلت  -)2(

  .5): 10(يونس  -)3(

  ).سجده واجبه( 37): 41(فّصلت  -)4(
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  :فرمايد گريد اشاره مى و گاهى به منازل ماه و رفت و برگشت آن كه به اراده حق صورت مى

ْرناُه َمنازَِل َحّىت عاَد َكاْلُعْرُجوِن اْلَقدميِ    »1« »َو اٌلَقَمَر َقدَّ
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و باز به تدريج بدر  [گردد كه به صورت شاخه كهنه هالىل شكل و زرد رنگ خرما بر  هاىي قرار دادمي تا اين و براى ماه منزل
  ]كامل شود،

   تفسري منازل در آيه شريفه

  

  :نويسد در توضيح اين آيه شريفه مى» تفسري منونه«

كند، زيرا  اى است كه ماه قبل از حماق و تاريكى مطلق طى مى هاى بيست و هشت گانه منظور از منازل مهان منزلگاه«
و هشتم در آمسان قابل رؤيت است، وىل در اين شب بيست و هشتم  هنگامى كه ماه سى روز متام باشد تا شب بيست

آيد و در دو شب باقيمانده قابل رؤيت نيست كه آن را  به صورت هالل بسيار باريك زردرنگ و كم نور و كم فروغ درمى
ن و دو شب هاىي كه بيست و نه روز است تا شب بيست و هفتم معموًال ماه در آمسا نامند، البته در ماه مى» حماق«

  .باقيمانده حماق است

توانند طبق حماسبات دقيقى   ها كامًال دقيق و حساب شده است به طورى كه منجمان از صدها سال قبل مى اين منزلگاه
  .بيىن كنند كه دارند آن را پيش

تواناىي خواندن  خبشد و يك تقومي طبيعى آمساىن است كه با سواد و ىب سواد ها نظم مى اين نظام عجيب به زندگى انسان
تواند با نگاه كردن  هاى خمتلف كند مى آن را دارد، به طورى كه اگر انسان كمى دقت و ممارست در وضع ماه در شب

  .وضع آن دقيقاً و يا تقريباً بداند آن شب كدام شب از ماه است

______________________________  
  .39): 36(يس  -)1(
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شود تا هفتم كه نيمى از دايره كامل  هاى هالل رو به طرف باالست و تدرجياً بر حجم ماه افزوده مى زيرا در آغاز ماه، نوك
  .آيد گردد تا چهاردهم كه به صورت بدر كامل درمى شود، و باز بر آن افزوده مى ماه آشكار مى
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آيد، مهچنني از آن كاسته  و يكم كه باز به صورت نيم دايره درمى شود تا بيست از آن به بعد از مست پايني ماه كم مى
  .هاى آن رو به طرف پايني است آيد كه نوك شود تا شب بيست و هشتم كه به صورت هالل ضعيف كمرنگى درمى مى

قومي دقيق پذير نيست، و خداوند اين ت دهد و نظم بدون تعيني دقيق زمان امكان ها را نظم تشكيل مى آرى، زندگى انسان
  .ماهانه و ساالنه را در آمسان براى مهني هدف قرار داده است

شود، زيرا ُعرجون به طورى كه غالب مفسران و ارباب  روشن مى »1« »َكاْلُعْرُجوِن اْلَقدميِ    و از مهني جا مفهوم تعبري لطيف
  .آن قسمت از خوشه خرماست كه به درخت اتصال دارد: اند لغت گفته

شود، پايه اين خوشه به صورت چوب قوسى شكل زردرنگى  خرما به صورت خوشه بر درخت ظاهر مى :توضيح اينكه
هاى آن  هاى انگور به نخ هاى خرما مهچون دانه است كه به درخت متصل است و نوك آن مانند جاروست و دانه

خشكد و پژمرده  ه وقىت مىماند ك برند آن پايه قوسى شكل بر درخت باقى مى متصلند، هنگامى كه خوشه خنل را مى
ماند، زيرا مهان گونه كه هالل آخر ماه كه در جانب مشرق آمسان نزديك  شود كامًال به هالل قبل از حماق مى مى

نيز مهني گونه » عرجون قدمي«هاى آن رو به پائني است،  شود مخيده و پژمرده و زردرنگ و نوك صبحگاهان ظاهر مى
  .است

از نظر هالىل بودن چوب خوشه خرما، از نظر زردرنگ بودن، : شود جهات خمتلف ظاهر مىدر حقيقت اين شباهت در 
   از نظر پژمردگى، از نظر متايل نوك قوس

______________________________  
  .39): 36(يس  -)1(
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شباهت به قرار گرفنت هالل آخرين  هاى درخت خنل كه ىب شاخه به طرف پائني، و از نظر قرار گرفنت در ميان توده سبزرنگ
ها   اشاره به كهنگى آن است، زيرا هر قدر اين شاخه» قدمي«شب در ميان آمسان تريه رنگ نيست و توصيف آن به 

كه  اللَّه حانكند، سب شود و شباهت بيشرتى به هالل آخر ماه پيدا مى تر مى تر و زردرنگ تر و پژمرده شود باريك تر مى كهنه
فته شده است ها و چه زيباىي در يك تعبري كوتاه چه ظرافت   !ها 

   ماه در آئينه مسائل علمى



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

 

  .كيلومرت است  384، 000ترين مهسايه زمني است، فاصله آن از ما نزديك به  ماه نزديك

  .كيلومرت و وزن آن تقريباً يك هشتادم وزن زمني است  3200قطر ماه در حدود 

رسند نيستند، زيرا   رسد، اما اجرام مساوى آن طورى كه به نظر مى اه متام يا بدر است به بزرگى خورشيد به نظر مىوقىت كه م
  .كه فاصله شان از زمني خيلى زياد است

قطر خورشيد تقريباً چهارصد برابر قطر ماه است اما چون در يكصد و پنجاه ميليون كيلومرتى ما قرار دارد فقط به بزرگى 
  .رسد ه نظر مىماه ب

كند از خودش نيست و گرمى  تر است، با اين مهه نورى كه ساطع مى بينيم درخشان ماه از متام ستارگاىن كه شب مى
  .اى هم مانند خورشيد ندارد العاده فوق

  .سازد گريد منعكس مى موجب درخشندگى ماه آن است كه قسمىت از نورى را كه از خورشيد مى

تواند پرواز كند نه در  رسيديد اما هواپيما در جو مى اىي در فضا سفر كنيد پنجاه روزه به ماه مىاگر ممكن بود با هواپيم
  .خأل

   قطر جو زمني چند صد كيلومرت بيشرت نيست و بعد از جّو فاصله زمني تا ماه خاىل
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از يازده كيلومرت در ثانيه از زمني حركت كند ممكن است به ماه از هواست، فقط يك موشك فضانورد كه با سرعت بيش 
  .واصل شود، اين سرعت زياد براى آن است كه جاذبه زمني به روى كشىت فضانورد اثر نكند و آن را به زمني بازنگرداند

   سطح ماه

هاى  هاى جنومى قسمت دوربنيخورد، با  هاى تريه و روشىن به چشم مى كنيم قسمت وقىت كه بدون دوربني به ماه نگاه مى
  .رسند هاى روشن برجسته به نظر مى تريه مسطح و قسمت
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هاى تريه صحراهاىي وسيع هستند كه   دهند كه قسمت اند نشان مى ها گرفته شده هاىي كه با بزرگرتين تلسكوپ عكس
ا را احاطه كرده كوهستان هاى كوهستاىن  به اين سلسله ها به شكل سلسله جبالند، اند، بعضى از اين كوهستان هاىي آ

  .اند هاىي مهانند آنچه در روى زمني متداول است داده نام

ا بني  ها به شكل قله واحدى قد برافراشته بعضى كوه مرت است و بلندى بعضى  600تا  300اند و ارتفاع بسيارى از آ
  .رسد به هشت كيلومرت مى

هاى بزرگ در كمال  ها كه با تلسكوپ اند، اين دهانه ملكوك كرده سطح اين كوكب را» دهانه«هزاران فرورفتگى به نام 
هاى عظيم چگونه  هاى زمني هستند و معلوم نيست كه اين فرورفتگى هاى آتشفشان شوند شبيه به دهانه وضوح ديده مى

  .اند در سطح ماه به وجود آمده

رسد، دهانه يكى  بعضى ديگر به چند كيلومرت مى كند وىل قطر ها از هفتصد تا هشتصد مرت جتاوز منى قطر بعضى از دهانه
ا از يكى از شهرستان   .هاى ما بزرگرت است از آ

ماه كره مفلوكى است نه آب دارد و نه هوا، نه گياه بر روى آن است و نه جانور، چون هوا ندارد، صدا هم ممكن نيست 
  .شنيده شود
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   در كره ماه نريوى جاذبه

كنيد، با كمال تعجب خواهيد  اى كه در يك مرتى مشاست جسنت مى فرض كنيد كه در كره ماه هستيد و به طرف نقطه
  .آييد ايد فرود مى اى كه بوده ديد كه شش مرت آن طرف نقطه

اگر در روى . تفاع بپريدمرت در ار  9مرت پرش در ارتفاع كنيد در كره ماه خواهيد توانست  1/ 5اگر در كره زمني بتوانيد 
  .زمني وزن مشا شصت كيلو باشد در كره ماه فقط ده كيلو خواهد بود

وقىت كه مشا در روى زمني جسنت  . خواهيد سبب آن را بدانيد منايد و مى شك نيست كه اين امر در نظر مشا عجيب مى
يند، چون ماه از زمني خيلى كوچكرت و گو  كشد، اين نريوى كشش را جاذبه زمني مى كنيد زمني مشا را به سوى خود مى

  .تر است، قوه جاذبه آن خيلى كمرت است يعىن در حدود يك ششم جاذبه زمني است خيلى سبك
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   حركات ماه

چرخد، مسري حقيقى آن به دور زمني،  ماه با سرعىت نزديك به سه هزار و دويست كيلومرت در ساعت به دور زمني مى
اى كه مسري ماه را  كيلومرتى زمني قرار دارد، پس قطر دايره  384، 000كه در فاصله   شكلى خيلى نزديك به دايره است

  .كيلومرت است  384، 000دهد دو برابر  تشكيل مى

بينيم و هيچ كس اطالعى  ما مهيشه يك روى ماه را مى. كند روز طى مى 29ماه يك دور كامل زمني را در مدت يك دوم 
چرخد اما مدت  يد كه ماه حركت وضعى ندارد، اين كوكب هم به دور حمور خود مىاز روى ديگر آن ندارد، تصور نكن

حركت وضعى آن درست مساوى است با مدت حركت انتقاليش يعىن بيست و نه و نيم روز، پس ماه مهيشه يك طرف 
   دارد و با سرعىت خود را روبه روى ما نگاه مى
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  .كه مهيشه يك طرف ماه به سوى ما باشد كاىف است كه براى اين  چرخد مى

شود، بعضى اوقات هم به كلى از نظر غايب  گر مى آيد و زماىن به صورت قرصى متام جلوه گاهى ماه به شكل هالىل درمى
  گردد چرا چنني است؟ مى

گريد منعكس  نورى را كه از خورشيد مىيكى آن كه ماه از خود نور ندارد و : دو امر موجب تغيري ظاهرى شكل ماه است
  .گردد فرستد، و ديگر آن كه ماه به دور زمني مى كند و به سوى ما مى مى

  ماه و جزر و مدّ 

برند هر روز شاهد باال و پايني رفنت سطح دريا در موقع جزر و مد هستند، وقىت كه آب  مردمى كه در كنار دريا به سر مى
است و وقىت كه هر چه ممكن است دورتر و » آب باال«يا » مد«گوييم كه  آيد مى دريا هر چه ممكن است جلوتر مى

  .است» آب پايني«يا » جزر«رود  تر مى عقب

كه به اين پرسش جواب دهيم باز بايد از نريوىي   آيند؟ براى اين ايد كه جزر و مد چگونه به وجود مى آيا هيچ به فكر افتاده
  .كنند، نريوى كششى هم بني ماه و زمني وجود دارد جهان مهه چيز يكديگر را جذب مىكه جاذبه نام دارد ياد كنيم، در 
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گردد، آىب كه در قسمىت   شود و سبب مد مى آىب كه در قسمىت از زمني كه رو به روى ماه است قرار دارد بيشرت جذب مى
رود و  پس آب به آهستگى عقب مىكه طرف مقابل قرار دارد از مهه از ماه دورتر و كمرت حتت تأثري جاذبه آن است، 

هاى مذكور است جزر به  شود، در مهني موقع در مناطقى كه بينابني قسمت مّدى هم كه در اين قسمت از زمني توليد مى
  .آيد وجود مى

كند، اما خورشيد از زمني خيلى دورتر است تا ماه، پس تأثري آن  نريوى جاذبه خورشيد هم به پيدايش جزر و مد كمك مى
  .روى آب درياهاى ما خيلى كمرت است در
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ها استفاده  هاى آىب و ماشني ها دارد، در بعضى جاها از انرژى آن براى به كارانداخنت چرخ جزر و مد براى بشر فايده
  .شود مى

پيما براى نزديك شدن به اسكله احتياج به هاى بزرگ اقيانوس  گريند، كشىت كشتيبانان و ملوانان هم از آن كمك مى
ا را ژرف نگاه مى هاى عميق دارند، جزر و مد ريگ و جلن بسيارى از لنگرگاهها را به دريا مى لنگرگاه دارد به  برد و آ

  .شود كه آب لنگرگاه راكد و ناپاك شود عالوه با جابه جا كردن و به حركت درآوردن آب مانع آن مى

ا در كرانه شويند و بسيارى از كثافات را با خود به دريا مى را مى روزى دوبار سواحل ها جلوگريى  برند و از مجع شدن آ
  .كنند مى

كند، زيرا كه به هنگام جزر كه قسمت  آورند كمك مى جزر و مد به بسيارى از مردم كه نان خود را از دريا به دست مى
  .تر است هاى استخواىن دارند آسان ات درياىي كه مانند صدف حمفظهبزرگى از ساحل از آب بريون است، مجع كردن حيوان

دهد و به اين حنو يكى از نريوهاى بزرگ را  چون جزر و مد دائماً در حركت است پيوسته شكل سواحل را تغيري مى
  .دهد تشكيل مى

رشيد و زمني و ماه بر يك گذرد به قسمى كه خو  وقىت زمني از بني ماه و خورشيد مى: آخرين قسمت درباره ماه اينكه
رسد،  شود و ماه تريه و تار به نظر مى گريد يعىن زمني مانع رسيدن پرتوهاى خورشيد به كره ماه مى امتداد واقع شوند ماه مى

  .گردد در اين هنگام بر مردم مؤمن خواندن مناز آيات و سجده بردن در پيشگاه خالق ماه، واجب مى
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ِألَْمٍر َحاِدٍث » 4«ُسْبَحاَنهُ َما َأْعَجَب َما َدبـََّر ِيف أَْمرَِك َو أَْلَطَف َما َصَنَع ِيف َشْأِنَك َجَعَلَك ِمْفَتاَح َشْهٍر َحاِدٍث » 3«[ 
َرَك َو ُمصَ  وِّرِي َو ُمَصوَِّرَك َأْن ُيَصلَِّي َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو َأْن َفَأْسَأُل اللََّه َريبِّ َو َربََّك َو َخاِلِقي َو َخاِلَقَك َو ُمَقدِّرِي َو ُمَقدِّ

ِهَالَل أَْمٍن ِمَن اْآلَفاِت َو َسَالَمٍة ِمَن السَّيَِّئاِت ِهَالَل َسْعٍد » 5«َجيَْعَلَك ِهَالَل بـَرََكٍة َال َمتَْحُقَها اْألَيَّاُم َو َطَهاَرٍة َال ُتَدنُِّسَها اْآلثَاُم 
 نِْعَمٍة َو ِإْحَساٍن َو َسَالَمٍة َو ِفيِه َو ُميٍْن َال َنَكَد َمَعُه َو ُيْسٍر َال ُميَازُِجُه ُعْسٌر َو َخْريٍ َال َيُشوبُُه َشرٌّ ِهَالَل أَْمٍن َو ِإميَاٍن وَ  َال َحنْسَ 
  ] ِإْسَالمٍ 

اجنام داده، تو را كليد ماهى چه شگفت است تدبريى كه در برنامه تو به كار برده، و چه دقيق است آنچه در شأن تو 
ام و  ات، و تقدير كننده ام و آفريننده از خداوند، پروردگارم و پروردگارت، و آفريننده. جديد، براى كارى جديد قرار داده

كنم كه بر حممد و آلش درود فرستد، و تو را هالل با بركىت قرار  ات، و صورتگرم و صورتگرت، درخواست مى تقدير كننده
اش نكند، هالل اميىن از بالها، و  ه گذشت روزگاران آن بركت را از بني نربد، و هالل پاكى كه گناهان آلودهدهد، ك

ها، هالل خوشى طالعى كه حنسى در آن نباشد، و با ميمنىت كه مشّقت گرد آن نگردد، و آسايشى كه  سالمىت از بدى
  .هالل امن و امان، و نعمت و احسان، و سالمت و اسالم دشوارى با آن خملوط نشود، و خريى كه ممزوج به شّر نگردد،
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َو  َمْن َنَظَر ِإلَْيِه َو َأْسَعَد َمْن تـََعبََّد َلَك ِفيهِ   َمْن طََلَع َعَلْيِه َو َأزَْكى  اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو اْجَعْلَنا ِمْن َأْرَضى» 6«[ 
َو َأْوزِْعَنا ِفيِه ُشْكَر نِْعَمِتَك َو أَْلِبْسَنا ِفيِه » 7«َوفـِّْقَنا ِفيِه ِللتـَّْوبَِة َو اْعِصْمَنا ِفيِه ِمَن احلَْْوبَِة َو اْحَفْظَنا ِفيِه ِمْن ُمَباَشرَِة َمْعِصَيِتَك 

  .]ِه اْلِمنََّة ِإنََّك اْلَمنَّاُن احلَِْميُد َو َصلَّى اللَُّه َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه الطَّيِِّبَني الطَّاِهرِينَ ُجَنَن اْلَعاِفَيِة َو َأمتِْْم َعَليـَْنا ِباْسِتْكَماِل َطاَعِتَك ِفي

ترين   بر حمّمد و آلش درود فرست، و ما را از خشنودترين كساىن قرار ده كه ماه نو بر آن طلوع كرده، و از پاكيزه! خدايا
ترين كساىن كه در آن به اجنام هر گونه عبادت، از واجب و مستحب  و خوشبختكساىن كه به آن نگاه كرده، 

اند، و ما را در اين ماه به توبه موّفق كن، و از گناه حفظ فرما، و از دست زدن به معصيتت نگاه دار، و ما را در  برخاسته
ه سبب كامل به جا آوردن بندگيت در هاى عافيت را به ما بپوشان، و ب اين ماه به سپاسگزارى نعمتت برانگيز، و پوشش

  .اش باد اى، و درود خدا بر حمّمد و آل پاك و پاكيزه تو بسيار نعمت دهنده و ستوده. اين ماه، نعمتت را بر ما كامل كن

   دعاى
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44  

  

   ماه مبارك رمضان
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 ِدِه َو َجَعَلَنا ِمْن َأْهِلِه لَِنُكوَن ِإلِْحَسانِِه ِمَن الشَّاِكرِيَن َو لَِيْجزِيـََنا َعَلى َذِلَك َجزَاَء اْلُمْحِسِننيَ احلَْْمُد ِللَِّه الَِّذي َهَدانَا حلَِمْ » 1«
ا ِمبَنِِّه ِإَىل ِرْضَواِنِه َمحْداً يـَتَـَقبـَُّلُه ِمنَّا َو َو احلَْْمُد لِلَِّه الَِّذي َحَبانَا ِبِديِنِه َو اْخَتصََّنا ِمبِلَِّتِه َو َسبـََّلَنا ِيف ُسُبِل ِإْحَسانِِه لَِنْسُلَكهَ » 2«

ْسَالِم » 3«يـَْرَضى ِبِه َعنَّا  َو َشْهَر الطَُّهوِر َو احلَْْمُد لِلَِّه الَِّذي َجَعَل ِمْن تِْلَك السُُّبِل َشْهرَُه َشْهَر َرَمَضاَن َشْهَر الصَِّياِم َو َشْهَر اْإلِ
فَأَبَاَن َفِضيَلَتُه َعَلى  4» «الَِّذي أُْنزَِل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهدًى ِللنَّاِس َو بـَيـَِّناٍت ِمَن اْهلَُدى َو اْلُفْرقَانِ   َو َشْهَر اْلِقَيامِ َو َشْهَر التَّْمِحيِص 

لَّ ِيف َغْريِِه ِإْعَظاماً َو َحَجَر ِفيِه اْلَمَطاِعَم َساِئِر الشُُّهوِر ِمبَا َجَعَل َلُه ِمَن اْحلُرَُماِت اْلَمْوُفوَرِة َو اْلَفَضاِئِل اْلَمْشُهوَرِة َفَحرََّم ِفيِه َما َأحَ 
يزُ َو اْلَمَشاِرَب ِإْكرَاماً َو َجَعَل َلُه َوقْ  َلُه َو َال يـَْقَبُل َأْن يـَُؤخََّر َعْنهُ  -َجلَّ َو َعزَّ  -تاً بـَيِّناً َال جيُِ َم قـَبـْ َلًة » 5«َأْن يـَُقدَّ ُمثَّ َفضََّل لَيـْ

ْم ِمْن ُكلِّ أَْمٍر َسَالٌم َداِئُم َواِحَدًة ِمْن َلَيالِيِه َعَلى لََياِيل أَْلِف َشْهٍر َو َمسَّاَها َليـَْلَة اْلَقْدِر تـَنَـزَُّل اْلَمَالِئَكُة َو الرُّوُح  ِفيَها ِبِإْذِن َرِِّ
اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو َأْهلِْمَنا َمْعرَِفَة َفْضِلِه » 6«اْلبَـرََكِة ِإَىل طُُلوِع اْلَفْجِر َعَلى َمْن َيَشاءُ ِمْن ِعَباِدِه ِمبَا َأْحَكَم ِمْن َقَضاِئِه 

ِهلَا ِفيِه ِمبَا يـُْرِضيَك َحىتَّ ْرَمِتِه َو التََّحفَُّظ ِممَّا َحَظْرَت ِفيِه َو َأِعنَّا َعَلى ِصَياِمِه ِبَكفِّ اجلََْوارِِح َعْن َمَعاِصيَك َو اْسِتْعَماَو ِإْجَالَل حُ 
 َال نـَْبُسَط أَْيِديـََنا ِإَىل َحمُْظوٍر َو َال َخنُْطَو ِبَأْقَداِمَنا ِإَىل َو َحىتَّ » 7«َال ُنْصِغَي بَِأْمسَاِعَنا ِإَىل َلْغٍو َو َال ُنْسرَِع بِأَْبَصارِنَا ِإَىل َهلٍْو 

  َحمُْجوٍر َو َحىتَّ َال 
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ِإالَّ َما يُْدِين ِمْن ثـََواِبَك َو َال نـَتَـَعاَطى ِإالَّ الَِّذي َيِقي َتِعَي بُطُونـَُنا ِإالَّ َما َأْحَلْلَت َو َال تـَْنِطَق أَْلِسَنتـَُنا ِإالَّ ِمبَا َمثـَّْلَت َو َال نـََتَكلََّف 
ُدوَنَك َو َال نـَْبَتِغي ِفيِه ُمرَاداً ِسَواَك ِمْن ِعَقاِبَك ُمثَّ َخلِّْص َذِلَك ُكلَُّه ِمْن رِئَاِء اْلُمرَاِئَني َو ُمسَْعِة اْلُمْسِمِعَني َال َنْشَرُك ِفيِه َأَحداً 

ْدَت وَ اللَّهُ » 8« فـُُروِضَها الَِّيت فـََرْضَت َو  مَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو ِقْفَنا ِفيِه َعَلى َمَواِقيِت الصََّلَواِت اخلَْْمِس ِحبُُدوِدَها الَِّيت َحدَّ
َا الَِّيت َوقَّتَّ  َا َو أَْنزِْلَنا ِفيَها َمْنزِلَ » 9«َوظَاِئِفَها الَِّيت َوظَّْفَت َو أَْوَقاِ ِ َا اْلُمَؤدِّيَن َهلَا ِيف َأْوقَا َة اْلُمِصيِبَني ِلَمَناِزِهلَا اْحلَاِفِظَني ِألَرَْكاِ
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يِع فـََواِضِلَها َعَلى َأَمتِّ الطَُّهوِر َو َأْسبَ  -َصَلَواُتَك َعَلْيِه َو آِلهِ  -َعَلى َما َسنَُّه َعْبُدَك َو َرُسوُلكَ  ِغِه َو ِيف رُُكوِعَها َو ُسُجوِدَها َو مجَِ
ُشوِع َو أَبـَْلِغِه  ْفَضاِل َو اْلعَ » 10«أَبـَْنيِ اخلُْ ِطيَِّة َو َأْن َو َوفـِّْقَنا ِفيِه ِألَْن َنِصَل أَْرَحاَمَنا بِاْلِربِّ َو الصَِّلِة َو َأْن نـَتَـَعاَهَد ِجريَانـََنا ِباْإلِ

ْخرَاِج الزََّكَواِت َو َأْن نـُرَاِجَع َمْن َهاَجَرنَا َو َأْن نـُْنِصَف َمْن َظَلَمَنا َو َأْن ُنَساِملَ َمْن ُخنَلَِّص َأْمَواَلَنا ِمَن التَِّبَعاِت َو َأْن نَُطهَِّرَها ِبإِ 
َب إِلَْيَك ِفيِه ِمَن َو َأْن نـَتَـَقرَّ » 11«َعاَدانَا َحاَشى َمْن ُعوِدَي ِفيَك َو َلَك فَِإنَُّه اْلَعُدوُّ الَِّذي َال نـَُوالِيِه َو احلِْْزُب الَِّذي َال ُنَصاِفيِه 

ىتَّ َال يُورَِد َعَلْيَك َأَحٌد ِمْن َمَالِئَكِتَك ِإالَّ اْألَْعَماِل الزَّاِكَيِة ِمبَا ُتَطهِّرُنَا ِبِه ِمَن الذُّنُوِب َو تـَْعِصُمَنا ِفيِه ِممَّا َنْسَتأِْنُف ِمَن اْلُعُيوِب حَ 
اللَُّهمَّ ِإينِّ َأْسَأُلَك ِحبَقِّ َهَذا الشَّْهِر َو ِحبَقِّ َمْن تـََعبََّد َلَك ِفيِه ِمِن » 12«َو أَنـَْواِع اْلُقْرَبِة ِإلَْيَك ُدوَن َما نُورُِد ِمْن أَبـَْواِب الطَّاَعِة َلَك 

ْن ُتَصلَِّى َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو َأهِّْلَنا ِفيِه ِلَما اْبِتَداِئِه ِإَىل َوْقِت فـََنائِِه ِمْن َمَلٍك قـَرَّبـَْتُه َأْو َنِىبٍّ َأْرَسْلَتُه َأْو َعْبٍد َصاِلٍح اْخَتَصْصَتهُ أَ 
ْلَنا ِيف َنْظِم َمِن اْسَتَحقَّ الرَِّفيَع اْألَْعَلى َوَعْدَت أَْوِلَياَءَك ِمْن َكرَاَمِتَك َو َأْوِجْب لََنا ِفيِه َما َأْوَجْبَت ِألَْهِل اْلُمَباَلَغِة ِىف َطاَعِتَك َو اْجعَ 

  اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو َجنِّبـْنَا» 13« ِبَرْمحَِتكَ 
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ْغفَ  حلَْاَد ِىف تـَْوِحيِدَك َو اْلتـَّْقِصَري ِيف َمتِْجيِدَك َو الشَّكَّ ِيف ِديِنَك َو اْلَعَمى َعْن َسِبيِلَك َو اْإلِ َع ِلَعُدوَِّك اَل ِحلُْرَمِتَك َو االخنَِْدا اْإلِ
َلٍة ِمْن لََياِيل َشْهرِنَا َهَذا رَِقاٌب يـُْعتِ » 14«الشَّْيَطاِن الرَِّجيِم  ُقَها َعْفُوَك َأْو اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو ِإَذا َكاَن َلَك ِيف ُكلِّ لَيـْ

اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه » 15«ْجَعْلَنا ِلَشْهرِنَا ِمْن َخْريِ َأْهٍل َو َأْصَحاٍب يـََهبـَُها َصْفُحَك فَاْجَعْل رَِقابـََنا ِمْن تِْلَك الرِّقَاِب َو ا
ِمَن اخلَِْطيَئاِت َو  ا َو َقْد َصفَّْيتَـَنا ِفيهِ َو اْحمَْق ُذنُوبـََنا َمَع إْحمَاِق ِهَالِلِه َو اْسَلْخ َعنَّا تَِبَعاتَِنا َمَع اْنِسَالِخ أَيَّاِمِه َحىتَّ يـَنـَْقِضَي َعنَّ 

ْلَنا َو ِإْن ُزْغَنا ِفيِه فـََقوِّْمَنا َو ِإِن اْشتَ » 16«َأْخَلْصتَـَنا ِفيِه ِمَن السَّيَِّئاِت  َمَل َعَليـَْنا اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو ِإْن ِمْلَنا ِفيِه فـََعدِّ
ِه َو ِيف اللَُّهمَّ اْشَحْنهُ ِبِعَباَدتَِنا ِإيَّاَك َو َزيِّْن َأْوقَاَتُه ِبَطاَعِتَنا َلَك َو أَِعنَّا ِيف نـََهارِِه َعَلى ِصَيامِ » 17«َعُدوَُّك الشَّْيَطاُن فَاْستَـْنِقْذنَا ِمْنهُ 

ُشوِع َلَك َو الذِّلَِّة بـَْنيَ َيَدْيَك َحىتَّ َال َيْشَهدَ  ُلهُ ِبتَـْفرِيٍط  َلْيِلِه َعَلى الصََّالِة َو التََّضرُِّع ِإلَْيَك َو اخلُْ َنا ِبَغْفَلٍة َو َال لَيـْ » 18«نـََهارُُه َعَليـْ
الَِّذيَن يَرِثُوَن اْلِفْرَدْوَس ُهْم ِفيَها   نيَ اللَُّهمَّ َو اْجَعْلَنا ِيف َساِئِر الشُُّهوِر َو اْألَيَّاِم َكَذِلَك َما َعمَّْرتـََنا َو اْجَعْلَنا ِمْن ِعَباِدَك الصَّاحلِِ 

ْم رَاِجُعونَ «، »1« »َخاِلُدونَ  ُيَسارُِعوَن ِيف اْخلَيـْرَاِت   ، َو ِمَن الَِّذينَ »2« »َو الَِّذيَن يـُْؤتُوَن َما آتـَْوا َو قـُُلوبـُُهْم َوِجَلٌة أَنـَُّهْم ِإَىل َرِِّ
لِّ أََواٍن َو َعَلى ُكلِّ َحاٍل َعَدَد َما َصلَّْيَت َعَلى اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه ِىف ُكلِّ َوْقٍت َو كُ » 19« »3« »َهلَا َساِبُقونَ   َو ُهمْ 

  .يدُ َمْن َصلَّْيَت َعَلْيِه َو َأْضَعاَف َذِلَك ُكلِِّه ِباْألَْضَعاِف الَِّىت َال ُحيِْصيَها َغيـُْرَك ِإنََّك فـَعَّاٌل ِلَما ُترِ 

______________________________  
  .11): 23(مؤمنون  -)1(
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  .61): 23(مؤمنون  -)3(
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زِيـََنا َعَلى َذِلَك َجزَاَء اْلُمْحِسِنَني احلَْْمُد لِلَِّه الَِّذي َهَدانَا حلَِْمِدِه َو َجَعَلَنا ِمْن َأْهِلِه ِلَنُكوَن ِإلِْحَسانِِه ِمَن الشَّاِكرِيَن َو لَِيجْ » 1«[ 
ِه ِإَىل ِرْضَواِنِه َمحْداً يـَتَـَقبـَُّلُه ِمنَّا َو ْمُد لِلَِّه الَِّذي َحَبانَا ِبِديِنِه َو اْخَتصََّنا ِمبِلَِّتِه َو َسبـََّلَنا ِيف ُسُبِل ِإْحَسانِِه لَِنْسُلَكَها ِمبَنِّ َو احلَْ » 2«

  ]يـَْرَضى ِبِه َعنَّا

را اهل سپاس قرار داد، براى اين كه از شكرگزاران احسانش  خدا را سپاس، كه ما را به سپاس گزاريش هدايت فرمود، و ما
  .شومي، تا در برابر اين سپاس و شكر، پاداش نيكوكاران را به ما عنايت فرمايد

ا به  خدا را سپاس كه دينش را به ما عطا كرد، و ما را به آيينش اختصاص داد، و در راه هاى احسانش وارد كرد، تا در آ
  .ب رضوانش حركت كنيم؛ محدى كه از ما بپذيرد، و به سبب آن از ما خشنود شودلطف و فضلش به جان

  ها ترين نعمت سپاس بر عظيم

  .هاى معنوى حضرت حمبوب است مقام محد و ستايش مقامى بس بزرگ، و نعمىت بس عظيم از نعمت

و مزدى است كه فوق آن حامدان را در پيشگاه حضرت دوست ارزش واالىي است، و اجرشان و مزدشان آن چنان اجر 
  .توان تصور كرد را منى

اللَّه تعليم  شود، پس از بسم فاحتة الكتاب كه خواندنش در منازهاى يوميه واجب است، بدون قرائت آن، مناز به پا منى
  ها را محد و دهد كه چگونه متام نعمت مى
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  .دا نيست، و سپاس و محد جز به او روا نيستسپاس گوييد، كه نعمت جز از خ

منعم را بشناسيد، و نعمت را از او بدانيد، و داده حضرت او را در مهان جا خرج كنيد كه او از مشا خواسته، و اين مهه 
   از مجله عرشى و آيه آمساىن و كلمات ملكوتى
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   احلمدللَّه رّب العاملني

  

صاحب و خالق نعمت، و اداى سپاس و محد به حمضر مبارك او جز به هدايت او شود، كه اين گونه توّجه به  استفاده مى
  .پذيرد و عنايت و لطفش صورت منى

گاه معرفت ننمايد، و آتش عشق به  اگر او بر قلب عبد اشراق نكند، و دل بنده را به نورش منّور ننمايد، و سينه را جلوه
ن كننده محد و سپاسش است القا نفرمايد، از دست و زبان كه برآيد  ور نسازد، و مجالتى كه بيا سپاس را در باطن شعله

  كه بتواند به محد و سپاسش برخيزد، و در مدار تسبيح و حتميدش به گردش آيد؟

اين نكته با ارزش را بايد توّجه داشت كه معرفت به صاحب نعمت، و عشق و اميان به او، و حضور عملى نسبت به 
اش خواسته حتقق يابد، اين نوع سپاس و  محد و سپاس قوىل كرد، تا سپاسى كه دوست از بندهدستورهايش را بايد بدرقه 

محد كه معرفت و قول و عمل است سپاس واقعى و محد حقيقى است، و ورود به فضاى اين سپاس، انسان را به مقام 
ها فراگري، و در حّد ظرفيت  رساند، اين گونه سپاس و محد، نسبت به متام نعمت بندگى و اخالص و رشد و كمال مى

  .انسان اداى حق منعم است

 فرستد هر زماىن دوست پيغامى دگر مى
 

 رسد دل را از او هر حلظه اهلامى دگر مى

  كاى دل سرگشته غري از ما دآلرامى جموى
 

 زانكه نتوان يافنت جز ما دآلرامى دگر

 د از پى صيادى مرغ دل ما مى
 

 و دامى دگرخال و زلفش هر زماىن دانه 

  

  220: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

 دهد چون توان هشيار بودن چون پياپى مى
 

 هر زمان ساقى شراىب ديگر از جامى دگر
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  گرچه او را نيست آغازّى و اجنامى وىل
 

 هر زمان دارمي از او آغاز و اجنامى دگر

 در حقيقت هيچ نامى نيست او را گرچه او
 

 اى نامى دگر خويش را هر حلظه د مر مى

 دل به كامى از لب جانان كجا راضى شود
 

 هر نفس خواهد كز او حاصل كند كامى دگر

 هر كه گامى بر هواى نفس ناسوتى زند
 

د گامى دگر  در فضاى نفس الهوتى 

  گرچه ما مستغرق احسان و انعام وئيم
 

 كنم از وى طلب هر ساعت انعامى دگر مى

 زلفش كه صبح و شام ارباب دلندجز رخ و 
 

 مغرىب را نيست صبحى ديگر و شامى دگر

  

  )مغرىب(

  محد و ستايش در قرآن جميد

  :ها و زمني قدرداىن كرد توان از حضرت حمبوب نسبت به آفرينش آمسان با اين گونه سپاس مى

  »1« »احلَْْمُد للَِّه الَّذى َخَلَق السَّماواِت َو اْالْرضَ 

  .ها و زمني را آفريد ها ويژه خداست كه آمسان ستايشمهه 

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

  221: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

توان حضرت حق را به خاطر پريوزى دادن به  با اين گونه سپاس و محدى كه مرّكب از قول و معرفت و عمل است مى
  :ن ستايش كردمؤمنان عليه ستمگرا

  »1« »فـَُقِطَع داِبُر اْلَقْوِم الَّذيَن َظَلُموا َو احلَْْمُد للَِّه َربِّ العاَلمنيَ 



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

 

ها ويژه خدا مالك و مرىب  ستم ورزيدند، بريده شد؛ و مهه ستايش]  به آيات ما و به مردم[در نتيجه ريشه كساىن كه 
  .جهانيان است

هدايت را كه نعمىت ما فوق آن نيست و به وسيله آن سعادت دنيا و آخرت  توان نعمت با عظمت با اين محد و سپاس مى
  :رسد، شكر و سپاس گزارد شود و آدمى در سايه آن به خري دنيا و آخرت مى انسان تأمني مى

  »2« »احلَْْمُد للَِّه الَّذى َهدانا ِهلذا َو ما ُكنّا ِلنَـْهَتِدَى َلْوال اْن َهدانَا اللَّهُ 

  .يافتيم كرد هدايت منى هدايت كرد، و اگر خدا ما را هدايت منى] نعمت ها[ويژه خداست كه ما را به اين  ها و مهه ستايش

توان نزول قرآن را از جانب حضرت حمبوب براى رشد و كمال انسان و روشن كردن بزم، حيات  با اين ستايش و محد، مى
  :سپاس گفت

  »3« »اْلِكتاَب َو َملْ َجيَْعْل َلُه ِعَوجاً  احلَْْمُد للَِّه الَّذى انـَْزَل َعلى َعْبِدهِ 

  .اش نازل كرد و براى آن هيچ گونه احنراف و كژى قرار نداد ها ويژه خداست كه اين كتاب را بر بنده مهه ستايش

  :توان از عنايت حضرت دوست كه باعث جنات انسان از شر ستمگران شد تشّكر و قدرداىن كرد با اين محد و سپاس مى

______________________________  
  .45): 6(انعام  -)1(

  .43): 7(اعراف  -)2(

  .1): 18(كهف   -)3(

  222: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »احلَْْمُد للَِّه الَّذى َجنّانا ِمَن اْلَقْوِم الظّاِلمنيَ 

  .پيشه جنات داد ها ويژه خداست كه ما را از اين گروه ستم مهه ستايش
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ها و زمني است و در به پا داشنت خيمه هسىت مؤثّر است و به صورتى يار  توان از آنچه در آمسان محد و سپاس مى با اين
  :و مددكار آدمى است، به اداى كمرتين حّقى از حقوق كه از حضرت رّب العزّه بر عهده انسان است، اقدام كرد

  »2« »ِىف اْالْرِض َو َلُه احلَْْمُد ِىف اْآلِخَرِة َو ُهَو احلَْكيُم اْخلَبريُ احلَْْمُد للَِّه الَّذى َلهُ ما ِىف السَّمواِت َو ما 

ها و آنچه در زمني است در سيطره مالكّيت و فرمانرواىي اوست، و مهه  ها ويژه خداست كه آنچه در آمسان مهه ستايش
  .ها در آخرت خمصوص اوست، و او حكيم و آگاه است ستايش

ها و زمني، و مالك متام جهانيان است  كه مالك حقيقى آمسان توان به اداى شكر او به عنوان اين با اين محد و سپاس مى
برخاست، مالكى كه در فضاى مالكيتش از باب لطف و رمحت به تربيت موجودات و رشد و كمال اجزاى هسىت توجه 

  .دارد

  »3« »ِمنيَ َفِلّلِه احلَْْمُد ربِّ الَسمواِت َو َربِّ اْالْرِض َربِّ اْلعالَ 

ايت مهه ستايش   .ها و پروردگار زمني و پروردگار جهانيان است ها خمصوص خداست كه پروردگار آمسان در 

  .ديدى كه به اداى محد برخيزد اگر هدايت او نسبت به چنني محدى نبود، در قدرت و توان كسى منى

______________________________  
  .28): 23(مؤمنون  -)1(

  .1): 34(سبأ  -)2(

  .36): 45(جاثيه  -)3(

  223: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

منايد تا  اوست كه از باب لطف و مرمحت عباد صاحل خود را به چنني محدى رهنمون است، و آنان را اهل چنني محدى مى
  .بتوانند احسانش را شكر كنند، و از اين راه به جزاى نيكوكاران دست يابند

 م هرچه بود اّال تومن فراموش كن
 

 عشقبازى نكنم در دو جهان جز با تو
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  گر دليل من سرگشته تو باشى گامى است
 

 هر مسافت كه بود از من بيدل تا تو

  در درون دل تنگم كه بود خلوت انس
 

 نشني نيست مگر تنها تو راه هر پرده

  در ميان غم و اندوه و پريشاىن من
 

 تو بر كنار دل آشفته ناپروا

  ساقى از باده چنان ىب خربم كن نفسى
 

 كه زمسىت نشناسم كه منم اين يا تو

 تو برفّىت و برفت از پى تو عمر عزيز
 

 عمر اگر بازنيايد چه شود بازآ تو

 بشكسىت به جفا عهد دآلرام عماد
 

 اى ز سودازدگان عاشق پابرجا تو

  

  )عماد فقيه كرماىن(

  224: ، ص11 جتفسري و شرح صحيفه سجاديه، 

ْسَالِم » 3«[  َو َشْهَر الطَُّهوِر َو َشْهَر َو احلَْْمُد لِلَِّه الَِّذي َجَعَل ِمْن تِْلَك السُُّبِل َشْهَرُه َشْهَر َرَمَضاَن َشْهَر الصَِّياِم َو َشْهَر اْإلِ
فَأَبَاَن َفِضيَلَتُه َعَلى  4« »1« »اِس َو بـَيـَِّناٍت ِمَن اْهلَُدى َو اْلُفْرقَانِ الَِّذي أُْنزَِل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهدًى ِللنَّ   التَّْمِحيِص َو َشْهَر اْلِقَيامِ 

لَّ ِيف َغْريِِه ِإْعَظاماً َو َحَجَر ِفيِه اْلَمَطاِعَم َساِئِر الشُُّهوِر ِمبَا َجَعَل َلُه ِمَن اْحلُرَُماِت اْلَمْوُفوَرِة َو اْلَفَضاِئِل اْلَمْشُهوَرِة َفَحرََّم ِفيِه َما َأحَ 
يزُ َو اْلَمَشاِرَب ِإْكرَاماً َو َجَعَل َلُه َوقْ  َلُه َو َال يـَْقَبُل َأْن يـَُؤخََّر َعْنهُ  -َجلَّ َو َعزَّ  -تاً بـَيِّناً َال جيُِ َم قـَبـْ   ] َأْن يـَُقدَّ

ها، ماه خود، ماه رمضان را قرار داد؛ ماه روزه، و ماه اسالم، ماه پاك كننده، ماه  و خدا را سپاس كه از مجله آن راه
هاىي روشن  آن را در آن نازل كرد، كه سراسر براى مردم هدايت است و نشانهآزمايش، ماه قيام به عبادت، و ماهى كه قر 

هاى ديگر بر پايه احرتامات زيادى كه برايش قرار داد، و  از هدايت، و جداكننده بني حق و باطل؛ پس برتريش را بر ماه
  .هاىي كه بني مردم مشهور است، آشكار ساخت فضيلت
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ها را حمض   ها و آشاميدىن بود، به خاطر بزرگداشت اين ماه حرام كرد، و خوراكىهاى ديگر حالل  پس آنچه را در ماه
مني ماه از ماه    هاى قمرى است كه گرامى داشت آن ممنوع فرمود، و بر آن وقىت واضح و روشن قرار داد، و آن 

______________________________  
  .185): 2(بقره  -)1(

  225: ص ،11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .پذيرد كه از آن پس افتد دهد از آن وقت معني پيش افتد، و منى حضرتش جّل و عّز اجازه منى

   ماه مبارك رمضان و مسئله با عظمت روزه

  .دهد فرازهاى عرشى و ملكوتى اين دعا، موقعيت بسيار مهم ماه رمضان، و امهّيت مسئله اهلى روزه را نشان مى

دهد، كه ماه رمضان و روزه در آن باعث سوخنت هيمه گناه از پرونده و  ين معنا هشدار مىمجالت زيباى اين دعا، به ا
  .ريزش رمحت اهلى بر عبد خداست

اى كه شرايط ظاهرى و باطىن آن در قرآن و  اين ماه به حقيقت ماه اسالم است، زيرا هر انسان عاشقى با اتصال به روزه
  .شود قعى و يك موجود با تقوا و يك عنصر تسليم در برابر حضرت حمبوب مىروايات بيان شده، تبديل به يك مسلمان وا

كنند، و در پايان ماه به تقوا و طهارت  در اين ماه دامن جان و حقيقت نفس، و اعضا و جوارح به كشور پاكى سفر مى
  .رسند مورد نظر دوست مى

  »1« »ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ يا ايـَُّها الَّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّياُم َكما  

  .روزه بر مشا مقّرر و الزم شده، مهان گونه كه بر پيشينيان مشا مقّرر و الزم شد، تا پرهيزكار شويد! اى اهل اميان

امراض گوناگون وريدى، خوىن، هاىي كه باعث  هاى غذاىي است، رسوب ها و رسوب ماه رمضان ماه تصفيه بدن از آلودگى
  .قلىب، و جسمى است

ماه تصفيه و پاكى از گناهان و معاصى و رذايل اخالقى و نفسى و روحى و عملى است، و اين مهه وقىت ميّسر است كه 
   روزه جسمى و نفسى و قلىب گرفته شود، و به
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______________________________  
  .183): 2(بقره  -)1(

  226: ، ص11 فه سجاديه، جتفسري و شرح صحي

  .تعبري اهل دل، روزه عام كه روزه بدن، و روزه خاص كه روزه جان، و روزه خاّص اخلاص كه روزه قلب است

روزه بدن امساك از مفطرات، و روزه نفس امساك از رذايل اخالقى و معاصى اعضا و جوارح، و روزه قلب امساك از غري 
  !حق است

قيام و به پا خاسنت براى كسب معرفت و بينش، و حتصيل حق و حقيقت و به دست آوردن كرامت اين ماه به راسىت ماه 
و فضيلت، و فراهم آوردن عشق و شور از توجه به حضرت حمبوب، و ماه اقدام جانانه براى ورود به مدار عبادت 

  .خالصانه و بندگى عاشقانه است

يت، و منور كردن جان به نور آيات بيّنات، و ماه تالوت قرآن و ماه ماه رمضان ماه پيوند خوردن به قرآن براى كسب هدا
  .تشخيص حق از باطل در مهه امور است

ها بر انسان از طلوع فجر  به خاطر حرمت اين ماه آنچه در ديگر ماه. مشار است العاده و ىب فضايل اين ماه فضايلى فوق
ها ممنوع است، روزه اين ماه را  ها و آشاميدىن ن به خوراكىباشد، جسم از روى آورد تا فجر ديگر حالل است حرام مى

توان پيش انداخت، و نيز جايز نيست آن را به دست تأخري سپرد، كه بر واجد شرايط واجب است در مهان ماه مبارك  منى
  .قيام به اين عبادت بزرگ كند

پاك كننده آدمى از رذايل حيواىن است،  روزه فوايد جسمى و روحى فراوان دارد، شفاخبش جسم، و توانبخش جان است،
ذيب و تزكيه نفس و رهاندن انسان از روزمرّگى و  در ساخنت فرد صاحل و سامان دادن اجتماع بسيار مؤثّر است، در 

  .واماندگى در نيازهاى تن، تأثري بسزائى دارد

داشىت روزه كه از سودمندى باشد به حّدى است كه شايد نياز به  ساز مى هاى كوچك اين فرضيه انسان فوائد طّىب و 
  .توضيح و تكرار نداشته باشد و بيشرت مردم كم و بيش از آن آگاهند

   معده و دستگاه گوارش از اعضاى پركار اندام آدمى است، با سه وعده غذا كه
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  227: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .هضم و حتليل و جذب و دفع مشغول است معمول مردم است تقريباً در مهه ساعات دستگاه گوارش به

اى بگريند، و از  شود كه از يك سو اين اعضا اسرتاحت كنند و از فرسودگى مصون مبانند و نريوى تازه روزه باعث مى
  .هاى مهلكى دارند حتليل رفته و كاسته شوند سوى ديگر ذخاير چرىب كه زيان

   روزه و سالمىت

سمى روزه نيز تصريح شده تا برخى از سست عنصران اگر نه با اميان كامل حّداقل با در روايات اسالمى حىت به فوائد ج
داشىت روزه، اين فريضه مثرخبش را جباى آورند و از سودمندى ره توّجه به فوائد    .ور شوند هاى گوناگون آن در حّد خود 

  :پيامرب بزرگوار اسالم صلى اهللا عليه و آله در مهني رابطه فرموده است

  »1« .ُصوُموا َتِصحُّوا

  .روزه بگرييد تا سامل مبانيد

  :اند و نيز در روايات بسيارى، پيشوايان بزرگ اسالم فرموده

رت به  »2« .هاى اوست و پرهيز از غذا درمان آن است معده آدمى خانه بيمارى داشىت  بديهى است، آنگاه اين فوايد 
هاى چشمگري  ده روى در شب تالىف نكند، كه پرخورى خود موجب زياندار امساك روز را با زيا آيد كه روزه دست مى

  .براى دستگاه گوارش است

   اند كه امساك با پيشرفت دانش پزشكى، برخى از پزشكان و متخصصان دريافته

______________________________  
  .179، حديث 76: ؛ الدعوات، راوندى46، حديث 88، باب 267/ 59: حبار األنوار -)1(

  .72، حديث 30/ 2: ؛ عواىل الآلىل20527، حديث 109، باب 453/ 16: مستدرك الوسائل -)2(
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  .ترين روش درماىن است از خوردن و آشاميدن، عاىل

  :گويد يكى از پزشكان مى

هاى طب عملى و جرّاحى را  ها و برنامه طرحطرح درمان به وسيله روزه چنان معجزه آساست كه به كار بسنت آن مسري 
ها به اين  گشايد و سالح مؤثرى براى مبارزه با بيمارى اى به روى دانش پزشكى مى تغيري خواهد داد، زيرا روزه راه تازه

ت هاى گوناگوىن مورد استفاده قرار داد و انسان را در مبارزه با علّ  توان آن را از راه خبشد، سالحى كه مى دانش مى
بود بيماران به نتيجه مطلوب و آشكار مى بيمارى   .رساند ها براى 

بود خبشيد و معاجله كرد، البته در صورتى كه با اعتدال و ميانه توان بيمارى با روزه و امساك مى روى مقرون باشد و  هاىي را 
  .هنگام سحر و افطار در خوردن و آشاميدن افراط نشود

تصور كوتاه انديشان، روزه هيچ گونه ضررى براى افراد سامل مكلف ندارد، و اگر كسى بيمار بايد توّجه داشت بر خالف 
باشد و نتواند روزه بگريد از اجنام اين تكليف اسالمى معاف است، و نيز اگر روزه بگريد و با اين كار بيمارتر شود، و يا 

  .اش هم نزد خدا پذيرفته نيست و روزه اش باعث گردد كه بيماريش ادامه يابد، كار حرامى مرتكب شده روزه

افراد سامل بايد بدانند كه روزه نه تنها زياىن برايشان ندارد، بلكه موجب تندرسىت و صّحت مزاج است، و به گفته برخى 
كنند كه روزه موجب زخم معده  دارند و تلقني مى گريند و ديگران را نيز از روزه باز مى پرستان كه خود روزه منى شكم

انه افراد سست عنصرى است كه اسري شكم خويشند و از عزم و اراده  اين گونه دروغ. شود، نبايد اعتنا كرد مى ها فقط 
  .انساىن در آنان خربى نيست

  دارى اسيد معده به جاى غذا روزه باعث اسرتاحت معده است و در حال روزه

  229: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اكثريت قريب به اتفاق مسلمانان متدين ماه مبارك رمضان را  »1« .گردد شود و زخم اجياد منى مى به وسيله صفرا خنثى
داران بيشرت از ديگران  دارند و به هيچ وجه شكايىت از اين بيمارى ندارند و نسبت بيمارى زخم معده در ميان روزه روزه مى
  .نيست

  روزه و تقوا
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  .وحّيه تقوا و پرهيزكارى استروزه عامل مؤثّرى در اجياد و تقويت ر 

  :قرآن جميد اين فايده بزرگ را با مجله

  »2« »َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ 

  .تا پرهيزكار شويد

تقوا و پرهيزكارى در تربيت و سازندگى و شخصيت اسالمى يك . مشارد شود و اين عبادت را عامل مهم تقوا مى يادآور مى
رتين عبادت در ماه صيام و در حال روزه مسلمان نقش بسيار مهمى دارد، و براى  رسيدن به مهني اثر پر ارزش است كه 

  .اجتناب از گناهان است

رتين عمل در ماه رمضان دانسته   .شرط كمال روزه است »3«  ورع از حمارم اهلى كه رسول خدا آن را 

   و اين كند دار با به كار بسنت اين دستور ملكوتى روح تقوا را در خود زنده مى روزه

______________________________  
  .79/ 3: اولني دانشگاه و آخرين پيامرب -)1(

  .183): 2(بقره  -)2(

  .4، حديث 93: ؛ األماىل، شيخ صدوق13494، حديث 18، باب 313/ 10: وسائل الشيعة -)3(
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تر است، چرا كه گرسنگى و تشنگى و ديگر  حال روزه بسيار آسان مراقبت مثرخبش در ماه مبارك رمضان و در
سازد و حىت اگر موقتاً هم  ها را تا حّد چشمگريى خاموش مى هاى سركش غرايز حيواىن و هوس هاى روزه، شعله حمدوديت

تقوا و پرهيزكارى فراهم اى آماده براى مترين  دار زمينه سازد و براى روزه باشد گريبان عقل و جان را از چنگ شهوات رها مى
آيد و خصلت خوددارى در او  شود، و با مراقبت و مترين پياپى در يك ماه نريوى بازدارنده از گناه در او به وجود مى مى

يابد كه پس از يك ماه روزه نيز پرهيزكار باقى  كند، و او با گذراندن اين برنامه يك ماهه توفيق مى گريد و رشد مى ريشه مى
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بدين ترتيب به مقام پر ارج تقوا كه به فرموده قرآن و پيشوايان معصوم ما كرامت انسان بدان وابسته است، براى مباند و 
  .مهيشه نايل آيد

سازد و به پسىت و  اختيار مى ها است و آدمى را اسري و ىب ترين حكومت حكومت غرايز و شهوات بر انسان خطرناك
  .اى استوار نياز دارد نفس كه در اسالم جهاداكرب ناميده شده به پاميردى و اراده مبارزه با سلطه شهوات. كشاند رذالت مى

هاى  دارى كه امساك از خوردن و آشاميدن و خوددارى از برخى چيزهاى ديگر است در واقع با خواهش انسان با روزه
سازد و  را در انسان نريومند مىكند، مترين اين عمل اراده و تصميم  جنگد و در برابر غرايز خود مقاومت مى خويش مى

  .رهاند ها مى جان را از قيد حكومت و سلطه هواها و خواهش

  :فرمايد امري املؤمنني عليه السالم مى

  »1« .اْفَضُل النَّاِس َمْن جاَهَد َهواُه َو اقْـَوى الّناِس َمْن َغَلَب َهواهُ 

  .رين آنان كسى است كه بر آن پريوز شودرتين مردم كسى است كه با هواى نفس مبارزه كند، و نريومندت

رتين مردمند، چرا كه با خواسته كنند، و اگر با مراقبت و كوشش از روزه خود اين  هاى نفساىن مبارزه مى پس روزه داران 
  .ره را بگريند كه بر نفس خود مسّلط شوند از نريومندترين مردم نيز خواهند بود

 گر برفت اندر غمت دل گو برو
 

 اگر هم شدفدايت گو بشو جان

  

______________________________  
  .4903، حديث 242: غرر احلكم -)1(
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 حسن تو اى جان من پاينده باد
 

 هر چه جز تو گو به قربان تو شو
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  من طمع از خود بريدم آن زمان
 

 كه به عشقت جان و دل كردم گرو

 دمى جاىن فدا سازم تو راهر 
 

 در مهاندم خبشى از سر جان نو

 جان نو خبشد مجالت نو مرا
 

 كهنه را گويد جاللت كه برو

  هر دمم عيدّى و قربان نوى است
 

 خلعىت نوروز نو روزّى نو

  هان  فيض  خواند تو را اى دوست مى
 

 در ره او پاى از سر كن بدو

  

  )فيض كاشاىن(

   روزه و معرفت

  

شود كه حكومت شهوات و  افروزد، روزه و به ويژه روزه ماه رمضان موجب مى روزه چراغ معرفت و آگاهى را در درون برمى
ها و شهوات در جان آدمى  اميال شيطاىن جاى خود را به حكومت تقوا و پريوى از دستورهاى اهلى بدهد و تريگى هوس

  .به نورانّيت و روشىن باطن تبديل شود

دار با خودآگاهى نه تنها شكم را از خوردن و آشاميدن، كه  مهني صفا و پاكى حاصل از روزه است كه روزهدر سايه 
تواند به آن  دارد، و مى دست و پا و چشم و گوش و زبان و مهه اعضاى خويش را از آنچه خدا حرام فرموده نگاه مى

  .گزيند، و اين اوج نورانيت روزه است  درجه از تقوا نايل آيد كه حىت از انديشه و فكر گناه نيز دورى

  :فرمايد امري املؤمنني عليه السالم نيز به مهني مرتبه اشاره مى

  »1« .ِصياُم اْلَقْلِب َعِن اْلِفْكِر ِىف اْآلثاِم اْفَضُل ِمْن ِصياِم اْلَبْطِن َعِن الطَّعامِ 

  .استروزه دل از انديشه گناهان برتر از روزه شكم از خوردن و آشاميدن 
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______________________________  
  .3365، حديث 176: غرر احلكم -)1(
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دار را از آتش عذاب اهلى   دار مهچون سپرى است كه روزه بارى صفا و پاكى حاصل از روزه و خوددارى و پرهيزكارى روزه
  .دارد كه مولود گناهان است، مصون مى

  :ا صلى اهللا عليه و آله فرمودندرسول خد

  »1« .الصَّْوُم ُجنٌَّة ِمَن الّنارِ 

  .كند دار را از آتش جهّنم حفظ مى روزه، سپرى است كه روزه

  روزه و صرب

هاىي است كه در اخالق اسالمى بر آن بسيار تأكيد شده است، انسان مسلمان در زندگى فردى و  صرب از خصلت
كند و با مشكالتى نيز رو به رو است، بدون خصلت صرب، پريوزى بر  هاىي مبارزه مى اجتماعى خويش در راه هدف
افزايد و اراده را توانا  مت و پايدارى آدمى مىها آسان نيست، صرب و حتّمل بر نريوى مقاو  مشكالت و رسيدن به هدف

با . تواند پريوز گردد ها را نداشته باشد بر مشكالت خويش و بر دمشنان خود منى سازد، هيچ مّلىت اگر حتمل ناگوارى مى
  .توان به پيكار ستمگران رفت صرب و مقاومت است كه مى

شود،  روزهاى گرم و طوالىن تابستان كه فشار تشنگى طاقت فرسا مىو دست استعمارگران را كوتاه منود، و روزه به ويژه در 
  .سازد خبشد و حتّمل رنج و سخىت را بر آدمى آسان مى به طور چشمگريى به انسان صرب و مقاومت مى

  :تعبري كرده است» صرب«قرآن كرمي با توّجه به مهني اثر است كه از روزه به 

  »2« »ةِ َواْسَتعيُنوا بِالصَّْربِ َو الصَّال

______________________________  
ذيب األحكام1871، حديث 74/ 2: من الحيضره الفقيه -)1(   .1، حديث 40، باب 151/ 4: ؛ 
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  .45): 2(بقره  -)2(
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  .كمك خبواهيد]  حقها و رسيدن به رمحت  براى حل مشكالت خود و پاك ماندن از آلودگى[از صرب و مناز 

و پيامرب بزرگوار اسالم نيز ماه رمضان را ماه صرب  »1« اند امامان معصوم ما صرب را در اين آيه به روزه تفسري كرده
  :اند ناميده

  »2« .َشْهُر الصَّْربِ، َو انَّ الصَّبـَْر ثَوابُُه اْجلَنَّةُ 

شت است   .رمضان ماه صرب است، و پاداش صرب 

  :السالم فرمودهامام صادق عليه 

  :اى جانكاه پيش آمد روزه بگريد كه خدا فرموده است هرگاه بر كسى حادثه

  »3« »َواْسَتِعيُنوا بِالصَّْربِ َو الصَّالةِ 

از نتايج بارز روزه برانگيخنت حّس  »4« .اند امامان بزرگوار ما در روايات و دعاها، ماه رمضان را ماه مواسات ناميده
اى دارند و رنج فقر و طعم روزه،  دست است، آنان كه زندگى آسوده ندان و مهنوعان تنگمهدردى نسبت به مستم

آورد تا به دستگريى فقريان ّمهت گمارند و  رهاند و رنج مستمندان را به ياد آنان مى اى است كه آنان را از غفلت مى وسيله
  .به درد دل آنان برسند

دان در ماه مبارك رمضان بسيار سفارش شده است، و از سوى ديگر  از سوىي به احسان و اطعام و انفاق به مستمن
ها  شود و احساس گردد و بدين ترتيب ثرومتند به فقري نزديك مى گرسنگى و تشنگى روزه، موجب درك رنج مستمند مى

  .آموزد گريد و جامعه كمك به مهنوع را مى يابد و احسان و انفاق فزوىن مى رقت مى

______________________________  
  .1776، حديث 76/ 2: ؛ من الحيضره الفقيه7، حديث 63/ 4: الكاىف -)1(

  .13484، حديث 18، باب 307/ 10: ؛ وسائل الشيعة4، حديث 64/ 4: الكاىف -)2(
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  .1777، حديث 76/ 2: ؛ من الحيضره الفقيه7، حديث 63/ 4: الكاىف -)3(

  .1766، حديث 73/ 2: من الحيضره الفقيه ؛12697، حديث 1، باب 7/ 10: وسائل الشيعة -)4(
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اند تا مسلمانان به  ناميده» مواسات«مواسات يعىن سهيم ساخنت برادران در رزق و روزى، و رمضان را به مهني جهت ماه 
م بپردازند و با مترين بر اين صفت ارزنده انساىن، جامعه را ا ز حقد و كينه برهانند و برادروار در كنار هم احسان نسبت 

ره بگريند از نعمت   .هاى اهلى 

داران به مهه اين نكات انساىن توّجه كنند و بكوشند حقيقت فريضه روزه را آن چنانكه بايد به جا  شايسته است كه روزه
ره ان ازبرنامهآورند و ماه مبارك رمضان را آن چنانكه سزاوار اين ماه است به سر آورند تا مهگ ور  هاى سازنده اسالمى 

  .شوند

  :چرا روزه واجب شده است؟ فرمودند: از حضرت عسگرى عليه السالم پرسيدند

هشام از حضرت صادق عليه السالم عّلت روزه را پرسيد، امام  »1« .تا ثرومتند درد گرسنگى را دريابد و به فقري توّجه كند
  :فرمود

و بدان جهت كه غىن رنج گرسنگى را ملس نكرده تا به . غىن و فقري با هم مساوى باشند خداوند روزه را واجب كرد تا
فقري رحم كند و هر وقت چيزى خواسته قدرت به دست آوردن آن را داشته است، خدا خواسته است كه ميان بندگانش 

ود ثرومتند بر مستمند و گرسنه يكنواخىت به وجود آورد و خواسته است ثرومتند طعم گرسنگى را بچشد، و اگر جز اين ب
  »2« .كرد ترّحم منى

   روزه و توبه

  

ماه رمضان ماه خدا، ماه آشناىي با قرآن، ماه عبادت، ماه دعا، ماه آمرزش، ماه توبه و بازگشت از گناهان و اصالح نفس 
  .است
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______________________________  
  .6، حديث 181/ 4: اىف؛ الك12700، حديث 1، باب 8/ 10: وسائل الشيعة -)1(

  .1766، حديث 73/ 2: ؛ من الحيضره الفقيه53، حديث 46، باب 371/ 93: حبار األنوار -)2(
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هاى ديگر قرآن  در اين ماه به قرائت قرآن بسيار سفارش شده و مرسوم مسلمني است كه در رمضان بيشرت از ماه
اى است كه جامعه اسالمى با قرآن و معارف آن آشناىي بيشرتى پيدا كند و براى پيشرفت در  وسيله خوانند و اين مى

  .صراط خدا و اسالم از كالم خداى متعال آموزش بگريد

  .رمضان ماه عبادت و بندگى و راز و نياز با معبود جهان است

منازها را به جا آورند، و از منازهاى مستحىب در  در روايات اسالمى تأكيد شده كه در اين ماه با توّجه و خضوع بيشرت
ها به خدا  شوند و جان ترى موّفق مى شب و روز غفلت نورزند، و بدين ترتيب با يك ماه مترين مؤمنان به عبادت خالص

  .ماه رمضان ماه دعا است. گردد نزديكرت مى

  :اند پيشوايان گرامى فرموده

هاى مبارك قدر در دعا و نيايش مبالغه كنند و با توّجه به اثرات سازنده دعا و  شبمؤمنان در اين ماه و به ويژه در 
توانند در پيوند معنوى خويش با خداى متعال حتوىل به وجود آورند و بيش از پيش به ذات متعال  داران مى نيايش، روزه

  .هسىت خبش او نزديك شوند و كسب فيض كنند

توانند با روزه  اند مى هاىي داشته به سوى خداست، آنان كه در زندگى خويش آلودگىرمضان ماه آمرزش و توبه و بازگشت 
جان خويش را شستشو دهند و در خلوت سحرها با رو كردن به خداى مهربان درون را صفا خبشند و از خداى خويش 

  .دارند و به راه آيندها دست بر  ها و گمراهى توانند با مهني زمينه براى مهيشه از كجى طلِب آمرزش كنند، و مى

  :اند معصومان عليهم السالم فرموده

اند تا نوميد نباشند و از بركات  هاىي داشته شود؛ و اين مژده بزرگى است براى آنان كه لغزش گناهان در اين ماه خبشيده مى
   د كه از گناهان دستاين ماه استفاده كنند و به سوى خدا بازگردند و روى دل به جانب او دارند و با او پيمان ببندن



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

 

  236: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

بشويند و خود را اصالح كنند و گذشته را جربان منايند، و بدون ترديد گناهكار پشيماىن كه در اين ماه مبارك براى خدا 
واهد گرفت و روزه بدارد و از گذشته خويش شرمسار باشد و از خدا آمرزش خبواهد، مورد مهر و عفو خدا قرار خ

  .شود سعادتش تأمني مى

داران و مهني توفيقات عملى است، كه انسان آلوده را پاك  هاى اين ماه مهني انقالب روحى و حتول دروىن روزه از بركت
هاى  ها به نور و تقوا و فضيلت دار را از ظلمت خبشد و روزه سازد و از عذاب اهلى كه حمصول گناهان است جنات مى مى

  .كشاند به نور توبه و بازگشت به سوى خدا، به نور مهر و رمحت حضرت حق مىاخالقى، 

  رضا دادم به عشق او اگر غارت كند جامن
 

  كه جان صد چو من بادا فداى عشق جانامن

  به زخم عشق او سازم كه زمخش مرهم جانست
 

  به داغ درد او سازم كه درد اوست درمامن

  سرش گريم غمى كز عشق يار آيد به شادى بر
 

  به هر چه دوست فرمايد غالم بنده فرمامن

  مرا ّمهت چو طور آمد ارادت وادى اقدس
 

  درخت آتشني عشق است و من موسّى عمرامن

  مرا ّمهت چنان آمد كه گر از تشنگى مريم
 

  به مّنت آب حيوان را ز دست خضر نستامن

  

  )منصور حّالج(

  237: ، ص11 جتفسري و شرح صحيفه سجاديه، 

َلَة اْلَقْدِر تـَنَـزَُّل اْلمَ » 5«[  ْم ِمْن  ُمثَّ َفضََّل َليـَْلًة َواِحَدًة ِمْن لََيالِيِه َعَلى َلَياِيل أَْلِف َشْهٍر َو َمسَّاَها َليـْ َالِئَكُة َو الرُّوُح ِفيَها بِِإْذِن َرِِّ
  ] ْجِر َعَلى َمْن َيَشاءُ ِمْن ِعَباِدِه ِمبَا َأْحَكَم ِمْن َقَضائِهِ ُكلِّ أَْمٍر َسَالٌم َداِئُم اْلبـَرََكِة ِإَىل طُُلوِع اْلفَ 

هاى هزار ماه برترى داد، و آن را شب قدر ناميد، فرشتگان و روح در آن شب، به  هايش را بر شب سپس يكى از شب
شىب است آكنده . شوند مى ها، و آوردن هر خري و بركىت، و تقدير هر كارى نازل دستور پروردگارش، براى تعيني سرنوشت
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از سالمت و رمحت، بركتش تا سپيده دم بر هر كس از بندگانش كه خبواهد، از طريق قضايش كه حمكم و استوار كرده، 
  .پيوسته و داميى است

  شب قدر

م در  خداوند مهربان از باب لطف و عنايت و رمحت و حمّبت نسبت به بندگانش يك شب از متام شب هاى سال را آ
رت از عبادت در هزار ماه مقّرر فرموده  ماه مبارك رمضان شب قدر قرار داده و براى عبادت و بيدارى آن شب ارزشى 

  .است

رت و باالتر  ره معنوى و اجر اخروى در آن شب از سى هزار شب  آرى، عظمت و موقف و موقعيت آن شب و 
  .است

باشد، آن شب بايد عاشق بيقرار، و دلداده مست،  هزار شب مى نورانيت و بركت و برق و روشناىي آن شب بيش از سى
و دلباخته دلسوخته، با عبادت و بيدارى و با قال و حال و با تضرع و زارى، و مسكنت و خوارى، و خشوع و خشيت، 

   خود را به

  238: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

واهد از حضرت حمبوب بگريد، كه معشوق عاشقان و حمبوب خ دامن معشوق اندازد و هر چه براى دنيا و آخرتش مى
  .كند حمبان در آن شب، عاشقى را از درگاهش نااميد منى

يابند كه ارزياىب آن نتايج و آثار براى احدى از جّن و  ها اگر شب قدر را قدر بدانند، به نتايج و آثارى دست مى انسان
  .انس و مالئكه مقدور نيست

بس كه ظرف نزول متام قرآن براى هدايت ناس، و فضاى فرود مالئكه و روح و هديه آوردن در عظمت آن شب مهني 
  .سالمت دائم و بركت مهيشگى براى عباد اهلى است

قرآن به ده شب اول ذواحلّجة يا ده شب عاشورا يا به شب قسم ياد كرده، قرآن از نيمه شب براى عبادت و از سحر 
  .دبر  براى استغفار به عظمت اسم مى

  .مهماىن موسى را در پيشگاه حق با افزودن ده شب كامل كردمي: گويد قرآن مى
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حمّمد صلى اهللا عليه و آله به شب، معراج رفت، و اين مهه دليل براى بزرگى و عظمت شب است، وىل : فرمايد قرآن مى
ها، شب قدر چه  ن واقعّيتبا توّجه به اي. هاى مذكور ما، مهه موقعيت و موقفش شب قدر نبوده است هيچ يك از شب

  :فرمايد كه خداوند مى! اى است العاده شب پرقيمت و چه زمان فوق

َلِة اْلَقْدرِ  َلُة اْلَقْدِر َخيـٌْر ّمْن أَْلِف َشْهرٍ * َو َمآ أَْدَريَك َما َليـَْلُة اْلَقْدرِ * ِإنَّآ أَنزَْلنُه ِىف لَيـْ ِّم تـَنَـزَُّل اْلَملِئَكة َو الرُّوُح ِفيَها بِ * لَيـْ ِإْذِن َر
  »1« »َمْطَلِع اْلَفْجرِ   َسلٌم ِهَى َحىتَّ * ّمن ُكّل أَْمرٍ 

رت از هزار ماه است* داىن شب قدر چيست؟ تو چه مى.* ما قرآن را در شب قدر نازل كردمي فرشتگان و .* شب قدر، 
  ين شب تاا.* شوند هر كارى نازل مى]  تقدير و تنظيم[روح در آن شب به اذن پروردگارشان براى 

______________________________  
  .5 -1): 97(قدر  -)1(

  239: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .سالم و رمحت است] سراسر[دم  برآمدن سپيده

  .به راسىت چه شب با عظمىت است كه به اندازه يك عمر طوالِىن پر بركت ارزش دارد. هزار ماه بيش از هشتاد سال است

  قدر در روايات و تفاسريعظمت شب 

  

  :در بعضى از تفاسري آمده است كه پيغمرب اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود«

يكى از بىن اسرائيل لباس جنگ در تن كرده بود و هزار ماه در اين لباس بود، و آماده بود تا در جهاد در راه خدا شركت  
ا نيز ميّسر مىكند، اصحاب و ياران از اين مرد تعّجب كردند و آرزو دا شد، آيه  شتند چنان فضيلت و افتخارى براى آ

رت است   :در حديث آمده است كه »1« .فوق نازل شد و بيان كرد كه شب قدر از هزار ماه 

اسرائيل كه هشتاد سال عبادت خدا را بدون عصيان اجنام داده بودند سخن به ميان آورد،  پيغمرب اكرم از چهار نفر از بىن
در شب قدر  »2« .كردند، آيه فوق در اين زمينه نازل شد زو كردند، اى كاش آنان هم چنني توفيقى پيدا مىاصحاب آر 
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شود و روح خملوق عظيمى است ما فوق فرشتگان چنانكه در حديثى از حضرت صادق  مهراه با مالئكه، روح نازل مى
  :ل است؟ امام فرمودآيا روح مهان جربئي: عليه السالم نقل شده كه شخصى از حضرت پرسيد

  :فرمايد جربئيل از مالئكه است و روح اعظم از مالئكه است، مگر خداوند منى

  »3« شوند؟ مالئكه و روح نازل مى

______________________________  
، سوره قدر؛ 16، حديث 615/ 5: ، سوره قدر؛ تفسري نور الثقلني409/ 10: جممع البيان ىف تفسري القرآن -)1(

  .8653، حديث 22، باب 458/ 7: الوسائل مستدرك

  .، سوره قدر567/ 4: ، سوره قدر؛ تفسري ابن كثري371/ 6: الدّر املنثور -)2(

  .4، حديث 19، باب 464: ؛ بصائر الدرجات45، حديث 3، باب 64/ 25: حبار األنوار -)3(

  240: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ها و آوردن هر خري و بركىت در آن شب نازل  اين است كه فرشتگان براى تقدير و تعيني سرنوشت ِمْن كلِّ امر منظور از
  .شوند مى

هم قرآن در آن نازل شده، هم عبادت و احياى . شب قدر شىب است آكنده از سالمت و خري و رمحت تا طلوع صبح
د، هم رمحت خاصش شامل حال بندگان شو  آن معادل هزار ماه است، هم خريات و بركات اهلى در آن شب نازل مى

  .شوند گردد و هم فرشتگان و روح در آن شب نازل مى مى

بنابراين شىب است سر تا سر سالمت از آغاز تا پايان، حىت طبق بعضى از روايات در آن شب شيطان در زجنري است و 
  .از اين نظر نيز شىب است سامل و توأم با سالمت

دانيد شب قدر كدام شب  آيا مشا مى: آمده است از امام باقر عليه السالم سؤال شد» تفسري برهان«در حديثى در 
  :است؟ فرمود

  »1« .َكْيَف ال نـَْعِرُف َو اْلَمالِئَكُة َتطُوُف بِنا ِفيها
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  !زنند دانيم در حاىل كه فرشتگان در آن شب گرد ما دور مى چگونه منى

د نفر از فرشتگان اهلى نزد او آمدند و بشارت تولد فرزند براى او چن: در داستان ابراهيم عليه السالم آمده است كه
لّذتى كه ابراهيم عليه السالم از سالم اين فرشتگان برد با متام دنيا برابرى : گويند مى »2« .آوردند و بر او سالم كردند

كنند چه  مؤمنان سالم مىشوند و بر  اكنون بايد فكر كرد كه وقىت گروه گروه فرشتگان در شب قدر نازل مى. نداشت
  .لّذت و لطف و بركىت دارد

   وقىت ابراهيم عليه السالم را در آتش منرودى افكندند، فرشتگان آمدند و بر او سالم

______________________________  
  .23، حديث 53، باب 14/ 94: سوره قدر؛ حبار األنوار 4، ذيل آيه 716/ 5: الربهان ىف تفسري القرآن -)1(

  .69): 11(هود  -)2(

  241: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  شود؟ منى» بـَْرد و سالم«كردند، آتش بر او گلستان شد، آيا آتش دوزخ به بركت سالم فرشتگان بر مؤمنان در شب قدر 

جا بر اّمت  ينشود و در ا جا بر خليل نازل مى آرى، اين نشانه عظمت اّمت حمّمد صلى اهللا عليه و آله است كه در آن
  .آيد اسالم فرود مى

شاهد اين . شود ناميده شده كه مجيع مقّدرات بندگان در متام سال در آن شب تعيني مى» قدر«شب قدر به اين جهت 
  :فرمايد معنا سوره دخان است كه مى

  »1« »ٍر َحكيمٍ ِفيها يـُْفَرُق ُكلُّ امْ * انّا انـَْزْلناُه ِىف َليـَْلٍة ُمبارََكٍة انّا ُكّنا ُمْنِذرينَ 

به اراده [در آن شب هر كار استوارى * امي؛ دهنده بوده به راسىت ما آن را در شىب پربركت نازل كردمي؛ زيرا كه مهواره بيم
  .يابد فيصله مى] خدا

  :گويد اين بيان مهاهنگ با روايات متعددى است كه مى
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سرآمد عمرها و امور ديگر در آن ليله مباركه تفريق و گردد و ارزاق و  ها تعيني مى در آن شب مقّدرات يك سال انسان
  .شود تبيني مى

البته اين مسئله هيچ گونه تضاّدى با آزادى اراده انسان و مسئله اختيار ندارد، چرا كه تقدير اهلى به وسيله فرشتگان بر 
اس ها و لياقت طبق شايستگى   .تهاى افراد و ميزان اميان و تقوا و پاكى نّيت و اعمال آ

هايش از ناحيه خود او فراهم شده و اين نه  كنند كه اليق آن است، يا به تعبري ديگر زمينه يعىن براى هر كس آن مقّدر مى
  .تنها منافاتى با اختيار ندارد بلكه تأكيدى بر آن است

است، لذا  مشهور و معروف در روايات اين است كه قدر در دهه آخر ماه رمضان و شب بيست و يكم يا بيست و سوم
  »2« .داشت ها را احيا مى خوانيم كه در دهه آخر ماه مبارك رسول اهلى متام شب در روايىت مى

______________________________  
  .4 -3): 44(دخان  -)1(

  .2، حديث 156/ 4: ؛ الكاىف2087، حديث 184/ 2: ؛ من الحيضره الفقيه1، حديث 175/ 4: الكاىف -)2(

  242: ، ص11 ه سجاديه، جتفسري و شرح صحيف

  :و در روايىت از حضرت صادق عليه السالم است كه

شب قدر شب بيست و يكم يا بيست و سوم است، حىت هنگامى كه راوى اصرار كرد كدام يك از اين دو شب است و  
  :اگر من نتوامن هر دو شب را عبادت كنم كدام يك را انتخاب كنم؟ امام تعيني نفرمود و افزود: گفت

َلتَـْنيِ ِفيما َتْطُلبُ    »1« .ما اْيَسَر لَيـْ

  .خواهى چه آسان است دو شب براى آنچه مى

خمفى بودن شب قدر در : بسيارى معتقدند »2« .در روايات اهل بيت بيشرت روى شب بيست و سوم تكيه شده است
مهان گونه كه خداوند رضاى  ها امهّيت دهند، هاى ماه مبارك رمضان براى اين است كه مردم به مهه اين شب ميان شب

خود را در ميان انواع طاعات پنهان كرده تا مردم به مهه طاعات روى آورند، و خشمش را در ميان معاصى پنهان كرده تا 
از مهه گناهان بپرهيزند، دوستانش را در ميان مردم خمفى كرده تا مهه را احرتام كنند، اجابت را در ميان دعاها خمفى داشته 
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ه دعاها رو آورند، اسم اعظم را در ميان امسايش پنهان فرموده تا مهه را بزرگ دارند، وقت مرگ را خمفى ساخته تا تا به مه
  .در مهه حال آماده باشند

  :حضرت صادق عليه السالم به علّى بن اىب محزه مثاىل فرمود

دو شب يكصد ركعت مناز فضيلت شب قدر را در شب بيست و يكم و بيست و سوم بطلب و در هر كدام از اين 
  .جباى آور و و اگر بتواىن هر دو شب را تا طلوع صبح احيا بدار و در آن شب غسل كن

  :اگر نتوامن ايستاده اين مهه مناز خبوامن، فرمود: عرض كردم: گويد ابومحزه مى

  در بسرت خبوان و مانعى ندارد در آغاز: اگر نتوامن فرمود: نشسته خبوان، عرض كردم

______________________________  
  .2، حديث 156/ 4: سوره قدر؛ الكاىف 3، ذيل آيه 58، حديث 624/ 5: تفسري نور الثقلني -)1(

ذيب األحكام2، حديث 156/ 4: الكاىف -)2(   .4، حديث 4، باب 58/ 3: ؛ 

  243: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

شوى، درهاى آمسان در ماه رمضان گشوده است، و شياطني در غل و شب خواب خمتصرى بنماىي و بعد مشغول عبادت 
  »1« .»زجنريند و اعمال مؤمنان مقبول است و چه ماه خوىب است ماه رمضان

  احياى شب قدر

  

  :در فضيلت احياى شب قدر مهني بس كه در روايت آمده

َلَة كاَن ابُو َعْبِداللَِّه عليه السالم َمريضاً ُمْدنَِفاً َفاَمَر َفاْخِر  َج اىل َمْسِجِد َرُسوِل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله َفكاَن ِفيِه َحىتَّ اْصَبَح لَيـْ
  »2« .َثالٍث َو ِعْشريَن ِمْن َشْهِر َرَمضانَ 
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امام صادق عليه السالم در مرض مشرف به موت، امر فرمود در شب بيست و سوم او را به مسجد پيامرب بربند، متام 
  .ا صبح روز بيست و سوم رسيدشب را در مسجد بود ت

در شب نوزدهم و بيست و يكم و بيست و سوم قرآن را برگري و باز  : حضرت صادق عليه السالم فرمود: گويد زراره مى
  :روى خود قرار ده و بگو كن و روبه

ْمساُؤَك احلُْْسىن َو ما ُخياُف َو يـُْرجى اْن َجتَْعَلىن ِمْن ُعَتقاِئَك الَّلُهمَّ اّىن اْسئَـُلَك ِبِكتاِبَك اْلُمنـَْزِل، َو ما ِفيِه َو فيِه اْمسَُك االْْكبَـُر َو ا
  .ِمَن النّارِ 

هاى  ات و آنچه در آن است، و در آن است نام بزرگرتت، و نام كنم به حق كتاب نازل شده خدايا از تو درخواست مى
  .آتش دوزخ قرار دهىاينكه مرا از آزادشدگان از . انگيز است و اميدخبش نيكوترت و آنچه بيم

  »3« .خواهى از خدا خبواه و هر چه مى

______________________________  
  .، ذيل تفسري سوره قدر191 -183/ 27: تفسري منونه -)1(

  .8692، حديث 23، باب 474/ 7: ؛ مستدرك الوسائل87، حديث 4، باب 53/ 47: حبار األنوار -)2(

  .8695، حديث 23، باب 475/ 7: ؛ مستدرك الوسائل5حديث  ،53، باب 4/ 94: حبار األنوار -)3(

  244: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :امام صادق عليه السالم درباره احياداران شب بيست و سوم فرمود

ريزند، من اميد  گريند و اشك مى خوشا به حال راكعان و ساجدان آن شب، و آنان كه خطاهاى گذشته را در نظر مى
حضرت صادق عليه السالم از پدرانش از رسول خدا  »1« .كه چنني افرادى از پيشگاه مقدس حق نااميد نشوند  دارم

  :كند صلى اهللا عليه و آله روايت مى

رسول  »2« .ها شب قدر را انتخاب كرد ها ماه رمضان، و از بني شب خداوند از ميان روزها روز مجعه را، و از ميان ماه
  :آله فرمود حق صلى اهللا عليه و
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ُني، َو فيِه َليـَْلٌة َخيـٌْر ِمْن اْلِف هذا َشْهُر َرَمضاَن َشْهٌر ُمباَرٌك، افْـتَـَرَض اللَُّه ِصياَمُه، تـُْفَتُح ِفيِه اْبواُب اجلِْناِن، َو ُتَصفَُّد فيِه الشَّياط
  »3« .يـَُردُِّد ذِلَك َثالَث َمرّاتٍ  -َشْهٍر، َفَمْن ُحرَِمها ُحرِمَ 

شت باز است، و  اين است ماه رمضان، ماه مباركى كه خداوند روزه را در آن واجب فرموده، در اين ماه درهاى 
رت از هزار ماه است در اين ماه مبارك قرار دارد، كسى كه از آن حمروم شود از  شياطني در غل و زجنريند، شب قدر كه 

  .استاين مسئله را حضرت سه بار فرموده  -اش حمروم شده بركات عظيمه

دارى در آن فضاى ملكوتى به جلد  در باب امهّيت شب قدر و اعمال و اذكار و اوراد وارده در آن، و كيفّيت شب زنده
  و» زاد املعاد«و » حبار األنوار« 94

______________________________  
  .5، ذيل حديث 53، باب 4/ 94: حبار األنوار -)1(

  .8660، حديث 32، باب 63/ 6: ؛ مستدرك الوسائل9حديث ، 53، باب 7/ 94: حبار األنوار -)2(

  .1، حديث 301: ؛ األماىل، شيخ مفيد41، حديث 46، باب 366/ 93: حبار األنوار -)3(

  245: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .مراجعه مناييد» مفاتيح اجلنان«

  تفسري سوره قدر

  :قدر نقل شده است در تفسري فرات الكوىف، حديثى متفاوت در شأن شب

  :فرمايد امام صادق عليه السالم در تفسري سوره قدر مى

َلِة اْلَقْدرِ    ِإنَّآ أَنزَْلنُه ِىف لَيـْ

َلَة اْلَقْدِر َو إِ  ا ُمسَِّيْت اللَّيـَْلُة فاِطَمُة َو اْلَقْدُر اللَُّه، َفَمْن َعَرَف فاِطَمَة َحقَّ َمْعرَِفِتها فـََقْد أَْدَرَك َليـْ فاِطَمَة ِألَنَّ اْخلَْلَق ُفِطُموا َعْن منَّ
   َو قـَْولُهُ ) اْو ِمْن َمْعرِفَِتها(َمْعرَِفِتها 

َلُة اْلَقْدِر َخيـٌْر ّمْن أَْلِف َشْهرٍ * َو َمآ َأْدَريَك َما َليـَْلُة اْلَقْدرِ    لَيـْ
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  .َخيـٌْر ِمْن أَْلِف ُمْؤِمٍن َو ِهَى امُّ اْلُمْؤِمننيَ   يـَْعىن

  لِئَكُة َو الرُّوُح ِفيَهاتـَنَـزَُّل اْلمَ 

   َمُة عليها السالمَو اْلَمالِئَكُة اْلُمْؤِمُنوَن الَّذيَن َميِْلُكوَن ِعْلَم آِل ُحمَمٍَّد صلى اهللا عليه و آله َو الرُّْوُح اْلُقُدِس ِهَى فاطِ 

ِّم ّمن ُكّل أَْمرٍ    َمْطَلِع اْلَفْجرِ   َسلٌم ِهَى َحىتَّ * ِبِإْذِن َر

  »1« . َخيْرَُج اْلقاِئُم عليه السالمَحىتَّ   يـَْعىن

خداوند است، پس هر كه » القدر«فاطمه عليها السالم است و منظور از » ليلة«مقصود از  ِإنَّآ أَنزَْلنهُ ِىف َليـَْلِة اْلَقْدرِ   در آيه
فت حقيقى او حق فاطمه را بشناسد، شب قدر را درك كرده است و مهانا او فاطمه ناميده شد چون مردم از كسب معر 

  .اند باز مانده

َلُة اْلَقْدِر َخيـٌْر ّمْن أَْلِف َشْهرٍ * َو َمآ أَْدَريَك َما َليـَْلُة اْلَقْدرِ  :و گفته خداوند رت از هزار مؤمن است  لَيـْ مقصود اين است كه او 
  .باشد كه فاطمه مادر مؤمنان مى

جان پاك » روح«. نان عاملى هستند كه داراى دانش خاندان و اهل بيت نبّوتندمؤم» مالئكه« تـَنَـزَُّل اْلَملِئَكُة َو الرُّوُح ِفيَها و
  .و قدسى فاطمه عليها السالم است

ِّم ّمن ُكّل أَْمرٍ  و يعىن تا هنگامى كه حضرت حجت قائم آل حممد عليه السالم ظهور  َمْطَلِع اْلَفْجرِ   َسلٌم ِهَى َحىتَّ * ِبِإْذِن َر
  .منايد

______________________________  
  .69، حديث 3، باب 97/ 25: ؛ حبار األنوار747، حديث 581: تفسري فرات الكوىف -)1(

  246: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :و نيز فرمود

ِّم ّمن ُكّل أَْمرٍ    ِبِإْذِن َر

  »1« .ُحمَمٍَّد َو َعِلىٍّ َسالمٌ   َأْى ِبُكلِّ َأْمٍر ِإىل
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كنند و در سالمت و  فرشتگان برنامه هر امرى و رخدادى را بر حممد صلى اهللا عليه و آله و على عليه السالم تسليم مى
  .منايند رمحت، امور را تا دميدن سحرگاهان؛ تقدير و حتكيم مى

عجالن سكوىن مناسب با روايت فوق در تشريح حمور بودن فاطمه و باب معراج وحى و نبّوت، حديثى از عبدالّله بن 
  :از امام باقر عليه السالم شنيدم كه فرمود: گويد است كه مى

ا عرش پروردگار، و در دل خانه  خانه على و فاطمه از غرفه هاى پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله است و سقف خانه آ
ا روزنه ر ساعت و پلك بر هم زدن، در شب و روز و در ه. آيد اى به عرش است كه وحى فرشتگان از آجنا فرود مى آ

ها را براى ابراهيم گشود تا چشمش  خداوند تبارك و تعاىل آمسان. روند آيند و باال مى فوج فوج فرشتگان بدون وقفه فرود مى
خداوند نريوى ديد حممد و على و فاطمه و حسن و حسني عليهم . به عرش افتاد و قدرت نظر كردن او را افزون كرد

ا سقفى جز عرش نبود، و خانه داده كه عرش را در ميان خانه خود مشاهده مىالسالم را افزايش  هاى  كردند؛ و براى آ
ا سقفش؛ عرش رمحان است و حمل عروج دسته دسته بدون توّقف فرشتگان و روح مى هاى اهل  هر يك از خانه. باشد آ

ِّم ّمن ُكّل أَْمرٍ  تـَنَـزَّلُ  :به دليل آيه. بيت عليهم السالم خانواده معراج مالئكه است َسلٌم ِهَى * اْلَملِئَكُة َو الرُّوُح ِفيَها ِبِإْذِن َر
  َمْطَلِع اْلَفْجرِ   َحىتَّ 

  :گفتم). براى مهه امرى(به كل امر : فرمود) از هر امرى( ّمن ُكّل أَْمرٍ  :گفتم

______________________________  
  .116، حديث 39، باب 145/ 36: األنوار؛ حبار 746، حديث 581: تفسري فرات الكوىف -)1(

  247: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

كند و در طول هر  داللت بر وحدت مى» ليلة«در » ة«. يك شب است ليلة القدر »1« .آرى: اينگونه نازل شده فرمود
گر برترى داد و آن را هاى هزار ماه دي هاى ماه رمضان را بر شب سپس خداوند يك شب را از شب. سال يك شب است

  .شب قدر ناميده است

پروردگار براى اهداى تورات، حضرت موسى عليه السالم را به مناجات شبانه . اى دارد شب در مسائل معنوى جايگاه ويژه
  .فرا خواند

ّجد را، هنگام سحرگاهان بر مى   .مشرد قرآن، زمان مناسب براى استغفار و 
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هاى شبانه  له به آمسان هنگام شب بوده است و پيامرب مأمور شد كه مناجات و عبادتعروج پيامرب صلى اهللا عليه و آ
  .حىت خداوند چند بار به شب سوگند ياد كرده است. داشته باشد

از اين رو بيشرت كرامات و ارتباطات و راز و نياز خملوقات با خالق خويش، شب هنگام است؛ زيرا در شب بيشرت مردم از 
فضيلت عبادت و نيايش در آن، نيز از اعمال عبادى روز، . ت دارند، بيشرت به ياد پروردگارشان هستندامور دنيوى فراغ

  .تر است افزون

اگر اهل . رمز تقارن شب تقدر بشر با شب نزول قرآن، شايد اين مطلب باشد كه سرنوشت بشر وابسته به قرآن است
  .گردند قرآن باشند نيكبخت و گرنه نگون خبت مى

باشد   آيا شب قدر مهان شىب مى! به رسول خدا صلى اهللا عليه و آله عرض كردم؛ اى پيامرب خدا: گويد غفارى مىابوذر 
شده است و پس از رحلت آنان، امر در آن شب تعطيل شده  كه در عهد انبيا عليهم السالم نيز امر بر آنان نازل مى

  :است؟ حضرت فرمود

______________________________  
  .792: ؛ تأويل اآليات الظاهرة70، حديث 3، باب 97/ 25: حبار األنوار -)1(

  248: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اصبغ بن نباته از حضرت على عليه السالم روايت منوده كه پيامرب خدا  »1« .خري، شب قدر تا روز قيامت باقى است
  :صلى اهللا عليه و آله به من فرمود

خداوند تبارك و تعاىل : پس حضرت فرمود! نه، اى رسول خدا: ىن معىن شب قدر چيست؟ عرض كردمآيا ميدا! يا على
گريى منوده است و در آنچه خداى  آنچه در آن شب، تقدير و سرنوشِت انسان تا روز قيامت خواهد بود، حتكيم و اندازه

بيان حقيقت باطنّيه شب قدر  »2« .اده استعز و جل به واليت تو و واليت امامان از نسل تو تا روز قيامت، فرمان د
  .گنجد؛ مهانگونه كه حتديد به زمان و مكان و عدد در حّد اشاره، براى درك حمدود انسان است در الفاظ و مجالت منى

رت از هزار ماه است َليـَْلُة اْلَقْدِر َخيـٌْر ّمْن أَْلِف َشْهرٍ  يك مرتبه است با اينكه شب قدر در هر سال . شب قدرى كه برتر و 
  .شود و هزار ماه هشتاد و چهار سال مى

رت از هشتاد و چهار سال است؛ نكته: خداوند نفرمود   :اش اين است شب قدر 
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مقصود حق، حتديد به حّد معّيىن نيست و فضيلت شب قدر از ابتدا تا انتهاى اين جهان از مهه اوقات ديگر بيشرت 
  .كنايه از كّل روزهاستوىل چون هزار، عدد كاملى است  . است

بنابراين هزار، عدد كاملى است و تنها رمزى است كه اگر تا آخر جهان، عمر و زندگى انسان بدون كسب كماىل معنوى 
  .سپرى شود هيچگونه ارزشى ندارد، چه رسد به اينكه آن عمر در راه ستم كردن به ديگران يا در مسري شيطان باشد

______________________________  
، سوره 354/ 10: ؛ تفسري الربهان792: ؛ تأويل اآليات الظاهرة71، حديث 3، باب 97/ 25: حبار األنوار -)1(

  .قدر

  .1، حديث 315: ؛ معاىن األخبار38، حديث 53، باب 18/ 94: حبار األنوار -)2(

  249: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ترين و برترين موجودات، حضرت ختمى مرتبت صلى  شب قدر اشاره به كامل هزار ماه، كنايه از متامى خملوقات است و
اهللا عليه و آله كه در حقيقت مظهر ليلة القدر است و پس از ايشان اهل بيت معصومني عليهم السالم به ويژه حضرت 

  .باشند بقية الّله االعظم عليه السالم مى

امساى اعظم اهلى، در نّىب گرامى صلى اهللا عليه و آله جتّلى كرده خداوند هزار و يك اسم دارد كه در شب قدر، مهه آن 
  .است

  شأن نزول سوره قدر

  

  :در داستان نزول سوره قدر آمده است

پيغمرب گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله در : امام حسن جمتىب عليه السالم از پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله نقل فرمود
پس حضرت از اين خواب . خوانند روند و خطبه مى امّيه يكى پس از ديگرى بر باالى منرب ايشان مىخواب ديد قوم بىن 

  .جربئيل نزد ايشان رفت و تسليت داد و سوره كوثر و سوره قدر را ابالغ كرد. دلتنگ و ناراحت شد
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  :گويد سهل ساعدى مى

آن حضرت . روند هاىي بر فراز منربش باال و پايني مى وزينهها و ب پيغمرب خدا صلى اهللا عليه و آله در عامل خواب ديد ميمون
  .از ديدن اين خواب غمگني و ناراحت گرديد، پس از اين حكايت، هرگز كسى ايشان را خندان نديد تا رحلت فرمود

  :گويد قاسم بن فضل حرّاىن مى

  :فرمايد ادق عليه السالم در اين باره مىامام ص »1« .اميه را برمشردمي هزار ماه بوده است وقىت مّدت حكومت دودمان بىن

روند و مردم را از راه هدايت  امّيه از منربش باال مى رسول خدا صلى اهللا عليه و آله در عامل خواب مشاهده منود كه بىن
  .پس شب را اندوهگني به صبح رسانيد. گردانند برمى

چه شده تو را غمگني و افسرده ! ى اهللا عليه و آلهاى رسول خدا صل: جربئيل عليه السالم بر او نازل شد و عرض كرد
  !بينم؟ مى

______________________________  
  .36/ 4: ؛ املناقب، ابن شهر آشوب7، حديث 19، باب 59/ 44: حبار األنوار -)1(

  250: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .كنند روند و مردم را گمراه مى اال مىامّيه از منربم ب ديشب خواب ديدم كه بىن! اى جربئيل: فرمود

به آن خداىي كه تو را بر حق به نبّوت مبعوث كرده است من اطّالعى بر آن نداشتم سپس به آمسان : جربئيل عرض كرد
  :اى از قرآن فرود آمد و آن آيه عروج كرد و در مّدت كوتاهى با آيه

  »1« »َعنـُْهم مَّا َكانُواْ ُميَتـَُّعونَ   َمآ َأْغَىن * م مَّا َكانُواْ يُوَعُدونَ ُمثَّ َجآَءهُ * أَفـََرَءْيَت ِإن مَّتـَّْعنُهْم ِسِننيَ 

ره ديد مى* مندى و برخوردارى دهيم، پس خرب ده اگر ما آنان را سالياىن  شدند، به سراغشان  سپس آن عذاىب كه به آن 
  .از آنان دفع خنواهد كرد] راعذاب [يافتند  مهواره از آن برخوردارى مى]  چند سال[آنچه را .* آيد

  :و مهچنني آيه

َلِة اْلَقْدرِ  َلُة اْلَقْدِر َخيـٌْر ّمْن أَْلِف َشْهرٍ * َو َمآ أَْدَريَك َما َليـَْلُة اْلَقْدرِ * ِإنَّآ أَنزَْلنُه ِىف لَيـْ   »2« »لَيـْ
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رت از * داىن شب قدر چيست؟ تو چه مى.* ما قرآن را در شب قدر نازل كردمي   .هزار ماه استشب قدر، 

رت از هزار ماه سلطنت بىن   »3« .امّيه قرار داد و خداوند مّنان شب قدر را براى پيامربش 

  رمز خمفى بودن شب قدر

  و اما رمز خمفى بودن شب قدر در چيست؟

______________________________  
  .207 -205): 26(شعراء  -)1(

  .3 -1): 97(قدر  -)2(

  .36، حديث 2، باب 77/ 28: ؛ حبار األنوار10حديث ، 159/ 4: الكاىف -)3(

  251: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  از شب قدر برامي خرب بده؟: از امام باقر عليه السالم از شب قدر پرسيدم كه: گويد عبدالواحد انصارى مى

  .در يكى از دو شب بيست و يكم يا بيست و سوم خبواه: حضرت فرمود

ا را به تنهاىي ياد بفرما، فرمود يكى: عرض كردم شود كه در هر دو شب، عمل نيك اجنام داده و كوشش  چه مى: از آ
  :هاى رمضان اين باشد كه ها در بني شب شايد جهت خمفى بودن اين شب »1« .مناىي

اللت شأن مهچنان كه خداوند اسم اعظم خود را در بني امساى حسناى خود پنهان داشته، شب قدر را هم به خاطر ج
  .ها، پنهان نگه داشته است در بني شب

هاى متعّددى را به عبادت بپردازند تا آنان كه شب را درك كردند  شايد خمفى بودن اين شب براى اين باشد كه مردم شب
ره اند از باقى شب مغرور نشوند و كساىن كه درك نكرده ى ماه ها هاى فراوان شب ها حمروم نشوند و بندگان به شوق درِك 

  .مبارك، از راه عبادت و نيايش بكوشند و بر اخالص و بندگى خويش بيافزايند، تا مورد رمحت و غفران حق قرار گريند
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رود، در طلب مغفرت و رمحت و عافيت و معرفت  هاىي كه احتمال شب قدر مى پس شايسته است هر بنده خدا در شب
هرا عليها السالم، شب زنده دارى و احيا بدارد و شكر منعم و اهل بيت عليهم السالم به ويژه مقام عصمت فاطمه ز 

  .هاى عظيم الشأن را به دست آورد توفيق پرفيض آن شب

  :اند كه به حضرت فاطمه زهرا عليها السالم چنني گفته» ليلة القدر«برخى از عرفا در تفسري 

قربستان بقيع، : لسالم هم در سه مكانشب قدر بني سه شب مشهور خمفى است مهانطور كه قرب فاطمه زهرا عليها ا
  .باشد روضه بني حمراب و منرب در مسجد النىب و خانه خود، نزد قرب پدرش رسول الّله صلى اهللا عليه و آله پنهان مى

______________________________  
  .194: ؛ إقبال األعمال4، حديث 7، باب 149/ 95: حبار األنوار -)1(

  252: ، ص11 اديه، جتفسري و شرح صحيفه سج

َظْرَت ِفيِه َو َأِعنَّا َعَلى ِصَياِمِه اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو َأْهلِْمَنا َمْعرَِفَة َفْضِلِه َو ِإْجَالَل ُحْرَمِتِه َو التََّحفَُّظ ِممَّا حَ » 6«[ 
َو » 7«ا يـُْرِضيَك َحىتَّ َال ُنْصِغَي بَِأْمسَاِعَنا ِإَىل َلْغٍو َو َال ُنْسرَِع ِبأَْبَصارِنَا ِإَىل َهلٍْو ِبَكفِّ اجلََْوارِِح َعْن َمَعاِصيَك َو اْسِتْعَماِهلَا ِفيِه مبَِ 

ْلَت َو َال تـَْنِطَق أَْلِسَنتـَُنا ِإالَّ ِمبَا ا ِإالَّ َما َأْحلَ َحىتَّ َال نـَْبُسَط أَْيِديـََنا ِإَىل َحمُْظوٍر َو َال َخنُْطَو ِبَأْقَداِمَنا ِإَىل َحمُْجوٍر َو َحىتَّ َال َتِعَي بُطُونـُنَ 
لِّْص َذِلَك ُكلَّهُ ِمْن رَِئاِء اْلُمرَاِئَني َو َمثـَّْلَت َو َال نـََتَكلََّف ِإالَّ َما يُْدِين ِمْن ثـََواِبَك َو َال نـَتَـَعاَطى ِإالَّ الَِّذي َيِقي ِمْن ِعَقاِبَك ُمثَّ خَ 

  ] َرُك ِفيِه َأَحداً ُدوَنَك َو َال نـَْبَتِغي ِفيِه ُمرَاداً ِسَواكَ ُمسَْعِة اْلُمْسِمِعَني َال َنشْ 

بر حمّمد و آلش درود فرست، و شناخت برترى اين ماه، و بزرگ داشت احرتامش را، و خوددارى از آنچه كه در ! خدايا
ا در اين ماه ممنوع كردى، به ما اهلام فرما، و ما را به روزه داشنت اين ماه، و حفظ اندامما ن از گناهانت و به كار گرفنت آ

كند يارى ده، تا با گومشان به گفتار لغو گوش نكنيم، و با چشممان به متاشاى هلو نشتابيم، و  آنچه كه تو را خشنود مى
هامان جز آنچه را  هامان به سوى ممنوعى نرومي، و شكم هامان را به جانب حرامى نگشاييم، و با گام تا جاىي كه دست

اى جز آنچه ما را به  اى گويا نشود، و عمل و وظيفه كردى، در خود جاى ندهد، و زبامنان جز به آنچه تو گفته  حالل
   كند، متحّمل ثواب تو نزديك مى

  253: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج
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طلىب شهرت  رياى رياكاران، و شهرتآنگاه مهه اينها را از . دارد، اجنام ندهيم نشومي، و جز آنچه ما را از كيفر تو نگاه مى
اى كه كسى را جز تو در اعماملان شريك نكنيم، و مقصد و منظورى در آن اعمال غري  طلبان، خالص و پاك فرما؛ به گونه

  .تو نطلبيم

   فضيلت و حرمت ماه مبارك رمضان

بيان ثواب . اسالمى نيست اى جز مراجعه به معارف براى شناخت عظمت و امهّيت و موقعيت ماه مبارك رمضان چاره
عبادات و اعمال و اخالقيات و اجنام امور خري در روايات و اخبار نشانگر اين است كه ماه رمضان در ميان متام ايّام 

  .سال از امتيازات بسيار مهمى برخوردار است

  :رسول حق صلى اهللا عليه و آله فرمود

در ماه من يك روز روزه بدارد او را در قيامت شفاعت كنم، و شعبان ماه من است، و ماه رمضان ماه خداوند، هر كس 
اش مورد مغفرت قرار خواهد گرفت، و هر كس سه روز از ماه  هر كس دو روز از ماه مرا روزه بدارد گناهان گذشته و آينده

زبانش را حفظ كند  كارت را از سر بگري، و هر كس ماه رمضان را روزه بگريد و شهوت و: گويند مرا روزه بگريد به او مى
كنند، و در دارالقرارش  شود و او را از آتش جهّنم آزاد مى اش خبشيده مى و از آزار مردم بپرهيزد، گناهان گذشته و آينده

  »1« .كنند كه متام گنهكاران از اهل توحيد جنات يابند دهند و شفاعتش را به تعدادى قبول مى جاى مى

______________________________  
  .1، حديث 19: ؛ األماىل، شيخ صدوق24، حديث 46، باب 356/ 93: حبار األنوار -)1(

  254: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

   فضيلت رمضان در كالم رسول خدا صلى اهللا عليه و آله

  

هللا عليه و آله روزى كند كه رسول خدا صلى ا حضرت رضا عليه السالم از پدرانش از امري املؤمنني عليه السالم روايت مى
  :براى ما درباره فرا رسيدن ماه رمضان چنني فرمودند
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  .به حقيقت كه ماه خدا با بركت و رمحت و مغفرت به سوى مشا روى آورد! اى مردم

رتين ماه رتين ايّام، و شب ماهى است كه نزد خداوند  رتين شب ها، و ايّامش  ها، و ساعاتش برترين  هايش 
  .هاست ساعت

هاى  ايد، و خداوند در اين ماه مشا را اهل كرامت قرار داده، نـََفس ن ماهى است كه در آن به ضيافت خدا دعوت شدهاي
  .مشا در اين ماه تسبيح، و خوابتان عبادت، و اعمالتان مقبول، و دعاى مشا در اين ماه مستجاب است

از جنابش خبواهيد كه مشا را به روزه گرفنت و تالوت قرآن هاى خاىل از آلودگى  هاى پاك خبوانيد، و با قلب خدا را به نّيت
  .موّفق بدارد، شقى و بدخبت در اين ماه بزرگ كسى است كه از مغفرت حق حمروم گردد

در اين ماه از گرسنگى و تشنگى خود به گرسنگى و تشنگى قيامت توّجه كنيد، به فقرا و مساكني صدقه دهيد، بزرگانتان 
  .رتها ترحم كنيد و صله ارحام جبا آوريدرا احرتام و به كوچك

زبان را از آنچه بر زبان حرام است حفظ كنيد، و چشم از آنچه حالل نيست بپوشيد، و گوش از آنچه نبايد بشنويد 
  .نگاه داريد، به ايتام ببخشيد تا به ايتامتان ببخشند

رتين ساعات است، از گناهان خود به پيشگاه حمبوب توبه كنيد، و به وقت منازها دست به د عا برداريد، كه آن ساعات 
گويد  دهد چون خبوانندش، و پاسخ مى نگرد، آنان را جواب مى و وقىت است كه خداوند با نظر رمحت به بندگانش مى

  .كند چون دعا كنند چون صدايش بزنند، و مستجاب مى

  255: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اعمال مشاست، آن را با استغفار آزاد كنيد، و پشت مشا از بار گناهان سنگني است آن را با وجودتان در گرو ! اى مردم
طوالىن كردن سجود سبك مناييد، و بدانيد كه حضرت حق قسم ياد كرده منازگزاران و سجده كنندگان را عذاب ننمايد، و 

  .آنان را در قيامت از عذاب نرتساند

مؤمىن افطار دهد ثوابش نزد حق مهانند آزاد كردن يك بنده در راه خداست، و گناهان   هر يك از مشا در اين ماه به! مردم
خود را از آتش : مهه ما قدرت بر اين كار را ندارمي، فرمود! يا رسول اللَّه: عرضه داشتند. گردد اش قرين مغفرت مى گذشته

  .باشد دار جهّنم نگاه داريد گرچه به نصف خرما يا يك مقدار آب دادن به روزه
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م در روزى كه قدم! اى مردم ها  هر كس در اين ماه اخالقش را نيكو كند براى خود جواز عبور از صراط آماده كرده آ
لغزد، و هر كس در اين ماه به زير دستش مهه امور را سبك بگريد خداوند حسابش را سبك خواهد گرفت، و هر كس  مى

وز جزا از غضبش حفظ خواهد كرد، و هر كس در اين موقع يتيمى را گرامى شّرش را از مردم حفظ كند خداوند او را در ر 
بدارد خداوند در قيامت او را گرامى خواهد داشت، و هر كس صله رحم كند خداوند او را در حمشر به رمحتش متصل  

  .كند، و رمحتش را در روز جزا از قاطع رحم قطع منايد

رهثواب مناز مستحىب در اين ماه برائت از آتش   .اش بيشرت است ، و اداى واجب در اين زمان هفتاد برابر از زمان ديگر 

منايد،  اى را سبك كند ميزانش را سنگني مى كسى كه در اين ماه زياد بر من صلوات فرستد خداوند روزى كه ميزان عده
  .تالوت يك آيه در اين ماه اجرش به مانند ختم يك قرآن است در غري اين ماه

شت در اين ماه باز است از خدا خبواهيد كه به روى مشاد! اى مردم   رهاى 
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نبندد، و درهاى جهّنم بسته است از او تقاضا كنيد كه به روى مشا باز نكند، و شياطني در اين ماه در غل و زجنريند از 
  .حضرتش متّنا كنيد كه آنان را بر مشا مسّلط ننمايد

  :فرمايد امري املؤمنني عليه السالم مى

رتين عمل در اين : رتين عمل در اين ماه چيست؟ فرمود! يا رسول اللَّه: جا از جاى برخاستم و عرضه داشتم من در اين
  .ماه خوددارى از حمارم اهلى است

  علت گريه مشا چيست؟: اين وقت رسول حق گريست، عرضه داشتم

كننده ناقه صاحل ضربىت بر تو وارد  ترين مردم و مهپايه پى بينم كه بدخبت كنم، گويا تو را در مناز مى مىبراى تو گريه : فرمود
  .شود كند كه حماسنت به خون سرت خضاب مى مى

قاتلت قاتل من است، دمشنت دمشن من است، : سپس گفت. آرى: در آن وقت دينم سامل است؟ فرمود: عرضه داشتم
  .ا گوى به من است، زيرا تو جان مىن و روح تو روح من است و طينت تو طينت من استناسزا گوى به تو ناسز 
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خداوند مرا آفريد و تو را پديد آورد و هر دوى ما را انتخاب منود، مرا براى نبوت، تو را براى امامت، منكر امامت تو 
  .منكر نبوت من است

  .ه من در اّمتم در حيات و ممات مىنتو جانشني من و پدر فرزندان من و شوهر دخرت من، و خليف

رتين آفريدگان قرار داد  ى من است، قسم به آن كه مرا مبعوث به رسالت كرد و به عنوان  ى تو  امر تو امر من است، 
  »1« .اش در ميان بندگاىن هر آينه تو حجت خدا بر مردم و امني سّر او و خليفه

______________________________  
، 18، باب 314و  313/ 10: ؛ وسائل الشيعة25، حديث 46، باب 358 -356/ 93: ر األنوارحبا -)1(

  .13494حديث 
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  :كند كه رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود امام رضا عليه السالم از پدران بزرگوارش روايت مى

رود، هر   گردد، درجات باال مى شود، سّيئات حمو مى ، حسنات در آن اضافه مىبه حقيقت كه ماه رمضان ماه بزرگى است
آمرزد، و هر كس به زير دست نيكى كند مورد مغفرت قرار  كس در اين ماه صدقه خمتصرى بدهد خداوند او را مى

رسد، و هر   حق مىشود، و هر كس خشمش را فرو خورد به غفران  گريد، و هر كس اخالقش را نيكو منايد آمرزيده مى مى
  .شود كس صله رحم منايد خبشيده مى

ها  رود، خوىب رود با غفران ذنوب مى آيد، و وقىت مى آيد با بركت و رمحت مى هاى ديگر نيست، وقىت مى اين ماه چون ماه
ب در اين شود، و اعمال خري در اين ماه قبول درگاه حق است، دو ركعت مناز مستح در اين ماه به چند برابر حماسبه مى

بدخبت كسى است كه بدون آمرزش گناه از اين ماه بريون رود، در اين وقت : سپس فرمود. ماه غفران اهلى را به دنبال دارد
  »1« .اند هاى حق رسيده مبتال به خسارت شده در حاىل كه نيكوكاران به جايزه

 ام يك قطره از درياى تو هسىت
 

 ام يك نشئه از صهباى تو مسىت

  كىن ُدّر يتيم مى گر قبومل
 

 رانيم از خود كف درياى تو

  حسن تو نور دل بيناى من
 

 عشق من زيب رخ زيباى تو
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 چشم تو مفتون سر تا پاى خود
 

 چشم من حريان سر تا پاى تو

  آبروى مشع و مه را رخيت دوش
 

 آفتاب روى بزم آراى تو

  فزايد شور بر شور دمل مى
 

 تو هاى كند لب چون تبّسم مى

  آه من از تاب آن زلف سياه
 

 شور من از لعل شّكر خاى تو

  

______________________________  
  .2، حديث 54: ؛ األماىل، شيخ صدوق29، حديث 46، باب 361/ 93: حبار األنوار -)1(
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 هر كه سودا كرد با تو سود برد
 

 از سوداى توفيض را سر رفت 

  

  )فيض كاشاىن(

   فضيلت رمضان در كالم امام صادق عليه السالم

  

  :امام صادق عليه السالم فرمود

چون در ماه مبارك روزه گرفتيد زبان از دروغ نگهداريد، چشم از حرام بپوشيد، با يكديگر بر سر امور ناچيز دنياىي و 
مسائل زندگى نزاع و دعوا نكنيد، بر هم حسد نورزيد، از يكديگر غيبت ننماييد، جدال نكنيد، دروغ نگوييد، مباشر با 
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هم خشم نگرييد، به يكديگر ناسزا ندهيد، مشاتت نكنيد، سسىت نورزيد، زنان نشويد، با يكديگر خمالفت ننماييد، بر 
  .دعوا نكنيد، آزار نرسانيد، ستم ننماييد، بدرفتارى نكنيد، ملول و ىب قرار نشويد، و از ياد خدا و مناز غفلت ننماييد

دروغ و افرتا، دمشىن و  گريى كنيد، و از قول زور و مالزم سكوت و بردبارى و صرب و صدق باشيد، از اهل شر كناره
م زىن بپرهيزيد   .بدگماىن، و غيبت و دو 

مشرف به آخرت و منتظر رسيدن ايّام رخت بر بسنت باشيد، به انتظار وعده خدا به سر بريد، و براى لقاء اللَّه توشه 
  .رس استاى كه از مواليش در ت سپارى بنده برداريد، بر مشا باد به آرامش و وقار و خشوع و خضوع و خاك

  .نيكوكار و ترسناك از عذاب، و اميدوار به رمحت، و در حالت رعب و ترس، و رغبت و ميل به حقايق باشيد

ها متيز گردد، تربّى از دمشنان حق برايتان  ها از آلودگى قداست پيدا كند، جسم از آلودگى قلب از عيوب پاك شود، باطن
   ز متام جهات به دوسىت حق برسان و آن به اينات را با سكوت ا حاصل شود، ماه روزه است روزه

  259: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ى شده ان  اى بپرهيزى، و حّق خشيت را در باطن و ظاهر جباى آورى،  صورت است كه از آنچه در آشكار و 
هاى حضرت  هستيت را براى خواستهداريت به او واگذار كىن، و دل براى او فارغ مناىي، و مهه  وجودت را در ايّام روزه

  .دوست مايه بگذارى

اى، و به  اى، و امرش را در امر روزه اطاعت كرده دار شده چون اين امور را رعايت كردى به حقيقت روزه براى خدا روزه
  .اى ات كاسته هر مقدار از اين امور كم بگذارى از واقعّيت و معنوّيت روزه

  :مودپدرم حضرت باقر عليه السالم فر 

  :پيامرب صلى اهللا عليه و آله شنيد زىن كنيزش را ناسزا گفت، غذا خواست و به آن زن فرمود

اى است كه كنيزت را در آن ناسزا گفىت؟ روزه فقط از خوردن و آشاميدن  اين چه روزه: ام، فرمود روزه: خبور، عرضه داشت
ها قرار داده، قول بد روزه را به افطار  بد و متام بدىنيست، خداوند روزه را به غري از خوردن و آشاميدن حجاب بني ع

در هر صورت، برابر روايات و اخبار فراواىن كه در جهت ماه  »1« گري كم و گرسنه زياد است؟ كشاند، چقدر روزه مى
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ان مبارك رمضان از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و ائمه معصومني عليهم السالم رسيده، روزه حقيقى در ماه رمض
  .دارش از متام گناهان ظاهرى و باطىن بپرهيزد اى است كه روزه روزه

______________________________  
، حديث 2، باب 22و  21: ؛ نوادر االشعرى16، ذيل حديث 36، باب 293 -292/ 93: حبار األنوار -)1(

10.  
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ْدَت َو فـُُروِضَها الَّ اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَ » 8«[  ِيت فـََرْضَت ى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو ِقْفَنا ِفيِه َعَلى َمَواِقيِت الصََّلَواِت اخلَْْمِس ِحبُُدوِدَها الَِّيت َحدَّ
َا الَِّيت َوقَّتَّ  َا َو أَْنزِْلَنا ِفيَها َمْنزَِلَة اْلُمِصيِبنيَ » 9«َو َوَظائِِفَها الَِّيت َوظَّْفَت َو أَْوَقاِ ِ َا اْلُمَؤدِّيَن َهلَا ِيف َأْوقَا  ِلَمَناِزِهلَا اْحلَاِفِظَني ِألَرَْكاِ

يِع فـََواِضِلَها َعَلى َأَمتِّ الطَُّهوِر َو َأْسَبِغِه َو  -َصَلَواُتَك َعَلْيِه َو آِلهِ  -َعَلى َما َسنَُّه َعْبُدَك َو َرُسوُلكَ  ِيف رُُكوِعَها َو ُسُجوِدَها َو مجَِ
ُشوِع َو أَبـَْلِغهِ أَبـَْنيِ    ]  اخلُْ

ا معني كردى، و  بر حممد و آلش درود فرست و ما را در اين ماه، بر اوقات منازهاى پنج! خدايا گانه، با آداىب كه براى آ
ا مقّرر منودى، و اوقاتى كه تعيني كردى آگاه ساز، و ما را  ا واجب فرمودى، و شروطى كه حمض آ واجباتى كه جهت آ

اند، كساىن كه حفظ كننده  هاى آن رسيده گانه، در رتبه كساىن قرار ده، كه به مراتب و منزلت اى اين منازهاى پنجدر اد
ايند، و هر يك از پنج مناز را در اوقات خمصوص به خودش ادا مى كنند، و بر پايه آن كميت و كيفيىت كه بنده و  اركان آ

ريع فرموده و بيان كرده، در ركوع و سجودش و مهه فضايل و درجاتش، با  رسولت كه درود تو بر او و خاندانش باد؛ تش
  .ترين مرتبه خشوع و رساترينش ترين طهارت و روشن كامل
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  مسئله با عظمت مناز

، به صورت تكليفى واجب اى اهلى است كه از شروع حيات انسان در زمني مناز واقعيىت ملكوتى و حقيقىت عرشى و مسئله
  .در جهت رشد و كمال و تربيت اين موجود برتر به او ارائه شده است

مناز گفتگوى عاشق با معشوق، حمّب با حمبوب، مملوك با مالك، عبد با موال، فقري با غىن، و ذليل با عزيز، و مّيت با زنده 
  .است
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راه مستقيم به سوى مقصد اعلى، و وسيله قرب انسان به حق، و  اى نوراىن، و روشى متني، و مناز عبادتى جامع، و برنامه
  .العاملني است زمينه ساز حتصيل لقا و وصال حضرت دوست، و موجب رضايت و خشنودى وجود مقدس ربّ 

   مناز در روايات

  

  :فرمايد رسول الّله صلى اهللا عليه و آله مى

  »1« .الرَّبِّ َعزََّوَجلَّ، َفِهَى ِمْنهاُج اْالْنِبياءِ الصَّالُة ِمْن َشراِئِع الّديِن، َو ِفيها َمْرضاُة 

  .مناز از احكام عملى دين، و مايه رضايت و خشنودى حق، و راه انبياى اهلى است

  :و نيز آن حضرت فرموده

ا رَْأُس اْالْسالِم بـَْعَد اْالْقراِر ِبالدِّينِ  َّ   »2« .َو ِلَيُكْن اْكثـَُر َمهَِّك الصَّالَة، َفا

  .قسمت عمده هّم و غّمت مناز باشد، زيرا مناز بعد از اقرار به دين خدا در رأس فرهنگ اهلى است بايد

______________________________  
  .11، حديث 522/ 2: ؛ اخلصال3071، حديث 29، باب 77/ 3: مستدرك الوسائل -)1(

  .25: ؛ حتف العقول33، حديث 6، باب 128/ 74: حبار األنوار -)2(

  262: ، ص11 ري و شرح صحيفه سجاديه، جتفس

  :حضرت صادق عليه السالم فرمود

  »1« .اَحبُّ اْالْعماِل اَىل اللَِّه َعزََّوَجلَّ الصَّالُة، َو ِهَى آِخُر َوصايَا اْالْنِبياءِ 

  .ها بود اّمتترين عمل در پيشگاه حضرت حق مناز است، و اين حقيقت آخرين سفارش متام انبيا عليهم السالم به  حمبوب

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود
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خداوند بزرگ نور چشمم را در مناز قرار داد، و مناز را آن چنان حمبوب قلب من كرد كه طعام حمبوب گرسنه و آب 
 »2« .شوم گردد، و من از مناز سري منى شود، تشنه چون بنوشد سرياب مى معشوق تشنه است، گرسنه چون خبورد سري مى

  :ضرت صادق عليه السالم فرمودح

  »3« .ءٌ ِمْن ِخْدَمِتِه يـَْعِدُل الصَّالةَ  انَّ طاَعَة اللَِّه ِخْدَمُتهُ ِىف اْالْرِض، فـََلْيَس َشىْ 

  .طاعت حق خدمت به پيشگاه او در روى زمني است، و چيزى از خدمت به او مهسنگ مناز نيست

  :امري املؤمنني عليه السالم فرمود

ُر اْلَعَمِل، َو ِهَى َعُموُد ديِنُكمْ أُوِصيُكْم بِ  ا َخيـْ َّ   »4« .الصَّالِة َو ِحْفِظها، فَا

رتين عمل و ستون خيمه دين  به مشا مناز را سفارش مى كنم، و وصّيتم اين است كه در حفظ آن كوشا باشيد، مناز 
  .است

______________________________  
  .638، حديث 210/ 1: ضره الفقيه؛ من الحي2، حديث 264/ 3: الكاىف -)1(

  .2968، حديث 10، باب 42/ 3: ؛ مستدرك الوسائل58، حديث 1، باب 233/ 79: حبار األنوار -)2(

  .46، حديث 173/ 1: ؛ تفسري العياشى39، حديث 1، باب 219/ 79: حبار األنوار -)3(

  .2938، حديث 7، باب 30/ 3: ؛ مستدرك الوسائل20، حديث 1، باب 209/ 79: حبار األنوار -)4(

  263: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :از حضرت صادق عليه السالم سؤال شد

رسول الّله صلى اهللا عليه و  »1« .چيزى در دين معادل مناز نيست: چه عملى بعد از معرفت برترين عمل است؟ فرمود
  :آله فرمود

  »2« .َو قـَْلُبُه اَىل اللَِّه َتعاَىل اْنَصَرَف َكيَـْوِم َوَلَدْتُه امُّهُ  اذا قاَم اْلَعْبُد اَىل الصَّالِة َفكاَن َهواهُ 
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رود مانند روزى كه از مادر متوّلد شده  چون عبد به مناز برخيزد و خواسته و نّيت قلبش، خدا باشد، از مناز بريون مى
  .است

  :حضرت باقر عليه السالم فرمود

  »3« .الصَّالُة َفاْن قُِبَلْت قُِبَل ما ِسواها انَّ اوََّل ما ُحياَسُب ِبِه اْلَعْبدُ 

شود مناز است، اگر قبول شود بقيه اعمالش از بركت قبوىل مناز پذيرفته  به حقيقت اول چيزى كه عبد به آن حماسبه مى
  .خواهد شد

  :كنند حضرت رضا عليه السالم فلسفه مناز را بدين صورت بيان مى

 و نفى غري او از متام امور حيات، قرار گرفنت در برابر حضرت جّبار به حالت ذّلت اقرار به مالكيت حق بر سراسر هسىت
  .و مسكنت و خضوع و اعرتاف به تقصري و كوچكى و پسىت در برابر عظمت او

درخواست درگذشنت از گناهان گذشته، و قرار دادن صورت در پنج وقت براى نشان دادن حقارت در برابر عظمت و 
  فراموشت نكرده و كه اين عبد اين

______________________________  
  .1، حديث 264/ 3: ؛ الكاىف50، حديث 1، باب 225/ 79: حبار األنوار -)1(

  .4234، حديث 2، باب 102/ 4: ؛ مستدرك الوسائل59، ذيل حديث 16، باب 361/ 81: حبار األنوار -)2(

  .4636، حديث 1، باب 108/ 4: الشيعة ؛ وسائل33، حديث 11، باب 267/ 7: حبار األنوار -)3(

  264: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .در مقام طغيان نيست

  .مناز خضوع و ذّلت و رغبت به رمحت و طلب زياد شدن دين و دنياست

آقايش و مناز ترمزى در برابر گناهان، و مداومت بر ياد خدا در شب و روز، و اعالم به اين معناست كه عبد موال و 
  .مدبّر امورش را فراموش ننموده تا بر اثر فراموشى به طغيان و شرارت دچار شود
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  :حضرت باقر عليه السالم فرمود »1« .دارد مناز ياد خداست، يادى كه عبد را از انواع معاصى و فساد باز مى

  »2« .، ال الَه َغيـْرُهُ اَذا اْستَـْقَبَل اْلُمَصلِّى اْلِقبـَْلَة اْستَـْقَبَل الرَّْمحاُن ِبَوْجِههِ 

  .چون منازگزار به قبله رو كند خداوند رمحان، كه خداىي جز او نيست، به او رو كند

  :امري املؤمنني عليه السالم فرمود

  »3« .تـََغّشاهُ  ِمْن َرْمحَِة اللَِّه الَّىت  اذا قاَم الرَُّجُل اَىل الصَّالِة اقْـَبَل الَْيِه ابْليُس يـَْنُظُر الَْيِه َحَسداً ِلما يَرى

  .بيند نگرد، زيرا وى را پوشيده در رمحت حق مى چون عبد به مناز برخيزد، ابليس با چشم حسد به او مى

  :حضرت رضا عليه السالم فرمود

  »4« .الصَّالُة َهلا اْربـََعُة آالِف بابٍ 

  .براى مناز چهارهزار در از آداب و شرايط است

______________________________  
  .2، حديث 2، باب 317/ 2: ؛ علل الشرايع10، حديث 2، باب 261/ 79: حبار األنوار -)1(

  .9367، حديث 32، باب 289/ 7: ؛ وسائل الشيعة37، حديث 1، باب 219/ 79: حبار األنوار -)2(

  .3074، ذيل حديث 29، باب 80/ 3: ؛ مستدرك الوسائل1، حديث 7، باب 110/ 10: حبار األنوار -)3(

  .12، حديث 638/ 2: ؛ اخلصال1، حديث 4، باب 303/ 79: حبار األنوار -)4(

  265: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :امام صادق عليه السالم فرمود
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آورم، و با آبروى او به تو توّجه  اهلى براى نيازهامي حمّمد صلى اهللا عليه و آله را شفيع مى: چون به مناز برخاسىت بگو
خدايا به حّق او مرا در پيشگاهت در دنيا و آخرت آبرومند گردان، و مرا از بندگان مقّرب درگاهت قرار ده، به كنم،  مى

  »1« .حّق او منازم را قبول كن، گناهامن را ببخش، دعامي را مستجاب كن، هر آينه تو غفور و رحيمى

  ما را به جز از روى تو منظور نظر نيست
 

  واى دگر نيستما را به جز از كوى تو مأ

  از جور رقيبان ز رهت روى نتامب
 

  جومي و خوفم ز خطر نيست من وصل تو مى

  قدر رخ خوب تو نداند مهه چشمى
 

  هر ىب سر و پائى به جهان اهل نظر نيست

 گو خون جگر نوش كن و خاك به سر ريز
 

  آن را كه ز ديدار تواش شوق به سر نيست

  ندارىگر عشق ندارى بِر كس قدر 
 

  قدرى نبود آن شجرى را كه مثر نيست

 ما بوسه خنواهيم جز از لعل لب يار
 

  آرى، مگسان را هوس اّال به شكر نيست

 جانا ز صغري ارنكىن ياد چه تدبري
 

  شاهى و تو را جانب درويش گذر نيست

  

  )صغري(

______________________________  
ذيب األحكام916حديث  ،302/ 1: من الحيضره الفقيه -)1(   .5، حديث 15، باب 287/ 2: ؛ 

  266: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  آداب باطىن مناز

  :امام على عليه السالم فرمود
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، َو لَْيَس الشَّْأُن اْن ُتَصلَِّى َو َتُصوَم َو تـََتَصدََّق، الشَّْأُن اْن َتُكوَن الصَّالُة فُِعَلْت ِبَقْلٍب ! يا ُكَمْيلُ  ، َو َعَمٍل ِعْنَد اللَِّه َمْرِضىٍّ نَِقىٍّ
  »1« .ُخُشوٍع َسِوىٍّ 

كار به اين است كه منازت را با قلىب پاك و تصفيه شده از متام . كار به مناز و روزه و صدقه دادن نيست! اى كميل
  .ارائه دهىها خبواىن، و عملت عمل مورد رضاى حق باشد، و خشوعى صاف و استوار به حضرت دوست  آلودگى

ُشوُع؟ قالَ : ُسِئَل النَِّىبُّ صلى اهللا عليه و آله   »2« .التَّواُضُع ِىف الصَّالِة، َو اْن يـُْقِبَل اْلَعْبُد ِبَقْلِبِه ُكلِِّه َعلى َربِّهِ : َما اخلُْ

  .به خدا رو كند كه بنده با متام قلب تواضع در مناز، واين: از رسول حق صلى اهللا عليه و آله از خشوع پرسيدند؟ فرمود

اگر : رسول خدا صلى اهللا عليه و آله شخصى را به وقت خواندن مناز مشغول به بازى با دست و صورت ديدند، فرمودند
  :فرمايد مرحوم شيخ طربسى در توضيح خشوع مى »3« .قلبش خاشع بود هر آينه اعضايش نيز خاشع بودند

 ».اشنت و به راست و چپ نظر نكردن، خشوع در مناز استخضوع و تواضع و ذّلت و ديده از موضع سجده بر ند«
اما خشوع قلب فارغ بودن آن از . شود كه خشوع در مناز هم به قلب است هم به اعضا از روايت استفاده مى »4«

و اما خشوع جوارح چشم پوشى از نظر به راست و . كه جز عبادت و معبود چيزى در ميان نباشد اللَّه است واين ماسوى
   و ترك التفات چپ

______________________________  
  .714: ؛ حتف العقول38، حديث 15، باب 417/ 74: حبار األنوار -)1(

  .84، حديث 8، باب 98/ 1: ؛ مستدرك الوسائل66، ذيل حديث 16، باب 264/ 81: حبار األنوار -)2(

  .174/ 1: ؛ دعائم اإلسالم67، حديث 16، باب 266/ 81: حبار األنوار -)3(

  .سوره مؤمنون 2، ذيل آيه 176/ 7: جممع البيان ىف تفسري القرآن -)4(
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  .و بازى است

  :در روايت است كه
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رسيد گوىي ما را  گفتيم، چون وقت مناز مى گفت و ما با او سخن مى رسول حق صلى اهللا عليه و آله با ما سخن مى
  :فرمايد حضرت صادق عليه السالم مى »1« !شناسيم ما هم او را منىشناسد و  منى

منود به  كرد رنگش تغيري مى را قرائت مى »2« »َوجَّْهُت َوْجِهَى ِللَّذى  خاست و آيه چون على عليه السالم به مناز برمى
عليها السالم نيز خشوعشان ائّمه ديگر عليهم السالم و حضرت زهرا  »3« .ديدند طورى كه تغيري رنگ را در صورتش مى

  .در مناز مهانند رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و امام على عليه السالم بود

  :كند امام صادق عليه السالم از قول حضرت حق عز و جل نقل مى

را  كنم كه در برابر عظمتم تواضع كند، و به خاطر من نفس را از شهوات حرام حفظ كند، و روزش مناز كسى را قبول مى
به ياد من متام كند، و بر بندگامن تكرب نورزد، گرسنه را سري كند، و برهنه را بپوشاند، و مصيبت زده را ترحم منايد، و غريب 

درخشد، من براى او در ظلمات روشناىي، و در جهالت علم و  چنني منازگزارى نورش چون نور خورشيد مى. را جاى دهد
  »4« .دهم بصريت قرار مى

______________________________  
  .4228، حديث 2، باب 100/ 4: ؛ مستدرك الوسائل61، حديث 324/ 1: عواىل الآلىل -)1(

  .79): 6(انعام  -)2(

  .101: ؛ فالح السائل21، حديث 22، باب 366/ 81: حبار األنوار -)3(

  .20302، حديث 9، باب 210/ 15: ؛ وسائل الشيعة66، حديث 38، باب 391/ 66: حبار األنوار -)4(

  268: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  موانع قبوىل مناز

  :آنچه مانع از قبوىل مناز است

  .نظر به خشم و دمشىن به پدر و مادر - 1

  .غيبت از مسلمانان - 2
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  .سبك انگاشنت مناز - 3

  .آلودگى به شراب - 4

  .نشوز زن از شوهر - 5

  .نپرداخنت زكات - 6

  .ترك كردن وضو - 7

  .رعايت نكردن حجاب به وسيله زن در مناز - 8

  .خواهند امامت مناز از جانب كسى كه مردم او را منى - 9

  .مسىت -10

  .عدم رعايت آداب ختّلى -11

  :فرمايد مى» رساله حقوق«امام سّجاد عليه السالم در باب حق مناز در 

ايسىت  اوست، چون به اين حقيقت توّجه كىن مىحق مناز به اين است كه بداىن مناز ورود به خدا و ايستادن در پيشگاه 
ايستادن ذليل، حقري، راغب به رمحت، خوفناك از عذاب، اميدوار، خائف، مستكني، متضرع، و عظيم دانسنت معبود با 

از اهل بيت عليهم السالم  »1« .رعايت سكون و وقار، و روى آوردن به مناز با مهه وجود، و رعايت حدود و حقوق مناز
  :ه معناى مناز سؤال شد، فرمودنددربار 

  اتصال عبد به رمحت اهلى است، و درخواست وصال معشوق به توسط

______________________________  
  .1، حديث 369: ؛ األماىل، شيخ صدوق1، حديث 1، باب 4/ 71: حبار األنوار -)1(
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پاك وارد شود، و با توّجه به عظمت حق تكبري گويد، و ترتيل در قرائت را رعايت منايد، و  عاشق، در صورتى كه با نّيت
ركوعش با خشوع باشد، و به تواضع دست بردارد، و با ذّلت و خضوع سجده آورد، و با اخالص و آرزو تشّهد منايد، و 

منازى به جا آورد مناز حقيقى به جا  با رمحت و رغبت سالم دهد، و با خوف و رجا از اين سفر بازگردد؛ چون چنني
  »1« .آورده است

______________________________  
توانيد براى دريافت آن  ام، مى نوشته» سيماى مناز«اى جداگانه به عنوان  مسائل عمده و مهم مناز را در رساله -)1(

  .مسائل، به آن رساله مراجعه كنيد

  270: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ْفَضاِل َو اْلعَ » 10«[  ِطيَِّة َو َأْن ُخنَلَِّص أَْمَوالََنا ِمَن َو َوفـِّْقَنا ِفيِه ِألَْن َنِصَل أَْرَحاَمَنا بِاْلِربِّ َو الصَِّلِة َو َأْن نـَتـََعاَهَد ِجريَانـََنا ِباْإلِ
َمْن َهاَجَرنَا َو َأْن نـُْنِصَف َمْن َظَلَمَنا َو َأْن ُنَساِملَ َمْن َعاَدانَا َحاَشى َمْن  التَِّبَعاِت َو َأْن ُنَطهَِّرَها ِبِإْخرَاِج الزََّكَواِت َو َأْن نـُرَاِجعَ 

  ] ُعوِدَي ِفيَك َو َلَك فَِإنَُّه اْلَعُدوُّ الَِّذي َال نـَُوالِيِه َو احلِْْزُب الَِّذي َال ُنَصاِفيهِ 

و صله رحم ارتباط پيدا كنيم، و با احسان و خبشش به و ما را در اين ماه توفيق ده، كه با خويشاوندان خود با نيكى 
مهسايگان خود رسيدگى مناييم، و اموال خود را از مظامل و حقوق مردم پاك كنيم، و با بريون كردن زكات، ثروت و مال 

به عدالت و  خود را در مدار پاكى قرار دهيم، و با كسى كه با ما قهر كرده آشىت منوده و با آن كه به ما ستم روا داشته،
انصاف معامله كنيم، و با شخصى كه با ما دمشىن كرده، از در مساملت در آييم، مگر كسى كه در راه تو، و به خاطر تو 

  .با او دمشىن شده باشد؛ مهانا او دمشىن است كه با او دوسىت نكنيم، و حزىب است كه به او دست صداقت ندهيم

   مسائل مهم در خانواده و اجتماع

  .زهاى ملكوتى باال به چند مسئله بسيار مهم خانوادگى، اجتماعى، ماىل، اخالقى و سياسى اشاره شده استدر فرا

   صله رحم - 1
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   مهسايه - 2
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   مال حالل خملوط به حرام - 3

  .آشىت با آن كه در قهر و هجر است - 4

  انصاف و مدارا - 5

  دادمشىن با دمشنان خ - 6

   صله رحم

  

القرىب را منوده، و اين مهه تأكيد حتت اين  قرآن جميد در بيست و سه مورد به اهل اميان و ساير مردم سفارش اقوام و ذوى
عنوان كه با مال و ارث و اداى حقوق نسبت به آنان از آنان رعايت كنيد، دليل بر امهّيت صله رحم در پيشگاه حضرت 

  .حق است

  :السالم در توضيح آيه شريفهحضرت صادق عليه 

  »1« »الَّذيَن َيِصُلوَن ما اَمَر اللَُّه ِبِه اْن يُوَصلَ 

  .دهند و آنچه را خدا به پيوند آن فرمان داده پيوند مى

  :فرمايد مى

ايت تأويل آيه، صله مردم  از مجله امورى كه حضرت حق امر به اتصال كرده اند صله رحم و رسيدگى به اقوام است، و 
صله نسبت به اهل بيت عليهم السالم، قبول واليت و امامت آن بزرگوار و تأّسى به  »2« .نسبت به ما اهل بيت است

ى ايشان است   »3« .آنان در اخالق و اعمال و اطاعت از امر و 

______________________________  
  .21): 13(رعد  -)1(

  .28، حديث 156/ 2: لكاىف؛ ا95، حديث 3، باب 130/ 71: حبار األنوار -)2(
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و  36و  33و  7، نساء آيات 215و  180و  83هاى بقره آيات  مسئله ذوى القرىب را حضرت حق در سوره -)3(
، 22، نور آيه 26، اسراء آيه 90، حنل آيه 113، توبه آيه 41، انفال آيه 152، انعام آيه 106، مائده آيه 135

  .، به تفصيل ذكر كرده است7، حشر آيه 23، شورى آيه 18، فاطر آيه 38، روم آيه 214شعراء آيه 

  272: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  صله رحم در قرآن جميد

  :قطع رحم آن چنان مورد نفرت حق است كه در قرآن جميد فرموده است

اَمَر اللَّهُ ِبِه اْن يُوَصَل َو يـُْفِسُدوَن ِىف اْالْرِض اولِئَك َهلُُم اللَّْعَنُة َو َهلُْم َو الَّذيَن يـَنـُْقُضوَن َعْهَد اللَِّه ِمْن بـَْعِد ِميثاِقِه َو يـَْقَطُعوَن َما 
  »1« »ُسوءُ الّدارِ 

گسلند، و  شكنند، و پيوندهاىي را كه خدا به برقرارى آن فرمان داده مى و كساىن كه عهد خدا را پس از استوار كردنش مى
  .جام بد و دشوار آن سراى، براى آنان استكنند، لعنت و فر  در زمني فساد مى

 »اْالْرِض اولِئَك ُهُم اْخلاِسُرونَ الَّذيَن يـَنـُْقُضوَن َعْهَد اللَِّه ِمْن بـَْعِد ميثاِقِه َو يـَْقَطُعوَن ما اَمَر اللَُّه ِبِه اْن يُوَصَل َو يـُْفِسُدوَن ِىف 
»2«  

با داليل عقلى و علمى و [اش  پس از استوارى]  بوت استكه توحيد و وحى و ن[آنان كساىن هستند كه پيمان خدا را 
مانند پيوند با [شكنند و آنچه را خدا پيوند خوردن به آن را فرمان داده است  مى]  براهني منطقى با عدم وفاى به آن

كنند، آنانند   مى منايند و در زمني تباهى و فساد بر پا قطع مى]  هاى آمساىن و اهل بيت طاهرين و خويشان پيامربان و كتاب
  .كه زيانكارند

  »3« »َو اتـَُّقوا اللََّه الَّذى َتسائـَُلوَن ِبِه َو اْالْرحاَم انَّ اللََّه كاَن َعَلْيُكْم َرقيباً 

يقيناً خدا . خويشاوندان بپرهيزيد] قطع رابطه با[كنيد، پروا كنيد و از  و از خداىي كه به نام او از يكديگر درخواست مى
  .ا حافظ و نگهبان استمهواره بر مش

______________________________  
  .25): 13(رعد  -)1(
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  .27): 2(بقره  -)2(

  .1): 4(نساء  -)3(

  273: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :فرمايد امام صادق عليه السالم در توضيح آيه مى

  »1« .امر به صله فرموده و آن را بزرگ دانسته استمنظور از ارحام در اين آيه اقوام مردمند كه خداوند نسبت به آنان 

   صله رحم در روايات

  :رسول حق صلى اهللا عليه و آله فرمود

  »2« .اْعَجُل اخلَْْريِ َثواباً ِصَلُة الرَِّحمِ 

  .ترين نيكى براى رسيدن به ثواب صله رحم است سريع

  :فرمايد مى» ج البالغه«امام على عليه السالم در 

هيچ كس از طايفه و خويشان خود ىب نياز نيست هر چند صاحب مال و داراىي باشد، بدون شك به دست و ! اى مردم
كه او را به هنگام  كه از او دفاع كنند و به ياريش برخيزند نيازمند است، و نزديكان شخص براى اين زبان آنان براى اين

رت مى نبودنش يارى دهند مهم ندگى و گرفتارى او را رفع كنند و در هنگام سخىت و توانند پراك ترين اشخاصند و 
ترند، و نام نيكو كه حضرت حق به شخص در ميان مردم عطا فرمايد  پيشامدهاى ناگوار از مهگان نسبت به او مهربان

  .رت است براى او از ثروت و داراىي كه براى ديگرى به ارث بگذارد

ويشان خود را ندارد آنگاه كه آنان را در فقر و پريشاىن ببيند، بر او الزم بدانيد كه يك نفر از مشا حّق روگرداندن از خ
   گردد اگر آن را به مصرف حق شود به آنان احسان كند، و كم منى است با ماىل كه به خاطر ماندنش زياد منى

______________________________  
  .27785، حديث 17، باب 533/ 21: ؛ وسائل الشيعة1، حديث 150/ 2: الكاىف -)1(

  .27795، حديث 17، باب 536/ 21: ؛ وسائل الشيعة15، حديث 152/ 2: الكاىف -)2(
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  274: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

هاى بسيار؛ و آن كه نسبت به  هر كس از اقوام خود دست بكشد از آنان يك دست گرفته شده، و از او دست. برساند
امري املؤمنني  »1« .و مهراه، به طور دائم دوسىت آنان را به طرف خود جلب خواهد كرد اقوامش متواضع باشد و مهربان

  :فرمايد عليه السالم مى

ا َتصُ    »2« .ولُ َو اْكرِْم َعشريََتَك، َفانـَُّهْم َجناُحَك الَّذى ِبِه َتِطُري، َو اْصُلَك الَّذى اَلْيِه َتِصُري، َو َيُدَك الَّىت ِ

اى هستند كه به سوى آنان  كىن، و ريشه ر، زيرا آنان براى تو باىل هستند كه به وسيله آن طريان مىاقوامت را گرامى بدا
  .كىن روى، و دسىت هستند كه با آن قدرت پيدا مى مى

  :از حضرت صادق عليه السالم پرسيدم: گويد ابوبصري مى

  »3« .اليـَْنَبغى َلهُ اْن َيْصرَِمهُ . ؟ قالَ َعِن الرَُّجِل َيْصرُِم َذوى َقرابَِتِه ِممَّْن ال يـَْعِرُف احلَْقَّ 

  .قطع رابطه با رحم سزاوار نيست: كند، فرمود كه اقوامش شناخِت به حق ندارند با آنان قطع رابطه مى مردى به خاطر اين

مرا نزديكى هست كه بر غري دين من و راه و روش اهل بيت : به حضرت صادق عليه السالم گفتم: گويد صفوان مى
و اگر بر آيني تو باشند . كند آرى، حق خويشاوندى را هيچ چيز قطع منى: ت، آيا او را بر من حّقى هست؟ فرموداس

  »4« .حق رحم و حق اسالم. داراى دو حّقند

______________________________  
  .53، حديث 3، باب 101/ 71: ، حبار األنوار23خطبه : ج البالغه -)1(

  .9329، حديث 407: ؛ غرر احلكم31امه ن: ج البالغه -)2(

  .16254، حديث 144، باب 261/ 12: ؛ وسائل الشيعة3، حديث 344/ 2: الكاىف -)3(

  .30، حديث 157/ 2: ؛ الكاىف97، حديث 3، باب 131/ 71: حبار األنوار -)4(
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  :رسول حق صلى اهللا عليه و آله فرمود

  »1« .ا اْرحاَمُكْم ِىف الدُّنيا َو َلْو ِبَسالمٍ ِصُلو 

  .در دنيا صله رحم كنيد گرچه به يك سالم باشد

  :و نيز آن حضرت فرمود

  »2« .اذا َقَطُعوا اْالْرحاَم ُجِعَلِت اْالْمواُل ىف اْيِدى اْالْشرارِ 

  .چون گناه قطع رحم به ميان آيد اموال در دست اشرار قرار خواهد گرفت

  :باقر عليه السالم فرمودحضرت 

  »3« .ءُ ِىف اْالَجلِ  ، َو تـُْنِسى ِصَلُة اْالْرحاِم تـُزَكِّى اْالْعماَل، َو تـُْنِمى اْالْمواَل، َو َتْدَفُع اْلبَـْلوى

كه  اينكنايه از (اندازد  كند، اجل را به تأخري مى منايد، بال را دفع مى كند، اموال را زياد مى صله ارحام، اعمال را پاك مى
  ).منايد عمر را طوالىن مى

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

و نيز  »4« .اندازد صله ارحام اخالق را نيكو، شخص را با گذشت، نفس را پاكيزه، رزق را زياد و اجل را به تأخري مى
  :فرمود

   كند، و حافظ شخص از گناه صله ارحام و نيكى به آنان، حساب را آسان مى

______________________________  
  .6: ؛ نوادر الراوندى62، ذيل حديث 3، باب 104/ 71: حبار األنوار -)1(

  .2، حديث 308: ؛ األماىل، شيخ صدوق5، حديث 138، باب 372/ 70: حبار األنوار -)2(

  .27787، حديث 17، باب 534/ 21: ؛ وسائل الشيعة71، حديث 3، باب 111/ 71: حبار األنوار -)3(
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  .12، حديث 152/ 2: ؛ الكاىف74، حديث 3، باب 114/ 71: حبار األنوار -)4(

  276: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

موسى عليه  »1« .است، صله رحم كنيد و به برادران نيكى مناييد گرچه به خوب سالم كردن و يا جواب سالم دادن باشد
  :السالم از حضرت حق عز و جل پرسيد

  »2« .اْنِسُئ َلُه اَجَلُه، َو اَهوُِّن َعَلْيِه َسَكراِت اْلَمْوت!  يا ُموسى: َمْن َوَصَل َرِمحَُه؟ قالَ َفما َجزاءُ 

هاى مرگ را بر او راحت و  اندازم و سخىت اجلش را به تأخري مى: جزاى آن كه صله رحم كند چيست؟ خطاب رسيد
  .كنم آسان مى

  :رسول الّله صلى اهللا عليه و آله فرمود

ياَر، و َتزيُد ىف االْعماِر َو اْن كاَن اْهُلها َغيـَْر اْخيارٍ صِ    »3« .َلُة الرَِّحِم تـَْعُمُر الدِّ

  .كند گرچه كنندگان اين كار از خوبان نباشند صله رحم مملكت را آباد و عمر را زياد مى

  :رسول الّله صلى اهللا عليه و آله فرمود

  »4« .ِسْر َسَنًة ِصْل َرِمحَكَ 

  .ى را طى كن، صله رحم جباى آوريكسال مسري 

  :و نيز فرمود

كنم و به هر كه در اصالب مردان و رحم زنان است تا روز قيامت، صله رحم   من به حاضر و غائب اّمتم سفارش مى
  »5« .كنيد گرچه مسري يكسال راه باشد، كه صله رحم از دين است

______________________________  
  .27804، حديث 19، باب 539/ 21: ؛ وسائل الشيعة98، حديث 3، باب 131/ 71: حبار األنوار -)1(

  .8، حديث 208: ؛ األماىل، شيخ صدوق4، حديث 11، باب 327/ 13: حبار األنوار -)2(
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  .481: ؛ األماىل، شيخ طوسى21، حديث 3، باب 94/ 71: حبار األنوار -)3(

  .14971، حديث 1، باب 344/ 11: لشيعة؛ وسائل ا3، حديث 3، باب 52/ 74: حبار األنوار -)4(

  .5، حديث 151/ 2: ؛ الكاىف73، حديث 3، باب 114/ 71: حبار األنوار -)5(

  277: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :فرمايد حضرت صادق عليه السالم مى

آنان اهل صله هستم وىل مرا اقوامى است كه نسبت به : مردى خدمت رسول خدا صلى اهللا عليه و آله آمد عرضه داشت
در اين وقت خداوند هم مهه مشا را ترك خواهد كرد، : خواهم آنان را ترك كنم، حضرت فرمود دهند، مى آنان مرا آزار مى

به آن كه تو را حمروم كرد عطا كن، با آن كه از تو قطع كرد صله كن، و آن كه به تو ظلم كرد : چه كنم؟ فرمود: عرض كرد
رسول حق صلى  »1« .اين برنامه را عمل كردى خداوند در مقابل آنان پشتيبان و يار و ياور توستچون . از او بگذر

  :اهللا عليه و آله فرمود

  »2« .ُمْدِمُن َمخٍْر، َو ُمْؤِمُن ِسْحٍر، َو قاِطُع َرِحمٍ : َثالثٌَة ال َيْدُخُلوَن اْجلَنَّةَ 

شت منى   .رحم و جادو، قطع كنندهشوند، دائم اخلمر، مؤمن به سحر  سه نفر وارد 

  :امام على عليه السالم فرمود

  »3« .اقْـَبُح اْلَمعاِصى َقطيَعُة الرِِّحِم َو اْلُعُقوقُ 

  .ترين گناهان قطع رحم و عاّق پدر و مادر شدن است زشت

  :حضرت صادق عليه السالم فرمود

نُوُب الَّىت تـَُعجُِّل اْلَفناَء َقطيَعُة الرَِّحمِ    »4« .الذُّ

  .كند قطع رحم است هاىن كه انسان را دچار مرگ زودرس مىاز گنا
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______________________________  
  .95، حديث 5، باب 36: ؛ الزهد50، حديث 3، باب 100/ 74: حبار األنوار -)1(

  .1، حديث 330: ؛ معاىن االخبار243، حديث 179/ 1: اخلصال -)2(

  .9315، حديث 406: غرر احلكم -)3(

  .238: ؛ االختصاص23، ذيل حديث 3، باب 94/ 71: ألنوارحبار ا -)4(

  278: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

   مهسايه

  

  .ارزش و امهّيت حقوق مهسايه در آيات و روايات و تفسري دعاى بيست و ششم گذشت

   مال حالل خملوط به حرام

  

حضرت حمبوب آنچه را روزى عبد كرده از حالل  كتاب خدا در به دست آوردن روزى تأكيد بر مال حالل دارد، زيرا
  .است، و حرام هيچ ارتباطى با رزق و روزى و اراده حق ندارد

حالل از طريق كسب مشروع و زمحت بازو و طرق اسالمى قابل كسب است، به دست آوردن مال از طريق غري شرعى 
  .بدون شك حرام است و توبه آن به اين است كه مال به صاحبش برگردد

ايد و صاحبش معلوم است، موظف هستيد آن را  در دستورهاى اهلى و انبيا و امامان آمده؛ اگر حرامى به دست آورده
  .برگردانيد، اگر مالكش جمهول است از جانب صاحبش در راه حق صدقه بدهيد

   مال حرام و روايات آن
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  :فرمايد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مى

  »1« .ْريِ ِحلِِّه افْـَقَرُه اللَّهُ َمْن َكَسَب ماًال ِمْن غَ 

  .كند هر كس از راه غري حالل ماىل به دست آورد خداوند او را به فقر و ندارى مبتال مى

  :خداوند فرموده: و نيز فرمود

______________________________  
  .306، حديث 182: ؛ األماىل، شيخ طوسى44، حديث 38، باب 382/ 66: حبار األنوار -)1(

  279: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ْرَهَم َملْ اباِل يـَْوَم اْلِقياَمِة ِمْن اىِّ اْبواِب الّناِر ادْ    »1« .َخْلُتهُ َمْن َملْ يُباِل ِمْن اىِّ باٍب اْكَتَسَب الّديناَر َو الدِّ

م كه او را از چه درى وارد كسى كه در به دست آوردن مال از هر راهى باك نداشته باشد، من هم در قيامت باك نكن
  .آتش كنم

  :امام على عليه السالم فرمود

  »2« .َشرُّ اْالْمواِل ماَملْ ُخيْرَْج ِمْنُه َحقُّ اللَِّه ُسْبحانَهُ 

  .بدترين اموال، ماىل است كه حق خدا از آن خارج نشده باشد

  :و نيز فرمود

  »3« .َو َملْ تـَُؤدَّ زَكاتُهُ َشرُّ اْلماِل ماَملْ يـُنـَْفْق ىف َسبيِل اللَِّه ِمْنُه 

  .بدترين مال، ماىل است كه از آن در راه خدا انفاق نشده باشد، و از پرداخت زكاتش خوددارى كنند

   زكات
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  :كسى كه زكات مال نپرداخته بدون شك چون حق هشت طايفه در مال اوست

 دگان، قرض داران، راه خدا، بازماندگان از راه،فقرا، مساكني، متصديان زكات، آنان كه بايد از آنان تأليف قلب شود، بن
مالش مال خملوط به حرام است و از اين قبيل است ماىل كه مخسش پرداخت نشده يا از رشوه و غصب و ارث  »4«

   ديگران به ناحق در مال اوست، يا از دزدى و كسب حرام به دست آمده تصفيه چنني ماىل به بريون

______________________________  
  .14766، حديث 4، باب 67/ 13: ؛ مستدرك الوسائل46، حديث 1، باب 11/ 100: حبار األنوار -)1(

  .8355، حديث 369: غرر احلكم -)2(

  .8354، حديث 369: غرر احلكم -)3(

  .60): 9(توبه  -)4(

  280: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .استكردن حرام از آن 

ا بر مسئله زكات شده، و  در باب زكات نزديك به سى و چهار آيه در قرآن جميد آمده، تعداد آيات و تأكيدى كه در آ
  .وعده خوفناكى كه نسبت به عذاب مانعان زكات داده شده، مهه و مهه دليل بر عظمت اين مسئله در اسالم است

امهّّيت زكات كمرت از مناز نيست و مناز ىب زكات : آن خواسته بگويددر قرآن جميد زكات در كنار مناز ذكر شده است و قر 
  .باشد قابل توّجه منى

   زكات در روايات

  :كند امام صادق عليه السالم از پدرانش از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله روايت مى

دارند، در آن  او را به پا مى كسى كه زكات شرت و گاو و گوسفند به عهده اوست و نپردازد، در قيامت در سرزميىن صاف
كند تا  گزد، و هر سم دارى او را لگدكوب مى اى او را مى زند، و هر گزنده وقت هر حيوان صاحب شاخى به او شاخ مى

  !حضرت حق از حساب خلق فارغ شود
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ا شدن قيامت، و هر كه زكات خرما و جو و گندم و انگور بر عهده اوست و نپرداخته، زمينش را تا طبقه هفتم تا به پ
و نيز حضرت صادق عليه السالم از پدرانش از رسول حق صلى اهللا عليه و آله روايت  »1« .كنند قالده گردن او مى

  :كند مى

َل ِمبا افْـتَـَرَض اللَُّه َعَلْيهِ   اْسَخى الّناِس َمْن اّدى   »2« .زَكاَة ماِلِه، َو اْخبَُل الّناِس َمْن خبَِ

  .ترين آنان كسى است كه از اداى واجب اهلى خبل ورزد زكات مالش را بپردازد، و خبيل ترين مردم كسى است كه سخى

______________________________  
  .7527، حديث 3، باب 18/ 7: ؛ مستدرك الوسائل2، حديث 1، باب 8/ 93: حبار األنوار -)1(

  .4، حديث 21و  20: ؛ األماىل، شيخ صدوق11، حديث 1، باب 11/ 93: حبار األنوار -)2(

  281: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :كنند ائمه طاهرين عليهم السالم از رسول الّله صلى اهللا عليه و آله روايت مى

اى صيد  بيماران خود رابا صدقه معاجله كنيد، ابواب بال را با دعا دفع مناييد، اموال خود را با زكات حفظ كنيد، پرنده
  :امام صادق عليه السالم فرمود »1« .ه تسبيح حق را ضايع كرده باشدك شود مگر اين منى

  »2« .ماِنُع الزَّكاِة، َو ُمْسَتِحلُّ ُمُهوِر النِّساِء، َو َكذِلَك َمِن اْسَتداَن َو َملْ يـَْنِو َقضاَءهُ : السُّرّاُق َثالثَةٌ 

گريد و نّيت دارد باز  داند، آن كه قرض مى الل مىپردازد، آن كه مهر زنان را به خود ح آن كه زكات منى: دزدان سه نفرند
  .پس ندهد

  :فرمايد حضرت رضا عليه السالم در روايت مهّمى مى

مناز را با زكات امر كرده، پس هر كس مناز جباى آورد و زكات نپردازد منازش : خداوند به سه چيز مهراه سه چيز امر فرموده
از پدر و مادر امر منوده، پس هر كس از والدين شكر نكند خدا را شكر  شكر نسبت به خودش را با شكر. شود قبول منى

  »3« .نكرده؛ تقوا را با صله رحم دستور داده، پس هر كس صله رحم نكند از خدا پروا نكرده است

   داستاىن عجيب از مال حرام
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  :گويد على بن اىب محزه مى

   خواست از حضرتدوسىت داشتم كه در دستگاه بىن اميه نويسنده بود، از من 

______________________________  
  .11443، حديث 3، باب 29/ 9: ؛ وسائل الشيعة13، حديث 1، باب 11/ 93: حبار األنوار -)1(

  .190، حديث 153/ 1: ؛ اخلصال15، حديث 1، باب 12/ 93: حبار األنوار -)2(

  .196حديث  ،156/ 1: ؛ اخلصال17، حديث 1، باب 12/ 93: حبار األنوار -)3(

  282: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

: چون وارد شد سالم كرد و نشست و عرضه داشت. صادق عليه السالم براى او وقت مالقات بگريم، حضرت اجازه داد
  .فدايت شوم، در ادارات بىن اميه نويسنده بودم و از اينرو مال فراواىن به دست آوردم

يافتند تا در متام امور به آنان كمك دهد، امر مال و غنيمت و مسئله جنگ و  كسى را منىاگر بىن اميه  : حضرت فرمود
كردند چيزى جز آنچه در  امور سياسى و اجتماعى، قدرت غارت كردن حق ما را نداشتند، اگر مردم آنان را رها مى

  .يافتند دست داشتند، منى

  جهت من هست؟ فدايت شوم راهى براى خروج از مال حرام: جوان عرض كرد

اى بريون شو، اگر  از آنچه از اين راه به دست آورده: آرى، فرمود: پذيرى؟ عرضه داشت اگر راهنماىي كنم مى: فرمود
شت را براى  شناسى به آنان برگردان، اگر منى صاحبان مال را مى شناسى از جانب آنان صدقه بده، در اين صورت من 

  !تو ضامنم

  .فدايت شوم، اجنام دادم: كرد و سر به زير انداخت، سپس گفت  جوان زماىن طوالىن سكوت

يه كردمي و  او با ما به كوفه برگشت، چيزى نبود جز اين كه از آن جدا شد حىت از لباس ضرورى بدنش، ما براى او لباس 
  .رساندمي اى به او مى خمتصر نفقه
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ا او را به حال احتضار ديدم، چشم گشود و  ه چيزى نگذشت كه مريض شد، به عيادتش رفتيم، در يكى از عيادت
  !امام صادق عليه السالم به عهدش وفا كرد! به خدا قسم! اى على بن اىب محزه: گفت

عهدم را نسبت به دوستت : چون به خدمت امام رسيدم به من نگريست و فرمود. اين را گفت و چشم از جهان بست
در هر صورت از  »1« .اين مسئله را به وقت مرگش به من خرب دادگوىي، او  فدايت شوم، راست مى: وفا كردم، گفتم

   مال حرام به هر صورت كه هست بپرهيزمي، زيرا مال حرام

______________________________  
  .4، حديث 106/ 5: ؛ الكاىف4، حديث 28، باب 237/ 93: حبار األنوار -)1(

  283: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

تاريكى باطن و غضب حضرت حق و دور افتادن از رمحت دوست و در بسيارى از مراحل، علت بطالن قطعى باعث 
  .واجبات مانند مناز و طواف حج است

   جداىي و هجران از مردم مؤمن و مسلمان

حّقه، و اسالم دين حمّبت، عالقه، مهر، وفا، صفا، مواسات، عدل، انصاف، كرامت، وقار، اخالق و عمل صاحل و عقايد 
  .آيني عفو و اغماض و گذشت است

  .مردم مؤمن با هم برادر و برابرند، و كسى بر كسى جز به تقوا آن هم در پيشگاه حضرت حق امتياز ندارد

قهر كردن مؤمن با مؤمن، مسلم با مسلم، زن با شوهر، شوهر با زن، فرزند با پدر و مادر، پدر و مادر با فرزند، مهسايه با 
ك با شريك در اسالم جائز نيست، و چنانكه كسى كم ظرفيىت نشان دهد و با طرف مقابلش قهر كند الزم مهسايه، شري

  .تر به آشىت برخيزد، و نگذارد قهر و هجران، زمانش طوالىن شود است هر چه زودتر و سريع

   قهر و هجران در روايات

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  »1« .َكَسْفِك َدِمهِ   َهْجُر اْلُمْسِلِم اخاهُ 
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  .جداىي مسلمان از برادرش مهانند رخينت خون اوست

  :در روايت ديگر آمده

  »2« .َمْن َهَجَر اخاُه َسَنًة فـَُهَو َكَسْفِك َدِمهِ 

______________________________  
  .9585، حديث 711/ 2: ؛ اجلامع الصغري24789، حديث 32/ 9: كنز العمال  -)1(

  .220/ 4: ؛ مسند امحد بن حنبل24788، حديث 32/ 9: لكنز العما  -)2(

  284: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .كسى كه يك سال از برادر مسلمانش كناره بگريد چنان است كه خون او را رخيته باشد

  :فرمايد امام على عليه السالم مى

  »1« .اْلُمقاطََعَة َو اْلُمهاَجرَةَ َعَلْيُكْم ِبالتَّواُصِل َو اْلُموافـََقِة، َو ايّاُكْم َو 

  .بر مشا باد به صله و رفاقت با يكديگر، و بپرهيزيد از قطع رابطه و دورى جسنت

  :رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود

  »2« .إيّاَك َو ِهْجراَن اخيَك، َفانَّ اْلَعَمَل اليـُتَـَقبَُّل ِمَن اهلِْْجرانِ ! يا اباَذرٍّ 

  .كردن با برادر دينيت بپرهيز، كه عمل با اين كار قبول درگاه حق نشود  از قهر! اى ابوذر

  :حضرت صادق عليه السالم فرمود

شود از يكى از آن دو بيزار شومي و حىت مستحق لعنت شود، و چه بسا هر دو  افرتاق و جداىي دو مسلمان باعث مى
  .مستحق بيزارى ما و لعنت گردند
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ت شوم، يكى از دو طرف ظامل است و مستحق برائت و لعنت، مظلوم در اين فداي: معّتب به حضرت عرضه داشت
  زمينه چه گناهى دارد؟

وقىت دو نفر با هم : از پدرم شنيدم. كه مظلوم به دنبال ديگرى براى آشىت و تغافل از كارش نرفت براى اين: حضرت فرمود
   در اين قضيه من ستم كردم؛ تا غائله برادر جان: نزاع كردند، بايد مظلوم به طرف مقابلش برود و بگويد

______________________________  
  .10020، حديث 437: غرر احلكم -)1(

  .64/ 2: ؛ جمموعة ورّام16262، حديث 144، باب 264/ 12: وسائل الشيعة -)2(

  285: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

 »1« .گريد رك و تعاىل حاكم عادل است، حق مظلوم را از ظامل مىپايان پذيرد و قهر مبّدل به آشىت شود، خداوند تبا
  :كند حضرت رضا عليه السالم از پدرانش روايت مى

رسند،  شوند، هر شب هفتاد هزار نفر خبشيده شده به مغفرت حق مى شب اول ماه رمضان َمَرده شياطني به غل بسته مى
شوند مگر آن كه بني او و  اند آمرزيده مى رمضان آمرزيده شدهچون شب قدر برسد به اندازه آنچه در رجب و شعبان و 

 .اينان را در جهت آمرزش مهلت دهيد تا با يكديگر آشىت كنند: فرمايد جا خداوند مى برادرش كينه وجود دارد، در اين
  :روايات زير از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله رسيده »2«

  »3« .ال ِهْجَرَة فـَْوَق َثالثٍ 

  .قهر بيش از سه روز جايز نيستدورى و 

  »4« .ال حيَِلُّ ِلْلُمْؤِمِن اْن يـَْهُجَر اخاُه فـَْوَق َثالثَِة ايّامٍ 

  .براى مؤمن، دورى و قهر از برادرش بيش از سه روز جايز نيست

 .، َو الحيَِلُّ ِلُمْسِلٍم اْن يـَْهُجَر اخاُه فـَْوَق َثالثٍ ال َتقاَطُعوا، َو الَتدابـَُروا، َو التَباَغُضوا، َو الَحتاَسُدوا، َو ُكونُوا ِعباَد اللَِّه اْخواناً 
»5«  
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قطع رابطه نكنيد، به هم پشت ننماييد، نسبت به هم خشمگني نگرديد، با هم حسد نورزيد، بندگان حق با هم برادر 
  .بر مسلمان جايز نيست بيش از سه روز با برادر مسلمانش قهر باشد! باشيد

______________________________  
  .16253، حديث 144، باب 261/ 12: ؛ وسائل الشيعة1، حديث 344/ 2: الكاىف -)1(

، حديث 31، باب 71/ 2: ؛ عيون أخبار الرضا عليه السالم40، حديث 46، باب 366/ 93: حبار األنوار -)2(
331.  

  .2، حديث 344/ 2: ؛ الكاىف2، حديث 60، باب 185/ 72: حبار األنوار -)3(

  .10329، حديث 124، باب 97/ 9: ؛ مستدرك الوسائل9، حديث 60، باب 188/ 72: حبار األنوار -)4(

  .2000، حديث 221/ 3: ؛ سنن الرتمذى25575، حديث 175/ 9: كنز العمال  -)5(

  286: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :و نيز فرمود

آشىت نكنند از اسالم خارجند و بني آن دو واليىت خنواهد دو مسلمان اگر هجر و قهرشان بيش از سه روز طول بكشد و 
شت پيشى خواهد   بود، پس هر يك از آن دو نفر به صحبت كردن با برادرش پيشى بگريد در روز حساب به سوى 

  »1« .گرفت

  بيائيد ياران به هم دوست باشيم
 

  پوست باشيم مهه مغز اميان ىب

 ندارمي پنهان ز هم عيب هم را
 

  صاف و بيغش به هم دوست باشيمكه تا 

 بود غيب ما و شهادت برابر
 

  قفا هم به طورى كه در روست باشيم

  بود دوسىت مغز و اظهار آن پوست
 

  چه حيف است ما حامل پوست باشيم

  مكافات بد را نكوىي بيارمي
 

  اگر بد كنيم آن چنان كوست باشيم
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 بكوشيم تا دوسىت خوى گردد
 

  دمشىن دوست باشيمبه هر كو كند 

  بيائيد خود را به دريا رسانيم
 

  چرا بسته آنچه در جوست باشيم

  برآئيد چون فيض از پوست ياران
 

 .كه تا مجلگى مغز ىب پوست باشيم

  

  )فيض كاشاىن(

  بيزارى از دمشنان خدا

فرموده قرآن جميد از دمشنان حّقند و اى از يهود و نصارى بنا به  ملحدان، منكران، منافقان، مشركان، معاندان، عمده
هدف آنان خاموش كردن چراغ توحيد و نبوت و واليت و مّلت اسالم است، و روى اين حساب دوسىت با آنان و قبول 

  .آنان در زندگى و امور حيات جايز نيست

______________________________  
  .51، باب 178/ 1: لوب، ديلمى؛ ارشاد الق5، حديث 60، باب 186/ 72: حبار األنوار -)1(

  287: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »َلْيُكْم ُسْلطاناً ُمبيناً يا ايـَُّها الَّذيَن آَمُنوا ال تـَتَِّخُذوا اْلكاِفريَن اْولياَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمنَني اتُريُدوَن اْن َجتَْعُلوا لِلَِّه عَ 

خواهيد براى خدا بر ضد خودتان دليلى  آيا مى. ؤمنان، سرپرست و يار خود مگرييدكافران را به جاى م! اى اهل اميان
  !قرار دهيد؟]  نسبت به عذابتان در دنيا و آخرت[آشكار 

ُْم ِمنْ   يا ايـَُّها الَّذيَن آَمُنوا ال تـَتَِّخُذوا اْليَـُهوَد َو النَّصارى ُكْم َفانَّهُ ِمنـُْهْم انَّ اللََّه ال يـَْهِدى اْولياءَ بـَْعُضُهْم اْولياءُ بـَْعٍض َو َمْن يـَتَـَوهلَّ
  »2« »اْلَقْوَم الظّاِلمنيَ 

و تنها به روابط [يهود و نصارى را سرپرستان و دوستان خود مگرييد، آنان سرپرستان و دوستان يكديگرند ! اى اهل اميان
ترديد خدا   د از زمره آنان است؛ ىبو هر كس از مشا، يهود و نصارى را سرپرست و دوست خود گري ]. ميان خود وفا دارند

  .كند گروه ستمكار را هدايت منى
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ُْم ِمْنُكْم فَاولِئَك ُهُم  يا ايـَُّها الَّذيَن آَمُنوا التـَتَِّخُذوا آباءَُكْم َو اْخواَنُكْم اْولياَء اِن اْسَتَحبُّوا الُكْفَر َعَلى اْالمياِن َو َمنْ  يـَتَـَوهلَّ
  »3« »الظّاِلُمونَ 

اگر پدرانتان و برادرانتان كفر را بر اميان ترجيح دهند، آنان را دوستان و سرپرستان خود مگرييد؛ و كساىن از ! اناى اهل امي
  .مشا كه آنان را دوست و سرپرست خود گريند، هم اينانند كه ستمكارند

  »4« »الَْيِهْم ِباْلَمَودَِّة َو َقْد َكَفُروا ِمبا جاءَُكْم ِمَن احلَْقِّ  يا ايـَُّها الَّذيَن آَمُنوا ال تـَتَِّخُذوا َعُدوِّى َو َعُدوَُّكْم اْولياَء تـُْلُقونَ 

  دمشنان من و دمشنان خودتان را دوستان خود مگرييد، مشا با! اى اهل اميان

______________________________  
  .144): 4(نساء  -)1(

  .51): 5(مائده  -)2(

  .23): 9(توبه  -)3(

  .1): 60(ممتحنه  -)4(
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  .كنيد، در حاىل كه آنان به طور يقني به آنچه از حق براى مشا آمده كافرند آنان اظهار دوسىت مى

  »1« »يا ايـَُّها الَّذيَن آَمُنوا ال تـَتـََولَّْوا قـَْوماً َغِضَب اللَُّه َعَلْيِهمْ 

  .دوسىت نكنيد با قومى كه خدا بر آنان خشم گرفته،! اى مؤمنان

ُهْم اْواْبناَءُهْم اْو اْخوانـَُهْم اْوَعِشريَتـَُهْم ال جتَُِد قـَْوماً يـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َو اْليَـْوِم اْآلِخِر يُوادُّوَن َمْن حادَّ اللََّه َو َرُسوَلُه َو َلْو كانُوا آباءَ 
ُِم اإلمياَن َو ايََّدُهْم ِبُروٍح ِمنْ  اُر خاِلديَن فيها َرِضَى اللَُّه َعنـُْهْم َو اولِئَك َكَتَب ىف قُلِو ْ ُه َو يُْدِخُلُهْم َجنّاٍت َجتْرى ِمْن َحتِْتَها اْال

  »2« »َرُضوا َعْنُه اولِئَك ِحْزُب اللَِّه اال انَّ ِحْزَب اللَِّه ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 

ا خدا و پيامربش دمشىن و خمالفت دارند، دوسىت ياىب كه با كساىن كه ب گروهى را كه به خدا و روز قيامت اميان دارند، منى
هايشان ثابت  اينانند كه خدا اميان را در دل. برقرار كنند، گرچه پدرانشان يا فرزاندانشان يا برادرانشان يا خويشانشان باشند
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شت رها جارى ]  انِ درخت[هاىي كه از زيِر  و پايدار كرده، و به روحى از جانب خود نريومندشان ساخته، و آنان را به  آن 
اينان حزب خدا هستند، . اند، خدا از آنان خشنود است و آنان هم از خدا خشنودند جا جاودانه آورد، در آن است درمى

  .ترديد حزب خدا مهان رستگارانند آگاه باش كه ىب

  »3« »اِن اال انَّ ِحْزَب الشَّْيطاِن ُهُم اْخلاِسُرونَ اْسَتْحَوَذ َعَلْيِهُم الشَّْيطاُن فَاْنساُهْم ِذْكَر اللَِّه اولِئَك ِحْزُب الشَّيط

______________________________  
  .13): 60(ممتحنه  -)1(

  .22): 58(جمادله  -)2(

  .19): 58(جمادله  -)3(
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آنان حزب شيطانند، آگاه باش كه حزب شيطان بر آنان چريه و مسلط شده و ياد خدا را از خاطرشان برده است، 
  !كارانند شيطان يقيناً مهان زيان

  .آرى، دمشنان اهلى حزب شيطانند و حزب اللَّه با حزب شيطان تا قيامت آشىت ندارد

  290: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

نُوِب َو تـَْعِصُمَنا ِفيِه ِممَّا َنْسَتْأِنُف ِمَن اْلُعُيوِب َحىتَّ َال َو َأْن نـَتـََقرََّب ِإَلْيَك ِفيِه ِمَن اْألَْعَماِل الزَّاِكَيِة مبَِ » 11«[  ا ُتَطهِّرُنَا ِبِه ِمَن الذُّ
  ] لَْيكَ يُورَِد َعَلْيَك َأَحٌد ِمْن َمَالِئَكِتَك ِإالَّ ُدوَن َما نُورُِد ِمْن أَبـَْواِب الطَّاَعِة َلَك َو أَنـَْواِع اْلُقْربَِة إِ 

ا از گناهان پاك كىن به تو تقّرب جوييم، و و ما را در اين  ماه توفيق ده، كه به وسيله اعمال شايسته، كه ما را به سبب آ
ما را در اين ماه از اين كه خبواهيم اعمال زشت را از سر بگريمي حفظ فرما، و كار بندگى ما در اين ماه به جاىي رسد، كه 

ا به جا آوردمي، از ابواب بندگى و طاعت براى تو، و انواع اعماىل كه هيچ يك از فرشتگانت نتواند، باالتر از آنچه م
  .سبب قرب ما به حضرت توست، به پيشگاهت عرضه كند

   دعا و توّسل در رمضان براى شستشوى قلب
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ها بدون اتصال به منبع وحى  ترين انسان ها و قوى طبيعت جهان ماّدى فنا و نابودى است، حمكمرتين بناها و حكومت
  .گردند وده و خاموش مىفرس

اى بتوان با ذات پاك خداوند پيوند داد و راه آنان را به سوى هدايت حق، باز كرد، رنگ  اگر موجودات را به گونه
پيامربان و امامان عليهم السالم و دانشمندان راستني و جماهدان در راه حق، در تاريخ ابدى . گريند جاودانگى به خود مى

   مانند؛ زيرا كه مهگى رنگ اهلى ان و اعمال صاحل در افكار مردم، جاودانه مىشهيدان و نيك. هستند

  291: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .دارند

  :فرمايد خداوند حكيم در اين زمينه مى

َغًة َو َحنُْن َلُه عِبُدونَ  َغَة اللَِّه َو َمْن َأْحَسُن ِمَن اللَِّه ِصبـْ   »1« »ِصبـْ

و چه كسى رنگش نيكوتر از رنگ خداست؟ ] كه اسالم است، انتخاب كنيد[رنگ خدا را :] بگوييدبه يهود و نصارى [
  .و ما فقط پرستش كنندگان اوييم

رت از رنگ خداىي كه او را عبادت و بندگى مى رتين رنگ آن  كنيم و رنگ و بوى مذهىب به خود مى چه رنگى  دهيم، 
مشرتى آن . اى خدا را به خود جلب كند، مهرنگ با فطرت و منطق بودناست كه صفا و بقا داشته باشد و چشم اولي

شت باشد اى آن    .شود، وىل آنچه ابدى است رنگ اخالص و اميان اهلى است ها پاك مى مهه رنگ. خدا و 

  .هاى توحيدى بايد راه نور را به دل بازگذاشت ها و فطرت براى جاودانگى رنگ

: كىن؟ او جواب داد چرا اين كار را مى: كرد؛ امام صادق عليه السالم پرسيد اجياد مى اش سوراخى شخصى در ديوار خانه«
  :امام عليه السالم فرمود. تا دود اجاق منزل بريون رود

يعىن اگر بناست . اى براى ورود روشناىي نور قرار دهى تا اوقات مناز را بشناسى تواىن اين منظور را داشته باشى كه روزنه مى
اگر رنگ خداىي نباشد،  »2« .اى اجياد شود، چرا تنها براى بريون كردن دود باشد، براى ورود نور نباشد روزنه در ديوار

كند و  هاى گمراه، بيشرت انسان را گمراه مى مهرنگ شدن با مجاعت. كند هاى ديگر انسان را گيج و سرگردان مى رنگ
  .خود مايه رسواىي و خوارى قيامت است
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______________________________  
  .138): 2(بقره  -)1(

 138، ذيل آيه 215 -214: ؛ تفسري نور132/ 5: ، جوادى آملى)معاد در قرآن(تفسري موضوعى قرآن كرمي،  -)2(
  .سوره بقره
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ا سبب سوء استفاده از مقدسات و بدعاقبىت هاى سست عنصر است؛ زير  پيمان شكىن از صفات رذيله برخى انسان
خداوند . شود و بازداشنت ديگران از راه خدا، گناه ناخبشودىن است گاهى يك گناه، زمينه ساز گناهان ديگرى مى. است

  :فرمايد به چنني افرادى توصيه مى

َا ِعنَد اللَِّه ُهوَ    »1« »َخيـٌْر لَُّكْم ِإن ُكنُتْم تـَْعَلُمونَ  َوَال َتْشتَـُرواْ ِبَعْهِد اللَِّه َمثًَنا قَلِيًال ِإمنَّ

رت است، اگر بدانيد  اىي اندك نفروشيد؛ زيرا آنچه نزد خداست، براى مشا  كه ارزش وفاى به پيمان [و پيمان خدا را به 
  .]خدا قابل مقايسه با مهه دنيا نيست

به مهني دليل . دى بشرى مفيدتر و ماندگارترندهاى ما هاى جاوداىن آدمى خدادادى هستند و از مهه سرمايه مهه سرمايه
اندازى ذخريه كنيد و   هاى وجود خود را از فناپذيرى جنات خبشيد؛ و در صندوق پس دهد كه سرمايه قرآن به ما هشدار مى

ها، در دنيا و آخرت  دهد و در حافظه طبيعت ثبت شده و آثار آن گذشت شب و روز آن را به فنا و نيسىت سوق منى
  .گردد ان مىمناي

  »2« »ُلونَ َما ِعنَدُكْم يَنَفُد َو َما ِعنَد اللَِّه بَاٍق َو لََنْجزَِينَّ الَِّذيَن َصبَـُرواْ َأْجَرُهم ِبَأْحَسِن َما َكانُواْ يـَْعمَ 

ن  ماند، و قطعاً آنا نزد خداست، باقى مى]  از پاداش و ثواب[شود و آنچه  نزد مشاست، فاىن مى]  از ثروت و مال[آنچه 
رتين عملى كه مهواره اجنام مى]  براى دينشان[كه    .دهيم اند، مى داده شكيباىي ورزيدند، پاداششان را بر پايه 

______________________________  
  .95): 16(حنل  -)1(

  .96): 16(حنل  -)2(
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رت از خدا نيست، . كامياىب اندك، ساده نگرى حمض استاز دست دادن الطاف اهلى براى به دست آوردن   هيچ مشرتى 
بنابراين دل كندن از ماّديات و پيوسته با خدا بودن و . خرد چون جنس معموىل يا كم ارزشى را هم به قيمت گران مى

  .پايبندى به تعّهدات ديىن و وفاى به عهد؛ نياز به صرب و خمالفت با هواى نفس دارد

بيند و مشمول دعاى رمحت  طيّبه خبواهد بايد در پى روحى پرفتوح و دىل آرام باشد، مؤمن به نور خدا مى اگر كسى حيات
  .گردد فرشتگان و تأييدات غيىب پروردگار مى

هاى  قلب انسان در ماه رمضان كه شهر الطَُّهور و ماه پاكيزگى و صفا و سازندگى جان و روح است، با برپاىي عبادت
  .گردد يابد و اگر به سان زغال سنگ هم باشد، تبديل به املاس شفاف و باارزش مى ى، صيقل مىشبانه و سحرگاه

اگر اين ويژگى با روزه روز مهسان گردد و اعضاى بدن هم مهكارى  . شب زنده دارى از صفات با صفاى بزرگان دين است
ادينه شدن طهارت در دل و جان قطعى است؛ زيرا اين گونه روزه دواند و  رى در اعماق وجود انسان ريشه مىدا كنند، 

  .زدايد هر جا زنگارى رسوب يافته باشد؛ مى

روزه و هر عبادتى دو چهره ظاهر و باطن دارد، چهره ظاهر آن عبارت از اجياد پيكره عبادت و دعا به شكل صحيح با 
هاى ظاهرى نيست، بلكه عمل قلىب  انداموىل چهره باطن و ملكوت عمل، مربوط به . متام اجزا و شرايط و احتياط است

  .و باطىن بوده كه برپاىي عمل به انگيزه رضاى خداوند و تقّرب به اوست

بندوبارى  ها گسرتانيده در زمينه كشاندن مستمّر انسان به وادى ىب هاى شيطاىن را كه ابليس ملعون بر سر راه انسان دام
يابد؛ دام ديگرى را در مسري او قرار  بسيار از كيدهاى او رهاىي مى از اين رو آنگاه كه انسان با زمحت و رنج. است

  .هاى شيطاىن رسته است كند از نرينگ دهد و چه بسا گمان مى مى

   بنابراين بايد چهره باطىن اعمال را نيز از دام ابليس رهانيده و عمل را خالصانه به

  294: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .تقدمي بدارمي، تا چهره ملكوتى انسان بيمه دستگاه حق گردددرگاه خداوند 

  :فرمايد داند و مى امام على عليه السالم درمان حقيقى شخصيت آدمى را، روزه جان مى
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  »1« .َو احلِْْمَيُة َعْن َلذَّاِت الدُّنْيا  َدَواءُ النـَّْفِس الصَّْوُم َعِن اْهلََوى

  .هاى دنيا است هيز كردن از لّذتداروى نفس، خويشنت دارى از هوس؛ و پر 

  :فرمايد رسول گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله در باب اهتمام به عبادت و نقش آن در حيات انسان مى

  اِىل َعَلى ما َأْصَبَح ِمَن الدُّنْيا َعلىاليُب أَْفَضُل النَّاِس َمْن َعِشَق اْلِعباَدَة َفعانـََقها َو َأَحبَّها ِبَقْلِبِه َو باَشَرها ِجبََسِدِه َو تـََفرََّغ َهلا، فـَُهوَ 
  »2« .ُعْسٍر أَْم َعَلى ُيْسرٍ 

برترين مردم كسى است كه عاشق عبادت شود، پس دست در گردن آن آويزد و از صميم دل دوستش بدارد و با پيكر 
سخىت گذرد يا به  خود با آن درآميزد و خويشنت را وقف آن گرداند، پس چنني شخصى را باكى نباشد كه دنيايش به

  .آساىن

______________________________  
  .4718، حديث 235: غرر احلكم -)1(

  .10، حديث 55، باب 253/ 67: ؛ حبار األنوار3، حديث 83/ 2: الكاىف -)2(

  295: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ِحبَقِّ َمْن تـََعبََّد َلَك ِفيِه ِمِن اْبِتَدائِِه ِإَىل َوْقِت فـََناِئِه ِمْن َمَلٍك قـَرَّبـَْتهُ َأْو َنِىبٍّ َأْرَسْلَتُه  اللَُّهمَّ ِإينِّ َأْسأَُلَك ِحبَقِّ َهَذا الشَّْهِر وَ » 12«[ 
ْلَنا ِفيِه ِلَما َوَعْدَت أَْوِلَياَءَك مِ  رَاَمِتَك َو َأْوِجْب لََنا ِفيِه َما َأْوَجْبَت ْن كَ َأْو َعْبٍد َصاِلٍح اْخَتَصْصَتُه َأْن ُتَصلَِّى َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو َأهِّ

  ] ِألَْهِل اْلُمَباَلَغِة ِىف َطاَعِتَك َو اْجَعْلَنا ِيف َنْظِم َمِن اْسَتَحقَّ الرَِّفيَع اْألَْعَلى ِبَرْمحَِتكَ 

ا مقّرب خود كردى، يا اى كه او ر  به حق اين ماه و به حق كسى كه از آغاز تا پايانش تو را بندگى كرده، از فرشته! خدايا
خواهم كه بر  اى كه به كرامت خود اختصاص دادى، از تو مى پيامربى كه براى هدايت مردم فرستادى، يا بنده شايسته

حممد و آلش درود فرسىت، و ما را در اين ماه شايسته كرامىت كه به اوليايت وعده دادى گردان، و آنچه براى اهل كوشش 
ى ما قرار ده، و ما را در زمره كساىن كه به رمحتت، شايستگى رسيدن به برترين مرتبه را يافتند، در بندگيت قرار دادى برا

  .درآر
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ْحلَاَد ِىف تـَْوِحيِدَك َو اْلتـَّْقِصَري ِيف » 13«[  َنا اْإلِ َمتِْجيِدَك َو الشَّكَّ ِيف ِديِنَك َو اْلَعَمى َعْن اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو َجنِّبـْ
ْغَفاَل ِحلُْرَمِتَك َو االخنَِْداَع ِلَعُدوَِّك الشَّْيطَاِن الرَِّجيمِ    ] َسِبيِلَك َو اْإلِ

بر حممد و آلش درود فرست و ما را از احنراف در توحيدت، و كوتاهى در ستايشت، و ترديد در دينت، و كورى ! خدايا
  .احرتامى به حرمتت، و گول خوردن از دمشنت، شيطان رانده شده، بر كنار كن ت، و ىباز راه

   پناه بردن به خدا از احنراف و شك در دين

ره هاى خداوند، حق  گريى احنراىف و غلط از نعمت كفران نعمت تنها به ناسپاسى از خداوند نيست، بلكه هر گونه 
  .عمت مهني استو اصل كفران ن. برد نعمت را از بني مى

ها و بركات خدادادى است كه حق تعاىل  از نعمت... اصل توحيد، دين، هدايت، رسالت، راه مستقيم، نظام هسىت و 
ا سرمايه گذارى كرده است هاى بزرگى چون عقل، فطرت، اراده، هدايت، پيامربان و ائمه اطهار  و امانت. بر روى آ
  .انسان خبشيده است عليهم السالم به عنوان امتياز، تنها به

  ِإنَّا َعَرْضَنا اْألََمانََة َعَلى السَّمَو ِت َو اْألَْرِض َو اْجلَِباِل فَأَبـَْنيَ َأن َحيِْمْلنَـَها
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  »1« »َو َأْشَفْقَن ِمنـَْها َو َمحََلَها اْإلِنسُن ِإنَُّه َكاَن َظُلوًما َجُهوًال 

ا از به عهده   ها و زمني و كوه بر آمسان]  كه تكاليف شرعيه سعادت خبش است[انت را يقيناً ما ام ها عرضه كردمي و آ
به [ترديد او  امتناع ورزيدند و از آن ترسيدند، و انسان آن را پذيرفت ىب] به سبب اينكه استعدادش را نداشتند[گرفتنش 

  .بسيار نادان است]  رجام خيانت در امانتنسبت به ف[بسيار ستمكار، و ]  علت ادا نكردن امانت

  :خوانيم در زيارت جامعه كبريه خطاب به اهل بيت عليهم السالم چنني مى

اْلَمْخُزونَُة َو اْألَماَنةُ  اْلَمْوُصوَلُة َو اْآليَةُ  أَنـُْتْم السَِّبيُل اْألَْعَظُم َو الصِّراُط اْألَقْـَوُم َو ُشَهداءُ داِر اْلَفناِء َو ُشَفعاءُ داِر اْلَبقاِء َو الرَّْمحَةُ 
  »2« .اْلَمْحُفوَظةُ 

  .تر و گواهان خانه فنا و شفيعان خانه بقا، و رمحت پيوسته و نشانه انباشته و امانت نگاه داشته مشاييد راه راست
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چند او در در اينجا بني محل و حتميل فرق اساسى است و انسان امانت اهلى را با اختيار پذيرفت و آن را برداشت هر 
كند كه هنوز عقل بشر به  هاىي را در مورد انسان بيان مى آيه فوق واقعيت. كند امانتدارى بس ستمگر و ناخبردانه رفتار مى

  .آن نرسيده است

هاى بسيارى به بشر داده كه هيچ يك از موجودات در  خداوند ويژگى: شود اين است كه اّما آنچه از ظاهر آيه فهميده مى
ها در  اّما بسيارى از انسان. آور است ني آن را ندارند و اين امتيازات امانت اهلى است و براى انسان مسئوليتآمسان و زم

   اين

______________________________  
  .72): 33(أحزاب  -)1(

  .1، حديث 274/ 2: ؛ عيون أخبار الرضا عليه السالم4، حديث 8، باب 129/ 99: حبار األنوار -)2(

  298: ، ص11 شرح صحيفه سجاديه، ج تفسري و

ره مى   .برند امانت خيانت كرده و از آن، در مسري خالِف اراده خداوند، 

هاى  عقل و اراده آدمى كه بايد در مسري شناخت حق و انتخاب آن به كار رود تا مايه رشد و كمال بشر شود، در راه
  .است باطل به كار گرفته شده و به گسرتش ظلم و فساد اجناميده

  :در حديث آمده است

به حضرت  . شد رسيد، حضرت على عليه السالم لرزه بر اندام و هراسان و رنگ به رنگ مى هنگامى كه وقت مناز فرا مى
  چه شده است؟! يا امرياملؤمنني: گفته شد

امري املؤمنني  »1« .دندها از حتّمل آن سرباز ز  ها و آمسان وقت مناز آمده، مناز مهان امانت اهلى است كه كوه: فرمود مى
  :على بن اىب طالب عليه السالم در اين زمينه فرموده است

ا ُعِرَضْت َعَلى السَّمواِت اْلَمْبِنيَِّة َو اْألََرضَني اْلَمْدُحوَِّة َو اجلِْباَل ذاِت الطُّوِل . ُمثَّ اداءُ اْألَمانَِة، فـََقْد خاَب َمْن لَْيَس ِمْن َأْهِلها َّ ا
ءٌ ِبُطوٍل اْو َعْرٍض اْو قـُوٍَّة اْو ِعزٍّ َالْمتَـنَـْعَن َو  َو ال َأْعَظَم ِمْنها، َو َلِو اْمتَـَنَع َشىْ   ِة، َفال َأْطَوَل َو ال َأْعَرَض َو ال َأْعلىاْلَمْنُصوبَ 

   انلِكْن َأْشَفْقَن ِمَن اْلُعُقوبَِة َو َعَقْلَن ما َجِهَل َمْن ُهَو َأْضَعُف ِمنـُْهنَّ َو ُهَو اْالْنس
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  »2« .»انَُّه كاَن ظَُلوماً َجُهوًال 

هاى گسرتده، و   هاى برافراشته، و زمني امانت بر آمسان. سپس اداى امانت است، آن كه امني نيست زيانكار است
ن كوه ا نبود، و اگر چيزى به خاطر طول  هاى بلند و استوار عرضه شد، در حاىل كه درازتر و  تر و بلندتر و بزرگرت از آ
ورزيد هر آينه آمسان و زمني و كوه بود، اّما از عقوبت ترسيدند، و  عرض و يا قدرت و عّزت از قبول امانت امتناع مىو 

  .»انسان ستمكار و نادان است«ترى چون انسان به آن نادان بود درك كردند  آنچه را كه موجود ضعيف

______________________________  
  .265، حديث 313/ 4: ؛ تفسري نور الثقلني62حديث ، 324/ 1: عواىل الآلىل -)1(

  .190خطبه : ج البالغه -)2(

  299: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

رساند و احنراف  توحيد تنها صراط مستقيمى است كه با مقام و مراتب خود، جامعه انساىن را به معدن عظمت و نور مى
بعضى از مشركان از ابتدا بر شرك و احلاد بودند و برخى . در پى دارد از آن، سقوط به وادى تنگ و تاريك شرك را

اند، مانند اهل   اند كه به مرور زمان با فاصله گرفنت از معارف توحيدى به وادى هولناك شرك گرفتار شده موّحداىن بوده
  .شركان، تأثريپذير شدندكتاب كه در ابتدا داراى پيامرب و كتاب آمساىن و دين توحيد بودند و به مرور زمان از م

، بت پرستان، دوگانه پرستان، اهل كتاب )گرايان مادى(هاىي از مشركان اشاره منوده كه از آنان دهريه  در قرآن كرمي به گروه
ا باقى است هستند و اكنون شاخه... و ) و يهود  نصارى(   .اى از آ

   هاى احلادى در نفس ريشه بيمارى

  

  .گردد اد به درون نفس آدمى باز مىهاى شرك و احل شناخت ريشه

  :اند عبارتند از هاى احلادى كه براى نفس انسان برمشرده در آيات و روايات ما ريشه بيمارى

  :هواپرسىت - 1
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خواهد كه راه او براى عصيان باز باشد تا هر چه نفس أّماره خواست مهان را عمل كند و چون اميان و  انسان هوا مدار مى
  .كند بندوبارى است؛ اصل اميان و قيامت را انكار مى مانع رهاىي و ىباعتقاد به معاد 

  :جهالت - 2

  .جهل مهمرتين عامل شرك است و زمينه ساز شرك در طول تاريخ بوده است

داند و خطر جاهل مدرن، بيشرت از  قرآن كرمي جهالت را ريشه عناد و جلاجت و استهزاى مشركان و كافران با موّحدان مى
  .كشد كند و جهاىن را با هواى نفس خود به آتش مى افروزى مى باديه نشني است؛ زيرا او با ابزار و دانش نو جنگنادان 
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  :حس گراىي - 3

شود و بينش او از هسىت، و آفرينش در حّد  انس بشر با عامل طبيعت در مهان شناخت حّسى و ظاهرى او خالصه مى
  .اديات و امور جسمى و جنسى استم

تا جاىي  . سازند تا معبودى را پرستش كنند بت پرستان كه گرفتار حمسوسات هستند؛ خداى خود را از سنگ و چوب مى
  .كه از حضرت موسى عليه السالم خواستند كه خداوند را آشكارا نشان دهد و اين ديدگاه ظاهرى بشر است

  :دثتنوّع موجودات و گوناگوىن حوا - 4

اعتقاد به خري و . هاى شرك، دوگانه پرسىت يا چندگانه پرسىت به خاطر كثرت موجودات و حوادث روزگار است از سرچشمه
رواج خدايان دروغني براى . سازد كه براى هر يك مبدأ جداگانه بسازد هاى زشت و زيبا گروهى را وادار مى شر و حادثه

  .ستاز اين باب ا... باد، باران، نور، عشق و 

  :تقليد كوركورانه - 5

قبول و پذيرش گفتار و روش ديگرى بدون دليل و استدالل به ويژه در مسائل اساسى دين كه با مبدأ و معاد و نبّوت و 
شود و بر  هاى دروغني در جوامع مى اى و عرفان رسالت سر و كار دارد، سبب پيدايش مذاهب و تعّصبات قومى و قبيله

  .كند رود و خرافه پرسىت و بدعت گذارى در جامعه شيوع پيدا مى ت به زير سؤال مىاين اساس اصل دين و سنّ 
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  :زمامداران زر و زور - 6

پول داران با تطميع مردم و رواج خرافه . اند سرمايه داران و عاملان فاسد از عوامل مهّم بروز و اشاعه شرك در بني مردم بوده
دانستند  ند و انديشمندان باطل؛ بت پرسىت را از سّنت و روش گذشتگان مىرس و تبليغات نو، به آرزوهاى دنياىي خود مى

  .منودند كوشيدند و پرستش اهله ساختگى را وسيله شفاعت و حمبوبّيت، نزد خداوند معرىف مى و براى حفظ آثار و احلاد مى
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  :شخصّيت پرسىت - 7

اى  در جاهلّيت قرن اخري توده. هاى توّمهى و خياىل شده است شر زمينه گرايش به شخصّيتسطحى نگرى و ساده بيىن ب
هاى الگوى سامل  اند و كمرت به مالك اشتياق پيدا كرده... هنرمندان، ورزشكاران، ثرومتندان و : از مردم به افرادى ممتاز مانند

  .نفاق در رفتار و گفتار مردم گرديده استاين معضل مهگاىن، موجب شهرت شرك و . كنند و مقّدس توّجه مى

  :منفعت پندارى - 8

كردند و در وقت  بت پرستان با رواج پرستش بتان كاسىب مى. گروه دنياطلب به دنبال منافع ماّدى و انتفاعى خود هستند
ذورات و خريات بروز مشكالت و كمبودها، بت ها را وسيله شفاعت و عّزت قرار داده؛ و با تشويق به دريافت هدايا و ن

  .گرفتند به عنوان حق و سرانه حكومت؛ اداره دين مردم را به عهده مى... و ماليات و 

  :تعّصب و جلاجت - 9

پذيرد و در نتيجه دچار احنطاط و عذاب  جلاجت مرضى است كه اگر كسى گرفتار آن شود هيچ استدالل منطقى را منى
دهد، چنني  كند و مظاهر شرك را ترويج مى مد، توحيد را انكار مىآن كه با امتام حّجت با علم و ع. شود وجدان مى

  .كند گريد و زمينه كفر و فساد در زمني را هم فراهم مى موجودى در هيچ شرايطى در راه هدايت اهلى قرار منى

ودجوىي و درخواست معجزه و شفا از پيامربان و اعطاى هديه و رشوه به آنان از سوى مشركان و كّفار به خاطر مهني س
از اين رو جدال حق و باطل و انتقام شديد آنان، نشانه شرك و  . اند جلبازى بوده است و هرگز در پى حق شناسى نبوده

  .كفر باطىن آنان بوده است

  302: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج



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

 

   پيامدهاى شرك

  :دنيوى و اخروى بشر بسيار است مانندآثار شوم شرك و احلاد در زندگى فردى و اجتماعى، علمى و عملى و 

   حمروم شدن از معارف اهلى - 1

   تفرقه و جنگ و جدال - 2

   حمرومّيت از مغفرت و فيض اهلى - 3

  مذّمت و خوارى در دنيا - 4

  »1« .عذاب جهّنم جاودانه - 5

  حقيقت خسارت و ضرر

  :فرمايد داند و مى انسان مىهاى  پروردگار حكيم، قرآن را، درمان مهه دردهاى معنوى بشر و شفاى سينه

  »2« »َو نـُنَـّزُل ِمَن اْلُقْرَءاِن َما ُهَو ِشَفآءٌ َو َرْمحٌَة لّْلُمْؤِمِنَني َو َالَيزِيُد الظِلِمَني ِإالَّ َخَسارًا

  .افزايد كنيم وستمكاران را جز خسارت منى و ما از قرآن آنچه را براى مؤمنان مايه درمان ورمحت است، نازل مى

ره مىبا آنك برند كه پنجره روح خود را به سوى آن باز كنند و جلاجت  ه قرآن براى مهه است، وىل تنها كساىن از اين نور 
افزايد، مانند باران كه  پس بيمار دالن را غري از خسارت منى. و دمشىن را كنار گذاشته، با روحى سامل به استقبال قرآن روند

  .رخيزد هر چند باران زالل و پاك استوقىت بر مردارى ببارد، بوى تعّفن ب

   دهد؛ موعظه قرآن، قساوت را درمان استدالل قرآن، ركود فكرى را شفا مى

______________________________  
  .603/ 2: برگرفته از تفسري موضوعى قرآن كرمي، توحيد در قرآن، جوادى آملى -)1(

  .82): 17(اسراء  -)2(
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كند؛ قوانني و احكامش،  سازد؛ زيباىي آهنگ و فصاحتش، روح فرارى را جذب مى كند؛ تاريخ قرآن، حتّري را برطرف مى مى
خبشد؛ تربّك به آن، امراض جسمى را  كند؛ تالوت و تدبّر در آن، بيمارى غفلت را شفا مى عادات خراىف را ريشه كن مى

  .كند ها را روشن مى تاريكىدهد و رهنمودهاى آن  شفا مى

ى قرآن و مواعظ آن عمل منى كنند با نزول هر دستور، جرمشان بيشرت و خسارتشان افزونرت  چون كافران به امر و 
  .شود مى

ره از بني مى رود وىل در خسارت سرمايه و سود و پاداش  تفاوت خسارت با ضرر در اين است كه در ضرر تنها سود و 
  .شود اش يخ است و با گرماى آفتاب، اصل و سود مال او آب مى د، مانند يخ فروشى كه سرمايهشو  مهه نابود مى

قوانني آن نيز مطابق با فطرت و جنات . اى عظيم از جانب خداست كه آفريننده بشر و فطرت اوست بنابراين قرآن سرمايه
خود هدف از آفرينش و آفريدگار را به طور كّلى  دهنده و رمحت براى مؤمنان است؛ اّما كافران و مشركان با كفر و احلاد

شت را يكباره به باد فنا مى انكار مى ره سعادت و    .دهند كنند و اصل فطرت و 

  :فرمايد حضرت على عليه السالم در فضل قرآن چنني مى

لضَّالُل َفاْساُلوا اللََّه ِبِه َو تـََوجَُّهوا اَلْيِه ِحبُبِِّه، َو الَتْسأَلُوا ِبِه َخْلَقُه، َفانَّ فيِه ِشفاءً ِمْن اْكَربِ الّداِء َو ُهَو اْلُكْفُر َو النِّفاُق َو اْلَغىُّ َو ا
  »1« .أَنَُّه ما تـََوجََّه اْلِعباُد اَىل اللَِّه ِمبِْثِلهِ 

خدا پس به وسيله قرآن از . باشد در قرآن است ها كه كفر و نفاق و تباهى و ضاللت مى شفاى از بزرگرتين بيمارى
خبواهيد، و با عشق به قرآن به خدا توجه كنيد، و به وسيله آن از مردم چيزى خمواهيد، به طور يقني، بندگان خدا در اين 

  .اند اى مانند قرآن به خداوند توّجه نكرده دنيا با وسيله

______________________________  
  .175خطبه : ج البالغه -)1(
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َلٍة ِمْن لََياِيل َشْهرِنَا َهَذا رَِقاٌب يـُْعتِ » 14«[  ُقَها َعْفُوَك َأْو يـََهبـَُها َصْفُحَك اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو ِإَذا َكاَن َلَك ِيف ُكلِّ لَيـْ
اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو اْحمَْق ُذنُوبـََنا » 15«َخْريِ أَْهٍل َو َأْصَحاٍب  َفاْجَعْل رَِقابـََنا ِمْن تِْلَك الرَِّقاِب َو اْجَعْلَنا ِلَشْهرِنَا ِمنْ 

ْخَلْصتَـَنا ِفيِه ِمَن ا ِفيِه ِمَن اخلَِْطيَئاِت َو أَ َمَع إْحمَاِق ِهَالِلِه َو اْسَلْخ َعنَّا تَِبَعاتَِنا َمَع اْنِسَالِخ أَيَّاِمِه َحىتَّ يـَنـَْقِضَي َعنَّا َو َقْد َصفَّْيتَـنَ 
  ] السَّيَِّئاتِ 

هاى اين ماه رمضامنان، بندگاىن هستند كه عفوت  بر حممد و آلش درود فرست، و چنانچه در هر شب از شب! خدايا
ا را آزاد مى خبشد، پس ما را از آن بندگان حمسوب كن، و ما را براى ماه  كند، و گذشت و چشم پوشيت آنان را مى آ

  .رتين اهل و اصحاب قرار ده رمضامنان از

بر حممد و آلش درود فرست، و با به حماق نشسنت هاللش، گناهامنان را حمو كن، و با سپرى شدن روزهايش،  ! خدايا
ها خالص و  گناهان را از وجود ما برَكن، تا ماه رمضان در حاىل از ما بگذرد كه وجودمان را از خطاها پاكيزه، و از بدى

  .باشىآراسته فرموده 

   كاسته شدن گناه در رمضان

ديد مى    كنند و مانع شكوفاىي گناهان، آفاتى هستند كه حيات معنوى انسان را 
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  .شوند، پس حضور گناه در تكامل بشر سّدى در راه رشد معنوى انسان است آن مى

تواند موجب حتّول معنوى در انسان شود، بنابراين روزه دار مبتال به آفت گناه،  منىها به تنهاىي  روزه هم مانند ديگر عبادت
ره منى از روزه   .برد هر چند گرسنگى و تشنگى و شب بيدارى بسيارى را حتّمل كرده باشد اش 

ره بردارى از ضيافت ماه رمضان در جهت جتديد حيات معنوى خو  ا، شرط ضرورى براى  يش و آداىب كه رعايت آ
  .باشد رسيدن به تكامل روحى و جامع مهه آداب روزه است، پرهيز از حمّرمات اهلى مى

در خطبه معروىف كه پيامرب صلى اهللا عليه و آله در آستانه ماه رمضان بيان فرموده، آمده است كه امام على عليه السالم در 
  :حني آن خطبه پرسيد
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َهَذا الشَّْهِر اْلَورَُع َعْن َحمارِِم اللَِّه   أَْفَضُل اْألَْعماِل ىف! يا أَبَا احلََْسنِ : اِل ِىف هَذا الشَّْهِر؟ فـََقالَ ، ما أَْفَضُل اْألَْعم!يا َرُسوَل اللَّهِ 
  »1« .َعزََّوَجلَّ 

رتين كارها در اين ماه، پرهيز از حمرّمات اهلى ! اى أبااحلسن: رتين كارها در اين ماه چيست؟ فرمود! اى پيامرب خدا
  .است

  :، دو معنا بيان شده است به مهني مناسبت درباره واژه رمضان از ريشه َرَمَض و َرَمضى

  .كند بارد و هوا را از خاك و غبارهاى تابستان پاك مى باراىن كه اول پاييز مى - 1

  .سوزاند داغى سنگ و شن ريزه كه از شّدت گرماى آفتاب بدن را مى - 2

هاى گناه و شويندگى  را به سبب نقش ماه رمضان در پاكسازى آئينه جان از آلودگىبسيارى از روايات اين نامگذارى 
  .اند روان از زنگار خطاها دانسته

  :پيامرب گرامى صلى اهللا عليه و آله فرمود

______________________________  
  .53، حديث 297/ 1: ؛ عيون أخبار الرضا1، حديث 126، باب 190/ 42: حبار األنوار -)1(

  306: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

َا ُمسِِّى َرَمَضاُن َرَمَضاُن ِألَنَُّه تـُْرَمُض ِفيِه الذُّنُوُب َأْى ُحتَْرقُ    »1« .َو ِإمنَّ

  .سوزد شود، يعىن مى اند؛ زيرا گناهان در آن زدوده مى و مهانا رمضان را رمضان ناميده

   فوائد روزه در روايات

  

  .الم در باب فوائد روزه احاديث و گفتارهاى ارزمشند بسيارى دارندمعصومان عليهم الس

  :پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله در پاسخ به فرد يهودى كه از پاداش روزه دار پرسيده بود، فرمود
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تمى هيچ مؤمىن نيست كه به خاطر خدا ماه رمضان را روزه بدارد، مگر آن كه خداوند متعال، هفت ويژگى را براى او ح
  :سازد مى

  .شود حرام در بدنش ذوب مى - 1

  .گردد به رمحت اهلى نزديك مى - 2

  .كند كّفاره خطاى پدرش آدم عليه السالم را ادا مى  - 3

  .كند هاى هنگام جان دادن را بر او آسان مى خداوند دشوارى - 4

  .گردد از گرسنگى و تشنگى روز قيامت، امين مى - 5

  .دهد مىخداوند به او از آتش امان  - 6

شت مى خداوند به او از نعمت   :فرمايد امام على عليه السالم مى »2« .خوراند هاى پاكيزه 

يِع َأْسباِب الشَّرِّ    »3« .َصْوُم النـَّْفِس إْمساُك احلَْواسِّ اخلَْْمِس َعْن ساِئِر اْلَمآمثِِ َو ُخُلوِّ اْلَقْلِب َعْن مجَِ

______________________________  
  .42، باب 513: ؛ املصباح، كفعمى8851، حديث 26، باب 546/ 7: تدرك الوسائلمس -)1(

  .14، حديث 346/ 2: ؛ اخلصال49، حديث 46، باب 369/ 93: حبار األنوار -)2(

  .3362، حديث 176: غرر احلكم -)3(
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ى كردن دل از متام اسباب بدى استروزه نفس، نگهدارى حواّس پنجگانه از ديگر گناها   .ن و 

   ها در ماه رمضان حجاب
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كند، راسىت  هاىي هستند كه آدمى را از مشاهده مجال حضرت حمبوب حمروم مى هاى گوناگون، حجاب ها و معصيت لغزش
  انسان با اين مصيبت بزرگ چه كند؟

حضرت دوست فاصله گرفته است بايد در صدد كم  هاى نفس از درگاه  انساىن كه در طول سال در اثر خطاها و لغزش
رتين موقعّيىت كه او را به اين هدف نزديك مى. ها برآيد كردن اين فاصله   .سازد روزه دارى حقيقى در رمضان است و 

  .روزه دارى در تغيري رفتار و اصالح شخصّيت انسان مؤثّر است

اى قضاىي كه در ايران و كشورهاى خمتلف مسلمانان به عمل ه بر اساس مطالعات علمى و حتقيقات روانشناسان و گزارش
در ماه رمضان به ... آمده است، نشانگر اين است كه رفتارهاى ناهنجار و جرامي اجتماعى و خشونت خانوادگى و 

  .يابد مقدار زيادى كاهش مى

رند و ترسى كه در اثر خوف از ها در اين ماه بر افكار و اعمال خود دا و اين به خاطر تسّلط بر نفس است كه انسان
  .شود غضب اهلى و رمحت بيكران پروردگار، در دل افكنده مى

اى را كه شيطان بر اساس آن انسان را به گمراهى  گردد كه زمينه ريشه اين دگرگوىن در حال انسان به طبيعت روزه برمى
كشد، مهان جهاد با نفس و گرسنگى و تشنگى  برد، زجنريى كه در ماه رمضان شيطان را به بند مى كشاند، از بني مى مى

  .و فروكشى غضب است

  :فرمايد حكمت اين نكته را پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله چنني بيان مى
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ِم َفَضيـُِّقوا َجمارَِيهُ ِباجلُْ   ِإنَّ الشَّْيطاَن َلَيْجرى   »1« .وعِ ِمِن اْبِن آَدَم َجمَْرى الدَّ

  .هاى ورود او را تنگ كنيد شود، پس با گرسنگى، حملّ  شيطان از جايگاه خون آدمى در انسان وارد مى

هاى قلب و مغز او  يعىن شيطان از راه شهوت خوراك و لّذت جنسى و غضب نفس و خياالت آدمى، در اطراف رگ
  .كند هاى شيطاىن خود برنامه ريزى مى گريد و سپس براى طرح جاى مى
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تر باشد، زجنريى   هر چه روزه كامل. ها نسىب است بنابراين شيطان به تنهاىي زمينه ساز گناهان نيست و در بند بودن شيطان
تر خواهد بود و از ميزان غفلت و احنرافات ناشى از آن  گريد؛ حمكم كند و جلوى نفس أّماره را مى كه شيطان را اسري مى

  .خواهد كاست

شوند، كامل و مقبول  روزه آناىن كه در ماه رمضان، گناهاىن را از روى غفلت يا عمد مرتكب مى: گفتتوان   بر اين پايه مى
  .نيست

  :فرمايد امام على عليه السالم، خطاب به بندگان در خطبه روز فطر مى

فـََقْد ! آِخِر يـَْوٍم ِمْن َشْهِر َرَمَضاَن، أَْبِشُروا ِعباَد اللَّهِ   َلٌك ىفَو اْعَلُموا ِعباَد اللَِّه َأنَّ أَْدَىن ما لِلصَّاِئِمَني َو الصَّاِئماِت َأْن يُناِديـَُهْم مَ 
  »2« .ُغِفَر َلُكْم ما َسَلَف ِمْن ُذنُوِبُكْم فَاْنُظُروا َكْيَف َتُكونُوَن ِفيما َتْسَتأنُِفونَ 

در روز آخر ماه رمضان : كه  باشد اين است بدانيد كمرتين چيزى كه براى مردان و زنان روزه دار مى! اى بندگان خدا
  :دهد اى به آنان ندا مى فرشته

  كه خداوند گناهان گذشته مشارا خبشود،! بشارت باد بر مشا اى بندگان خدا

______________________________  
  .97، حديث 273/ 1: ؛ عواىل الآلىل3، باب 332/ 60: حبار األنوار -)1(

  .158/ 2: ؛ جمموعة ورام13ديث ، ح1، باب 362/ 87: حبار األنوار -)2(
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  !كنيد پس مواظب باشيد كه از اين پس چه مى

ْلَنا َو ِإْن ُزْغَنا ِفيِه فـََقوِّْمَنا َو ِإِن اْشتَ » 16«[  َنا عَ اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو ِإْن ِمْلَنا ِفيِه فـََعدِّ ُدوَُّك الشَّْيَطاُن َمَل َعَليـْ
  ] َفاْستَـْنِقْذنَا ِمْنهُ 

بر حممد و آلش درود فرست؛ چنانچه ما در اين ماه از حق و عدالت و بندگى و طاعت منحرف شومي، به دايره ! خدايا
از   عدل و درسىت برگردان، و اگر از راه هدايت به گمراهى افتيم، استوارمان ساز، و اگر دمشنت شيطان بر ما چريه شود،

  .كيد و مكرش ما را رهاىي خبش
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  310: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ِه َو ِىف َلْيِلِه َعَلى الصََّالِة َو التََّضرُِّع اللَُّهمَّ اْشَحْنُه ِبِعَباَدتَِنا ِإيَّاَك َو َزيِّْن أَْوَقاَتُه ِبطَاَعِتَنا َلَك َو َأِعنَّا ِىف نـََهارِِه َعَلى ِصَيامِ » 17«[ 
ُلُه بِ إِ  ُشوِع َلَك َو الذِّلَِّة بـَْنيَ َيَدْيَك َحىتَّ َال َيْشَهَد نـََهارُُه َعَليـْنَا ِبَغْفَلٍة َو َال لَيـْ   ]تَـْفرِيطٍ لَْيَك َو اخلُْ

اين ماه را با بندگيمان براى حضرتت پُر كن، و اوقاتش را به طاعتمان براى وجود مباركت زينت ده، و در روزش ما ! خدايا
زه داشنت، و در شبش ما را به مناز و زارى به درگاهت، و فروتىن به پيشگاهت، و خوارى در برابرت يارى فرما تا را به رو 

  .روزش به غفلت ما از روزه، و شبش به كوتاهى ما از عبادت گواهى ندهد

   ارزش عبادات در رمضان

انسان براى تداوم وجود خويش نيازمند غذاهاى مهان گونه كه جسم . انسان از نگاه اسالم، تركيىب از جسم و جان است
  .هوّيت و حقيقت انساىن او نيز نيازمند غذاهاى معنوى از سنخ خود است. ماّدى است

روشن است كه خداوند سبحان، ميهماىن رمضان را براى پذيراىي از جسم و وجود ماّدى دوستانش فراهم نساخته است؛ 
  .فت مهيشگى خدايندهاى آنان مانند مهه در ضيا چرا كه بدن

  :سرايد جناب سعدى مى

  وليكن خداوند باال و پست
 

  به عصيان دِر رزق بر كس نبست

  

  ادمي زمني، سفره عام اوست
 

  چه دمشن بر اين خواِن يغما چه دوست

  

  )سعدى(

ره مى پس ارزش پذيراىي از جسم و . برند اين در حاىل است كه مهه دمشنان خدا از اين سفره گسرتده بيش از ديگران 
  .رسد هاى ماّدى هرگز به پاى تأمني نيازهاى معنوى منى تأمني خواسته
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ها و افكار مؤمنان را به ضيافت فرا خوانده است؛ و ارزش آن را تنها  بلكه خداى متعال در ميهمان سراى رمضان، جان
  .داند پروردگار منّان مى

بايد مهاهنگ با ضيافت معنوى و روحاىن بوده و غذا و نوشيدىن آن متناسب از سوى ديگر شرايط و آداب اين ميهماىن 
  .با حتّول روحى و جتديد حيات معنوى و تقويت بنيه رواىن انسان باشد

هاىي است كه خداوند سبحان براى  ها و ظرفّيت هاىي كه در فضاى اين ماه با فضيلت جلوه گر است؛ زمينه از برجستگى
  :؛ آن گونه كه پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله در توصيف دعوت فرموددعوت فراهم ساخته است

  »1« .ِضياَفِة اللَِّه َو ُجِعْلُتْم ِفيِه ِمْن َأْهِل ِكراَمِة اللَّهِ   ُهَو َشْهٌر ُدعيُتْم ِفيِه ِإىل

  .ايد ايد و از اهل كرامت خدا قرار گرفته ماهى كه در آن به ميهماىن خدا دعوت شده

دية«سوف و عارف وارسته؛ مرحوم شيخ حممد حسني اصفهاىن در فقيه و فيل در شرح فراز فوق از خطبه » الرسالة ا
  :فرمايد پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله درباره دعوت مى

شت است و غذاهاى اين ميهماىن نيز از نوع«    دعوت به ماه رمضان، دعوت به 

______________________________  
  .53، حديث 295/ 1: ؛ عيون أخبار الرضا عليه السالم25، حديث 46، باب 356/ 93: ر األنوارحبا -)1(

  312: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

شىت است است و نامش در آن » ماه رمضان«هر دو ميهمان خانه خدايند؛ ليكن نام ميهمان سرا در اين جا . غذاهاى 
شىت؛ اين جا غيب  جا غرفه ليل است و آن جا چشمه سلسبيل؛ هاى  است و آن جا مشهود و عيان؛ اينجا تسبيح و 

 .اى كه ميل دارند گزينند و گوشت بريان پرنده اى از آنچه برمى ميوه«هاى پوشيده و اندوخته هستند و آن جا  اينجا نعمت
ها در مهني دنيا براى  تشود و گاهى هم هست كه نعم پس نعمت در هر جهان با پوشش مهان جهان آشكار مى »1«

  .شوند پيامربان و معصومان عليهم السالم به شكل آن جهان آشكار مى

پيامرب خدا براى فاطمه زهرا عليها السالم يا امام حسن عليه السالم و امام حسني عليه السالم : آنچه در روايات آمده كه
شت يا جامه اى از ميوه ميوه شت آورد،   اى از جامه هاى    .گواه اين مطلب استهاى 
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رتين وقىت كه براى فراهم ساخنت آن مغتنم است، مهني ضيافىت است كه  شراب طهور در زندگى دنيا حمّبت خداست و 
شود و از آجنا   جايگاه و پاداش عبادات و امور خري معنوى دراين ماه چندين برابر مى »2« ».ساقيش مهان ميزبانش است

  :اند و آله فرمودهكه پيامرب حق صلى اهللا عليه 

مگر روزه كه براى : شود، خداوند فرموده است كار نيك، ده برابر تا هفتصد برابر مى. شود هر كار آدميزاد چند برابر مى
از مجله  »3« .گذارد دهم و روزه دار خواسته دل و خوراكش را به خاطر من وامى من است و خودم پاداش آن را مى

  :هاى رسول الّله صلى اهللا عليه و آله در هنگام ماه رمضان اين بود كه خطابه

______________________________  
  .21 -20): 56(اشاره به سوره واقعه  -)1(

  .، به نقل از رساله جمديه336 -335: جامع الّدرر، حسني فاطمى -)2(

  .سوره بقره 184، ذيل آيه 179/ 1: املنثور؛ الدّر 2359، حديث 448/ 8: كنز العمال  -)3(

  313: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ِفيِه َفريَضًة ِمْن   َسْبعَني َفريَضًة ِمْن َفراِئِض اللَِّه َو َمْن َأدَّى  َشْهِر َرَمضاَن كاَن َكَمْن أَدَّى  َمْن َتَطوََّع ِخبَْصَلٍة ِمْن ِخصاِل اخلَْْريِ ىف
  »1« .ِفيما ِسواُه ِمَن الشُُّهورِ   َسْبعَني َفريَضًة ِمْن َفراِئِض اللَِّه َتعاىل  ِه كاَن َكَمْن أَدَّىَفراِئِض اللَّ 

كسى كه در ماه رمضان يكى از كارهاى نيك را اجنام دهد مهچون كسى است كه هفتاد واجب از واجبات خدا را اجنام 
ا را اجنام دهد مهچون كسى است كه هفتاد واجب از واجبات و هر كس در اين ماه، واجىب از واجبات خد. داده است

  .هاى ديگر اجنام داده است خداى متعال را در ماه

  هاى علمى در شب قدر حبث

  

رتين فضايل و عبادت هاى قدر رمضان؛ مذاكره علمى و گفتگو درباره اعتقادات و مسائل آخرت  هاى برتر در شب از 
هاى قدر كه از سوى دانشمندان ديىن هم مورد  به ويژه در شب. بينش و آگاهى باشد است، تا عبادت و نيايش مهراه با

  .سفارش قرار گرفته است
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  :اند شيخ صدوق در اين زمينه نوشته

  .َو َمْن َأْحيا هاَتَني اللَّيـَْلَتِني ِمبُذاَكَرِة اْلِعْلِم فـَْهَو أَْفَضلُ 

  .آن برتر است هر كه اين دو شب را با گفتگوى علمى زنده بدارد؛ پس

اى باالست كه چنانچه انسان مهه كارهاى خود را رها كند و به  ها به اندازه ارزش عبادى كسب دانش و كمال در اين شب
حبث علمى و ديىن بپردازد، نيكوست؛ زيرا دريافت فضل فكرى و معرفت حق و معارف ديىن، از قدرشناسى ماه مبارك 

  .رمضان است

______________________________  
  .66/ 2: ؛ الينابيع الفقهيه18، باب 341: املقنعه، شيخ مفيد -)1(

  314: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :دراين باره رسول گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله به ابوذر فرمود

اْجلُُلوُس ساَعًة ِعْنَد ُمذاَكَرِة اْلِعْلِم َخيـٌْر ِمْن ِعباَدِة َسَنٍة ! رَاِم، يا أَباَذرٍّ َعَلْيُكْم ِمبُذاَكَرِة اْلِعْلِم َفِإنَّ ِباْلِعْلِم تـَْعرِفُوَن احلَْالَل ِمَن احلَْ 
اُرها َو ِقياٍم َليـُْلها َ   »1« .ِصياٍم 

  .شود بر تو باد به گفتگوى علمى، پس به سبب دانش حالل از حرام شناخته مى

از عبادت يك سال كه روزش را روزه بدارى و شبش را به  يك ساعت نشسنت براى گفتگوى علمى، براى تو! اى اباذر
رت است   .مناز بايسىت، 

از ديدگاه معصومان عليهم السالم و متون اسالمى، عبادات، نقشى بنيادى در پيدايش و پيوستگى فروغ دانش و معرفت 
سازنده عبادت در كنار علم نيست؛  دانند، ختريب يا انكاِر نقش از اين رو احاديثى كه علم را برتر از عبادت مى. دارند

ارزش بلكه خطر  بلكه تأكيد بر مهراه ساخنت عبادت با علم براى دورى جسنت از عبادت ناآگاهانه است كه نه تنها ىب
  .ساز است

بنابراين با بررسى سريه عملى اهل بيت عليهم السالم درباره شب قدر و عنايت ويژه كه آنان به راز و نياز و عبادت و 
ره اند و رهنمودها و سفارش هاى حساس داشته كار، در چنني شباذ  اند، به  ها فرموده گريى بيشرت از آن شب هاىي كه به 
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به غري از موارد استثناىي، بايد زماِن حمدود، صرف عبادت و ذكر و تالوت قرآن و نيايش و انس شبانه با : آيد دست مى
  .سازد، دورى منود انسان را از ياد خداوند غافل مى و از سرگرمى و تفرحيى كه. خداى متعال گردد

امام حسن عليه السالم در روز عيد فطر بر گروهى گذشت كه سرگرم بازى و شادى بودند، باالى سر آنان ايستاد و 
  :فرمود

  خداوند ماه رمضان را ميدان مسابقه خلق خود قرار داد، تا به سبب طاعت او

______________________________  
  .38: ؛ جامع األخبار21، حديث 4، باب 203/ 1: حبار األنوار -)1(

  315: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

پس گروهى پيش گرفتند و كامياب شدند و گروهى عقب ماندند و ناكام . به سوى خشنوديش از يكديگر سبقت گريند
شوند و هرزه كاران زيان  نيكوكاران پاداش داده مىشدند، بسيار بسيار جاى تعّجب است از كسى كه در اين روزى كه 

اگر پرده كنار رود، خواهند دانست كه نيكوكار به نيكوكارى خود مشغول ! به خدا سوگند. بينند در حال سرگرمى است مى
  .سپس حضرت به راه خود ادامه داد و رفت »1« .است و بدكار به بدكردارى خود گرفتار گرديده است

   قيامت چشمان گريان در

  :گويد يوسف بن اسباط مى

صداى سوزناك جواىن كه سر به سجده داشت توّجه مرا به . پدرم براى من تعريف كرد كه نيمه شىب به مسجد احلرام رفتم«
صورت خاك آلودم براى آفريدگارم سجده كرد و او : گفت شنيدم كه در حالت سجود مى. تر رفتم نزديك. خود جلب منود

چون به نزديك جوان رسيدم با كمال تعّجب ديدم كه او امام عارفان حضرت سّجاد عليه السالم . سزاوار سجده است
  .كند است كه خاضعانه با خالق خويش نيايش مى

دهى و در  چرا آن مهه خود را زمحت مى! اى فرزند رسول خدا: چون هوا روشن شد به سوى او شتافتم و عرض كردم
. مهگان معلوم است كه خداوند تو را برترى داده و در نزد خود عزيز و ارمجند منوده استاندازى، با اينكه بر  مشّقت مى

  :پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود: امام چون اين سخنان را شنيد، صدا به گريه بلند كرد و فرمود
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  :متامى چشمان در روز قيامت گريانند مگر چهار چشم

  .چشمى كه از ترس خداوند بگريد - 1

______________________________  
  .4، ذيل حديث 19، باب 110/ 75: ؛ حبار األنوار5، حديث 181/ 4: الكاىف -)1(

  316: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .چشمى كه در راه خدا نابينا شده باشد - 2

  .چشمى كه به ناحمرم نگاه نكرده باشد - 3

  .براى خداوند گريسته باشد چشمى كه شبانه و سحرگاه در حال سجده - 4

ا مى بيند به فرشتگان مباهات مى خداوند چون بنده شب زنده دارش را مى: آنگاه فرمود   :گويد كند و به آ

بسرت خواب را از ترس من رها كرده و رمحت مرا طلب . ام را بنگريد كه روحش نزد من و پيكرش در اطاعت من است بنده
  »1« ».را آمرزيدمشاهد باشيد كه من او . كند مى

______________________________  
  .88، حديث 5، باب 99/ 46: ؛ حبار األنوار99/ 2: كشف الغمة  -)1(

  317: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

الَِّذيَن َيرِثُوَن اْلِفْرَدْوَس ُهْم   ا ِمْن ِعَباِدَك الصَّاحلِِنيَ اللَُّهمَّ َو اْجَعْلَنا ِيف َسائِِر الشُُّهوِر َو اْألَيَّاِم َكَذِلَك َما َعمَّْرتـََنا َو اْجَعْلنَ » 18«[ 
ْم رَاِجُعونَ   َو الَِّذينَ  ،»1« »ِفيَها َخاِلُدونَ  ُيَسارُِعوَن ِيف   ، َو ِمَن الَِّذينَ »2« »يـُْؤُتوَن َما آتـَْوا َو قـُُلوبـُُهْم َوِجَلٌة أَنـَُّهْم ِإَىل َرِِّ

  ]»3« »ا َساِبُقونَ اْخلَيـْرَاِت َو ُهْم هلََ 

دارى چنني قرار ده، و هم چنني ما را از بندگان  مان مى ها، و ديگر ايام، مادامى كه زنده ما را در ديگر ماه! خدايا
شت را به ارث مى شايسته خبشند، و عمل  برند و در آن جاودانند، و از اموال خود در راه خدا مى ات قرار ده؛ آنان كه 
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هاشان از انديشه بازگشت به سوى پروردگارشان ترسان است، و از كساىن قرار ده   دهند، در حاىل كه دل شايسته اجنام مى
  .گريند شتابند، و نسبت به آن از ديگران پيشى مى كه به سوى خريات مى

______________________________  
  .11): 23(مؤمنون  -)1(

  .60): 23(مؤمنون  -)2(

  .61): 23(مؤمنون  -)3(
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ْن َصلَّْيَت َعَلْيِه َو اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه ِيف ُكلِّ َوْقٍت َو ُكلِّ َأَواٍن َو َعَلى ُكلِّ َحاٍل َعَدَد َما َصلَّْيَت َعَلى مَ » 19«[ 
  .]َها َغيـُْرَك ِإنََّك فـَعَّاٌل ِلَما ُترِيدُ َأْضَعاَف َذِلَك ُكلِِّه بِاْألَْضَعاِف الَِّىت َال ُحيِْصي

اى، بر هر كه  بر حمّمد و آلش درود فرست، در مهه وقت و در مهه دم و در هر حال، به مشاره درودى كه فرستاده! خدايا
ا را بشمارد؛ مهانا تو آنچه  درود فرستاده ا، به چندين برابرى كه جز تو نتواند آ را خبواهى، اجنام اى و چندين برابر مهه آ

  .دهى مى

   دعاى

  

45  

  

   وداع با ماه مبارك رمضان
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» 4«َو يَا َمْن َال يَُكاِفُئ َعْبَدُه َعَلى السََّواِء » 3«َو يَا َمْن َال يـَْنَدُم َعَلى اْلَعَطاِء » 2«اللَُّهمَّ يَا َمْن َال يـَْرَغُب ِيف اجلَْزَاِء » 1«
ْعطَْيَت َملْ َتُشْب َعَطاَءَك ِمبَنٍّ َو ِإْن َمنَـْعَت َملْ َيُكْن ِإْن أَ » 5«ِمنَُّتَك اْبِتَداءٌ َو َعْفُوَك تـََفضٌُّل َو ُعُقوبـَُتَك َعْدٌل َو َقَضاُؤَك ِخيَـَرةٌ 

ياً  َدَك » 7«َتْشُكُر َمْن َشَكَرَك َو أَْنَت َأْهلَْمَتُه ُشْكَرَك » 6«َمنـُْعَك تـََعدِّ َو أَْنَت َعلَّْمَتُه َمحَْدَك َتْستـُُر َعَلى » 8«َو ُتَكاِفُئ َمْن محَِ
فْـَعاَلَك َعَلى َو َجتُوُد َعَلى َمْن َلْو ِشْئَت َمنَـْعَتُه َو ِكَالُمهَا أَْهٌل ِمْنَك ِلْلَفِضيَحِة َو اْلَمْنِع َغيـَْر أَنََّك بـَنَـْيَت أَ َمْن َلْو ِشْئَت َفَضْحَتُه 

َمْن َقَصَد لِنَـْفِسِه بِالظُّْلِم َتْستَـْنِظُرُهْم  َو تـََلقَّْيَت َمْن َعَصاَك ِباحلِْْلِم َو أَْمَهْلتَ » 9«التـََّفضُِّل َو َأْجَرْيَت ُقْدرََتَك َعَلى التََّجاُوِز 
نَاَبِة َو تـَتـُْرُك ُمَعاَجَلتَـُهْم ِإَىل التـَّْوَبِة ِلَكْيَال يـَْهِلَك َعلَْيَك َهاِلُكُهْم َو َال يَ  ْشَقى بِِنْعَمِتَك َشِقيـُُّهْم ِإالَّ َعْن طُوِل ِبَأنَاِتَك ِإَىل اْإلِ

ْعَذاِر ِإلَْيهِ  أَْنَت الَِّذي فـََتْحَت ِلِعَباِدَك » 10«َد تـَرَاُدِف احلُْجَِّة َعَلْيِه َكَرماً ِمْن َعْفِوَك يَا َكِرُمي َو َعاِئَدًة ِمْن َعْطِفَك يَا َحِليُم َو بـَعْ  اْإلِ
ُتوبُوا ِإَىل اللَِّه  -تـََباَرَك اْمسُكَ  -َئالَّ َيِضلُّوا َعْنُه فـَُقْلتَ بَاباً ِإَىل َعْفِوَك َو َمسَّْيَتُه التـَّْوبََة َو َجَعْلَت َعَلى َذِلَك اْلَباِب َدلِيًال ِمْن َوْحِيَك لِ 

يـَْوَم َال ُخيِْزي اللَُّه النَِّيبَّ » 11« »نـَْهارُ تـَْوبًَة َنُصوحاً َعَسى َربُُّكْم َأْن يَُكفَِّر َعْنُكْم َسيَِّئاِتُكْم َو يُْدِخَلُكْم َجَناٍت َجتِْري ِمْن َحتِْتَها اْألَ 
ِِْم يـَُقولُونَ َو ا َفَما  1» ٍء َقِديرٌ  َربـََّنا َأمتِْْم َلَنا نُوَرنَا َو اْغِفْر لََنا ِإنََّك َعَلى ُكلِّ َشيْ   لَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه نُوُرُهْم َيْسَعى بـَْنيَ أَْيِديِهْم َو ِبَأْميَا

  ُعْذُر َمْن َأْغَفَل ُدُخوَل َذِلَك اْلَمْنزِِل بـَْعدَ 
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َو أَْنَت الَِّذي زِْدَت ِيف السَّْوِم َعَلى نـَْفِسَك ِلِعَباِدَك ُترِيُد ِرْحبَُهْم ِيف ُمَتاَجَرِِْم َلَك َو فـَْوَزُهْم » 12«فـَْتِح اْلَباِب َو ِإقَاَمِة الدَّلِيِل 
َمْن َجاَء بِاحلََْسَنِة فـََلُه َعْشُر أَْمَثاِهلَا َو َمْن َجاَء بِالسَّيَِّئِة َفَال  -اَرَك اْمسَُك َو تـََعالَْيتَ تـَبَ  -:ِباْلِوَفاَدِة َعَلْيَك َو الزِّيَاَدِة ِمْنَك فـَُقْلتَ 

َسَناِبَل ِيف ُكلِّ ُسْنبـَُلٍة ِماَئةُ َمَثُل الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن أَْمَواَهلُْم ِيف َسِبيِل اللَِّه َكَمَثِل َحبٍَّة أَنـَْبَتْت َسْبَع  :َو قـُْلتَ » 13«ُجيَْزى ِإالَّ ِمثْـَلَها 
َو َما أَنـَْزْلَت ِمْن  َمْن َذا الَِّذي يـُْقِرُض اللََّه قـَْرضاً َحَسناً فـَُيَضاِعَفُه َلُه َأْضَعافاً َكِثريَةً  :َو قـُْلتَ  َحبٍَّة َو اللَُّه ُيَضاِعُف ِلَمْن َيَشاءُ 

َو أَْنَت الَِّذي َدلَْلتَـُهْم ِبَقْوِلَك ِمْن َغْيِبَك َو تـَْرِغيِبَك الَِّذي ِفيِه َحظُُّهْم َعَلى » 14«َسَناِت َنَظائِرِِهنَّ ِيف اْلُقْرآِن ِمْن َتَضاِعيِف احلَْ 
 َأذُْكرُْكْم َو اْشُكُروا ِيل َو َال اذُْكُروِين  :ْلتَ َما َلْو َستَـْرَتُه َعنـُْهْم َملْ ُتْدرِْكُه أَْبَصاُرُهْم َو َملْ َتِعِه َأْمسَاُعُهْم َو َملْ تـَْلَحْقُه أَْوَهاُمُهْم فـَقُ 

اْدُعوِىن َأْسَتِجْب َلُكْم ِإنَّ الَِّذيَن  :َو قـُْلتَ » 15« »لَِئْن َشَكْرُمتْ َألَزِيَدنَُّكْم َو لَِئْن َكَفْرُمتْ ِإنَّ َعَذاِىب َلَشِديدٌ  :َو قـُْلتَ   َتْكُفُرونِ 
َفَسمَّْيَت ُدَعاَءَك ِعَباَدًة َو تـَرَْكُه اْسِتْكَباراً َو تـََوعَّْدَت َعَلى تـَرِْكِه » 16« »نََّم َداِخرِينَ َيْسَتْكِربُوَن َعْن ِعَباَدِتى َسَيْدُخُلوَن َجهَ 

ُقوا َلَك َطَلباً  ا َكاَنْت َجنَاتـُُهْم ِمْن ِلَمزِيِدَك َو ِفيهَ  ُدُخوَل َجَهنََّم َداِخرِيَن َفذََكُروَك ِمبَنَِّك َو َشَكُروَك بَِفْضِلَك َو َدَعْوَك ِبَأْمرَِك َو َتَصدَّ
َو َلْو َدلَّ َخمُْلوٌق َخمُْلوقاً ِمْن نـَْفِسِه َعَلى ِمْثِل الَِّذي َدَلْلَت َعَلْيِه ِعَباَدَك ِمْنَك َكاَن َمْوُصوفاً » 17«َغَضِبَك َو فـَْوُزُهْم ِبِرَضاَك 

ْحَساِن َو َمنْـُعوتاً ِباالْمِتَناِن َو َحمُْموداً ِبُكلِّ لِ  َساٍن فـََلَك احلَْْمُد َما ُوِجَد ِيف َمحِْدَك َمْذَهٌب َو َما َبِقَي لِْلَحْمِد َلْفٌظ ُحتَْمُد ِبِه َو ِباْإلِ
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ا نِْعَمَتَك َو َأْسَبَغ يَا َمْن َحتَمََّد ِإَىل ِعَباِدِه ِباْإلِْحَساِن َو اْلَفْضِل َو َغَمَرُهْم بِاْلَمنِّ َو الطَّْوِل َما أَْفَشى ِفينَ » 18«َمْعًىن يـَْنَصِرُف ِإلَْيِه 
َنا ِمنََّتَك َو َأَخصََّنا ِبِربِّكَ    َهَديـْتَـَنا ِلِديِنَك الَِّذي اْصَطَفْيَت وَ » 19«! َعَليـْ

  323: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اللَُّهمَّ َو أَْنَت َجَعْلَت ِمْن » 20«َو اْلُوُصوَل ِإَىل َكرَاَمِتَك  ِملَِّتَك الَِّيت اْرَتَضْيَت َو َسِبيِلَك الَِّذي َسهَّْلَت َو َبصَّْرتـََنا الزُّْلَفَة َلَدْيكَ 
يِع اْألَْزِمَنِة َو  َصَفايَا تِْلَك اْلَوظَاِئِف َو َخَصاِئِص تِْلَك اْلُفُروِض َشْهَر َرَمَضاَن الَِّذي اْخَتَصْصَتُه ِمْن َساِئِر الشُُّهوِر وَ  َختَيـَّْرَتُه ِمْن مجَِ

ميَ  الدُُّهوِر وَ  اِن َو فـََرْضَت ِفيِه ِمَن الصَِّياِم َو آثـَْرَتُه َعَلى ُكلِّ َأْوقَاِت السََّنِة ِمبَا أَنـَْزْلَت ِفيِه ِمَن اْلُقْرآِن َو النُّوِر َو َضاَعْفَت ِفيِه ِمَن اْإلِ
ُمثَّ آثـَْرتـََنا ِبِه َعَلى َساِئِر اْألَُمِم َو » 21«َخيـٌْر ِمْن أَْلِف َشْهٍر َرغَّْبَت ِفيِه ِمَن اْلِقَياِم َو َأْجَلْلَت ِفيِه ِمْن َليـَْلِة اْلَقْدِر الَِّيت ِهَي 

ْن َرْمحَِتَك ِبِصَياِمِه َو ِقَياِمِه ِلَما َعرَّْضتَـَنا َلُه مِ  اْصَطَفْيتـََنا ِبَفْضِلِه ُدوَن أَْهِل اْلِمَلِل َفُصْمَنا بَِأْمرَِك نـََهاَرُه َو ُقْمَنا ِبَعْوِنَك َليـَْلُه ُمتَـَعرِِّضنيَ 
َنا ِإلَْيِه ِمْن َمثُوبَِتَك َو أَْنَت اْلَمِلى » 22«ءُ ِمبَا ُرِغَب ِفيِه ِإَلْيَك اجلََْواُد ِمبَا ُسِئْلَت ِمْن َفْضِلَك اْلَقرِيُب ِإَىل َمْن َحاَوَل قـُْرَبَك  َو َتَسبَّبـْ

ا ُصْحَبَة َمبـُْروٍر َو أَْرَحبََنا أَْفَضَل أَْربَاِح اْلَعاَلِمَني ُمثَّ َقْد َفاَرقـََنا ِعْنَد َمتَاِم َوْقِتِه َو َو َقْد أََقاَم ِفيَنا َهَذا الشَّْهُر ُمَقاَم َمحٍْد َو َصِحبَـنَ 
ِتِه َو َوفَاِء َعَدِدِه  َنا َو َغمََّنا َو َأْوَحَشَنا اْنصِ » 23«اْنِقطَاِع ُمدَّ َماُم فـََنْحُن ُمَودُِّعوُه ِوَداَع َمْن َعزَّ ِفرَاُقُه َعَليـْ رَاُفُه َعنَّا َو َلزَِمَنا َلُه الذِّ

السََّالُم » 24« اْألَْكبَـَر َو يَا ِعيَد أَْولَِيائِِه اْلَمْحُفوُظ َو احلُْْرَمُة اْلَمْرِعيَُّة َو احلَْقُّ اْلَمْقِضىُّ فـََنْحُن َقائُِلوَن السََّالُم َعَلْيَك يَا َشْهَر اللَّهِ 
السََّالُم َعَلْيَك ِمْن َشْهٍر قـَرَُبْت ِفيِه اْآلَماُل » 25«ٍب ِمَن اْألَْوقَاِت َو يَا َخيـَْر َشْهٍر ِىف اْألَيَّاِم َو السَّاَعاِت َعَلْيَك يَا َأْكَرَم َمْصُحو 
» 27«وداً َو َمْرُجوٍّ آَملَ ِفرَاقُُه السََّالُم َعَلْيَك ِمْن َقرِيٍن َجلَّ َقْدرُهُ َمْوُجوداً َو أَْفَجَع فـَْقُدُه َمْفقُ » 26«َو ُنِشَرْت ِفيِه اْألَْعَماُل 

السََّالُم َعَلْيَك ِمْن ُجمَاِوٍر َرقَّْت ِفيِه اْلُقُلوُب َو قـَلَّْت » 28«السََّالُم َعَلْيَك ِمْن أَلِيٍف آَنَس ُمْقِبًال َفَسرَّ َو َأْوَحَش ُمنـَْقِضياً َفَمضَّ 
   ٍر َأَعاَن َعَلىالسََّالُم َعَلْيَك ِمْن نَاصِ » 29«ِفيِه الذُّنُوُب 
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ْحَساِن  ! السََّالُم َعَلْيَك َما َأْكثـََر ُعتَـَقاَء اللَِّه ِفيَك َو َما َأْسَعَد َمْن َرَعى ُحْرَمَتَك ِبكَ » 30«الشَّْيَطاِن َو َصاِحٍب َسهََّل ُسُبَل اْإلِ
السََّالُم َعَلْيَك َما َكاَن َأْطَوَلَك َعَلى اْلُمْجرِِمَني » 32«! َأْحمَاَك ِللذُّنُوِب َو َأْستَـَرَك ِألَنـَْواِع اْلُعُيوبِ السََّالُم َعَلْيَك َما َكاَن » 31«

َك ِمْن َشْهٍر ُهَو ِمْن ُكلِّ السََّالُم َعَليْ » 34«السََّالُم َعَلْيَك ِمْن َشْهٍر َال تـَُناِفُسُه اْألَيَّاُم » 33«! َو َأْهَيَبَك ِىف ُصُدوِر اْلُمْؤِمِننيَ 
السََّالُم َعَلْيَك َكَما َوَفْدَت َعَليـَْنا بِاْلبـَرََكاِت َو » 36«السََّالُم َعَلْيَك َغيـَْر َكرِيِه اْلُمَصاَحَبِة َو َال َذِميِم اْلُمَالَبَسِة » 35«َأْمٍر َسَالٌم 

السََّالُم َعَلْيَك ِمْن » 38«ْيَك َغيـَْر ُمَودٍَّع بـََرماً َو َال َمتـُْروٍك ِصَياُمُه َسَأماً السََّالُم َعلَ » 37«َغَسْلَت َعنَّا َدَنَس اخلَِْطيَئاِت 
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يـَْنا السََّالُم َعَلْيَك َكْم ِمْن ُسوٍء ُصِرَف ِبَك َعنَّا َو َكْم ِمْن َخْريٍ أُِفيَض ِبَك َعلَ » 39«َمْطُلوٍب قـَْبَل َوْقِتِه َو َحمُْزوٍن َعَلْيِه قـَْبَل فـَْوتِِه 
السََّالُم َعَلْيَك َما َكاَن َأْحَرَصَنا ِباْألَْمِس َعَلْيَك َو » 41«السََّالُم َعَلْيَك َو َعَلى َليـَْلِة اْلَقْدِر الَِّيت ِهَي َخيـٌْر ِمْن أَْلِف َشْهٍر » 40«

َناُه السََّالُم َعَلْيَك َو َعَلى َفْضِلَك الَِّذي حُ » 42«! َأَشدَّ َشْوقـََنا َغداً ِإلَْيكَ  اللَُّهمَّ ِإنَّا » 43«رِْمَناُه َو َعَلى َماٍض ِمْن بـَرََكاِتَك ُسِلبـْ
أَْنَت َوِيلُّ َما » 44«وا ِلَشَقائِِهْم َفْضَلُه َأْهُل َهَذا الشَّْهِر الَِّذي َشرَّفْـتَـَنا ِبِه َو َوفـَّْقتَـَنا ِمبَنَِّك َلُه ِحَني َجِهَل اْألَْشِقَياءُ َوقْـَتُه َو ُحرِمُ 

َنا بِتَـْوِفيِقَك ِصَياَمُه َو ِقَياَمُه عَ آثَـ  » 45«َلى تـَْقِصٍري َو أَدَّيـَْنا ِفيِه قَِليًال ِمْن َكِثٍري ْرتـََنا ِبِه ِمْن َمْعرِفَِتِه َو َهَديـْتَـَنا َلُه ِمْن ُسنَِّتِه َو َقْد تـََولَّيـْ
َساَءِة َو اْعِرتَافاً  َضاَعِة َو َلَك ِمْن قـُُلوبَِنا َعْقُد النََّدِم َو ِمْن أَْلِسَنِتَنا ِصْدُق االْعِتَذاِر َفْأُجْرنَا َعَلى َما اللَُّهمَّ فـََلَك احلَْْمُد ِإقْـرَاراً ِباْإلِ ِباْإلِ

َو َأْوِجْب » 46«َمْحُروِص َعَلْيِه ذُّْخِر الْ َأَصابـََنا ِفيِه ِمَن التـَّْفرِيِط َأْجراً َنْسَتْدرُِك ِبِه اْلَفْضَل اْلَمْرُغوَب ِفيِه َو نـَْعَتاُض ِبِه ِمْن أَنـَْواِع ال
   َلَنا ُعْذَرَك َعَلى َما َقصَّْرنَا ِفيِه ِمنْ 
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اُوِل َما أَْنَت َأْهُلُه ِمَن اْلِعَباَدِة َو أَدِّنَا َلى تـَنَ َحقَِّك َو ابـُْلْغ ِبَأْعَمارِنَا َما بـَْنيَ أَْيِديَنا ِمْن َشْهِر َرَمَضاَن اْلُمْقِبِل فَِإَذا بـَلَّْغتَـَناُه َفَأِعنِّا عَ 
» 47«الشَّْهَرْيِن ِمْن ُشُهوِر الدَّْهِر  ِإَىل اْلِقَياِم ِمبَا َيْسَتِحقُُّه ِمَن الطَّاَعِة َو َأْجِر لََنا ِمْن َصاِلِح اْلَعَمِل َما َيُكوُن َدرَكاً حلَِقَِّك ِيف 

َعمٍُّد ِمنَّا َأْو َعَلى ِه ِيف َشْهرِنَا َهَذا ِمْن َلَمٍم َأْو ِإمثٍْ َأْو َواقـَْعَنا ِفيِه ِمْن َذْنٍب َو اْكَتَسبـَْنا ِفيِه ِمْن َخِطيَئٍة َعَلى تَـ اللَُّهمَّ َو َما أَْلَمْمَنا بِ 
مٍَّد َو آِلِه َو اْستـُْرنَا ِبِسْرتَِك َو اْعُف َعنَّا ِبَعْفِوَك َو َال ِنْسَياٍن ظََلْمَنا ِفيِه أَنـُْفَسَنا َأِو انـْتَـَهْكَنا ِبِه ُحْرَمًة ِمْن َغْريِنَا َفَصلِّ َعَلى حمَُ 

َنا ِفيِه أَْلُسَن الطَّاِعِنَني َو اْستَـْعِمْلَنا ِمبَا َيكُ  َنا ِفيِه ِألَْعُنيِ الشَّاِمِتَني َو َال تـَْبُسْط َعَليـْ وُن ِحطًَّة َو َكفَّاَرًة ِلَما أَْنَكْرَت ِمنَّا ِفيِه تـَْنِصبـْ
اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو اْجبـُْر ُمِصيَبتَـَنا ِبَشْهرِنَا َو بَارِْك َلَنا ِيف يـَْوِم » 48«ِبَرْأفَِتَك الَِّيت َال تـَنْـَفُد َو َفْضِلَك الَِّذي َال يـَنـُْقُص 

َنا َأْجَلبِ  » 49«ِه ِلَعْفٍو َو َأْحمَاُه ِلَذْنٍب َو اْغِفْر لََنا َما َخِفَي ِمْن ُذنُوِبَنا َو َما َعَلَن ِعيِدنَا َو ِفْطرِنَا َو اْجَعْلُه ِمْن َخْريِ يـَْوٍم َمرَّ َعَليـْ
َأْجَزهلِِْم ِقْسماً ِفيِه ا ِمْن َأْسَعِد َأْهِلِه ِبِه َو اللَُّهمَّ اْسَلْخَنا ِباْنِسَالِخ َهَذا الشَّْهِر ِمْن َخطَايَانَا َو َأْخرِْجَنا ِخبُُروِجِه ِمْن َسيَِّئاتَِنا َو اْجَعْلنَ 

َياِمَها َو اللَُّهمَّ َو َمْن َرَعى َهَذا الشَّْهَر َحقَّ رَِعايَِتِه َو َحِفَظ ُحْرَمَتُه َحقَّ ِحْفِظَها َو َقاَم ِحبُُدوِدِه َحقَّ قِ » 50«َو َأْوَفرِِهْم َحظّاً ِمْنُه 
َا َأْو تـََقرََّب ِإلَْيكَ  ِبُقْرَبٍة َأْوَجَبْت ِرَضاَك َلُه َو َعَطَفْت َرْمحََتَك َعَلْيِه فـََهْب َلَنا ِمثْـَلُه ِمْن ُوْجِدَك َو َأْعِطَنا  اتـََّقى ُذنُوبَُه َحقَّ تـَُقاِ

ْفَىن َو ِإنَّ َعَطاَءَك َساِنَك َال تَـ َأْضَعاَفُه ِمْن َفْضِلَك َفِإنَّ َفْضَلَك َال يَِغيُض َو ِإنَّ َخزَائَِنَك َال تـَنْـُقُص َبْل َتِفيُض َو ِإنَّ َمَعاِدَن ِإحْ 
» 52«اْلِقَياَمِة  اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو اْكُتْب لََنا ِمْثَل ُأُجوِر َمْن َصاَمُه َأْو تـََعبََّد َلَك ِفيِه ِإَىل يـَْومِ » 51«َلْلَعَطاءُ اْلُمَهنَّا 

   لَِّذي َجَعْلَتهُ ِلْلُمْؤِمِنَني ِعيداً َو ُسُروراً َو ِألَْهِل ِملَِّتكَ اللَُّهمَّ ِإنَّا نـَُتوُب ِإلَْيَك ِيف يـَْوِم ِفْطرِنَا ا
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َناُه َأْو ُسوٍء َأْسَلْفَناُه أَْو َخاِطِر َشرٍّ َأْضَمْرنَاُه تـَْوَبَة مَ  ي َعَلى ُرُجوٍع ِإَىل َذْنٍب َو َال ْن َال يـَْنَطوِ َجمَْمعاً َو ُحمَْتَشداً ِمْن ُكلِّ َذْنٍب أَْذنـَبـْ
َنا َعَليـَْها يـَُعوُد بـَْعَدَها ِيف َخِطيَئٍة تـَْوبًَة َنُصوحاً َخَلَصْت ِمَن الشَّكِّ َو االْرتَِياِب فـَتَـَقبـَّْلَها ِمنَّا َو اْرَض َعنَّ  اللَُّهمَّ اْرزُقْـَنا » 53«ا َو ثـَبِّتـْ

َة َما َنْدُعوَك ِبِه َو َكأْبََة َما َنْسَتِجريَُك ِمْنُه  َخْوَف ِعَقاِب اْلَوِعيِد َو َشْوَق ثـََوابِ  َو اْجَعْلَنا ِعْنَدَك ِمَن » 54«اْلَمْوُعوِد َحىتَّ جنََِد َلذَّ
اللَُّهمَّ َجتَاَوْز َعْن آبَائَِنا َو أُمََّهاتَِنا َو » 55«التـَّوَّاِبَني الَِّذيَن َأْوَجْبَت َهلُْم َحمَبََّتَك َو َقِبْلَت ِمنـُْهْم ُمرَاَجَعَة طَاَعِتَك يَا َأْعَدَل اْلَعاِدِلَني 

يعاً َمْن َسَلَف ِمنـُْهْم َو َمْن َغبَـَر ِإَىل يـَْوِم اْلِقَياَمِة  اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد نَِبيـَِّنا َو آِلِه َكَما َصلَّْيَت َعَلى » 56«َأْهِل ِديِنَنا مجَِ
َباِدَك َصلِّ َعَلْيِه َو آِلِه َكَما َصلَّْيَت َعَلى أَنِْبَياِئَك اْلُمْرَسِلَني َو َصلِّ َعَلْيِه َو آِلِه َكَما َصلَّْيَت َعَلى عِ َمَالِئَكِتَك اْلُمَقرَِّبَني َو 

ْسَتَجاُب َهلَا ُدَعاُؤنَا ِإنََّك َأْكَرُم َمْن ُرِغَب الصَّاحلَِِني َو أَْفَضَل ِمْن َذِلَك يَا َربَّ اْلَعاَلِمَني َصَالًة تـَبـُْلُغَنا بـَرََكتـَُها َو يـََنالَُنا نـَْفُعَها َو يُ 
  .ٍء َقِديرٌ  ِإلَْيِه َو َأْكَفى َمْن تـُوُكَِّل َعَلْيِه َو َأْعَطى َمْن ُسِئَل ِمْن َفْضِلِه َو أَْنَت َعَلى ُكلِّ َشيْ 
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» 4«َو يَا َمْن َال يَُكاِفُئ َعْبَدُه َعَلى السََّواِء » 3«َو يَا َمْن َال يـَْنَدُم َعَلى اْلَعَطاِء » 2« اجلَْزَاِء اللَُّهمَّ يَا َمْن َال يـَْرَغُب ِيف » 1«[ 
َو ِإْن َمنَـْعَت َملْ َيُكْن  ِإْن َأْعطَْيَت َملْ َتُشْب َعَطاَءَك ِمبَنٍّ » 5«ِمنَُّتَك اْبِتَداءٌ َو َعْفُوَك تـََفضٌُّل َو ُعُقوبـَُتَك َعْدٌل َو َقَضاُؤَك ِخيَـَرةٌ 

ياً  َدكَ » 7«َتْشُكُر َمْن َشَكَرَك َو أَْنَت َأْهلَْمَتُه ُشْكَرَك » 6«َمنـُْعَك تـََعدِّ   ] َو ُتَكاِفُئ َمْن محَِ

شود، و  اش، پشيمان منى هاست، و اى كه بر عطا خبشى نياز از آفريده اى كه ميل و رغبىت به پاداش ندارد؛ چون ىب! خدايا
دهد؛ بلكه پاداشش بيش از عمل بنده است، نعمتت ابتداست، دست كسى  اش را مساوى و برابر منى كه پاداش بندهاى  

اگر عطا كىن، . در ساخت و پرداختش دخالت ندارد، و گذشتت احسان و جمازاتت عدالت، و فرمانت اختيارى است
دهى،  كسى كه تو را شكر كند، جزايش مى. اوز نيستكىن و اگر منع كىن، منعت بر پايه جت عطايت را به مّنت آلوده منى

خبشى، در صورتى كه سپاس را  در حاىل كه خودت شكر را به او اهلام كردى، و كسى كه تو را سپاس گويد، پاداشش مى
  .خودت به او تعليم دادى

   وداع با ماه مبارك رمضان

  ت ماه مبارك، والعابدين عليه السالم نسبت به معنويّ  معرفت و بصريت حضرت زين
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ملكوتى بودن اين قسمت از زمان، عّلت عشق و عالقه شديد حضرت به اين ماه بود، او از مالقات با حمبوب و 
ترين مصيبت دچار  شد، و به هنگام رسيدن زمان هجران از ماه، گوىي به سخت العاده خوشحال مى معشوقش فوق

  .گشت مى

شد، آه  گرفت، غمش جانكاه مى اش فزوىن مى او در وداع با ماه مبارك رمضان ناله سوزان داشت، دلش پردرد بود، غصه
اد پاكش خرمن فلك را مى رفت، در درياىي از اشك حسرت غرق  گشت، قرار از كفش مى تاب مى سوخت، ىب آتشني از 

دهد به  اختيار عزيزترين موجودش را از دست مى ون كسى كه ىبزد، و مهچ شد، در اقيانوس حمنت و رنج دست و پا مى مى
  .نشست عزا مى

ديد ماه  كرد، چه بايد گفت كه آن عاشق دلباخته مى اش دل سنگ را آب مى سوزاند، ناله اشكش فزون بود، سوزش مى
ود، و عاشق را براى حفظ ش مبارك در متام ايام سال جايگزين ندارد، بايد ديد كه معشوق از برابر ديده عاشق پنهان مى

  .اى نيست معشوق چاره

  :فيض بزرگوار در فراق ماه رمضان اين غزل را سروده است

 ىب لقاى دوست حاشا روزگارم بگذرد
 

ارم بگذرد  سر بسر چون زندگاىن ىب 

  ىب مجال عامل آرايش نيارم زيسنت
 

 عمر ىب حاصل مگر در انتظارم بگذرد

  ى آيد به كفگر سر آيد يك نفس ىب دوست ك
 

 در تالىف عمرها گر ىب مشارم بگذرد

 ىب قرارى برقرارستم اگر صدبار يار
 

 قرارم بگذرد بر دل ىب صرب و جان ىب

 دامن به سومي ننگرد از كرب و ناز گرچه مى
 

 نشينم بر سر ره تا نگارم بگذرد مى
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 خاك راهش ساهلااز براى يك نظر بر 
 

 نشينم تا مگر آن شهسوارم بگذرد مى

  ام از آب چشم خود روان جويبارى كرده
 

 شايد آن سرو روان بر جويبارم بگذرد

  بر من او گر نگذرد تا جان بود در قالبم
 

 شوم خاك رهش تا بر غبارم بگذرد مى

  صد در از جّنت گشايد در درون مرقدم
 

 مزارم بگذرداى از كوى او گر بر  نفخه

  بر مزارم گر گذار آرد ز سر گريم حيات
 

 يا رب آن عيسى نفس گر بر مزارم بگذرد

  ياد وصلش بگذرد چون بر كنار خاطرم
 

 اى از اشك خونني بر كنارم بگذرد دجله

  ام جاى خيالش بر دوام در دل و جان داده
 

 اشك نگذارد به چشم اشكبارم بگذرد

 دهد، شب مهچو روزگومي مگر شب رو  روز مى
 

ارم بگذرد  در اميد يك نظر ليل و 

  گفتم مگر سال دگر، اين هم گذشت پار مى
 

 ترسم چو پارم بگذرد سال ديگر نيز مى

 را در حسرت و در انتظار  فيض عمر شد مر
 

 كى بود حسرت مناند انتظارم بگذرد

  

  )فيض كاشاىن(
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   پاداش بيش از عمل

جزا و پاداش خداوند نه تنها زياده بر اعمال ما است، بلكه اعمال ما در مقابل فضل و احسان او چيزى به حساب 
آيد، چرا كه اگر يك حلظه خداوند نظر لطف و عنايتش را از ما بردارد و با نگاه عدالِت بدون تفّضل، به اعمال ما  منى

باشد، جه عمل داشته  ماند، تفّضل و احسان او به خاطر اعمال ما نيز منى هسىت باقى منىرسيدگى كند، ديگر چيزى از 
رت  باشيم چه نداشته باشيم، مهيشه مرهون عنايت او هستيم، از ابتداى خلقت كه انسان پا به عرصه وجود مى گذارد، يا 

هاى ماّدى و  ات، خداوند متام نعمتبگوييم از ابتداى خلقت هسىت، حاال چه خلقت انسان، چه خلقت ديگر موجود
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معنوى را بدون هيچ گونه چشمداشت و توقّعى در اختيار انسان و باقى موجودات گذاشته، چون او نياز به عمل ما 
نياز مطلق است،  ندارد، ماييم كه حمتاج به لطف و كرامت او هستيم او حّىت احتياج به شكرگزارى ما ندارد چون او ىب

  .اش باشد و به خاطر تشّكر بندگان از او نيست كه منتظر تشّكر بندهاحسان و تفّضل ا

  :به قول غزاىل دانشمند معروف

  :تفّضل فرماينده به جاى مهه اصناف خلق، خداى تعاىل است«

ها كه ايشان را ضرورى  به كامل گردانيدن ايشان به عضوها و سبب: به هست كردن ايشان، در مرتبه دّوم: در مرتبه اّول
ها كه حمتاج باشد، اگر چه حاجتشان  بدانچه ايشان را در نعمت و رفاهيت دارد، به آفريدن سبب: ، در مرتبه سّومبود

كه آرايش ايشان باشد و بريون است از ] و زوايد[ها  بدانچه ايشان را بيارايد، به مزّيت: بدان ضرور نبود، در مرتبه چهارم
  .ضرورات و حوايج

است و دل و جگر و مثال حاجت، چشم و دست و پاى و مثال زينت، مخيدگى ابرو و  مثال ضرورى، از عضوها سر
هاىي كه بريون  لعلى لب و بادام چشمى وجز آن، از چيزهاىي كه بدان ضرورت و حاجت نباشد، و مثال ضرورت از نعمت

   تن آدمى
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ها و  ها و زوايد، سبزى درختان و خوىب شكوفه ها و مثال مزّيت وشت و ميوهاست نان و آب، و مثال حاجت دوا و گ
هاى لذيذ كه بدان حاجىت و ضرورتى نيست، و اين سه قسم هر حيواىن را موجود است، بلكه هر نباتى را،  ها و طعام ميوه

 ».ونه حمسن باشدبلكه هر صنفى را از اصناف خلق، از ذروه عرش تا حضيض ثرى، پس حمسن اوست و غري او چگ
دهد و خودش اهل احسان و تفّضل است، بلكه  آرى، خداوند نه تنها به اعمال ناقص ما چندين برابر پاداش مى »1«

  :فرمايد كند كه اهل احسان و فضيلت باشند، از اينرو در سوره حنل مى ها و مؤمنان نيز امر مى عالوه بر اين به انسان

  »2« »َعِن اْلَفْحَشآِء َواْلُمنَكِر َو اْلبَـْغِى يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتَذكَُّرونَ   َو يـَنـَْهى  ْدِل َو اْإلِْحسِن َو ِإيَتآِى ِذى اْلُقْرَىب ِإنَّ اللََّه يَْأُمُر ِباْلعَ 

ى مى دهد، و از فحشا و منكر و ستم به راسىت خدا به عدالت و احسان و خبشش به خويشاوندان فرمان مى . كند گرى 
  .]هاى اهلى، ضامن سعادت دنيا و آخرت مشاست كه فرمان[شويد ]  اين حقيقت[دهد تا متذّكر  ندرز مىمشا را ا
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  :فرمايد و نيز مى

  »3« »َمْن جاَء بِاحلََْسَنِة فـََلُه َعْشُر اْمثاِهلا َو َمْن جاَء بِالسَّيَِّئِة َفال ُجيْزى اّال ِمثْـَلها َو ُهْم ال ُيْظَلُمونَ 

رد، پاداشش ده برابر آن است، و آنان كه كار بد بياورند، جز به مانند آن جمازات نيابند و ايشان هر كس كار نيك بياو 
  .گريند مورد ستم قرار منى

______________________________  
  .524 -523/ 4: ترمجه احياء العلوم -)1(

  .90): 16(حنل  -)2(

  .160): 6(انعام  -)3(
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  :از امريمؤمنان على عليه السالم در توضيح آيه فوق سؤال شد، ايشان فرمودند

  »1« .اْلَعدُل اْالْنصاُف َو اْالْحساُن التـََّفضُّلُ 

ا تفّضل كىن ا برساىن و احسان آن است كه بر آ   .عدل آن است كه حق مردم را به آ

و احسان نازل شد و آن را پيامرب صلى اهللا عليه و آله براى مردم  حمتوا و جاذبه آيه اين قدر باالست كه وقىت آيه عدل
هاى آنان گذاشت به طورى كه در روايىت عثمان بن مظعون از صحابه معروف پيامرب  خواندند، تأثري به سزائى بر قلب
  :گويد اسالم صلى اهللا عليه و آله مى

ه با قلب و جان، دليل آن هم اين بود كه پيامرب صلى اهللا عليه من در آغاز، اسالم را تنها به طور ظاهرى پذيرفته بودم، ن«
و آله مهواره پيشنهاد اسالم به من كرد و من هم از روى حيا پذيرفتم، اين وضع هم چنان ادامه يافت تا اين كه روزى 

ى دريافت خدمتش بودم، ديدم سخت در انديشه فرورفته است، ناگهان چشم خود را به طرف آمسان دوخت، گوىي پيام
گفتم، ناگهان جربئيل  آرى، هنگامى كه با مشا سخن مى: دارد، وقىت به حالت عادى بازگشت، از ماجرا پرسيدم، فرمود مى

پيامرب صلى اهللا عليه و آله آيه را تا آخر   ِإنَّ اللََّه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َو اْإلِْحسنِ  :را مشاهده كردم كه اين آيه را براى من آورد
، چنان حمتواى آيه در قلب من اثر گذاشت كه از مهان ساعت اسالم در جان من نشست، من به سراغ ابوطالب خواند
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از حممد صلى اهللا عليه و آله ! اى طايفه قريش: عموى پيامرب صلى اهللا عليه و آله آمدم و جريان را به او خرب دادم، فرمود
  .كند ه مكارم اخالق دعوت مىپريوى كنيد كه هدايت خواهيد شد؛ زيرا او مشا را ب

: سپس به سراغ وليد بن مغريه، دانشمند معروف عرب و يكى از سران مشرك آمدم و مهني آيه را بر او خواندم، او گفت
   اگر اين سخن از خود حممد صلى اهللا عليه و آله است

______________________________  
  .1، حديث 257: معاىن األخبار؛ 3، حديث 59، باب 312/ 73: حبار األنوار -)1(
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  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى »1« ».بسيار خوب گفته و اگر از پروردگار اوست باز هم بسيار خوب است

َعِماَئٍة وَ    : ذِلَك قـَْوُل اللَِّه َتباَرَك َو َتعاىل اذا َأْحَسَن اْلُمْؤِمُن َعَمَلُه ضاَعَف اللَُّه َعَمَلُه ِبُكلِّ َحَسَنٍة َسبـْ

  »2« »َو اللَُّه ُيضاِعُف ِلَمْن َيشاءُ 

  َفاْحِسُنوا

ا ِلَثواِب اللَِّه، فـَُقْلُت َلهُ   اْعماَلُكْم الَّىت اذا َصلَّْيَت َفاْحِسْن رُُكوَعَك َو ُسُجوَدَك َو اذا ُصْمَت : َو َما اْالْحساُن؟ قالَ : تـَْعَمُلوَ
َو ُكلَّ َعَمٍل تـَْعَمُلُه فـَْلَيُكْن : َحجَِّك َو ُعْمَرِتَك، قالَ   ُكلَّ ما فيِه َفساُد َصْوِمَك َو اذا َحَجْجَت فـَتَـَوقَّ ما َحيُْرُم َعلَْيَك ىف  فـَتَـَوقَّ 

  »3« .َنقيا ِمَن الدََّنسِ 

برابر منوده، براى هر عمل نيك هنگامى كه مؤمن عمل نيكى اجنام دهد و اعمالش را نيكو منايد، خداوند عملش را چندين 
  .»كند و خدا براى هر كه خبواهد چند برابر مى«: فرمايد كه در قرآن فرمود هفتصد برابر عنايت مى

احسان و نيكو كردن عمل چگونه است؟ : هاى اهلى نيكو كنيد، عرض كردم بنابراين اعمال خود را براى رسيدن به ثواب
كند،  گريى از آنچه كه روزه را فاسد مى ودت را نيكو به جا آور و روزه كه مىخواىن ركوع و سج مناز كه مى: فرمود

دهى از آن چه كه در حّج و عمره بر تو حرام است، خوددارى كن و هر عملى كه به  خوددارى كن و حّجى كه اجنام مى
  .آورى بايد از آلودگى و فساد پاكيزه باشد جا مى
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______________________________  
سوره  90، ذيل آيه 587/ 6: ؛ جممع البيان ىف تفسري القرآن78، حديث 37، باب 112/ 22: حبار األنوار -)1(

  .حنل

  .261): 2(بقره  -)2(

  .283، حديث 30، باب 254/ 1: ؛ احملاسن7، حديث 71، باب 247/ 68: حبار األنوار -)3(

  334: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اى كه از اين فرصت استفاده نكند و نتواند  كرامت خداوند و چند برابر كردن پاداش، واى به حال بندهبا اين مهه لطف و  
  .براى آخرت خود توشه برگرفته و دست خاىل اين دار فاىن را وداع كند

  :فرمايد امام زين العابدين عليه السالم مى

  »1« .انَّ السَّيَِّئَه ِبواِحَدِة َو احلََْسَنَة ِبَعَشَرةٍ يا َسْؤاتاُه ِلَمْن َغَلَبْت اْحداُتُه َعَشراِتِه يُرِيُد 

شود وىل ثواب ده  واى بر آن كس كه يكى او بيشرت از دهگانش باشد، منظورش گناه است كه به اندازه مهان گناه كيفر مى
  .برابر خواهد شد

______________________________  
  .281: لعقول؛ حتف ا21، باب 139/ 75: حبار األنوار -)1(
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َحِة َو اْلَمْنِع َغيـَْر أَنََّك بـَنَـْيَت َتْستـُُر َعَلى َمْن َلْو ِشْئَت َفَضْحَتُه َو َجتُوُد َعَلى َمْن َلْو ِشْئَت َمنَـْعَتهُ َو ِكَالمهَُا أَْهٌل ِمْنَك لِْلَفِضي[
َو تـََلقَّْيَت َمْن َعَصاَك بِاحلِْْلِم َو َأْمَهْلَت َمْن َقَصَد ِلنـَْفِسِه بِالظُّْلِم » 9«َرْيَت ُقْدَرَتَك َعَلى التََّجاُوِز أَفْـَعاَلَك َعَلى التـََّفضُِّل َو َأجْ 

نَاَبِة َو تـَتـُْرُك ُمَعاَجَلتَـُهْم ِإَىل التـَّْوَبِة ِلَكْيَال يـَْهِلَك َعَلْيَك َها ِلُكُهْم َو َال َيْشَقى بِِنْعَمِتَك َشِقيـُُّهْم ِإالَّ َعْن َتْستَـْنِظُرُهْم ِبَأنَاِتَك ِإَىل اْإلِ
ْعَذاِر ِإلَْيهِ    ] َو بـَْعَد تـَرَاُدِف احلُْجَِّة َعَلْيهِ  ُطوِل اْإلِ
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خواسىت منعش  كىن بر كسى كه اگر مى جود و كرم مى. كردى خواسىت رسوايش مى پوشى بر كسى كه اگر مى پرده مى
كىن، چون متام كارهايت را بر  وى اينها از جانب تو سزاوار رسواىي و منعند؛ اّما چنني منىفرمودى، در حاىل كه هر د مى

ادى، و قدرتت را بر آيني گذشت به جريان انداخىت، و با كسى كه با تو به خمالفت برخاسته،  پايه احسان و تفّضل بنا 
هلت دادى، با حلم و بردباريت مهلتشان رو شدى، و كسى را كه بر ستم به خود ّمهت گماشت م با بردبارى روبه

گذارى، تا به عرصه گاه توبه و بازگشت بنشينند، تا آن كه از  شتاب در عقوبت را وا مى. دهى، تا به سويت باز گردند مى
هالكت و بدخبىت آنان پس از . جانب تو سزاوار هالكت شده، هالك نشود، و تريه خبتشان به نعمت تو بدخبت نگردد

يدستان فرمودى، و عذر بسيارى از طول مدتى  است، كه حرام و حاللت را براى آنان روشن كردى، و پيوسته به عذاب 
  اين قبيل در برابرشان قرار
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  .دادى، و پى در پى بر آنان امتام حّجت كردى

   مهلت دادن خداوند به گناهكاران

گاهى خداوند نسبت به افراد صاحل و مؤمىن كه مرتكب : عذاب خداوند بر دو وجه منظور استمهلت دادن و تأخري در 
دهد   اندازد و گاهى نسبت به افراد خمالف و كّفار مهلت مى دهد و عذاب را به تأخري مى اند مهلت مى لغزش و گناه شده

  .كه در آيات و روايات متعددى، هر دو مورد بيان شده است

   در لغتامهال و متهيل 

  

  .باشد به معناى تأخري انداخنت عذاب و جمازات خمالفان و كّفار و عجله نداشنت نسبت به جمازات آنان مى: امهال«

استعمال كلمه متهيل براى تثبيت حق و امتام حّجت و اميد به بيدارى و اصالح و توبه و رفع عذر و بازگشت به : متهيل
  ».باشد ان و صاحلان مىسوى خداوند است و اين مهلت خمصوص مؤمن

آرى، مهلت دادن و به تأخري انداخنت جمازات براى مؤمنان و اهل صاحل نعمت و حجت و اميد به بازگشت و براى كّفار 
  .و خمالفان نقمت و بدخبىت است

   مهلت دادن به مؤمنان
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ين الطاف و نعم اهلى است و اگر اند از بزگرت  اّما مهلت دادن خداوند به مؤمنان و بندگان صاحلى كه دچار لغزش گرديده
كرد و در عقوبت و جمازات  ها را فاش مى اين مهلت دهى نبود، دنيا جاىي براى زندگى نبود و اگر خداوند اسرار انسان

  :فرمايد ماند هم چنان كه در قرآن جميد مى منود، ديگر چيزى از هسىت باقى منى عجله مى

   ْلِمِهم مَّا تـََرَك َعَليـَْها ِمن َدآبٍَّة َولِكن يـَُؤّخُرُهمْ َو َلْو يـَُؤاِخُذ اللَُّه النَّاَس ِبظُ 
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  »1« »َأَجٍل مَُّسمى فَِإَذا َجآَء َأَجُلُهْم َالَيْسَتْئِخُروَن َساَعًة َو َالَيْستَـْقِدُمونَ   ِإَىل 

بر روى زمني باقى ]  كه مستحّق مؤاخذه است[اى را  نبندهو اگر خدا مردم را به سبب ستمشان مؤاخذه كند، هيچ ج
مانند و نه  دهد، پس هنگامى كه اجلشان سرآيد، نه ساعىت پس مى گذاشت، وىل آنان را تا مدتى معني مهلت مى منى

  .افتند ساعىت پيش مى

  :يدفرما ها مى پيامرب گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله درباره مهلت دهى خداوند به انسان

اْن يـُْتِبَعها ِحبََسَنٍة   ُأجَِّل َسْبَع ساعاٍت َو قاَل صاِحُب احلََْسناِت ِلصاِحِب السَّيِّئاِت َو ُهَو صاِحُب الشِّماِل التـَْعَجْل َعسى
ِلصاِحِب السَّيِّئاِت اْكُتْب  يـُْتِبْعها ِحبََسَنٍة َو ال اْسِتْغفاٍر، قاَل صاِحُب احلََْسناتِ  َو اْن َمَضْت َسْبُع ساعاٍت َو ملَْ ... َمتُْحوها 

  »2« .َعَلى الشَِّقىِّ اْلَمْحُرومِ 

باشد، فرشته  دهد در حاىل كه دو فرشته در طرف راست و چپ آن مى خداوند به گناهكار هفت ساعت فرصت مى
 عجله نكىن شايد: گويد طرف راست كه مأمور ثبت حسنات است بر فرشته مست چپ كه مأمور ثبت گناهان است مى

اى اجنام دهد كه باعث حمو گناهش شود و چون هفت ساعت گذشت و استغفار نكرد فرشته مأمور ثبت حسنات  حسنه
  .شرم است بنويس، چقدر اين بنده ىب: گويد مى

تواند به اين عظمت و ارزش برسد كه خداوند دِر توبه و انابه را تا آخرين حلظه حيات باز گذاشته  و چه نعمت و رمحىت مى
كه اى رسول : آورد و بارها بر پيامِرب رمحِت خود پيام فرستاد ميدى از درگاه خود را يكى از گناهان عظيم به مشار مىو ناا

  بندگان ما را به سوى رمحت و عفو پروردگارت دعوت منا و به آنان بگو با توبه و! ما

______________________________  
  .61): 16(حنل  -)1(
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  .4، حديث 429/ 2: ؛ الكاىف17، حديث 17، باب 326/ 5: حبار األنوار -)2(
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هاى  ها قلبشان را پاك كنند و با توبه روح و روان خود را شستشو دهند و باعث حمو گناهان و لغزش بازگشت و اجنام نيكى
  .خود شوند

كار تا چه زماىن براى توبه و استغفار مهلت دارد سؤال شد، ايشان به از امام صادق عليه السالم درباره اينكه انسان گناه
  :نقل از پيامرب اعظم صلى اهللا عليه و آله فرمودند

انَّ الشَّْهَر : للَّهُ تـَْوبـََتُه، ُمثَّ قالَ انَّ السََّنَة َلَكثريٌَة، َمْن تاَب قـَْبَل َمْوِتِه ِبَشْهٍر َقِبَل ا: َمْن تاَب قـَْبَل َمْوتِِه ِبَسَنٍة َقِبَل اللَُّه تـَْوبـََتُه، ُمثَّ قالَ 
انَّ : انَّ اْجلُُمَعَة َلَكثٌري، َمْن تاَب قـَْبَل َمْوِتِه ِبيَـْوٍم َقِبَل اللَّهُ تـَْوبـََتُه، ُمثَّ قالَ : َلَكثٌري، َمْن تاب قْبَل َمْوِتِه ِجبُُمَعٍة قَِبَل اللَُّه تـَْوبـََتُه، ُمثَّ قالَ 

  »1« .َمْن تاَب قـَْبَل اْن يُعاِيَن قَِبَل اللَُّه تـَْوبـََتهُ اْليَـْوَم َلَكثٌري، 

يك سال زياد است، هر آن كس  : پذيرد، سپس فرمود اش را مى هر كس يكسال پيش از مرگ خويش توبه كند خداوند توبه
كسى يك هفته يك ماه بسيار است، اگر  : پذيرد، سپس فرمود اش را مى كه يك ماه پيش از مرگش توبه كند، خداوند توبه

يك هفته بسيار است، هر كس يك روز پيش از مرگش : پذيرد، سپس فرمود اش را مى پيش از مرگش توبه كند خداوند توبه
د و مبريد، : پذيرد، سپس فرمود اش را مى توبه كند خداوند توبه يك روز زياد است، هر كس پيش از آن كه پلك به هم 

  .يردپذ اش را مى توبه كند، خداوند توبه

آيات قرآن، امامان معصوم عليهم السالم و بزرگان دين و اخالق، مهه سفارش به فورّيت توبه دارند، يعىن اگر انسان دچار 
لغزش شد بدون فوت وقت بايد از خداوند طلب مغفرت كند، چرا كه معلوم نيست توفيق توبه و انابه را پيدا كند يا مرگ 

  .اين توفيق را از او سلب خواهد كرد

______________________________  
  .2، حديث 440/ 2: ؛ الكاىف4، حديث 20، باب 19/ 6: حبار األنوار -)1(
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   مهلت دادن به كّفار و خمالفان
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  :اما مهلت دهى خداوند به كّفار و خمالفان خود كه در قرآن و روايات گوناگون بيان شده است

  :فرمايد خداوند متعال در قرآن كرمي مى

يـَْوَم تـَْرُجُف * َو َطَعاًما َذا ُغصٍَّة َو َعَذابًا أَِليًما* ِإنَّ َلَديـَْنآ أَنَكاًال َوَجِحًيما* َو َذْرِىن َو اْلُمَكّذِبَني أُْوِىل النـَّْعَمِة َو َمّهْلُهْم َقِليًال 
  »1« »َكِثيًبا مَِّهيًال اْألَْرُض َو اجلَِْباُل َو َكاَنِت اْجلَِباُل  

به كيفر [نزد ما ]  براى آنان[كه حتماً * و مرا با تكذيب كنندگان توانگر و نازپرورده واگذار و آنان را اندكى مهلت ده،
در روزى كه زمني و  * و غذاىي گلوگري و عذاىب دردناك است،* ور است، زجنريهاىي گران و آتشى به شّدت شعله]  اعمالشان

  !اى شن روان گردند ها به صورت توده لرزه درآيند، و كوهها به  كوه

  :توان به نكات ذيل اشاره كرد در تفسري و توضيح اين آيات مى

  .دهد خداوند پيامربش را در برابر ياوه گوىي دمشنان دلدارى مى -1«

  .كند، محايت ىب دريغ اهلى است دارد و او را دل گرم مى آنچه انسان را به صرب وامى - 2

  .اند بيشرت تكذيب كنندگان از طبقه مرفّه و خوشگذران بوده - 3

  .اگر مشا قادر به مقابله با صاحبان ثروت و قدرت نبوديد نگران نباشيد، زيرا خداوند قادر به مقابله با آنان است - 4

  .مهلت دادن به خمالفان سّنت اهلى است - 5

   و فرصت آنانكشد  دوره تكذيب حق و خوشگذراىن مّدت زيادى طول منى - 6

______________________________  
  .14 -11): 73(مّزّمل  -)1(
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  .در دنيا اندك است

  .دهد، نشانه رضايت او نيست، بلكه مهلت است تا قيامت فرا رسد اگر خداوند به كافران خوشگذران مهلت مى - 7
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  .زودگذر مغرور نشوند؛ زيرا كه غل و زجنري و آتش برافروخته و غذاىي گلوگري در پى داردهاى  كافران به كامياىب  - 8

  .غذاى لذيذ اّما حرام دنيا، طعام گلوگري آخرت را به دنبال دارد - 9

خداوند  »1« ».كند، كارى آسان است تبديل رفاه دنيا به عذاىب دردناك براى قادرى كه كوه را به شن تبديل مى -10
دهد كه اين دنيا در مقابل آخرت ارزشى ندارد و زندگى اين دنيا در مقابل جاودانگى آخرت،  به كافران هشدار مىابتدا 

  .آيد چيزى به حساب منى

  :فرمايد و بعد مى

كّفار از مهلت داده شده، خوشحال نشوند و محل بر رضايت خداوند نكنند بلكه جمازات و عذاب را براى آخرت آنان 
  .امي، چون دنيا گنجايش عذاب اهلى را ندارد در نظر گرفته

  :منايد كه هاست، از خداوند درخواست مهلت مى ها و لغزش وقىت شيطان، كه ريشه متامى تباهى

  »2« »يـَْوِم يـُبْـَعثُونَ   َقاَل أَنِظْرِىن ِإَىل 

  .برانگيخته شوند، مهلت ده]  مردگان[مرا تا روزى كه : گفت

  :فرمايد خداوند مى

______________________________  
  .سوره مّزّمل 14 - 11، ذيل آيه 271/ 12: تفسري نور -)1(

  .14): 7(اعراف  -)2(
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  »1« »َقاَل ِإنََّك ِمَن اْلُمنَظرِينَ 

  .البته تو از مهلت يافتگاىن: خدا فرمود
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براى كّفار و خمالفان اهلى است تا گناهانشان زيادتر شده، در آخرت  پس مهلت به عنوان نقمت و بدخبىت بيشرت 
  .گريبانگريشان گردد

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

َعجاِئَب  : ْيَت؟ قالَ ما َرأَ : اْهَبَط َمَلكاً اَىل اْألَْرَض فـََلِبَث فيها َدْهراً َطويًال ُمثَّ َعرََج اَىل السَّماِء َفقيَل َلهُ   انَّ اللََّه َتباَرَك َو َتعاىل
َعَلْيَك َو ِمْن   ِنْعَمِتَك يَْأُكُل رِْزَقَك َو َيدَِّعى الرُّبُوبِيََّة فـََعِجْبُت ِمْن ُجْرأَتِه  َرأَْيُت َعْبداً ُمتَـَقلِّباً ىف  َكثريًة َو اْعَجُب ما رَأَْيُت َأىنّ 

  َعِجْبَت؟  َفِمْن ِحْلمى: ِحْلِمَك َعْنُه، َفقاَل اللَُّه َجلَّ َجاللُهُ 

يـَُّر َعَلْيِه فيها َمْطَعٌم َو َقْد اْمَهْلُتُه اْربـََعِمأَئِة َسَنٍة الَيْضِرُب َعَلْيِه ِعْرٌق َو اليرُيُد ِمَن الدُّنْيا َشْيئاً االَّ ناَلُه َو اليـَتـَغَ : نـََعْم، قالَ : قالَ 
  »2« .الَمْشَربٌ 

در آن جا زندگى كرد و بار ديگر به طرف آمسان باال رفت، از آن اى را به زمني فرستاد و او مّدتى  خداوند متعال فرشته
كردم، يكى از عجايب،  هاى زيادى را مشاهده در آن جا شگفىت: در زمني چه ديدى؟ فرشته گفت: فرشته سؤال كردند

جرأت او و كرد و من از اين  خورد، و اّدعاى خدائى هم مى هاى تو غوطه ور بود، او روزى تو را مى اى در نعمت بنده
من او : آرى، خداوند فرمود: تو از حلم من در شگفت شدى؟ گفت: صبورى و حلم تو در شگفت بودم، خداوند فرمود

ها و  را چهارصد سال مهلت دادم و در اين مّدت هرگز بيمار هم نشد، و هر چه از دنيا خواست به او رسيد و از خوردىن
  ها آشاميدىن

______________________________  
  .15): 7(اعراف  -)1(

  .31، حديث 41/ 1: ؛ اخلصال1، حديث 139، باب 381/ 70: حبار األنوار -)2(

  342: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .مند گرديد ره

پس كّفار از اين كه در خوشى دنيا غرق شده، و به زرق و برق دنيا مغرورند، خوشحال نباشند و اين را محل بر خوشبخىت 
ها  ود نكنند و به مؤمنان طعنه نزنند، افراد مؤمن هم از خوشحاىل كّفار و خمالفان نگران نباشند، چرا كه خداوند به اينخ

  :مهلت داده و فرموده
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َا ُمنِْلى َهلُْم لِيَـْزَداُدواْ إِ  َا ُمنِْلى َهلُْم َخيـٌْر ِالَنُفِسِهْم ِإمنَّ   »1« »ْمثًا َوَهلُْم َعَذاٌب مُِّهنيٌ َوَال َحيَْسَنبَّ الَِّذيَن َكَفُرواْ أَمنَّ

دهيم به سودشان خواهد بود، جز اين نيست كه مهلتشان  و كساىن كه كافر شدند، گمان نكنند مهلىت كه به آنان مى
  .دهيم تا بر گناه خود بيفزايند، و براى آنان عذاىب خوار كننده است مى

  »2« »لِلّناِس َعَلى اللَِّه ُحجٌَّة بـَْعَد الرُُّسِل َو كاَن اللَُّه َعزيزاً َحكيماً ُرُسًال ُمَبشِّريَن َو ُمْنِذريَن لَِئّال َيُكوَن 

انه ] در دنيا و آخرت در برابر خدا[دهنده بودند تا مردم را  رسان و بيم پيامرباىن كه مژده پس از فرستادن پيامربان، عذر و 
  .استناپذير و حكيم  و حجىت نباشد؛ و خدا مهواره تواناى شكست

  :و پيامرب گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله در وصيّتش به امام على عليه السالم فرمود

  »3« .ِإّن الدُّنْيا ِسْجُن اْلُمؤِمِن َو َجّنُة اْلكاِفر! يا َعِلىّ 

شىت براى كافران است! اى على   .مهانا دنيا زنداىن براى افراد با اميان و 

 مااى صفات كربيايت برتر از ادراك 
 

 قاصر از كنه كمالت فكرت و ادراك ما

  

______________________________  
  .178): 3(آل عمران  -)1(

  .165): 4(نساء  -)2(

  .77، حديث 12، باب 242/ 64: ؛ حبار األنوار20846، حديث 63، باب 17/ 16: وسائل الشيعة -)3(

  343: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  خاشاكيم در درياى هسىت روى پوشما چو 
 

 موج وحدت كى به ساحل افكند خاشاك ما



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

 

  ما به جوالنگاه وحدت غري شه را ننگرمي
 

 گر دو عامل را ببندد خبت بر فرتاك ما

  از وفادارى چو خاك پاى اهل دل شدمي
 

 قبله اهل وفا شد تا قيامت خاك ما

درد راحت خبش خود بر ما حوالت كن كه 
   نيست

 جز به دردت شادى جان و دل غمناك ما

  

  سازد بلى جز به سوز مشع ديدارت منى
 

 باك ما مهچو پروانه دل آشفته ىب

  از جراحتها چه راحتهاست ما را اى كه هست
 

 و زهر تو ترياك ما  حسني  نيش تو نوش

  

  )منصور حّالج(

  344: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

أَْنَت الَِّذي فـََتْحَت ِلِعَباِدَك بَاباً ِإَىل َعْفِوَك َو َمسَّْيَتُه التـَّْوَبَة َو » 10«ِمْن َعْفِوَك يَا َكِرُمي َو َعاِئَدًة ِمْن َعْطِفَك يَا َحِليُم َكَرماً [
ُتوبُوا ِإَىل اللَِّه تـَْوبًَة َنُصوحاً َعَسى َربُُّكْم َأْن  -اْمسُكَ  تـََباَركَ  -َجَعْلَت َعَلى َذِلَك اْلَباِب َدلِيًال ِمْن َوْحِيَك لَِئالَّ َيِضلُّوا َعْنُه فـَُقْلتَ 
يـَْوَم َال ُخيِْزي اللَُّه النَِّيبَّ َو الَِّذيَن آَمُنوا َمَعهُ » 11« »1« »ُيَكفَِّر َعْنُكْم َسيَِّئاِتُكْم َو يُْدِخَلُكْم َجَناٍت َجتِْري ِمْن َحتِْتَها اْألَنـَْهارُ 

ِِْم يـَُقولُونَ نُوُرُهْم َيسْ    ]»2« »ٍء َقِديرٌ  َربـََّنا َأمتِْْم َلَنا نُورَنَا َو اْغِفْر لََنا ِإنََّك َعَلى ُكلِّ َشيْ   َعى بـَْنيَ أَْيِديِهْم َو ِبَأْميَا

ره! اين مهه، بر پايه كرم و خبششى از عفو توست اى بزرگوار توىي كه درى ! اى است از مهرباىن تو اى بردبار و سود و 
براى بندگانت به سوى عفوت گشودى، و آن را توبه ناميدى، و بر آن دِر گشوده دليلى از وحيت قرار دادى، تا آن را گم 

به سوى خدا بازگرديد؛ بازگشىت خالص باشد كه پروردگار  «: فرمودى -!اى كه نامت واال و مبارك است -نكنند،
شت رها روان استهاىي كند ك گناهانتان را حمو كند و مشا را وارد  ا  روزى كه خداوند، پيامرب و كساىن كه به . ه از زير آ

نور ما را  ! خدايا: گويند مى. كند، نورشان پيش رويشان، و از جانب راستشان در حركت است او اميان آوردند، خوار منى
  ».كامل كن و ما را بيامرز، كه تو بر هر كارى تواناىي



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

 

______________________________  
  .8): 66(حترمي  -)1(

  .8): 66(حترمي  -)2(

  345: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

لِيِل [ َو أَْنَت الَِّذي زِْدَت ِيف السَّْوِم َعَلى نـَْفِسَك » 12«َفَما ُعْذُر َمْن َأْغَفَل ُدُخوَل َذِلَك اْلَمْنزِِل بـَْعَد فـَْتِح اْلَباِب َو ِإقَاَمِة الدَّ
  ] يُد ِرْحبَُهْم ِيف ُمَتاَجَرِِْم َلَك َو فـَْوَزُهْم بِاْلِوفَاَدِة َعَلْيَك َو الزِّيَاَدِة ِمْنكَ ِلِعَباِدَك تُرِ 

انه و عذر كسى كه پس از گشوده شدن در و اقامه دليل، از ورود به عرصه گاه عفوت غفلت كند چيست؟   پس 

ره و سود بندگانت افزودى، و در اين داد و ستدشان با تو، سودشان، و كامياىب و  و توىي كه در معامله با خود، به 
ا خواسته ره افزون را از جانب خود براى آ   .اى فوزشان به وقت ورود بر تو، و 

   سزاى غافالن از توبه

شكى نيست كه وجوب توبه بر عاصيان فورى است و تأخري و تعويق در آن جايز نيست و كساىن كه از توبه غافلند و 
دانند كه  خربند و منى كنند، به خاطر اين است كه از عواقب آن ىب كردن با خدا و برگشت به سوى او تالش منى  براى آشىت

باشد، وىل اگر كمى در احوال گذشتگان تفّكر و تدبّر منايند و به آينده انديشه   چه سرنوشت خطرناكى در انتظار آنان مى
دانه خنواهد ماند و روزى از اين دنيا كه حمل امتحان براى آخرت جاودانه كرده و بفهمند كه انسان تا ابد در اين دنيا جاو 

   است، رخت برخواهند بست و به حمضر دادگاه عدل اهلى وارد خواهند شد؛ ديگر توبه را به

  346: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ايز ندانسته و آماده آشىت با خداوند تأخري نينداخته و هيچ گونه درنگ را براى بازگشت و عذرخواهى از خداوند ج
  .خواهند شد

ماند و دين كه به آن آلوده  ماند مى توّجه داشته باشند كه گناه به منزله زهر مى: براى بيدارى اين گونه افراد غافل بايد گفت
تر استفراغ   چه سريعشود به منزله بدن مشاست، پس هر گاه زهر بر بدن وارد شود، بايد دنبال چاره بود تا زهر را هر  مى

كرده تا در معرض نابودى و هالكت قرار نگريد، چون اگر بريون كردن زهر از بدن طوالىن شود و به تأخري بيفتد، زهر به 
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شود آن زهر را از بدن خارج كرد، پس هيچگونه امهال و سهل انگارى  متام اعضاى بدن وارد شده، ديگر با هيچ دوائى منى
  .جايز نيست

   ري توبهخطرات تأخ

  

اگر تأخري در توبه طوالىن شود انسان در معرض دو خطر بسيار عظيم قرار خواهد گرفت، كه سامل ماندن از اين خطرها و 
  :به سالمت بريون آمدن از آن مشكل و شايد حمال باشد

ده و تدارك و شود كه بايد از دنيا برود و فرصت هيچ كارى منان رسيدن اجل موعود است، وقىت خربدار مى: خطر اول
  :فرمايد تالىف ممكن نيست و وقت آن رسيده است كه خداوند مى

نَـُهْم َو بـَْنيَ َما َيْشتَـُهونَ    »1« »َو ِحيَل بـَيـْ

  .جداىي انداخته شد]  به وسيله مرگ[هايشان  ميان آنان و مهه خواسته]  در نتيجه[و 

   ابو هر چه خواهش منايد كه يك روز يا يك ساعت مرا فرصت دهيد، جو 

______________________________  
  .54): 34(سبأ  -)1(

  347: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :فرمايد فرصت گذشته و تو را مهلت آن نيست كه خداوند در اين باره مى: خواهد شنيد كه

  »1« »َأَجٍل َقرِيبٍ   ِإَىل ّمن قـَْبِل َأن يَْأِتَى َأَحَدُكُم اْلَمْوُت فـَيـَُقوَل َرّب َلْوَآل َأخَّْرَتِىن 

  .چرا مرا تا مدتى نزديك مهلت ندادى: پيش از آنكه يكى از مشا را مرگ در رسد و بگويد

  :در تفسري اين آيه شريفه چنني آمده است كه
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: گويد در وقت جان كندن، بعد از آن كه پرده از روى كار برداشته شود و اين شخص بر زشىت كرده خود اطالع يابد، مى
چه شود كه اگر يك روز ديگر مرا مهلت دهى كه در آن عذر گناهان خود را از پروردگار خود خبواهم و ! ملك املوت اى

  اى از عمل صاحل بردارم؟ توبه و انابه منامي و به واسطه آن توشه

  .كه ايام منقضى شده است و روزى از براى تو منانده، كه تو را فرصت آن دهيم: شنود جواب مى

  !يك ساعت مرا مهلت ده: يدسپس بگو 

هاى تو نيز در معرض فنا و زوال بوده و مهلت در آن نيز ميّسر نيست، پس در توبه به روى  ساعت: شنود كه جواب مى
او بسته شود و او را به دوزخ كشانند و ساقى يأس و نااميدى، شراب حسرت و ندامت بر تضييع عمر و تلف كردن 

اشد كه از هول صدمات آن حال، تزلزل در بنيان اميان او راه يابد و اصل دين او نيز بر اوقات بر او بنوشاند، و بسا ب
  .جاى مناند

آن كه از تراكم ظلمت و معاصى و نشسنت غبار گناه بر آينه دل او، آن چنان زنگارى اجياد شود كه ديگر به : خطر دّوم
  اى نتوان به آن جال داد صيقل هيچ توبه و انابه

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

  348: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

م رسد و چون گناهان  واو را مثل روز اول درآورد؛ زيرا كه هر معصيىت كه انسان مرتكب مى شود در دل او تاريكى از آن 
ا فراگرفته و سياه كند و چون بر گناهان خود اصرار او بسيار شد، آن تاريكى مرتبه به مرتبه زياد شود تا آنكه متام قلب ر 

اى كه  كند كه مهچون آيينه ماند و جوهر قلب را فاسد مى ورزيده و ثبات خبشد و در مقام رفع آن برنيايد آن جرم مى
  .چندين سال زنگار بر آن مانده، هرگز صيقل نگردد

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

  »1« .اْسَفَلهُ  لِْلَقْلِب ِمْن َخِطْيَئٍة انَّ اْلَقْلَب َلُيواِقُع اخلَْطيَئَة َفالَتزاُل ِبِه َحىتَّ تـَْغِلَب َعَلْيِه فـَُيَصيـُِّر اْعالهُ  ٍء اْفَسدَ  ما ِمْن َشىْ 
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افتد و مهيشه با گناه زد و خورد  شود، به درسىت كه دل هر آينه به گناه در مى هيچ چيز بيشرت از گناه باعث فساد دل منى
شود  يعىن سرازير مى. (گردد منايد تا مغلوب او شود، پس چون مغلوب او شد و گناه بر او غالب آمد، باالى او زير مى مى

  .)افتد چنان كه هرگز نتوان برخاست و به رو درمى

  :فرمايد امام باقر عليه السالم مى

ِىف   َذْنباً َخرََج ِىف النُّْكَتِة نُْكَتٌة َسْوداءُ فَاْن تاَب َذَهَب ذِلَك السَّواُد َو اْن َمتادى قـَْلِبِه ُنْكَتًة بـَْيضاَء َفاذا اْذَنبَ   ما ِمْن َعْبِد االَّ َو ىف
نُوِب زاَد ذِلَك السَّواُد َحىتَّ تـَُغطَِّى اْلَبياَض َفاذا َغطَّى اْلَبياُض ملَْ    :َجلَّ َخْريٍ اَبداً َو ُهَو قـَْوُل اللَّه َعزَّوَ   يـَْرِجْع صاِحُبُه اىل الذُّ

ِم مَّا َكانُواْ َيْكِسُبونَ   َكالَّ َبْل رَاَن َعَلى   »3« .»2« »قـُُلِو

پس چون مرتكب گناهى شد، در آن نقطه سياهى به هم . اى سفيد است اى نيست مگر آن كه در دل او نقطه بنده
  پس اگر در مقام استغفار برآمد و. رسد

______________________________  
  .20572، حديث 40، باب 301/ 15: ؛ وسائل الشيعة1، حديث 268/ 2: الكاىف -)1(

  .14): 83(مطّففني  -)2(

  .20580، حديث 40، باب 303/ 15: ؛ وسائل الشيعة20، حديث 273/ 2: الكاىف -)3(

  349: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

شود و تا آن   ماند و باز گناه كرد آن سياهى زياد مى گردد، و اگر در گناه باقى از آن گناه توبه كرد آن سياهى برطرف مى
بيند كه خداوند  پس چون سفيدى متام شد، ديگر هرگز صاحب آن دل روى خري را منى. كه مهه سفيدى را بپوشد

هايشان چرك و زنگار بسته  اند بر دل گويند، بلكه گناهاىن كه مهواره مرتكب شده اين چنني نيست كه مى«: فرمايد مى
  ».]پندارند كه حقايق را افسانه مى[است 

هايشان مهر زده خواهد شد و مهچنان   آرى، بزرگرتين و شديدترين عذاب اهلى براى غافالن از توبه، مهني بس كه بر قلب
ا خدا را فراموش كردند خدا هم آنان را فراموش مى كند و ديگر روى سعادت و خري را خنواهند ديد كه قرآن  كه آ

  :فرمايد مى
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  »1« »َو َالَتُكونُواْ َكالَِّذيَن َنُسواْ اللََّه َفأَنَساُهْم أَنُفَسُهْم أُْولِئَك ُهُم اْلفِسُقونَ 

  .و مانند كساىن مباشيد كه خدا را فراموش كردند، پس خدا هم آنان را دچار خود فراموشى كرد؛ اينان مهان فاسقانند

  :فرمايد و نيز مى

  »2« »َو لِكن تـَْعَمى اْلُقُلوُب الَِّىت ِىف الصُُّدورِ  َفِإنـََّها َالتـَْعَمى اْألَْبصرُ 

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

______________________________  
  .19): 59(حشر  -)1(

  .46): 22(حج  -)2(

  350: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

َو » 13«َمْن َجاَء ِباحلََْسَنِة فـََلُه َعْشُر أَْمَثاِهلَا َو َمْن َجاءَ ِبالسَّيَِّئِة َفَال ُجيَْزى ِإالَّ ِمثْـَلَها  -َك اْمسَُك َو تـََعالَْيتَ تـََبارَ  - :فـَُقْلتَ [
اِبَل ِيف ُكلِّ ُسْنبـَُلٍة ِماَئُة َحبٍَّة َو اللَّهُ ُيَضاِعُف ِلَمْن َمَثُل الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن أَْمَواَهلُْم ِيف َسِبيِل اللَِّه َكَمَثِل َحبٍَّة أَنـَْبَتْت َسْبَع َسنَ  :قـُْلتَ 
َو َما أَنـَْزْلَت ِمْن َنظَاِئرِِهنَّ ِيف  »2« »قـَْرضاً َحَسناً فـَُيَضاِعَفُه َلُه َأْضَعافاً َكِثريَةً   َمْن َذا الَِّذي يـُْقِرُض اللَّهَ  :َو قـُْلتَ  »1« »َيَشاءُ 

  ] يِف احلََْسَناتِ اْلُقْرآِن ِمْن َتَضاعِ 

هر كس يك خوىب بياورد، ده برابرش براى اوست، و هر كس يك بدى « -!اى كه نامت مبارك و واالست -پس گفىت
  ».بياورد، جز به مانند آن عقوبت نشود

ر هر اى است كه هفت خوشه رويانده، د كنند، مانند دانه داستان آنان كه اموالشان را در راه خدا انفاق مى«: و فرمودى
  ».كند خوشه صد دانه است، و خداى براى هر كه خبواهد، چند برابر مى

و آنچه از نظاير اين آيات » .كيست كه به خدا قرض نيكو دهد، تا خدا آن را برايش به چندين برابر بيفزايد«: و گفىت
  .ها در قرآن نازل فرمودى درباره چندين برابر كردن خوىب
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______________________________  
  .261): 2(بقره  -)1(

  .245): 2(بقره  -)2(

  351: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

   پاداش انفاق و قرض

هاى بسيار مهم و مورد تأكيد دين اسالم است و وام دادن به افراد  انفاق كردن و قرض دادن به افراد حمتاج از سفارش
  .باشد حمتاج از آثار سخاوت مى

شود، رعايت و توّجه به  حمروم مشكالت متعّددى دارند، گاهى به اندك چيزى گرفتاريشان آسان مىاز آن جاىي كه مردم 
  .آنان الزم است

قرض دادن در اسالم از صدقه دادن باالتر است و بنابراين امهّيت آن بدان جهت است كه جامعه دچار ربا و سود و 
  .ديگر معامالت ربوى نشود

  :فرمايد عليه و آله مىپيامرب گرامى اسالم صلى اهللا 

  .َمْن ايـَْقَن بِاْخلَْلِف َسَخْت نـَْفُسهُ ِبالنـََّفَقةِ 

  .كسى كه يقني به عوض و جانشني داشته باشد، در انفاق كردن سخاومتند خواهد بود

  :فرمايد و به خاطر مهني اعتقاد و ارزش انفاق است كه خداوند در قرآن كرمي مى

  »1« »َحَسًنا ُيضِعْفُه َلُكْم َو يـَْغِفْر َلُكْم َو اللَُّه َشُكوٌر َحِليمٌ  ِإن تـُْقِرُضواْ اللََّه قـَْرًضا

آمرزد و خدا عطا كننده پاداش فراوان در برابر  كند و مشا را مى اگر به خدا وام نيكو دهيد، آن را براى مشا دو چندان مى
  .عمِل اندك و بردبار است

چون با واژه حسن مهراه شود اشاره به جدا كردن مال از خويشنت و قرض در اصل به معىن قطع كردن و بريدن است و 
  .دادن در راه خري است
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  :امام صادق عليه السالم در تفسري آيه شريفه

  »2« »الَّ َخيـَْر ِىف َكِثٍري ّمن جنَّْواُهْم ِإالَّ َمْن أََمَر ِبَصَدَقٍة َأْو َمْعُروفٍ 

______________________________  
  .17): 64(تغابن  -)1(

  .114): 4(نساء  -)2(

  352: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

به صدقه، يا كار نيك، يا اصالح در ميان مردم ]  از اين طريق[هاى آنان خريى نيست، جز كسى كه  در بسيارى از رازگوىي
  .فرمان دهد

  :فرمايد مى

روزى قرض دهنده را زياد و بر مكارم اخالق او  آرى، خداوند »1« .منظور از معروف در آيه شريفه قرض دادن است
  .شود افزايد واگر شخص متمّكن و ثرومتند در قرض دادن كوتاهى و تقصري كند، به فقر مبتال مى مى

   كالمى از فخررازى در انفاق

  

  :گويد مى 39فخر رازى در سوره سبأ آيه 

باشد، حاضر است آن را به صورت  معرض تلف مىعجب اين است كه تاجر، هنگامى كه بداند يكى از اموالش در «
  :گويد نسيه بفروشد، هر چند فقري باشد، مى

رت از اين است كه بگذارم و نابود شود   .اين 

و اگر در چنني . مشرند و اگر تاجرى در چنني شرايطى اقدام به فروش اموالش نكند تا نابود شود، او را خطاكار مى
كنند و اگر عالوه بر مهه اينها خريدار با  دا شود و به او نفروشد، او را ىب عقل معرىف مىشرايطى خريدار سرمايه دارى پي

  .اش خوانند داشنت متّكن ماىل مهه گونه وثيقه بسپارد و سند قابل اطميناىن نيز بنويسد در عني حال به او نفروشد، ديوانه
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مشرد؛ زيرا متام اموال ما به يقني  هيچ كس آن را جنون منى دهيم و وىل تعجب در اين است كه مهه ما اين كارها را اجنام مى
  در معرض زوال است و خواه ناخواه از

______________________________  
  .3، حديث 34/ 4: ؛ الكاىف12، حديث 1، باب 140/ 100: حبار األنوار -)1(

  353: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

فاق كردن در راه خدا يك نوع وام دادن به اوست، و ضامىن معترب يعىن خداوند بزرگ دست ما بريون خواهد رفت، و ان
  :فرموده

  »1« »ٍء فـَُهَو ُخيِْلُفهُ  َو َمآ أَنَفْقُتم ّمن َشىْ 

  .كند خدا عوضى را جايگزين آن مى] چه كم و چه زياد[كنيد  و هرچه را انفاق مى

، چرا كه هر چه در دست انسان است عاريىت از ناحيه اوست و و در عني حال امالك خود را نزد ما گروگان گذاشته
اده، اما با مهه اين حمكم ها بسيارى از ما، اموال خود را انفاق  ترين مسندها را از كتب آمساىن در اين زمينه در اختيار ماه 

  »2« ».گذارمي از دستمان برود، نه اجرى دارمي و نه شكرى كنيم و مى منى

   قرضشرايط انفاق و 

  

: فرمايد اى ارزمشند و نيكو خواهد بود و خداوند ثوابش را چند برابر كرده تا جاىي كه مى البته بايد توّجه داشت قرض احلسنه
  .داند كه داراى شرايط خاّص انفاق و قرض باشد ثوابش را به جز من احدى منى

   شرايط انفاق و قرض

  

  :اند شريف جممع البيان شرايط انفاق و قرض را چنني بيان كردهعليه در تفسري ... مرحوم شيخ طربسى رمحة ا 

  :زيرا كه پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود. اين كه از مال حالل باشد -1«
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  »3« .ِإنَّ اللََّه طَيُِّب َو اليـَْقَبُل ِإالَّ الَطيِّبَ 

  .پذيرد مگر پاك را به راسىت كه خداوند پاك و منزه است و منى

______________________________  
  .39): 34(سبأ  -)1(

  .سوره سبأ 39، ذيل آيه 263/ 25: التفسري الكبري، فخر رازى -)2(

  .69/ 1: ؛ إرشاد القلوب، ديلمى181، حديث 70/ 2: عواىل الآلىل -)3(

  354: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

رتين چيزى باشد كه مالك آن است، نه اين   - 2   .كه چيز پسىت را انفاق كنداين كه از 

  .اين كه تصّدق كند در حاىل كه او آن را دوست دارد و اميدوار به زندگى است - 3

  :پيامرب گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله در اين باره فرمود

 »1« .ىبرترين صدقه آن است كه آن را بدهى در حاىل كه تو تندرست و سامل هسىت و اميد به زندگى و ترس از فقر دار 
  .اين كه آن را واپس نگذارى تا وقىت كه جان به گلويت برسد و بگوىي براى فالىن چقدر و براى فالىن چقدر - 4

  .ها قرار دهى كه آن را بگريند ترين آن ترين افراد و نيازمندترين و شايسته اين كه آن را براى دوست - 5

  .ى بداردتواند و امكان دارد آن را پنهان و خمف اين كه تا مى - 6

  .اين كه در پى و تعقيب آن مّنت نگذارده و آزار نكند - 7

اين كه فقط قصد كند به اين كار وجه اهللا و رضاى خدا را و ريا نكند براى آن كه ريا و خود مناىي مذموم و ناپسند  - 8
  .است

  .دنيا قليل و اندك است اين كه آن چه داده به نظرش كوچك و كم آيد، هر چند كه زياد باشد، براى آن كه متاع - 9
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رتين ماىل باشد كه خود او آن را دوست دارد اين كه از حمبوب -10 پس اگر اين ده  »2« ».ترين مال او باشد و از 
  :صفت در صدقه و قرض احلسنه مجع شود مصداق آيه شريفه

______________________________  
  .380 :؛ حتف العقول23، باب 266/ 75: حبار األنوار -)1(

  .سوره حديد 11، ذيل آيه 390/ 9: جممع البيان ىف تفسري القرآن -)2(

  355: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »َو َلُه َأْجٌر َكِرميٌ 

  .و او را پاداشى نيكو و باارزش باشد

كه خري فراوان عطا  شود، و از شأن خداوند كرمي است   يعىن خالصى كه مشوب و آلوده به صفت نقص منى. خواهد بود
دهد، خداوند در آيه شريفه توصيف به كرمي منود، و اجر كرمي مهان  كند و چون اين نفع و سود و بزرگى به انسان مى

  .شت برين است

______________________________  
  .11): 57(حديد  -)1(

  356: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ْبَصاُرُهْم َو َملْ ْلتَـُهْم ِبَقْوِلَك ِمْن َغْيِبَك َو تـَْرِغيِبَك الَِّذي ِفيِه َحظُُّهْم َعَلى َما َلْو َستَـْرَتُه َعنـُْهْم َملْ ُتْدرِْكُه أَ َو أَْنَت الَِّذي َدلَ » 14«[ 
لَِئْن َشَكْرُمتْ َألَزِيَدنَُّكْم  :َو قـُْلتَ  »1« »َال َتْكُفُرونِ اذُْكُروِين َأذُْكرُْكْم َو اْشُكُروا ِيل َو  :َتِعِه َأْمسَاُعُهْم َو َملْ تـَْلَحْقُه َأْوَهاُمُهْم فـَُقْلتَ 

  ]»2« »ِإنَّ َعَذاِيب َلَشِديدٌ   َو َلِئْن َكَفْرمتُْ 

ا در آن است، به امورى راهنماىي كردى كه اگر آن امور را از  ره آ و توىي كه با گفتارت از غيبت خود، و تشويقت كه 
ا را درك منىپوشاندى، ديدگانشا ايشان مى ا منى هايشان فرا منى كرد، و گوش ن آ . رسيد گرفت و انديشه و فكرشان به آ
اگر شكر كنيد، بر مشا «: و فرمودى» .مرا ياد كنيد تا مشا را ياد كنم، و مرا سپاس گزاريد، و كفران نكنيد«: پس گفىت
  ».كنم و اگر ناسپاسى كنيد، حمققاً عذاب من سخت است افزون مى
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رتين راه دعوت به سوى خداوندقرآن  ،  

امام سجاد عليه السالم با توّجه به آيات ذكر شده در اين فرازهاى دعا، مردم اّمت و اسالمى را نسبت به استفاده از قرآن 
ره هاى قرآن واقف   دهد و اگر انسان در آيات اهلى تفّكر و تدبّر كند و به لطايف و راهنماىي مندى از آن، توّجه مى و 

  گردد، به طور

______________________________  
  .152): 2(بقره  -)1(

  .7): 14(ابراهيم  -)2(

  357: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

يقني در سرنوشت خود و در اجتماع دچار نابساماىن و كجى خنواهد شد و او را در مسري صراط مستقيم، كمك و ياورى 
  .خواهد منود

  :فهمد كه دهد، مى تاريخ را مورد مطالعه و بررسى قرار مىوقىت انسان، 

بشريت براى فرار از جاهلّيت و گمراهى و بدخبىت و سرگرداىن و اضطراب و نگراىن و پراكندگى زندگاىن و فكر و حواس «
جاهلّيت و مشاعر خود، جز اسالم راهى ندارد، چنان كه در طول تاريخ زندگاىن خود، براى رهاىي از شرور و طغيان 

اىي خود تنها عالج براى مهگى جاهلّيت. جزت اسالم راهى نداشته است هاى جهان به  اين اسالم در صورت كامل و 
گمان اسالم مهان آييىن است كه هر چه را جاهلّيت منحرف ساخته، به وضعى صحيح  خصوص جاهلّيت نوين است، ىب

قتصاد و اخالق و هنر و روابط زن و مرد و كليه شئون زندگى گرداند و تصور و سلوك و سياست و اجتماع و ا باز مى
رتين راهنما، باورهاى غلطى كه نزد مردم مى »1« ».دهد انسان را در نصاب خود قرار مى باشد را  آرى، قرآن به عنوان 

ا را در مسري تكامل و تعاىل بشر قرار مى ده و او را به دهد و رشد عقلى و فكرى بشر را شكوفا كر  اصالح كرده و آ
  .دهد سوى قرب اىل الّله سوق مى

  .قرآن منحصر به يك عصر و زمان يا يك شهر و بالدى نيست، قرآن متعّلق به مهه اعصار و امصار است

ره مندى از فرهنگى خاص شرط است، تا بدون آن نيل « قرآن، زباىن جهاىن و فطرى دارد، در فهم معارف قرآن كرمي نه 
ها با داشنت آن مدنّيِت خمصوص، از لطايف قرآىن حمروم  اى مانع، تا انسان يسور نباشد و نه متّدن ويژهبه اسرار قرآىن م
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باشند و يگانه زباىن كه عامل مهاهنگى جهان گسرتده بشرى است، زبان فطرت است كه فرهنگ عمومى و مشرتك مهه 
ره ها در مهه اعصار و امصار است و هر انساىن به آن آشنا و از انسان انه  مند است و هيچ فردى منى آن  تواند 

   بيگانگى با آن

______________________________  
  .276: جاهلّيت قرن بيستم -)1(

  358: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ن را از هر  رسد كه خداى فطرت آفرين آ هاى استوار آن منى را در سر بپروراند و دست تطاول تاريخ به دامان پاك و پايه
  :گزندى مصون داشته است

  »1« »الّديُن اْلَقّيمُ َفَأِقْم َوْجَهَك ِللّديِن َحِنيًفا ِفْطَرَت اللَِّه الَِّىت َفَطَر النَّاَس َعَليـَْها َالتـَْبِديَل ِخلَْلِق اللَِّه َذ ِلَك 

روى آور، ]  توحيدى[سوى اين دين  گرايانه و بدون احنراف با مهه وجودت به حق]  پايه بودن شرك با توّجه به ىب[پس 
سرشت خدا كه مردم را بر آن سرشته است باش براى آفرينش خدا هيچگونه تغيري و تبديلى نيست؛ ] بند و استوار بر پاى[

  .اين است دين درست و استوار

ها گرچه در  سانان. بايد توّجه داشت كه مراد از زبان قرآن و مردمى بودن آن، سخن گفنت به فرهنگ مشرتك مردم است
اما در فرهنگ انساىن كه . هاى قومى و اقليمى نيز با هم اشرتاكى ندارند اند و در فرهنگ لغت و ادبّيات از يكديگر بيگانه

  .گويد ها سخن مى مهان فرهنگ فطرت پايدار و تغيريناپذير است با هم مشرتكند و قرآن كرمي با مهني فرهنگ با انسان

هاست و از اين رو زبانش براى مهگان آشنا و  است و در رسالت آن شكوفا كردن فطرته خماطب آن فطرت، انسان
  .فهمش براى عموم بشر آسان است

گرچه نور . تعبري شده است) نور سپيد و درخشان(» برهان«، )روشن و روشنگر(» كتاب مبني«، »نور«از قرآن كرمي به 
تواند تريه بودن  درجات شديد آن حمروم است، اما هيچ كس منىها از ديدن  درجات و مراتب خمتلفى دارد و برخى چشم
  .نور يا عجز از شهوِد اصل آن را، ادعا كند

مهه معارف ضرورى و سودمند براى بشر و عهده دار بيان مهه معارف و احكام هدايتگر، ) بيانگر(قرآن كرمي تبيان 
   سعادت خبش و سيادت آفرين جوامع انساىن
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______________________________  
  .30): 30(روم  -)1(

  359: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« ».است

   عظمت قرآن در روايات

  

  :فرمايد رسول گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله مى

  »2« .َخْلِقهِ   ساِئِر اْلَكالِم َكَفْضِل اللَِّه َعلى  َفْضُل اْلُقرآِن َعلى

  .فضل خدا بر خلق استفضل قرآن بر باقى سخنان، چون 

  :فرمايد و نيز مى

  »3« .ُدونَُه َو ال فـَْقَر بـَْعَدهُ   اْلُقرآُن ِغًىن الِغىن

  .باشد نيازى و غناىي است كه غناىي غري از آن نيست و فقرى بعد از آن منى قرآن ىب

  :فرمايد امام على عليه السالم در عظمت قرآن مى

جاةُ ِلْلُمتَـَعلِِّق احلَْْبُل اْلَمتُني َو النُّوُر اْلُمبُني َو الشِّفاءُ الّناِفُع َو الرِّىُّ الّناِقُع َو اْلِعْصَمُة ِلْلُمَتَمسِِّك َو النَّ  َو َعَلْيُكْم ِبِكتاِب اللَِّه فَانَّهُ 
  »4« .قاَل ِبِه َصَدَق َو َمْن َعِمَل ِبِه َسَبقَ  َمنْ . اليـَْعَوجُّ فـَُيقاَم َو الَيزيُغ فـَُيْستَـْعَتَب َو الُختِْلُقُه ِكثـَْرُة الرَّدِّ َو َولُوُج السَّْمعِ 

اى فرونشاننده عطش  بر مشا باد به كتاب خدا كه ريسماىن حمكم، و نورى آشكار، و داروىي سودمند، و سرياب كننده
   است، نگاهدار كسى است كه

______________________________  
  .35 -32/ 1: تفسري تسنيم، جوادى آملى -)1(
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، 2، باب 237/ 4: ؛ مستدرك الوسائل40: ؛ جامع األخبار18، حديث 1، باب 19/ 89: حبار األنوار -)2(
  .4589حديث 

، حديث 1، باب 168/ 6: ؛ وسائل الشيعه40: ؛ جامع األخبار18، حديث 1، باب 19/ 89: حبار األنوار -)3(
7646.  

  .155خطبه : ج البالغه -)4(

  360: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

كژ نشود تا راستش كنند، و منحرف نگردد تا از او خبواهند كه . به آن چنگ زند و جنات خبش كسى كه به آن درآويزد
آن كه با قرآن سخن گويد راست گفته، و هر كه به آن عمل  . بازگردد، و از خواندن بسيار و به گوش خوردن كهنه نگردد

  .كند پيش افتاده است

هاى اجتماعى و اخالقى، سرتاپاى وجودشان را فرا   خوخنوار و جاهل و متعّصب را كه انواع بيمارى قرآن چنان آن قوم
هاى جّبار جهان را به زانو  گرفته بود، شفا داد كه نه تنها درمان يافتند، بلكه آن چنان قوى و نريومند شدند كه ابرقدرت

  .اند آن را از ياد بردهدرآوردند و اين درست مهان حقيقىت است كه مسلمانان امروز 

  361: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

َفَسمَّْيَت » 16« »1« »اْدُعوِين َأْسَتِجْب َلُكْم ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكِربُوَن َعْن ِعَباَدِيت َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخرِينَ  :َو قـُْلتَ » 15«[ 
رَِك َو اً َو تـََوعَّْدَت َعَلى تـَرِْكِه ُدُخوَل َجَهنََّم َداِخرِيَن َفَذَكُروَك ِمبَنَِّك َو َشَكُروَك ِبَفْضِلَك َو َدَعْوَك بَِأمْ ُدَعاَءَك ِعَباَدًة َو تـَرَْكُه اْسِتْكَبار 

ُقوا َلَك طََلباً ِلَمزِيِدَك َو ِفيَها َكاَنْت َجنَاتـُُهْم ِمْن َغَضِبَك َو فـَْوزُُهْم ِبِرَضاكَ    ] َتَصدَّ

كنند، به زودى خوار و ذليل وارد جهّنم  تكّرب مى -دعا -آنان كه از عبادت من. وانيد تا مشا را اجابت كنممرا خب«: و گفىت
دعا و خواندن خود را عبادت، و تركش را استكبار ناميدى، و بر ترك دعا به ورود در جهّنم با ذّلت و خوارى . شوند مى

ياد كردند، و به سبب احسانت به شكرگزاريت برخاستند، و به ات، به خاطر نعمتت تو را  بندگان واقعى. ديد كردى
فرمانت تو را خواندند، و براى گرفنت عطاى افزونت صدقه دادند، جناتشان از خشمت، و كاميابيشان به خشنوديت در 

  ».اين امور بود



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

 

  ذّلت و خوارى در استكبار از دعا

آورد و يا هر نعمىت   و پريوزىي را كه انسان در زندگى به دست مى دعا، ارتباط انسان با خدا را بيشرت كرده و هر موفّقّيت
  شود را از طرف خدا دانسته و كه نصيبش مى

______________________________  
  .60): 40(غافر  -)1(

  362: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

درجه از معرفت و شناخت برسد، يعىن هر شود، كه اگر انسان به اين  شناخت و معرفتش نسبت به پروردگار افزون مى
چيز را كه موجب رشد و كمال او شده يا هر نعمت و موفّقّيت را، از بارى تعاىل دانسته و به برترين سرمايه زندگى دست 

نياز ديد و در هر توفيقى يا نعمىت كه به او رسيد، نسبت به  پيدا كرده است، و از طرف ديگر اگر انسان خود را ىب
اعتنا بود و تالش و كوشش خود را باعث اين موفقيت دانست، و در برابر پروردگار تكّرب ورزيد، اين  ار عامل ىبپروردگ

  .ها در آيات اهلى دچار شده، كه خسران دنيا و آخرت را در پى دارد ها و جمادله جاست كه به انواع و اقسام بدخبىت

  اقسام تكربّ 

  

  :شود ار شخصى تكّرب بر سه قسم تقسيم مىتكّرب، انواع خمتلفى دارد كه به اعتب

تكّرب : گريد، مانند ترين انواع تكّرب است و فقط از جهالت حمض و طغيان نشأت مى تكّرب در برابر خدا، و آن زشت - 1
كنم، هم چنان كه مّدعيان  من پروردگار جهانيان هستم و با پروردگار آمسان پيكار مى: گفت منرود؛ زيرا او با خود مى

  :گفتند بّيت مانند فرعون و ديگران بر اثر تكّربشان مىربو 

  »1« » فـََقاَل أَنَا َربُُّكُم اْألَْعَلى

  .تر مشا هستم من پروردگار بزرگ: و گفت

  :چون امتناع كرد كه بنده خدا باشد، از اين رو خداى متعال فرمود
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  »2« »َجَهنََّم َداِخرِينَ ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكِربُوَن َعْن ِعَباَدِتى َسَيْدُخُلوَن 

  .آنان كه از عبادت من تكّرب ورزند، به زودى خوار و رسوا به دوزخ درآيند

______________________________  
  .24): 79(نازعات  -)1(

  .60): 40(غافر  -)2(

  363: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :و نيز فرمود

يًعاوَن َعْبًدا لّلَِّه َوَال اْلَملِئَكة اْلُمَقرَّبُوَن َوَمن َيْسَتنِكْف َعْن ِعَباَدتِِه َوَيْسَتْكِربْ َفَسَيْحُشُرُهْم ِإلَ لَّن َيْسَتنِكَف اْلَمِسيُح َأن َيكُ  * ْيِه مجَِ
ِذيَن اْسَتنَكُفواْ َواْسَتْكبَـُرواْ فـَيـَُعّذبـُُهْم َعَذابًا أَِليًما َوَأمَّا الَّ  َفَأمَّا الَِّذيَن َءاَمُنواْ َوَعِمُلواْ الصِلحِت فـَيـَُوفّيِهْم ُأُجوَرُهْم َوَيزِيُدُهم ّمن َفْضِلهِ 

  »1« »َوَال جيَُِدوَن َهلُم ّمن ُدوِن اللَِّه َوِليا َوَال َنِصريًا

مسيح از اينكه بنده خدا باشد، هرگز امتناع ندارد، و فرشتگان مقّرب هم امتناع ندارند؛ و كساىن كه از بندگى او امتناع  
اما كساىن كه اميان .* به سوى خود گردآورى خواهد كرد]  براى حسابرسى[و تكّرب ورزند، به زودى مهه آنان را كنند 

افزايد؛ و اما   دهد، و از فضل و احسانش بر آنان مى آوردند و كارهاى شايسته اجنام دادند، پاداششان را به طور كامل مى
كند؛ و براى خود جز  ند و تكّرب ورزيدند، به عذاب دردناكى عذاب مىامتناع كرد]  از اميان و عمل شايسته[كساىن كه 

  .خدا سرپرست و ياورى خنواهند يافت

داند كه در برابر بشرى چون ديگر  تكّرب كردن بر پيامرب صلى اهللا عليه و آله يعىن وجود خود را بزرگرت از آن مى - 2
ماند، سپس  دارد و بر اثر تكّرب در تاريكى جهل مى ديشيدن باز مىها اطاعت كند، چنني تكّربى، گاه متكّرب را از ان انسان

شناسد اطاعت  كند، به اين گمان كه خود بر حق است و گاه با اين كه پيامرب را مى از اطاعت پيامرب خوددارى مى
تعال از قول كافران كند، چنان كه خداوند م كند، زيرا نفسش، او را بر اطاعت از حق و تواضع در برابر آن مهراهى منى منى

  :كند نقل مى

  »2« »أَنـُْؤِمُن لَِبَشرَْيِن ِمْثِلَنا
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______________________________  
  .173 -172): 4(نساء  -)1(

  .47): 23(مؤمنون  -)2(

  364: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .آيا به دو بشرى كه مانند خودمان هستند اميان بياورمي

  »1« »ِإالَّ َبَشٌر ّمثْـلَُناِإْن أَنُتْم 

  .مشا بشرهاىي مانند ما هستيد

ِسُرونَ    »2« »َو َلِئن َأَطْعُتم َبَشرًا ّمثْـَلُكْم ِإنَُّكْم ِإًذا خلَّ

  .ترديد اگر بشرى مانند خود را اطاعت كنيد، يقيناً زيانكاريد و ىب

ها امتناع ورزد و  را كوچك مشارد و از اطاعت آنتكّرب ورزيدن بر بندگان، و آن اين است كه خود را بزرگ و ديگران  - 3
ا را براى خود  ا را حتقري كرده و كوچك مشارد و برابر بودن با آ ا فراخواند، پس آ تكّرب، او را بر برترى خود نسبت به آ

  .ننگ بداند

  :تر است، اما از دو جهت مهم است اين نوع تكّرب اگر چه از نوع اّول و دّوم پايني

اما بنده ضعيف و ناتوان كه بر هيچ توان . سزد زرگى و عّزت و عظمت و بلندى مرتبه، جز به خداى توانا منىب -الف
ندارد، كجا اليق تكّرب ورزيدن است و هرگاه بنده تكّرب ورزد با خداى متعال در صفت كربياىي كه حمض ذات اوست ستيز  

  :فرمايد ول پروردگار عز و جل مىكرده كه پيامرب گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله از ق

  »3« .َجَهنَّمَ   ىف واحٍد ِمنـُْهما اْلَقْيُتُه ىف  َو اْلَعَظَمُة ازارى َفَمْن ناَزَعىن  الكربياءُ رِدائى  َيقوُل اللَُّه َتعاىل

  .بزرگى، جامه رويني من و كربياىي، جامه درون من است: خداوند عز و جل فرمود

  .شكنم من بستيزد او را در هم مى پس هر كس در اين دو صفت با
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______________________________  
  .10): 14(ابراهيم  -)1(

  .34): 23(مؤمنون  -)2(

  .189/ 1: ؛ إرشاد القلوب، ديلمى198/ 1: جمموعة ورّام -)3(

  365: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

پس هر كه بر بندگان خدا تكّرب ورزد نسبت به من يعىن صفت تكّرب ويژه من است و جز من اليق هيچ كس نيست، 
  .جنايت كرده است

خواند؛ زيرا متكّرب هر گاه حق را از  صفت رذيله تكّرب در هر كسى قوى شود او را به خمالفت با امر خدا فرامى -ب
  .شود اى از بندگان خدا بشنود از قبول آن سرپيچى كرده و براى انكار آن مهّيا مى بنده

س به منظور غلبه و جماب كردن طرف، كه به قصد دستياىب به حق حبث كند، با كافران و منافقان در اين آرى، هر ك
كند چنان كه خداوند  مهچنني اين اخالق او را به ننگ داشنت از قبول موعظه وادار مى. اخالق شريك شده است

  :فرمايد مى

مثِْ َفَحْسُبُه َجَهنَُّم َولَِبْئَس اْلِمَهادُ  َوِإَذا ِقيَل َلُه اتَِّق اللََّه َأَخَذْتُه اْلِعزَّةُ    »1« »ِباْإلِ

دارد؛ پس دوزخ او را بس  از خدا پروا كن، غرور و سرسخىت و تعّصب و جلاجت، او را به گناه وا مى: و چون به او گويند
  .است، و يقيناً بد جايگاهى است

  :فرمايد پيامرب گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله مى

  »2« . اَر اْالْعلىاْلَعْبُد َعْبٌد َجتَبـََّر َو اْختاَل َو َنِسَى اْلَكبَري اْلُمَتعاَل بِْئَس اْلَعْبُد َعبٌد َعتا َو بـََغَى َو َنِسَى اجلَبَّ  ِبئسَ 

  اى است كه سركشى و نافرماىن اى كه تكّرب ورزد و خداى بزرگ و بلند مرتبه را فراموش كند، بد بنده اى است بنده بد بنده
  .كند و خداى جبار بلند پايه را فراموش كند
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تر ببيند با اين صفت زشت بر هدايت خود پشت پا زده و  انسان زماىن كه دچار كرب و غرور شود و خود را برتر و بزرگ
 يابد كه ديگر اثرى از اميان در شود و اين غفلت و فراموشى خداوند تا آجنا ادامه مى هر حلظه از خدا دور و دورتر مى

  ماند و چون اين گونه شد، با دست خود آتش جهّنم را براى خود مهيّا وجود او باقى منى

______________________________  
  .206): 2(بقره  -)1(

  .198/ 1: ؛ جمموعة ورّام31، حديث 105، باب 201/ 69: حبار األنوار -)2(

  366: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .منوده است

  :فرمايد صادق عليه السالم مىامام 

  »1« .قـَْلِبِه ِمْثقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل ِمْن اميانٍ   قـَْلِبِه ِمْثقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل ِمْن ِكْربٍ َو الَيْدُخُل النَّاَر َمْن ىف  الَيْدُخُل اْجلَنََّة َمْن ىف

شت نشود بنده اى كه  خردل از كرب و غرور باشد و داخل آتش نشود بندهاى كه در دلش به اندازه يك دانه  هرگز داخل 
  .به اندازه يك خردل، اميان داشته باشد

بيند و به جاى خداوند بر   آرى، شخص متكّرب در واقع در مقابل خدا شرك ورزيده، و خود را در بزرگى خدا شريك مى
بيند، و حال آن كه اگر كمى از خواب  خدا منى نشيند، و ديگر خود را نيازمند به دعا و درخواسِت از كرسى پادشاهى مى

فهميد كه دعا، رابطه معنوى ميان خالق و خملوق و رشته پيوند ميان عاشق  كرد مى شد و تواضع پيشه مى غفلت بيدار مى
اى براى درآمدن به اندرون قلعه حمكم و چنگ زدن به آن دست آويز استوار است كه به اين  باشد و وسيله و معشوق مى

اىي و مقصد اعلى، امكان وصول نيست، مگر آن كه به هر اندازه ممكن است به معناى دعاها توّجه يافته و به غ رض 
ا پى برده شود   .مقدار تواناىي، به سّر و حقيقت آ

  :فرمايد گريد كه خداوند مى و متكّرب چه بدخبت است كه با اين صفت رذيله خود چنان به سرازيرى سقوط قرار مى

  »2« »ُكّل قـَْلِب ُمَتَكّربٍ َجبَّارٍ    َبُع اللَُّه َعَلىَيطْ 

  .د مى]  خبىت تريه[گونه خدا بر دل هر گردنكش زورگوىي، ُمهر  اين
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  زند كه ديگر اميدى به جنات او نيست و چون در خداوند بر قلب مغرور مهر مى

______________________________  
  .3، حديث 241: ؛ معاىن األخبار7حديث  ،27، باب 355/ 8: حبار األنوار -)1(

  .35): 40(غافر  -)2(

  367: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .كند اين دنيا خود را بزرگ ديد خداوند هم، در آن دنيا او را ذليل و خوار حمشور مى

  :فرمايد پيامرب اعظم اسالم صلى اهللا عليه و آله مى

ِِْم َعَلى اللَّهِ ُحيَْشُر اجلَبَّاُروَن َو    »1« .اْلُمَتَكبـُِّروَن يـَْوَم اْلِقياَمِة ِىف ُصوَرِة الذَّرِّ َيطََأُهْم النَّاُس ِهلَوا

شوند كه به خاطر پستيشان در پيشگاه خدا،  اى حمشور مى متكّربان و گردنكشان خودخواه در روز قيامت به صورت ذرّه
ا را لگدكوب مى   .سازند مردم آ

  :مايدفر  و نيز مى

: َجَهنََّم يُقاُل لَهُ   ِسْجٍن ىف  ٍء ِمَن الِصغاِر ُمثَّ ُيساقُوَن اىل ُحيَْشُر اْلُمَتَكبـُِّروَن يـَْوَم الِقياَمِة َذرَّاً ِمثَل ُصَوِر الرِّجاِل يـَْعُلوُهْم ُكلُّ َشى
  »2« .هِل النَّاربُوَلس، يـَْعُلوُهُم النَّاُر األَثْباُر َيْسُقْوَن ِمْن طِني اخلَباِل ُعصاَرُة ا

ا را از جا مى كند و  متكّربان روز قيامت به صورت ناچيزى حمشور گردند و به گونه مرداىن هستند كه هر چيز كوچكى، آ
برد، و از گل فاسدى كه  هاىي از آتش باال مى گويند و آنان را تپه» بولس«جا  افكند كه به آن به زنداىن در جهّنم مى

  .اشامندعصاره اهل دوزخ است بي

اين است سزاى كسى كه خود را ىب نياز از خداوند ببيند و از بارى تعاىل درخواست نداشته و در مقابل او تواضع ننمايد 
برد و در فضيلت  و نسبت به دعا استكبار ورزد، آن هم دعائى كه خداوند از آن به عنوان عبادت خمصوص خود نام مى

  :فرمايد عليه و آله مىدعا مهني بس كه پيامرب اكرم صلى اهللا 

   اَحُدُمها صاِحَبُه فـَْوَقهُ   َيْدُخُل اْجلَنََّة َرُجالِن كانا يـَْعَمالِن َعَمًال واِحداً فـََريى
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______________________________  
  .222: ؛ ثواب األعمال199/ 1: جمموعة ورّام -)1(

  .222: ؛ ثواب األعمال198/ 1: جمموعة ورّام -)2(

  368: ، ص11 حيفه سجاديه، جتفسري و شرح ص

 .ءٌ  َسَلُوا اللََّه َو َأْجزِلوا فَإنَُّه اليـََتعاَظُمُه َشى: ُمثَّ قالَ   َسَأَلىن:  يا َربِّ ِمبا اْعطَْيَتُه َو كاَن َعَمُلنا واِحداً فـَيَـُقوُل اللَُّه َتعاىل: فـَيَـُقولُ 
»1«  

شت  دو نفر كه هر دو يك گونه عمل اجنام داده : گويد بيند و مى شوند وىل يكى ديگرى را برتر از خود مى مىاند وارد 
او از من درخواست كرد وىل تو : فرمايد عمل من و او يكى بود، اين مقام برتر او در برابر چيست؟ خداوند مى! پروردگارا
، چيزى بزرگ از خدا خبواهيد و زياد هم خبواهيد، چون در برابر ذات اقدس احدّيت: آن گاه حضرت فرمود. خنواسىت
  .نيست

______________________________  
  .8605، حديث 1، باب 24/ 7: ؛ وسائل الشيعه216، حديث 23، باب 221/ 8: حبار األنوار -)1(

  369: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

َدَلْلَت َعَلْيِه ِعَباَدَك ِمْنَك َكاَن َمْوُصوفاً ِباْإلِْحَساِن َو َمنـُْعوتاً َو َلْو َدلَّ َخمُْلوٌق َخمُْلوقاً ِمْن نـَْفِسِه َعَلى ِمْثِل الَِّذي » 17«[ 
 ُحتَْمُد ِبِه َو َمْعًىن يـَْنَصِرُف ِإلَْيِه ِباالْمِتَناِن َو َحمُْموداً ِبُكلِّ ِلَساٍن فـََلَك احلَْْمُد َما ُوِجَد ِيف َمحِْدَك َمْذَهٌب َو َما َبِقَي لِْلَحْمِد َلْفظٌ 

َنا ِمنََّتَك َو يَا َمْن َحتَمََّد ِإَىل ِعَباِدِه ِباْإلِْحَساِن َو اْلَفْضِل َو َغَمَرُهْم ِباْلَمنِّ َو الطَّْوِل َما أَْفَشى ِفيَنا نِْعمَ » 18« َتَك َو َأْسَبَغ َعَليـْ
 اْرَتَضْيَت َو َسِبيِلَك الَِّذي َسهَّْلَت َو َبصَّْرتـََنا الزُّْلَفَة َلَدْيَك َو َهَديـْتَـَنا ِلِديِنَك الَِّذي اْصَطَفْيَت َو ِملَِّتَك الَِّيت » 19«! َأَخصََّنا ِبِربِّكَ 

  ] اْلُوُصوَل ِإَىل َكرَاَمِتكَ 

كرد،  و اگر خملوقى از جانب خودش خملوقى ديگر را، به مهني گونه كه تو بندگانت را راهنماىي كردى، راهنماىي مى
جا كه در  پس تو را سپاس تا آن. هر زباىن مورد ستايش قرار گرفته بودموصوف به احسان، و نعمت خبشى بود، به 

اى كه به آن ستوده شدى، و معناىي كه به سپاس منحرف  جا كه براى سپاس، كلمه سپاست راهى يافت شود، و تا آن
  .شود، باقى باشد
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و عطا غرق كرده، چه آشكار و  اى كه با احسان و فضل، بندگانش را به سپاس فرا خوانده و آنان را در درياى نعمت
پخش است نعمتت در عرصه حيات ما، و چه سرشار و فراوان است عطايت بر ما، و چه قدر ما را به نيكى و احسانت 

   اى، و به آيينت؛ آييىن كه ما را به دينت؛ ديىن كه برگزيده! اى اختصاص داده

  370: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اى هدايت فرمودى، و به چيزى كه مايه قرب به توست، و زمينه رسيدن به   ت؛ راهى كه مهوار كردهاى و راه پسنديده
  .كرامتت، بينا كردى

  371: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

َمَضاَن الَِّذي اْخَتَصْصَتُه ِمْن َسائِِر اللَُّهمَّ َو أَْنَت َجَعْلَت ِمْن َصَفايَا تِْلَك اْلَوَظاِئِف َو َخَصاِئِص تِْلَك اْلُفُروِض َشْهَر رَ » 20«[ 
يِع اْألَْزِمَنِة َو الدُُّهوِر َو آثـَْرَتُه َعَلى ُكلِّ َأْوقَاِت السََّنِة ِمبَا أَنـْزَ  ْلَت ِفيِه ِمَن اْلُقْرآِن َو النُّوِر َو َضاَعْفَت ِفيِه الشُُّهوِر َو َختَيـَّْرَتُه ِمْن مجَِ

ميَاِن َو فـََرْضَت  َلِة اْلَقْدِر الَِّيت ِهَي َخيـٌْر ِمنْ ِمَن اْإلِ » 21«أَْلِف َشْهٍر  ِفيِه ِمَن الصَِّياِم َو َرغَّْبَت ِفيِه ِمَن اْلِقَياِم َو َأْجَلْلَت ِفيِه ِمْن لَيـْ
ْمرَِك نـََهاَرُه َو ُقْمَنا ِبَعْوِنَك َليـَْلُه ُمتَـَعرِِّضَني ِبِصَياِمِه َو ُمثَّ آثـَْرتـََنا ِبِه َعَلى َسائِِر اْألَُمِم َو اْصَطَفْيتَـَنا بَِفْضِلِه ُدوَن َأْهِل اْلِمَلِل َفُصْمَنا بِأَ 

ِلَك ءُ ِمبَا ُرِغَب ِفيِه ِإلَْيَك اجلََْواُد ِمبَا ُسِئْلَت ِمْن َفضْ  ِقَياِمِه ِلَما َعرَّْضتَـَنا َلهُ ِمْن َرْمحَِتَك َو َتَسبَّبـَْنا ِإلَْيِه ِمْن َمثُوبَِتَك َو أَْنَت اْلَمِلي
  ] اْلَقرِيُب ِإَىل َمْن َحاَوَل قـُْرَبكَ 

ها  ترين آن فرايض، ماه رمضان را قرار دادى كه آن را از ميان ساير ماه ترين آن وظايف، و برگزيده تو از خالص! خدايا
كه قرآن و ها و روزگارها انتخاب فرمودى، و بر متام اوقات سال ترجيح دادى؛ به خاطر آن   برگزيدى، و از ميان مهه زمان

دارى  نور را در آن نازل كردى، و اميان را در آن چند برابر ساخىت، و روزه گرفنت در آن را واجب كردى، و به شب زنده
رت است، بزرگ داشىت    سپس ما را به سبب. در آن تشويق فرمودى، و شب قدر را در آن كه از هزار شب 

  372: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

پس به فرمانت روز را روزه  . ها برگزيدى ها ترجيح دادى، و در پرتو فضلش ما را از ميان مهه مّلت ديگر اّمت آن، بر
داريش در معرض رمحتت  گرفتيم، و شبش را به ياريت به عبادت برخاستيم، در حاىل كه خود را به سبب روزه و شب زنده

تت قرار دادى، و آن را وسيله رسيدن به پاداشت انتخاب كردمي، و قرار دادمي؛ زيرا خودت ما را در اين ماه در معرض رمح
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اى، به كسى كه  تو به اجنام آنچه از درگاهت طلب شود تواناىي، و به آنچه از احسانت درخواست شود، جواد و خبشنده
  .براى تقّرب به تو بكوشد قريب و نزديكى

   ارزش و منافع روزه در روايات

  :آله به يارانش فرمود رسول خدا صلى اهللا عليه و

شود؟ عرضه داشتند  مشا را خرب دهم به چيزى كه اگر اجنام دهيد به اندازه فاصله مشرق تا مغرب، شيطان از مشا دور مى
شكند، دوسىت و حّب ىف اللَّه و شتاب بر عمل شايسته به  كند، صدقه پشتش را مى روزه رويش را سياه مى: آرى، فرمود
 .ها روزه است منايد، و براى هر چيزى زكاتى است و زكات بدن غفار از گناه رگش را قطع مىنشاند، و است خاكش مى

  :كند امام صادق عليه السالم از پدرانش از رسول صلى اهللا عليه و آله حق روايت مى »1«

  »2« .الّصاِئُم ِىف ِعباِدَة اللَِّه َو اْن كاَن ناِئماً َعلى ِفراِشِه ماَملْ يـَْغَتْب ُمْسِلماً 

  .دار در عبادت خداست اگر چه در بسرتش خواب باشد در صورتى كه از مسلماىن غيبت نكند روزه

  :حضرت صادق عليه السالم فرمود

______________________________  
  .2، حديث 62/ 4: ؛ الكاىف1، حديث 30، باب 246/ 93: حبار األنوار -)1(

  .، ثواب الصائم50: ؛ ثواب االعمال2، حديث 30، باب 247/ 93: حبار األنوار -)2(

  373: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

گمارد تا صورتش را مسح كنند و وى را تا زمان  كسى كه در روز گرم و پرحرارت روزه بگريد، خداوند هزار ملك بر او مى
  .افطار بشارت دهند

رسول  »1« .شاهد باشيد او را مورد مغفرت قرار دادم !چه پاكيزه است بويت و روحت، اى ملكوتيان: فرمايد خداوند مى
  :حق صلى اهللا عليه و آله فرمود

  »2« .نـَْوُم الّصاِئِم ِعباَدٌة َو نـََفُسهُ َتْسبيحٌ 
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  .دار عبادت، و نـََفَسش تسبيح خداست خواب روزه

  :امام صادق عليه السالم فرمود

  »3« .َو فـَْرَحٌة ِعْنَد ِلقاِء اللَِّه َعزَّ َو َجلَّ فـَْرَحٌة ِعْنَد اْالْفطاِر، : لِلّصاِئِم فـَْرَحتانِ 

  .يكى وقت افطار، و ديگر زمان لقاى اهلى: دار دو خوشحاىل است براى روزه

  :امام على عليه السالم به وقت وفاتش فرمود

  »4« .َعَلْيَك بِالصَّْوِم، فَانَُّه زَكاُة اْلَبَدِن، َو ُجنٌَّة َالْْهِلهِ 

  .، كه اين واجب اهلى زكات بدن، و براى اهلش مانع از عذاب اهلى استبر تو باد به روزه

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  »5« .َمْن صاَم يـَْوماً ِىف َسبيِل اللَِّه كاَن َكَعْدِل َسَنٍة َيُصوُمها

______________________________  
  .1781، حديث 76/ 2: الحيضره الفقيه؛ من 5، حديث 30، باب 247/ 93: حبار األنوار -)1(

  .، ثواب الصائم51: ؛ ثواب االعمال6، حديث 30، باب 248/ 93: حبار األنوار -)2(

  .15، حديث 65/ 4: ؛ الكاىف7، حديث 30، باب 248/ 93: حبار األنوار -)3(

  .7، حديث 8: ؛ األماىل، شيخ طوسى10، حديث 30، باب 248/ 93: حبار األنوار -)4(

  .52: ؛ ثواب االعمال25، حديث 30، باب 253/ 93: حبار األنوار -)5(

  374: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .كسى كه يك روز روزه بگريد و نيّتش در راه حق باشد، روزه آن روزش برابر با يك سال روزه است

  :و نيز آن حضرت فرمود
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  »1« .اِئمنيَ انَّ اللََّه وَكََّل َمالِئَكًة ِبالدُّعاِء لِلصّ 

  .داران كرده است اى از مالئكه را مأمور دعا براى روزه خداوند پاره

  :رسول اهلى صلى اهللا عليه و آله فرمود كه خداوند عز و جل فرموده

  »2« .ِبهِ   الصَّْوُم ىل َو انَا اْجزى

ره آن را دهم، زيرا احدى جز من توا يا من به آن جزا مى(روزه براى من است و من جزاى آن هستم  ن حساب كردن 
  ).ندارد

  :كند امام صادق عليه السالم از پدرانش از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله روايت مى

  :رسد باشد و دعا تا عرش حق مى چهار طائفه دعايشان مستجاب است، زيرا درهاى آمسان به روى آنان باز مى

  »3« .دار تا وقت افطار ج رفته، و دعاى روزهدعاى پدر براى فرزندش، دعاى مظلوم عليه ستمگر، دعاى ح

______________________________  
  .149، حديث 122، باب 72/ 1: ؛ احملاسن26، حديث 30، باب 253/ 93: حبار األنوار -)1(

  .1773، حديث 75/ 2: ؛ من الحيضره الفقيه31، حديث 30، باب 255/ 93: حبار األنوار -)2(

  .64، حديث 86: ؛ فضائل األشهر39، ذيل حديث 30، باب 256/ 93: حبار األنوار -)3(

  375: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ا ِعْنَد َمتَاِم اَلِمَني ُمثَّ َقْد َفاَرقـَنَ َو َقْد أََقاَم ِفيَنا َهَذا الشَّْهُر ُمَقاَم َمحٍْد َو َصِحبَـَنا ُصْحَبَة َمبـُْروٍر َو َأْرَحبََنا أَْفَضَل َأْربَاِح اْلعَ » 22«[ 
ِتِه َو َوَفاِء َعَدِدِه  َنا َو َغمََّنا َو َأْوَحَشَنا اْنِصرَاُفُه َعنَّا َو َلزَِمَنا َلهُ » 23«َوْقِتِه َو اْنِقطَاِع ُمدَّ  فـََنْحُن ُمَودُِّعوُه ِوَداَع َمْن َعزَّ ِفرَاُقُه َعَليـْ
َماُم اْلَمْحُفوُظ َو احلُْْرَمُة اْلَمْرِعيَُّة    ] َو احلَْقُّ اْلَمْقِضيُّ فـََنْحُن َقائُِلوَن السََّالُم َعَلْيَك يَا َشْهَر اللَِّه اْألَْكبَـَر َو يَا ِعيَد أَْولَِيائِهِ الذِّ

اى است، و با ما مصاحبت كرد؛ مصاحبىت پسنديده و نيكو، و ما را  به حتقيق اين ماه در بني ما، در مرتبه و حملى ستوده
ره سپس هنگام پايان يافنت وقتش، و به سر رسيدن مّدتش، و كامل شدن روزهايش . انيان، سودمند كردهاى جه به برترين 
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انگيز است، و روگرداندنش ما را  كنيم؛ وداع كسى كه هجرانش بر ما سخت و غم پس ما او را وداع مى. از ما جدا شد
. ر خور رعايت، و حقى واجب االداء الزم شدبراى او برعهده ما پيماىن حمفوظ، و حرمىت د. غم زده و دچار وحشت كرد

  !.و اى عيد دوستانش! سالم بر تو اى بزرگرتين ماه خدا: گوييم بر اين اساس مى

  376: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

السََّالُم َعَلْيَك ِمْن َشْهٍر » 25«َو السَّاَعاِت  السََّالُم َعَلْيَك يَا َأْكَرَم َمْصُحوٍب ِمَن اْألَْوَقاِت َو يَا َخيـَْر َشْهٍر ِيف اْألَيَّامِ » 24«[ 
السََّالُم َعَلْيَك ِمْن َقرِيٍن َجلَّ َقْدرُُه َمْوُجوداً َو أَْفَجَع فـَْقُدُه َمْفُقوداً َو َمْرُجوٍّ آَملَ » 26«قـَرَُبْت ِفيِه اْآلَماُل َو ُنِشَرْت ِفيِه اْألَْعَماُل 

السََّالُم َعَلْيَك ِمْن ُجمَاِوٍر َرقَّْت ِفيِه » 28«َك ِمْن أَلِيٍف آَنَس ُمْقِبًال َفَسرَّ َو َأْوَحَش ُمنـَْقِضياً َفَمضَّ السََّالُم َعَليْ » 27«ِفرَاُقُه 
ْحَساِن السََّالُم َعَلْيَك ِمْن نَاِصٍر َأَعاَن َعَلى الشَّْيَطاِن َو َصاِحٍب َسهََّل ُسُبَل » 29«اْلُقُلوُب َو قـَلَّْت ِفيِه الذُّنُوُب  » 30«اْإلِ

السََّالُم َعَلْيَك َما َكاَن َأْحمَاَك ِللذُّنُوِب َو » 31«! السََّالُم َعَلْيَك َما َأْكثـََر ُعتـََقاَء اللَِّه ِفيَك َو َما َأْسَعَد َمْن َرَعى ُحْرَمَتَك ِبكَ 
  !]َك َعَلى اْلُمْجرِِمَني َو َأْهَيَبَك ِيف ُصُدوِر اْلُمْؤِمِننيَ السََّالُم َعَلْيَك َما َكاَن َأْطَولَ » 32«! َأْستَـَرَك ِألَنـَْواِع اْلُعُيوبِ 

رتين ماه در ايام و ساعات! ترين مهنشني سالم بر تو اى از ميان اوقات، گرامى سالم بر تو؛ ماهى كه در آن ! و اى 
سالم بر . شده آرزوها و حاجات، به برآورده شدن نزديك است، و اعماىل كه موجب خشنودى خداست در آن پخش

تو؛ مهنشيىن كه هنگام موجود بودن منزلتش بزرگ، و وقت مفقود شدن فقدانش دردناك، و مايه اميدى كه دوريش رنج آور 
   سالم بر تو مهدمى كه چون. است

  377: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

سالم بر . ها را به درد آورد ندازد، و دلرو كند، مونس گردد و مسرور و شاد كند، و زماىن كه سپرى شود، به وحشت ا
  .ها در آن نرم، و گناهان در او كم شد اى كه دل تو، مهسايه

سالم بر . هاى احسان را مهوار و آسان ساخت سالم بر تو ياورى كه ما را در مبارزه با شيطان يارى داد، و رفيقى كه راه
. كسى كه حرمتت را حمض وجود خودت رعايت كرد  تو، چه بسيارند آزادشدگان خدا در تو، و چه خوشبخت است
سالم بر تو، چه طوالىن بودى بر گناهكاران . ها را پوشاندى سالم بر تو، چه بسيار گناهان را حمو كردى و چه بسيار عيب

  .و چه با هيبت بودى در قلوب اهل اميان

  378: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج
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السََّالُم » 35«السََّالُم َعَلْيَك ِمْن َشْهٍر ُهَو ِمْن ُكلِّ أَْمٍر َسَالٌم » 34«ْن َشْهٍر َال تـَُناِفُسُه اْألَيَّاُم السََّالُم َعَلْيَك مِ » 33«[ 
َنا بِاْلبَـرََكاتِ » 36«َعَلْيَك َغيـَْر َكرِيِه اْلُمَصاَحَبِة َو َال َذِميِم اْلُمَالَبَسِة  َو َغَسْلَت َعنَّا َدَنَس  السََّالُم َعَلْيَك َكَما َوَفْدَت َعَليـْ

السََّالُم َعَلْيَك ِمْن َمْطُلوٍب قـَْبَل َوْقِتِه َو » 38«السََّالُم َعَلْيَك َغيـَْر ُمَودٍَّع بـََرماً َو َال َمتـُْروٍك ِصَياُمُه َسَأماً » 37«اخلَِْطيَئاِت 
َنا السََّالُم َعَلْيَك َكْم ِمْن سُ » 39«َحمُْزوٍن َعَلْيِه قـَْبَل فـَْوتِِه  السََّالُم » 40«وٍء ُصِرَف ِبَك َعنَّا َو َكْم ِمْن َخْريٍ أُِفيَض ِبَك َعَليـْ

َلِة اْلَقْدِر الَِّيت ِهَي َخيـٌْر ِمْن أَْلِف َشْهٍر  السََّالُم َعَلْيَك َما َكاَن َأْحَرَصَنا ِباْألَْمِس َعَلْيَك َو َأَشدَّ َشْوقـََنا » 41«َعَلْيَك َو َعَلى لَيـْ
َناهُ » 42«! َلْيكَ َغداً إِ    ] السََّالُم َعَلْيَك َو َعَلى َفْضِلَك الَِّذي ُحرِْمَناُه َو َعَلى َماٍض ِمْن بـَرََكاِتَك ُسِلبـْ

سالم بر تو؛ ماهى كه نسبت به هر كارى مايه سالمىت . ها قدرت رقابت با او را ندارند سالم بر تو؛ ماهى كه متام زمان
سالم بر تو، چنانكه با بركات بر . اش ناپسند، و معاشرتش نكوهيده نيست نشيىنسالم بر تو؛ كه مصاحبت و مه. است

ات، نه  سالم بر تو كه وداع با تو؛ نه از باب خستگى، و فراغت از روزه. ما وارد شدى، و چرك خطاها را از ما شسىت
   سالم بر تو كه قبل. به خاطر ماللت است

  379: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ها كه به سبب تو از ما برطرف  سالم بر تو، چه بدى. از آمدنش خواستارش بودمي، و پيش از رفتنش بر او اندوهگينيم
رت است. ها كه به وسيله تو بر ما فرو رخيت شد و چه خوىب سالم بر تو، . سالم بر تو، و بر شب قدرى كه از هزار ماه 

سالم بر تو و بر فضيلتت كه از آن حمروم . سوى تو چه بسيار شوق دارميديروز نسبت به تو چه حريص بودمي، و فردا به 
  .ات كه از ما گرفته شد شدمي و بر بركات گذشته

رتين ايّام    ماه رمضان، 

رمضان ماه ميزباىن خداوند و مهماىن بندگان او براى پرورش روح معنوى و اهلى بندگان و باال بردن كمال و معنوّيت 
  .و هوشيار استهاى بيدار  انسان

ماه مبارك رمضان ماهى است كه خداوند سفره، مغفرت و رمحت خود را گسرتانده و آماده پذيراىي از بندگان صاحل خود 
است و اگر كسى به حقيقت و فضيلت واقعى اين ماه برسد و معرفت واقعى رمضان نصيبش شود در پايان ماه چون 

  .گردد كيزه مىفردى كه تازه از مادر متولد شده، پاك و پا 

  .آرى، ماه رمضان، ماه خودسازى، ماه شكوفاىي روح معنوّيت و كمال و انسانّيت است
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  :فرمايد پيامرب گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله در اين باره مى

ا ُمسَِّى َرَمضاُن ِالنَُّه يـَْرِمُض الذُّنُوبَ    »1« .امنَّ

  .سوزاند مىمهانا رمضان، رمضان ناميده شد چون گناهان ما را 

بندگان در اين ماه با اعمال صاحل و برقرارى ارتباط معنوى با خداوند، زنگارهاى گناه و معصيت را از قلب خود پاك منوده 
  .توان اين ماه را آغاز سال معنوى ناميد از اين رو مى. كنند و به سوى رشد و ترّقى و تقّرب حق تعاىل حركت مى

______________________________  
  .183/ 1: ؛ الدّر املنثور466/ 8: ؛ كنز العمال8710، حديث 25، باب 484/ 7: مستدرك الوسائل -)1(

  380: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :فرمايد امام على عليه السالم در اين باره مى

  »1« .انَّ اوََّل ُكلِّ َسَنٍة اوَُّل يـَْوٍم ِمْن َشْهِر َرَمضانَ 

  .تني روز از ماه رمضان استآغاز هر سال، خنس

  .شود ها مشخص مى ها ذكر شده، چرا كه در شب قدر اين ماه، سرنوشت يك سال انسان رمضان به عنوان دروازه عبادت

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

  »2« .ٍء باٌب َو باُب اْلِعباَدِة الصُّومُ  ِلُكلِّ َشى

  .دروازه عبادت روزه استبراى هر چيزى درى است و 

  :فرمايد و نيز مى

ا االَّ الصاِئُموَن فَاذا َدَخَل آِخُرُهْم اْغِلَق ذِلَك اْلبابُ . الرَّيّانُ : انَّ ِىف اْجلَنَِّة باباً يُقاُل َهلا   .الَيْدُخُل ِ
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شت درى به نام ريّان  داران و چون آخرين فرد شود از آن در، مگر روزه  است كه داخل منى» سرياب شده«به درسىت در 
  .شود داران داخل گردد آن در بسته مى از روزه

  .كند كه روح انسان را تلطيف، و اراده انسان را قوى، و غرايز انسان را تعديل مى: از فوائد مهم روزه اين است

ه رمضان به جاى يك كند كه ما فوائد روزه و ارزش معنوى آن به قدرى واالست كه اگر كسى به عمق آن پى بربد آرزو مى
  .ماه، يك سال باشد

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

______________________________  
  .3776، حديث 14، باب 326/ 3: ؛ وسائل الشيعه350/ 94: حبار األنوار -)1(

  .423/ 3: احياء علوم الدين -)2(
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  »1« .َرَمضاَن َلَودَّ اْن َيُكوَن َرمضاُن السََّنةَ   َلْو يـَْعَلُم اْلَعْبُد ما ىف

  .كرد كه رمضان، يك سال باشد دانست چه نعمت و آثارى در ماه رمضان هست، آرزو مى اگر بنده مى

  :فرمايد هاى پيشني، مى ّمتو نيز درباره امهّيت ماه مبارك رمضان و فضايل آن و برترى اّمت اسالم بر ديگر ا

  :اّما واِحَدةٌ :  َشْهِر َرَمضاَن َمخْساً َملْ يـُْعَطُهنَّ امَّةُ َنىبٍّ قَبلى  ىف  اْعِطَيْت امَّىت

ْبُه اَبداً َفإذا كاَن اوَُّل َليـَْلٍة ِمْن َشْهِر َرَمضاَن َنَظَر اللَُّه َعزََّوَجلَّ اَلْيِهْم، َو َمْن َنَظَر اللَُّه الَْيِه َملْ  َفانَّ ُخُلوَف : َو امَّا الثَّانَِيةُ . يـَُعذِّ
ارِِهْم َو : َو اّما الثّالثةُ . اْفواِهِهْم حَني ُميُْسوَن ِعْند اللَِّه َعزََّوَجلَّ اْطَيُب ِمْن رِيِح املِْسكِ  َ الِئَكَة َيْستَـْغِفُروَن َهلُْم ىف َلْيِلِهْم َو 

َ
َفانَّ امل

  فـَُيوِشُك اْن َيْذَهَب ِِْم َنَصُب الدُّنْيا َو َأذاها َو ُيصريُوا اىل  ِلِعبادى  َو تـََزيَّىن  ِإنَّ اللََّه َعزََّوَجلَّ يَأُمُر َجنََّتُه اِن اْستـَْغِفرىفَ : امَّا الرَّاِبَعةُ 
  »2« .فَاذا كاَن آِخُر َليـَْلٍة َغَفَرَهلُْم َمجيعاً : َو امَّا اْخلاِمَسةُ   َو ِكراَمىت  َجنَّىت

  .به اّمت من در ماه رمضان، پنج چيز داده شده كه به اّمت هيچ پيامربى پيش ازمن عطا نشده است
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نگرد و خداوند به هر كسى چنني  چون خنستني شب ماه رمضان شود، خداوند با نظر رمحت به آنان مى: يكى آن كه
  .كند نگاه كند، هرگز عذابش منى

شوند، نزد خداوند متعال از بوى مشك، خوش بوتر  كه به شب وارد مىبوى ناخوش دهان آنان، آن گاه  : دوم آن كه
  .است

   فرشتگان در هر شب و روزشان، براى آنان طلب آمرزش: سوم آن كه

______________________________  
  .8588، حديث 11، باب 424/ 7: ؛ مستدرك الوسائل12، حديث 46، باب 346/ 93: حبار األنوار -)1(

  .101، حديث 317/ 1: ؛ اخلصال36، حديث 46، باب 364/ 93: نوارحبار األ -)2(
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  .كنند مى

شت خود فرمان مى: چهارم آن كه دهد كه استغفار كن و خود را براى بندگامن بياراى، نزديك است كه  خداوند متعال به 
  .شت من و كرامت من روى آورندرنج و آزار دنيا از آنان زدوده شود و به 

  .شوند چون آخرين شب فرا رسد، مهه آنان آمرزيده مى: پنجم آن كه

   هاى جسمى روزه و درمان بيمارى

  

  .هاى جسمى نيز اثر فراوان دارد هاى روحى در درمان بيمارى روزه ماه رمضان عالوه بر درمان بيمارى

  .غرياسالمى را به شگفىت واداشته استامهّيت روزه به قدرى است كه حىت دانشمندان 

  :نويسد الكسى سوفورين دانشمند روسى در كتاب خود مى
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هاى خارجى و  اى براى درمان كم خوىن، ضعف روده و التهاب بسيط و مزمن، دمل درمان از طريق روزه فايده ويژه«
هاى  هاى چشم، مرض قند، بيمارى رىداخلى، سل، اسكلريوز، روماتيسم، نقرس، استسقا، نوراستىن، عرق النساء، بيما

  .هاى ديگر دارد هاى كليه، كبد و بيمارى جلدى، بيمارى

هاىي كه مربوط به اصول جسم انسان است و با  هاى فوق ندارد، بلكه بيمارى معاجله از طريق امساك اختصاص به بيمارى
  :هاى جسم آميخته شده مهانند سلول

  »1« ».خبشد مى سرطان، سفليس، سل و طاعون را نيز شفا

______________________________  
  .65: ها روزه، روش نوين بر درمان بيمارى -)1(
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َياءُ َوقْـَتُه َو ُحرُِموا ِلَشَقاِئِهْم َفْضَلهُ اللَُّهمَّ ِإنَّا َأْهُل َهَذا الشَّْهِر الَِّذي َشرَّفْـتَـَنا ِبِه َو َوفـَّْقتَـَنا ِمبَنَِّك َلُه ِحَني َجِهَل اْألَْشقِ » 43«[ 
َنا ِبتَـْوِفيِقَك صِ » 44« َياَمُه َو ِقَياَمُه َعَلى تـَْقِصٍري َو أَدَّيـَْنا ِفيِه أَْنَت َوِيلُّ َما آثـَْرتـََنا ِبِه ِمْن َمْعرِفَِتِه َو َهَديـْتَـَنا َلُه ِمْن ُسنَِّتِه َو َقْد تـََولَّيـْ

  ]َقِليًال ِمْن َكِثريٍ 

ما اهل اين ماهيم، كه ما را به سبب آن شرافت و بزرگى خبشيدى، و با لطف و احسانت بر اجنام اعمالش ما را ! خدايا
توىي صاحب اختيار . هنگامى كه تريه خبتان وقتش را نشناختند، و از خبت بدشان، از فضيلتش حمروم شدند. موّفق فرمودى

دى، و به راه و روش آن هدايتمان كردى، و ما به توفيق تو، با مهه كوتاهى و و سرپرست، كه ما را به شناساىي آن برگزي
  .دارى او شدمي، و در آن اندكى از بسيار را به جا آوردمي تقصري، عهده دار روز و شب زنده
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َساَءِة وَ » 45«[  َضاَعِة َو َلَك ِمْن قـُُلوبَِنا َعْقُد النََّدِم َو ِمْن أَْلِسَنِتَنا ِصْدُق االْعِتَذاِر  اللَُّهمَّ فـََلَك احلَْْمُد ِإقْـرَاراً ِباْإلِ اْعِرتَافاً ِباْإلِ
الذُّْخِر اْلَمْحُروِص َعَلْيِه  ِبِه ِمْن أَنـَْواعِ َفْأُجْرنَا َعَلى َما َأَصابـََنا ِفيِه ِمَن التـَّْفرِيِط َأْجراً َنْسَتْدرُِك ِبِه اْلَفْضَل اْلَمْرُغوَب ِفيِه َو نـَْعَتاُض 

 َرَمَضاَن اْلُمْقِبِل َفِإَذا بـَلَّْغتَـَناهُ َو َأْوِجْب لََنا ُعْذَرَك َعَلى َما َقصَّْرنَا ِفيِه ِمْن َحقَِّك َو ابـُْلْغ بَِأْعَمارِنَا َما بـَْنيَ أَْيِديَنا ِمْن َشْهرِ » 46«
َيُكوُن َدرَكاً  ِمَن اْلِعَباَدِة َو أَدِّنَا ِإَىل اْلِقَياِم ِمبَا َيْسَتِحقُُّه ِمَن الطَّاَعِة َو َأْجِر لََنا ِمْن َصاِلِح اْلَعَمِل َما َفَأِعنِّا َعَلى تـََناُوِل َما أَْنَت َأْهُلهُ 

  ]حلَِقَِّك ِيف الشَّْهرَْيِن ِمْن ُشُهوِر الدَّْهرِ 
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ردن ماه مبارك و هم چنني به تباه كردن اعماملان اعرتاف هامان اقرار، و به ضايع ك تو را سپاس؛ در حاىل كه به بدى! خدايا
بر اين اساس در برابر تقصري . هامان پشيماىن پا برجا و ثابت، و در زبامنان عذر صادقانه قرار دارد دارمي، و براى تو در دل

امهان را در اين ماه به گري ما شد، پاداشى عنايت كن كه از پرتو آن پاداش فضيلت دخلو  و تفريطى كه در اين ماه گريبان
هاى گوناگون را كه مورد عالقه است عوض بستانيم، و عذر ما را در كوتاهى از اداى حّقت  دست آوردمي، و اندوخته

بپذير، و عمرهاى ما را، كه پيش روى ماست، به ماه رمضان آينده برسان، و چون ما را به آن رساندى، بر اجنام عبادتى  
   فرما، و به اجنام طاعىت كه سزاوار آن ماه است برسان، و عمل كه شايسته توست يارميان
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  .هاى روزگار به دست ما جارى فرما اى كه موجب تدارك حق توست، در آن دو ماه از ماه شايسته

  386: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

يَئٍة َعَلى تـََعمٍُّد ِمنَّا أَْلَمْمَنا ِبِه ِيف َشْهرِنَا َهَذا ِمْن َلَمٍم َأْو ِإمثٍْ َأْو َواقـَْعَنا ِفيِه ِمْن َذْنٍب َو اْكَتَسبـَْنا ِفيِه ِمْن َخطِ اللَُّهمَّ َو َما » 47«[ 
َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو اْستـُْرنَا ِبِسْرتَِك َو اْعُف َعنَّا ِبَعْفِوَك َو  َأْو َعَلى ِنْسَياٍن َظَلْمَنا ِفيِه أَنـُْفَسَنا َأِو انـْتَـَهْكَنا ِبِه ُحْرَمًة ِمْن َغْريِنَا َفَصلِّ 

َنا ِفيِه أَْلُسَن الطَّاِعِنَني َو اْستَـْعِمْلَنا ِمبَا َنا ِفيِه ِألَْعُنيِ الشَّاِمِتَني َو َال تـَْبُسْط َعَليـْ ِمنَّا ِفيِه َيُكوُن ِحطًَّة َو َكفَّاَرًة ِلَما أَْنَكْرَت  َال تـَْنِصبـْ
  ] ِبَرْأفَِتَك الَِّيت َال تـَنْـَفُد َو َفْضِلَك الَِّذي َال يـَنـُْقصُ 

در هر گونه لغزشى كه در اين ماه رمضامنان وارد شدمي از گناه كوچك يا بزرگ، يا معصيىت كه در آن مرتكب ! خدايا
خود ستم روا داشتيم، يا به آن پرده  شدمي، يا خطاىي كه در آن كسب كردمي، از روى عمد، يا فراموشى، كه در آن به

حرمت ديگرى را دريدمي، پس بر حممد و آلش درود فرست، و ما را به پرده پوشيت بپوشان، و به گذشتت از ما بگذر، و 
ما را به خاطر گناهى كه كردمي، در برابر ديده مشاتت كنندگان قرار مده، و زبان طعنه زنندگان را به روى ما باز مكن، و ما 

پذيرد، و بر پايه احسانت كه كاسىت ندارد، به اعماىل بدار كه باعث ريزش گناهان، و   ز باب رأفت و لطفت كه پايان منىا
  .كفارّه امورى شود كه در اين ماه، از ما ناپسند مشردى
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ْر ُمِصيَبتَـَنا ِبَشْهرِنَا َو بَارِْك َلَنا ِيف يـَْوِم ِعيِدنَا َو ِفْطرِنَا َو اْجَعْلُه ِمْن َخْريِ يـَْوٍم َمرَّ اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو اْجبُـ » 48«[ 
َنا َأْجَلِبِه ِلَعْفٍو َو َأْحمَاُه ِلَذْنٍب َو اْغِفْر لََنا َما َخِفَي ِمْن ُذنُوِبَنا َو َما َعَلَن  اْنِسَالِخ َهَذا الشَّْهِر ِمْن اللَُّهمَّ اْسَلْخَنا بِ » 49«َعَليـْ

  ] يِه َو َأْوَفرِِهْم َحظّاً ِمْنهُ َخَطايَانَا َو َأْخرِْجَنا ِخبُُروِجِه ِمْن َسيَِّئاتَِنا َو اْجَعْلَنا ِمْن َأْسَعِد أَْهِلِه ِبِه َو َأْجَزهلِِْم ِقْسماً فِ 

ا جربان كن و روز عيد و فطرمان را بر ما مبارك بر حممد و آلش درود فرست، و مصيبت از دست رفنت رمضامنان ر ! خدايا
رتين روزهاىي كه بر ما گذشته قرار ده، جلب كننده ترين زمان براى   ترين روز نسبت به عفو، و حمو كننده فرما، و آن را از 

  .گناه، و معاصى پنهان و آشكارمان را بيامرز

دنش، ما را از گناهامنان خارج كن، و ما را از با گذشنت اين ماه از خطاهاى ما بگذر، و با خارج ش! خدايا
ره ترين اهل اين ماه به آن و پرنصيب خوشبخت   .مندترين ايشان از آن قرار ده ترين آنان در آن، و 

  388: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

َتهُ َحقَّ ِحْفِظَها َو َقاَم ِحبُُدوِدِه َحقَّ ِقَياِمَها َو اتـََّقى ُذنُوبَُه َحقَّ اللَُّهمَّ َو َمْن َرَعى َهَذا الشَّْهَر َحقَّ رَِعايَِتِه َو َحِفَظ ُحْرمَ » 50«[ 
َا َأْو تـََقرََّب ِإَلْيَك ِبُقْربٍَة َأْوَجَبْت ِرَضاَك َلُه َو َعَطَفْت َرْمحََتَك َعَلْيِه فـََهْب لََنا ِمثْـَلُه مِ  ْضِلَك ْن ُوْجِدَك َو َأْعِطَنا َأْضَعاَفُه ِمْن فَ تـَُقاِ

» 51« َعَطاَءَك لَْلَعَطاءُ اْلُمَهنَّا َفِإنَّ َفْضَلَك َال يَِغيُض َو ِإنَّ َخزَائَِنَك َال تـَنـُْقُص َبْل َتِفيُض َو ِإنَّ َمَعاِدَن ِإْحَساِنَك َال تـَْفَىن َو ِإنَّ 
  ]اَمهُ َأْو تـََعبََّد َلَك ِفيِه ِإَىل يـَْوِم اْلِقَياَمةِ اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو اْكُتْب َلَنا ِمْثَل ُأُجوِر َمْن صَ 

بايست رعايت كرد، و احرتامش را به حنوى كه شايسته بود حفظ منود، و  كسى كه اين ماه را آن طور كه مى! خدايا
خالصى به تو  حدودش را به صورتى كه سزاوار بود به پاى داشت، و از گناهانش به طور كامل پرهيز كرد يا به وسيله عمل

تقّرب جست، عملى كه موجب خشنوديت، و معطوف كردن رمحتت بر اوست، پس مانند آنچه به او خبشيدى، بر ما هم 
پذيرد، و خزاينت نقصان  مسلماً احسانت كاسىت منى. از توانگريت ببخش، و چندين برابر آن را از احسانت به ما عطا كن

  .رود، و قطعاً عطاى تو عطاىي است گوارا انا معادن احسانت از بني منىشود، و مه كند؛ بلكه افزون مى پيدا منى

بر حممد و آلش درود فرست و براى ما پاداشى، مهانند پاداش كسى كه اين ماه را روزه گرفت، يا در آن تا روز ! خدايا
   قيامت به بندگيت برخاست، ثبت
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  .فرما
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   رمضانرعايت حق 

براى شناخت حق ماه مبارك رمضان و اهتمام در اداى حق آن بايد بينديشيم هدف از روزه چه بوده و چرا خداوند اين 
  .ماه را گرامى داشته است

اين طور كه از بيان معصومان عليهم السالم پيداست، مهه حيثيت و منفعىت كه براى روزه متصّور است، مهان جنبه اجياد 
تقوا نسبت به مهه اعضا و جوارح انسان است، چرا كه هر يك از اعضا و جوارح، به حنوى در معرض  مصونيت و ملكه

  .ديد گناه قرار دارند

ترين  زبان، گوش، چشم، شكم و غريزه جنسى، مهه در معرض خطر هستند و روزه يك عمل عبادى متريىن است كه ابتداىي
رسد كه  كند، و زماىن اين عمل به مرحله كمال مى ردن حتّقق پيدا مىشكل آن، با پرهيز و خوددارى از آشاميدن و خو 

ها تسّرى پيدا كند، يعىن مهانگونه شخص براى مّدتى دهان و شكم را از لذايذ،  تورّع و پرهيز، به مهه متايالت و خواهش
روا و حرام باز دارد و غريزه كند، بايد چشم و گوش را از ديدن و شنيدن نا هاى حالل حمروم مى ها و نوشيدىن حىت خوردىن

شود  جنسى را مهار كند، در اين صورت نتيجه روزه كه مهان توفيق در مالكيت نفس و غرايز است براى انسان حاصل مى
و اگر انسان توانست مالك نفس خود شود، خويش را از خطرات و عواقب سوء دنيوى و اخروى شهوت پرسىت حفظ  

  .كرده است

  :فرمايد م مىامام على عليه السال

  »1« .فاَز َمْن َغَلَب َهواُه َو َمِلَك َدواِعَى نـَْفَسهُ 

______________________________  
  .4885، حديث 241: غرر احلكم -)1(
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  .كسى كه زمام متايالت خود را به دست گرفت و مهار كرد، رستگار است

  .شد به وسيله روزه و ممارست در اطاعت، دمشن دروىن را مهار كند، به روزه واقعى نايل شده استآرى، اگر انسان موّفق 

  :فرمايد پيامرب گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله در اين باره مى
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  »1« .الصَّْوُم ُجنٌَّة ِمَن النَّارِ 

  .روزه، سپر آتش است

شود و او را  روزه ميان انسان و آتش حايل مى: آتش است يعىن و اين مهان معناى سپر بودن و حايل شدن روزه در برابر
  .دارد از ابتالى به آتش شهوات و متّنيات غرايز باز مى

  :فرمايند پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله مى

ِوَك نـَْفُسَك الَِّىت بـَْنيَ َجْنبَـْيك  اْعدى   »2« .َعدُّ

  .باشد لوى تو مىترين دمشنان مهان دمشن دروىن است كه بني دو  دمشن

  .اگر توانسىت حق روزه را به درسىت و با متام و كمال به جا آورى، در حقيقت به مثره روزه و دستاورد آن، نيز خواهى رسيد

فرمايد، ريشه در نگهباىن و پاسدارى از هوّيت انساىن دارد و به  جالب اين است كه مثره تقوا كه خداوند بر روزه مرتّتب مى
مثره و خصوصّيىت براى روزه ذكر شده، براى تقوا هم ذكر شده است، چون روزه طريق حتصيل مهان ملكه طور كلى هر 

  .است

  :فرمايد امري املؤمنني عليه السالم مى

______________________________  
، 74/ 2: ؛ من الحيضره الفقيه1، حديث 62/ 4: ؛ الكاىف10، حديث 27، باب 333/ 65: حبار األنوار -)1(

  .1871حديث 

  .187، حديث 118/ 4: ؛ عواىل الآلىل1، حديث 45، باب 64/ 67: حبار األنوار -)2(
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  »1« .َغٍد الطَّريُق اَىل اجلَْنَّةِ   ِىف اْليَـْوِم احلِْْرُز َو اْجلَنَُّة َو ىف  َفانَّ التـَّْقوى

شت اهلى است به طور قطع امروز، تقوا، سپر از   .بال و فردا، راه 
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اش اين است كه در قيامت هم  اگر در دنيا سپر را به دست آوردى و اين حائل را در ميان خود و آتش قرار دادى، نتيجه
شت به سوى تو باز خواهد بود اى برسد كه احساس نفرت و گريز از پليدى، حرام،   يعىن بايد تقواى فرد به مرحله. راه 

  .مشروع را در او، به وجود آوردگناه و نا

براى به دست آوردن حق ماه رمضان، بايد مهه حقوقى كه پريامون گوش، چشم، زبان، دست و پا، شكم و غريزه جنسى 
ديد مى باشد و مهچنني درمان مهه دردها و رنج مى كند را با عبادت  ها و خطراتى كه هر يك از اين اعضا و جوارح را 

توان به مبارزه با خطرات  شود، مى اى كه در سايه اين عبادت براى انسان حاصل مى چرا كه با ملكهروزه به جا آورد؛ 
ا پريوز شد، اين از خواص روزه حقيقى است   .برخاست و بر مهه آ

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

  »2« .الَيُكوُن يـَْوُم َصْوِمَك َكَيوِم ِفْطرِكَ : َد اْشياَء َغيـَْر هَذا َو قالَ اذا ُصْمَت فـَْلَيُصْم َمسُْعَك َو َبَصُرَك َو َشْعُرَك َو ِجْلُدَك َو َعدَّ 

تو زماىن روزه دارى، كه گوش و چشم و موى و پوست و ديگر اعضاى بدنت روزه باشد، بايد روزى كه روزه دارى با 
  .روزهاى ديگرت متفاوت باشند

اى كه نه تنها زبان، چشم، گوش او بايد روزه باشد، بلكه  يدا شود به گونهانسان روزه دار بايد وقار و طمأنينه روزه در او پ
  .ها، قلب روزه دار هم روزه باشد اين ملكه و ممارست بايد به حّدى از كمال برسد كه عالوه بر اين

______________________________  
  .233خطبه : ج البالغه -)1(

  .1855، حديث 108/ 2: ؛ من الحيضره الفقيه1، حديث 87/ 4: ؛ الكاىف351/ 94: حبار األنوار -)2(

  392: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :فرمايد امري املؤمنني على عليه السالم مى

  »1« .ِصياُم الَقْلِب َعِن اْلِفْكِر ىف اآلثاِم اْفَضُل ِمْن ِصياِم اْلَبْطِن َعِن الطَّعامِ 

رت از آن است كه فقط شكم را از خوردن و اگر انسان موّفق شود قلب را از ان ديشه گناه پاك و مطّهر نگاه دارد 
  .آشاميدن باز دارد
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اى، ميّسر است كه انسان بتواند بر پليدى و پسىت گناهان، چنان اشراف پيدا كرده، و به  هنگامى دستياىب به چنني مرحله
گناه نرود، از طرىف آن چنان اقتدارى بر انديشه خود پيدا  ها آگاه شود، كه هرگز فكر و ذهن او به سوى   عوارض سوء آن

  .كند كه راه گناه را بر خيال و تصّور خود ببندد

با وجوب چنني واجبات عبادى، در واقع خداوند منّىت بر انسان گذاشته كه راه و رسم صحيح زندگى را به او بياموزد و در 
  .شود و روح او در سايه اين تقوى لطافت پيدا كندسايه اين واجبات عبادى، ملكه تقوى براى او حاصل 

   اى درباره رياضت نفس خاطره

شىت رمحه اهللا خاطره جالىب از مسافرت خود در اين زمينه مى   :گويد شهيد 

وين پايتخت اتريش از شهرهاى توريسىت است و از مراكز ديدىن آن كاخ سالطني : يكى از مشاهدات خودم را بگومي«
در بازديد از آن كاخ، خبشى بود مربوط به حرم سرا كه در آن . است» فرانتس يوزف اول«رين امپراتور آن آخ. اتريش است

ّيه شده بود، نوشته . هاى خواب قرار داشت ختت و وسايل خواب و اتاق در دفرتچه راهنماىي كه براى بازديد كنندگان 
كرد، بسيارى از اوقات و  رفت و در حرم سرا زندگى مى مىشده بود كه امپراتور در مواقعى كه طبق برنامه به اندرون 

   در اين اتاق يك ختت. گذراند، آن اتاق خصوصياتى داشت اش مى ساعاتش را در اتاق اختصاصى

______________________________  
  .3365، حديث 176: غرر احلكم -)1(

  393: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

هاى  با آن كه در اتاق. جا نبود آب لوله كشى گرم و سرد در آن. ابه و لگن دسىت گذاشته شده بودفلّزى سيمى و يك آفت
  .كرد او مانند يك افسر كه چادرى در ميدان جنگ دارد، در اتاقش زندگى مى. ديگر بود

گ الزم بود، هاى جن جا نوشته بود، براى اين كه هر زمان كه حضورش در يكى از ميدان چرا؟ علت آن را هم در آن
  .كرد چگونه اين كاخ و كاشانه را رها كنم و در چادر زندگى كنم، بنابراين به اين صورت مترين مى: سست نباشد و نگويد

خواهد  ها، اين چنني متريىن را ال اقل كوتاه مدت در زندگى داشته باشند، اسالم مى خواهد مسلمان و حاال اسالم مى
هاى ديگرش مسّلط باشد بسازد، مسّلط بر شهوات، مسّلط بر خودخواهى و  بر مهه خواستهاش  مسلماىن نريومند، كه اراده

اى كه در هر جا ممكن باشد و جز  غصب، مسّلط بر تن آساىي، مسّلط بر خودآراىي و آماده براى تن دادن به يك زندگى
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و فلسفه حقيقى آن رسيد، ديگر روزه يكى از آن مترينات عمومى است كه اگر كسى به حكمت  »1« ».شود اين هم منى
  .بيند وداع براى او معىن و مفهومى خنواهد داشت و مهيشه خود را در حتت توّجهات اهلى مى

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

  ْنزِْل نـَْفَسَك َمْنزَِلَة اْلَمْرضىَفاذا ُصْمَت َفانِو ِبَصْوِمَك َكفَّ النـَّْفِس َعِن الشََّهواِت َو َقْطَع اِهلمَِّة َعْن ُخُطواِت الشياطِني َو ا
نُوِب َو َطهِّْر باِطَنَك ِمْن ُكلِّ َكَدٍر َو َغْفَلٍة َو ظُْلَمٍة    الَتْشَتهى َطعاماً َو ال َشراباً َو تـََوقَّْع ىف ُكلِّ حلََْظٍة َشفاَءَك ِمْن َمَرِض الذُّ
  »2« .يـَْقَطُعَك َعْن َمْعَىن اْالْخالِص ِلَوْجِه اللَّهِ 

: نفس خود را از غلتيدن در دام شيطان حمافظت كن و دوم اين كه: گريى، در درجه اول، نيّتت اين باشد كه وقىت روزه مى
  سعى كن كه پيوند خود را با

______________________________  
شىت -)1(   .137 - 136: حج در قرآن، 

  .8441، حديث 10، باب 369/ 7: ائل؛ مستدرك الوس28، حديث 30، باب 254/ 93: حبار األنوار -)2(

  394: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

بيند، از غذا  بيند، طعام و شراب را مى هاى احنراىف شيطان قطع كىن، خود را مانند مريضى تربيت كن كه وقىت غذا را مى راه
ر باش كه خداوند تو را از امراض و تو نيز بايد نسبت به گناه نفرت پيدا كىن و اگر چنني كردى منتظ. تنّفر دارد
آن گاه باطنت را از دروغ، تريگى، غفلت و تاريكى كه ارتباط با خلوص . دهد كند و شفا مى هاى گناهان پاك مى آلودگى

  .كند، پاك گردان تو را با خدا قطع مى

قى حمبوب خود برسى، كه آرى، اگر اين طور شد ديگر حاضر نيسىت با ماه رمضان وداع كىن، مگر اينكه به وصال حقي
  :فرمايد امام سّجاد عليه السالم در مناجات مخس عشر مى

اليُِقرُّ ُدوَن   َوْجِهَك َو َقرارى  اَلْيَك اليـَبـُلُُّه االَّ النََّظُر اىل  الُيْطِفُئها االَّ ِلقاُؤَك َو َشْوقى  اليـُبَـرُِّدها االَّ َوْصُلَك َو َلْوَعىت  ُغلَّىت..   اهلى
اَمِل اْآلِملَني َو يا   َفيا ُمْنَتهى... اليُزيُلُه االَّ قـُْرُبَك   الَيْشفيِه االَّ ِطبَُّك َو َغّمى  اليـَُردُّها االَّ َرْوُحَك َو ُسْقمى  ِمْنَك َو َهلَْفىت  ىُدنـُوِّ 

  »1« .َطِلَبِة الطَّاِلبنيَ   غاَيَة ُسْؤِل السَّائِِلَني َو يا اْقصى
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شود،  اين سوزش دل من جز با ديدن تو خاموش منى! شود، خدايا ام جز با وصال تو خنك منى اين سوز سينه! .. خدايا
پذيرد،  قرارى من آرامش منى اين التهاب و ىب! خدايا. گردد اين شور و اشتياق من جز با نظر به جلوه تو سرياب منى! خدايا

! شود مگر روح و رحيان تو بر دل بتابد، خدايا ت مىاين حزن و اين ناله و استغاثه من ساك! جز با نزديكى به تو، خدايا
   اين غم و اندوه و درد دل! خدايا. كند بيمارى و درد و كسالت من جز با طبابت تو شفا پيدا منى

______________________________  
مخس عشر مناجات : مناجاة املفتقرين؛ مفاتيح اجلنان 21، ذيل حديث 32، باب 150/ 91: حبار األنوار -)1(
  ).مناجاة املفتقرين(

  395: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اى منتهاى آرزوى مهه آرزومندان، و اين منتهاى مهه  ... رود، جز اين كه به وصال و قرب تو دست يامب،  من از بني منى
  .گدايان و طلب كنندگان، و اى باالترين مطلب جويندگان

  396: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ِتَك َجمَْمعاً َو ُحمَْتَشداً ِمْن ُكلِّ اللَُّهمَّ ِإنَّا نـَُتوُب ِإلَْيَك ِيف يـَْوِم ِفْطرِنَا الَِّذي َجَعْلَتُه لِْلُمْؤِمِنَني ِعيداً َو ُسُروراً َو ِألَْهِل ِملَّ » 52«[ 
َناُه أَْو ُسوٍء َأْسَلْفَناُه َأْو َخاِطِر َشرٍّ َأْضَمرْ  نَاُه تـَْوَبَة َمْن َال يـَْنَطِوي َعَلى ُرُجوٍع ِإَىل َذْنٍب َو َال يـَُعوُد بـَْعَدَها ِيف َخِطيَئٍة َذْنٍب أَْذنـَبـْ

َنا َعَليـَْها   ]تـَْوبًَة َنُصوحاً َخَلَصْت ِمَن الشَّكِّ َو االْرتَِياِب فـَتَـَقبـَّْلَها ِمنَّا َو اْرَض َعنَّا َو ثـَبِّتـْ

مؤمنني عيد و سرور، و براى اهل آيينت روز اجتماع و گردمهاىي قرار دادى، به در روز فطرمان كه آن را براى ! خدايا
درگاهت از هر گناهى كه مرتكب شدمي، يا كار زشىت كه از پيش فرستادمي، يا انديشه سوئى كه در باطنمان پنهان داشتيم، 

اى خالص كه  گردد؛ توبه خطاىي بر منىكنيم؛ توبه كسى كه خيال بازگشت به گناه را ندارد، و پس از آن به دامن  توبه مى
  .از شك و ترديد پاك باشد؛ پس آن را از ما بپذير و از ما خشنود باش، و ما را بر آن توبه ثابت قدم دار

  عيد فطر

  :هاى عيد چهار چيز است بدان كه نام

  .گويند در فارسى به روز عيد، جشن مى
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از آن جهت عيد ناميده شده . برگرفته از عود به معىن بازگشنت استعيد روزى است كه در آن اجتماع باشد و : اند گفته
  است كه در آن از اندوه به شادى باز

  397: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

كنند و  بينيد كه در روز عيد زندانيان را كيفر و مؤاخذه منى گردند و آن روز براى مهه مردم روز شادى است، مگر منى مى
  .فرستند گريد و كودكان را به مدرسه منى كنند و جانوران وحشى را منى شكار منىپرندگان را 

اند كه هر انساىن به آنچه كه خداوند به او وعده داده است، در اين روز  از اين جهت به آن نام عيد داده: اند و هم گفته
  .رسد مى

گردند و خداوند  به توبه و دعا به پيشگاه خداوند برمىها در آن روز  گويند كه انسان از اين جهت عيد مى: اند و نيز گفته
  .گردد هم به عطا و خبشش به ايشان برمى

هاى بزرگ و  هاى نيكو و منفعت گويند كه خداوند به بندگان مؤمن خود فايده از اين سبب به آن عيد مى: اند و هم گفته
  .دارد هاى فراوان ارزاىن مى عطّيه و خبشش

  :كه خداوند در سوره طه در حكايت موسى عليه السالم فرمود) روز جشن(يوم الزّينة 

  »1« »َقاَل َمْوِعدُُكْم يـَْوُم الزّيَنِة َو َأن ُحيَْشَر النَّاُس ُضًحى

  .آورند مهه مردم را پيش از ظهر گرد هم مى]  روزى كه[گاه مشا روز جشن است  وعده: موسى گفت

  .شدند، مهان طور كه يوم الّدين به معناى روز جزاست مده و در آجنا مجع مىيعىن روز عيد آنان كه در آن روز از مهه جا آ

عيد فطر زمان روزه گشاىي، از اعياد بزرگ اسالمى است كه در آن روز درهاى رمحت و بركت و پاداش و عيدى به سوى 
  .گريد دار مورد سپاس پروردگار قرار مى شود و عبادت و تالش روزه مسلمانان گشوده مى

شوند و  گردد؛ فرشتگان فوج فوج به سوى زمني براى تربّك و شاد باش پراكنده مى ن روز خجسته شور و حاىل برپا مىدر آ
   ها به پاس يك شود؛ زيرا اين روز، عيد فطر است و انسان بوى عطر خوشى از الطاف اهلى در سراسر زمني گسرتده مى
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______________________________  
  .59): 20(طه  -)1(

  398: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .گريند ماه بندگى و صرب، آمرزش خداوند را هديه مى

  :فرمايد امام باقر عليه السالم از پيامرب گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله در توصيف ماه شّوال نقل مى

هاى خود كه اين روز، روزه جايزه  فت جايزهرسد، بشتابيد براى دريا هر گاه هالل ماه شّوال طلوع كند به مؤمنان ندا مى
  .است

امام على  »1« .ها درهم و دينار نيست سوگند به آن كسى كه جامن در دست اوست كه اين جايزه: سپس حضرت فرمود
  :رسول الّله صلى اهللا عليه و آله در خطبه شعبانيه معروف؛ اوضاع روز عيد فطر را چنني شرح فرمود: عليه السالم فرمود

ها  ها و راه آيند و بر دهانه كوچه آنان به زمني فرود مى. فرستد ها مى امداد عيد فطر، خداوند فرشتگان را به مهه سرزمنيب
براى ! اى اّمت حممد: گويند شنوند، مى هاى خدا جز جّن و آدميان مى ايستند و با صداىي كه آن را مهه آفريده مى

  .كند هاى گران عنايت مى كند و پاداش د كه از گناهان بزرگ عفو مىمنازگزاردن، به پيشگاه خداوند كرمي بروي

  :فرمايد شوند، خداوند متعال به فرشتگان مى و چون در حمل مناز عيد حاضر مى

  دهد چگونه است؟ مزد كارگر چون كار خود را اجنام مى! اى فرشتگان من

  .بايد مزدش كامل پرداخت شود! پروردگارا: دارند آنان عرضه مى

گريم كه من پاداش روزه رمضان و منازشان را، خشنودى و آمرزش خود از ايشان قرار  مشا را گواه مى: فرمايد خداوند مى
  :فرمايد دادم و خداوند خطاب به بندگان خويش مى

   خواهيد از من خبواهيد كه سوگند به عّزت و جالل هر چه مى! اى بندگان من

______________________________  
  .339/ 2: روضة الواعظني -)1(
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  399: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

كنم؛ و سوگند به عّزت خودم تا  خودم كه امروز در اين اجتماع خويش، هر چه براى دنيا و آخرت خود خبواهيد عطا مى
. باز گرديد كه آمرزيده شديد. نمك گريم و رسوا منى دارم و مشا را در پناه مى آنگاه كه مراقب باشيد، اسرار مشا را پوشيده مى

شوند و از اينكه خداوند در روز عيد فطر، چنني  مهانا مرا خشنود كرديد و من از مشا خشنود شدم؛ پس فرشتگان شاد مى
حضرت على عليه السالم در  »1« .دهند بشارت و تربيك مى: هاىي به بندگان خود در اين اّمت ارزاىن فرموده است نعمت

  :د فطر، فرمودبعضى از اعيا

ا ُهَو ِعيٌد ِلَمْن َقِبَل اللَُّه ِصياَمُه َو َشَكَر ِقياَمُه َو ُكلُّ يـَْوٍم اليـُْعَصى اللَُّه ِفيِه فـَُهَو يـَْوُم ِعي   »2« .دٍ امنَّ

اده، و هر روزى كه خداوند در آن نافرماىن  اين عيد است براى كسى كه خداوند روزه اش را قبول و منازش را سپاس 
  .نشود، روز عيد است

اى ايراد فرمود كه در فرازى از آن  امريمؤمنان على عليه السالم در روز عيد فطر خطبه: فرمايد امام صادق عليه السالم مى
  :آمده است

بينند و شباهت  كنند و هرزه كاران زيان مى مهانا اين روز مشا؛ روزى است كه در آن نيكوكاران پاداش دريافت مى! اى مردم
هايتان، به ياد آن روزى افتيد كه از   هاى خود به سوى عبادتگاه پس با بريون آمدن از خانه. يارى به روز قيامت داردبس

آييد و از ايستادن در جايگاه مناز به ياد آن روزى باشيد كه در پيشگاه پروردگارتان  گورهايتان به سوى پروردگار بريون مى
شت و جهّنم باز مى هايتان آن روزى را ياد آوريد كه به خانه ايستيد و از بازگشنت به سوى خانه مى . گرديد هاى خود در 

   كمرتين چيزى! اى بندگان خدا

______________________________  
  .128 - 127: ؛ فضائل األشهر الثالثة347/ 2: روضة الواعظني -)1(

  .428حكمت : ج البالغه -)2(

  400: ص ،11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج
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! دهد كه اى بندگان خدا اى در آخرين روز ماه رمضان ندا مى فرشته: باشد اين است كه گري مى كه براى مردان و زنان روزه
هاى  عيد فطر از خواسته »1« .بر مشا مژده باد كه گناهان گذشته مشا آمرزيده شد؛ بنگريد در آينده چگونه خواهيد بود

  .دارد مردم را براى محد و ستايش خود، دوست مى بارز پروردگار است كه گرد آمدن

  :فرمود شنيدم كه امام رضا عليه السالم مى: گويد فضل بن شاذان مى

آيند و به خاطر خداى عز و جل  روز فطر، عيد قرار داده شد تا براى مسلمانان حمّل گردمهاىي باشد كه در آن گردهم مى
به شكوه و بزرگى ياد كنند، تا هم روز عيد و اجتماع و هم روز بالندگى و هايش  به صحنه آيند و خدا را در برابر نعمت

چون روز عيد فطر، روز اول سال است كه خوردن و نوشيدن در آن . روز زكات دادن و روز اشتياق و روز فروتىن باشد
اوند را در آن ستايش از اين روز خداوند دوست دارد، اجتماعى در اين روز براى مسلمانان باشد كه خد. شود حالل مى

  »2« .و نيايِش با شكوهى به جاى آورند

  آداب عيد فطر

  

اگر شادى براى اجنام . هاى بروز شادى در روز عيد فطر برگرفته از فلسفه و حكمِت عيد قرار دادن اين روز است شيوه
شادى در فرهنگ معصومان به چند منونه از آداب . هاى شادى نيز مهسو با اداى تكليف باشد تكليف است، بايد شيوه
  :كنيم عليهم السالم اشاره مى

______________________________  
  .10، حديث 101: ؛ األماىل، شيخ صدوق13، حديث 1، باب 362/ 87: حبار األنوار -)1(

  .9911، حديث 37، باب 481/ 7: ؛ وسائل الشيعه1485، حديث 522/ 1: من الحيضره الفقيه -)2(

  401: ، ص11 صحيفه سجاديه، جتفسري و شرح 

  :شاد كردن ديگران - 1
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از مجله روايات . كردند هاى گوناگوىن به ديگران منتقل مى ائمه اطهار عليهم السالم جشن و شادى اين روز را به شكل
فو و  ها آمده است كه حضرت در شب عيد از بردگان، طلب ع معتربى از سريه امام سّجاد عليه السالم درباره آزادى برده

  »1« .منودند هاى ديگر را جايگزين آنان مى كردند و برده ها را در روز عيد آزاد مى فرمود و برده گذشت مى

ليل - 2    تكبري و 

  .هاى سرور در اين روز و شب قبل از آن، سر دادن شعار توحيدى است از جلوه

رفت و  كرد، بريون مى كه صدايش را به تكبري بلند مىپيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله در روز عيد فطر و قربان در حاىل  
ليل : فرمود مى ) سبحان اللّه(و تقديس ) احلمداللّه(و حتميد ) الّله اكرب(و تكبري ) ال اله اال الّله(دو عيد فطر و قربان را با 

  »2« .زينت دهيد

   طهارت و پاكيزگى - 3

  .هاى شادى آفرين روز عيد است نت از سّنتغسل كردن و عطر زدن و لباس متيز پوشيدن و تربيك گف

  :فرمود امام صادق عليه السالم مى

تواند در مجاعت مردم شركت كند، پس غسل كند و خود را به آنچه يافت خوش بو كند و تنهاىي  كسى كه روز عيد منى
  .خواند مناز خبواند مهانگونه كه به مجاعت مى

  رسيد عطر و گلى در روز عيد فطر به دستش مى پيامرب گرامى صلى اهللا عليه و آله هم وقىت

______________________________  
  .260: ؛ إقبال األعمال93، حديث 5، باب 103/ 46: حبار األنوار -)1(

  .4579، حديث 32/ 2: ؛ اجلامع الصغري24095، حديث 546/ 8: كنز العمال  -)2(

  402: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .كرد شروع مى از مهسرانش

   كمك به مستمندان  - 4
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كمك به فقريان در اين روز بزرگ اختصاص به فطريه و كّفارات و صدقات ندارد، سريه عملى پيامرب اعظم صلى اهللا عليه 
صدقات مردم را . اند دهد، روز عيد نسبت به نيازمندان ايثار و گذشت فراواىن داشته و آله و اولياى اهلى چنني نشان مى

  »2« .دادند ع منوده و به فقريان و ساملندان اطعام و وليمه مىمج

   زيارت - 5

ديد و بازديد از اقوام و آشنايان و بزرگان ديىن از سريه رفتار نيك اعياد است، به ويژه در روز عيد فطر كه براى تربيك و 
  .شود نيت و امداد به يكديگر؛ مالقات و صله رحم به جاى آورده مى

. اىب كه در روز عيد فطر به آن سفارش شده، خواندن دعاى ندبه و زيارت امام حسني عليه السالم استيكى از آد
هاىي ديگر براى آن  كساىن كه امكان رفنت به زيارتگاه آن حضرت را ندارند، مناسب است از راه دور زيارت كنند و زيارت

كلى آثار رمحت و بركات عيد سعيد فطر بسيار   به طور »3« .هاى مهم در كتب ادعيه آمده است حضرت به مناسبت
شناخت شده است؛ زيرا در آن روز بندگان خدا مورد لطف و رمحت پروردگار قرار ) روز رمحت(است، حّىت به يوم الّرمحة 

 گريند و نيز خداوند در آن روز مبارك، دستور ساخنت عسل را به زنبور عسل اهلام فرموده و بيان كرده كه در زنبور مى
  عسل عربت بزرگى است و

______________________________  
  .5، باب نوادر، حديث 170/ 4: ؛ الكاىف24، ذيل حديث 1، باب 372/ 87: حبار األنوار -)1(

  .89/ 7: جامع األصول، ابن اثري -)2(

  .34، حديث 13، باب 100/ 98: حبار األنوار -)3(

  403: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .باشد نرمندى و شگفىت آفرينش در زنبور آشكار مىه

______________________________  
  .42، فصل 514: ؛ املصباح، كفعمى10، باب 234/ 61: حبار األنوار -)1(

  404: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج
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َة َما َنْدُعوَك ِبِه َو َكْأبََة َما َنْسَتِجريَُك ِمْنهُ  اللَُّهمَّ اْرزُقْـَنا َخْوَف ِعَقاِب اْلَوِعيِد َو َشْوَق ثـََوابِ » 53«[  اْلَمْوُعوِد َحىتَّ جنََِد َلذَّ
  ] يَا َأْعَدَل اْلَعاِدِلنيَ  َو اْجَعْلَنا ِعْنَدَك ِمَن التـَّوَّاِبَني الَِّذيَن َأْوَجْبَت َهلُْم َحمَبََّتَك َو قَِبْلَت ِمنـُْهْم ُمرَاَجَعَة َطاَعِتكَ » 54«

خواهيم و اندوه آنچه   ترس از عذاب وعده شده، و شوق ثواب موعود را روزى ما فرما، تا لّذت آنچه كه از تو مى! ياخدا
برمي در يابيم، و ما را نزد خود از توبه كنندگاىن كه حمبّتت را بر آنان ختم كردى، و بازگشت به  كه از آن به تو پناه مى

  !ترين عادالن عادل طاعتت را از ايشان پذيرفىت قرار ده؛ اى

   ترس از عذاب و شوق ثواب

  :هاى اهلى به مؤمنان و نيكوكاران، خطاب به آنان فرمود خداوند متعال پس از توّجه بشارت

ُر ُكلََّما ُرزُِقواْ  ْ ِمنـَْها ِمن َمثََرٍة ّرْزًقا قَاُلواْ هَذا الَِّذى ُرزِقْـَنا َو َبّشِر الَِّذيَن َءاَمُنواْ َو َعِمُلواْ الصِلحِت َأنَّ َهلُْم َجنٍت َجتِْرى ِمن َحتِْتَها اْألَ
  »1« »ُمَتشِبًها َو َهلُْم ِفيَهآ َأْزَو ٌج مَُّطهََّرٌة َو ُهْم ِفيَها خِلُدونَ  ِمن قـَْبُل َو أُُتواْ ِبهِ 

   چون عبادت حق و خدمت[اند و كارهاى شايسته  و كساىن را كه اميان آورده

______________________________  
  .25): 2(بقره  -)1(

  405: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

شت اجنام داده]  به خلق رها جارى است؛ هرگاه از آن ]  درختانِ [هاىي ويژه آنان است كه از زيِر  اند، مژده ده كه  آن 
در [هاى گوناگون كه  ا منودند، و از ميوهاين مهان است كه از پيْش روزِى م: اى آماده به آنان دهند، گويند ها ميوه شت

است؛ و در ]  از هر آلودگى[شبيِه هم است، نزد آنان آورند؛ در آجنا براى ايشان مهسراىن پاكيزه ]  طعم و گواراىي و زيباىي
شت   .اند ها جاودانه آن 

 ْ ُر خِلِديَن ِفيَها َوَمسِكَن طَيَّبًة ِىف َجنِت َعْدٍن َوِرْضَو ٌن ّمَن اللَِّه َأْكبَـُر َذ َوَعَد اللَُّه اْلُمْؤِمِنَني َواْلُمْؤِمنِت َجنٍت َجتِْرى ِمن َحتِْتَها اْأل
  »1« »ِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 
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شت رها جارى است؟ در آن جاودانه]  درختانِ [هاىي را وعده داده كه از زيِر  خدا به مردان و زنان با اميان  اند، و نيز  آن 
شت اكيزهسراهاى پ كه از مهه آن [چنني خشنودى و رضايىت از سوى خدا  و هم]  وعده فرموده[هاى ابدى  اى را در 
  .تر است؛ اين مهان كامياىب بزرگ است بزرگ] نعمت ها

ُر اْلَربِيَّةِ  ِّْم * ِإنَّ الَِّذيَن َءاَمُنواْ َو َعِمُلواْ الصِلحِت أُْولِئَك ُهْم َخيـْ ُر خِلِديَن ِفيَهآ َجَزآُؤُهْم ِعنَد َر ْ َجنُت َعْدٍن َجتِْرى ِمن َحتِْتَها اْألَ
  »2« »أََبًدا رَِّضَى اللَُّه َعنـُْهْم َو َرُضواْ َعْنُه َذ ِلَك ِلَمْن َخِشَى رَبَّهُ 

رتين خملوقاتند مسلماً كساىن كه اميان آورده و كارهاى شايسته اجنام داده گارشان پاداششان نزد پرورد .* اند، اينانند كه 
ا جاودانه]  درختانِ [اى است كه از زيِر  هاى پاينده شت رها جارى است، در آ اند، خدا از آنان خشنود است و  آن 

  .براى كسى است كه از پروردگارش برتسد]  پاداش[آنان هم از خدا خشنودند؛ اين 

______________________________  
  .72): 72(توبه  -)1(

  .8 -7 ):98(بّينه  -)2(

  406: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :فرمايد و از سوى ديگر در وعيدها و هشدارهاىي، به كافران و ستمكاران مى

َآ أُْغشِ َو الَِّذيَن َكَسُبواْ السََّياِت َجَزآءُ َسيَّئِة ِمبِْثِلَها َو تـَْرَهُقُهْم ِذلٌَّة مَّا َهلُم ّمَن اللَِّه ِمْن َعاِصٍم كَ  َيْت ُوُجوُهُهْم ِقَطًعا ّمَن الَّْيِل َأمنَّ
  »1« »ُمْظِلًما أُْولِئَك َأْصحُب النَّاِر ُهْم ِفيَها خِلُدونَ 

گريد، براى آنان از  ها شدند، كيفر هر بدى مانند مهان بدى است و خوارى آنان را فرامى و كساىن كه مرتكب بدى
هاىي از شب تاريك پوشيده  هايشان با پاره د؛ گوىي چهرهاى خنواهد بو  خدا هيچ حافظ و نگه دارنده]  خشم و عذاب[

  .اند اند و در آن جاودانه شده؛ آنان اهل آتش

ْرِك اْألَْسَفِل ِمَن النَّاِر َوَلن جتََِد َهلُْم َنِصريًا   »2« »ِإنَّ اْلُمنِفِقَني ِىف الدَّ

  .ورى خنواهى يافتاند، و هرگز براى آنان يا ترين طبقه از آتش ترديد منافقان در پايني ىب
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از اين رو انسان مؤمن و كافر تكليفشان از جهت مسائل اعتقادى و قيامت و آخرت روشن است و جايگاه كسى كه در 
  .گردد ماند؛ در صحنه حمشر بر مهگان آشكار مى شناسد و تا پايان عمر بر آن استوار مى باور خود حق و باطل را مى

شوند و گاهى مانند منافقان  كنند، گاهى مانند افراد با اميان خداجو مى عوض مى اّما گروهى در ميان راه زندگى، رنگ
شوند؛ اشتياق به  هاىي كه گرفتار ترس و اميد مى كنند، از اين دسته؛ بسيارى از آدم براى تباهى و گمراهى ديگران تالش مى

پرواز به سوى دوست و جايگاه ابدى و  آرزوى. زند ها و ترس از جهّنم و وحشت آن در دلشان موج مى شت و زيباىي
  .سازند آسايش مهيشگى بر زبان جارى مى

  روزانه براى كار و خدمت شرافتمندانه در تكاپو هستند و در شب مانند بيماران در

______________________________  
  .27): 10(يونس  -)1(

  .145): 4(نساء  -)2(

  407: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .پيچند بسرت خويش به خود مى

جان در كالبد تن آنان در فشار و اذّيت است و با كوچ از ديار فاىن و نوشيدن شربت مرگ در فضاىي آزاد و پرنعمت به 
  .كنند آيد و بر رفتار و اعمال ديگران نظاره مى پرواز در مى

  :فرمايد جندب مىامام صادق عليه السالم در توصيف حال چنني بندگاىن به عبدالّله بن 

نُوِب الواِثُق ِبَرْمحَِة اللَّ  الَّذيَن : َفَمْن يـَْنُجو؟ قالَ : قـُْلتُ . هِ يَا اْبَن ُجْنَدٍب يـَْهِلُك اْلُمتَِّكُل َعَلى َعَمِلِه َو اليـَْنُجو اْلُمْجَرتُِئ َعَلى الذُّ
  »1« .الثَّواِب َو َخْوفاً ِمَن اْلَعذابِ   َشْوقاً ِإىل َخمَْلِب طائِرٍ   ُهْم بـَْنيَ الرَّجاِء َو اخلَْْوِف َكَأنَّ قـُُلوبـَُهم ىف

كند و دل به رمحت  باكانه گناه مى شود و آن كس كه ىب هر كه بر عمل خود تكيه داشته باشد هالك مى! اى پسر جندب
  .خدا بسته است، جنات خنواهد يافت

اى  هايشان در چنگال پرنده س مثل اين كه دلكساىن كه بني اميد و تر : يابد؟ فرمود پس چه كسى جنات مى: عرض كردم
  .است به واسطه اشتياقى كه به پاداش و ترسى كه از كيفر دارند
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  :فرمايد امريمؤمنان على بن اىب طالب عليه السالم در وصف مؤمنان و مّتقيان حقيقى چنني مى

َغضُّوا أَْبصاَرُهْم َعّما َحرََّم اللَّهُ . ْلَبُسُهم اْالْقِتصاُد َو َمْشيـُُهُم التَّواُضعُ َمْنِطُقُهم الصَّواُب َو مَ . َفاْلُمتـَُّقوَن فيها ُهْم َأْهُل اْلَفضاِئلِ 
اْالَجُل الَّذى  نـُزَِّلْت أَنـُْفُسُهْم ِمنْـُهْم ِىف اْلَبالِء َكالَّىت نـُزَِّلْت ِىف الرَّخاِء َو َلْوَال . َو َوقـَُفوا َأْمساَعُهْم َعَلى اْلِعْلِم النَّاِفِع َهلُمْ . َعَلْيِهمْ 

َعُظَم اْخلاِلُق ىف أَنـُْفِسِهْم . َتْسَتِقرَّ َأْرواُحُهْم ىف َأْجساِدِهْم َطْرَفَة َعْنيٍ َشْوقاً اَىل الثَّواِب َو َخْوفاً ِمَن اْلِعقابِ  َكَتَب اللَُّه َعَلْيِهْم ملَْ 
  َرآها فـَُهْم فيهاَفَصُغَر ما ُدونَُه ىف أَْعُيِنِهْم فـَُهْم َو اجلَْنَُّة َكَمْن َقْد 

______________________________  
  .302: ؛ حتف العقول1، حديث 24، باب 280/ 75: حبار األنوار -)1(

  408: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .ُمنَـعَُّموَن َو ُهْم َو النَّاُر َكَمْن َقْد َرآها فـَُهْم فيها ُمَعذَّبُونَ 

از آنچه خدا بر . فضائلند، گفتارشان صواب، پوشاكشان اقتصادى، و رفتارشان افتادگى است پرهيزكاران در اين دنيا اهل
آنان را در بال و سخىت و آسايش و . اند هاى خود را وقف دانش با منفعت منوده آنان حرام كرده چشم پوشيده، و گوش

را مقّرر نكرده بود، از شوق به ثواب و بيم  راحت، حالىت يكسان است، و اگر خداوند براى اقامتشان در دنيا زماىن معّني 
خداوند در باطنشان بزرگ، و غري او در . گرفت از عذاب به اندازه چشم به هم زدىن روحشان در بدنشان قرار منى

شت چنانند كه گوىي آن را ديده و در فضايش غرق نعمتند، و با عذاب جهّنم چنانند  . ديدگانشان كوچك است آنان با 
  .آن را مشاهده منوده و در آن معّذبندكه گوىي 

درد اشتياق و پيوسنت به دوست، آرامش رواىن و قلىب آنان را . قرارى است از اوصاف بارز مشتاقان و خائفان، انتظار و ىب
  .كنند تاىب مى گريد وبراى لقاى حق ىب مى

  :فرمايد امام صادق عليه السالم در باب معرفت عارف مى

  »2« .َع اْخلَْلِق َو قـَْلُبُه َمَع اللَِّه َو َلْو َسها قـَْلُبُه َعِن اللَِّه َطْرَفَة َعْنيٍ َلماَت َشْوقاً الَْيهِ العاِرُف َشْخُصهُ مَ 

انسان عارف، جسمش در ميان مردم است و دلش با خداوند است؛ اگر دل او چشم به هم زدىن از خداوند غافل شود، 
  .از شوق او جان سپرد
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  :فرمايد ا السالم مىحضرت ام كلثوم عليه

   شب نوزدهم پدرم امريمؤمنان عليه السالم در خانه من قرار و آرام نداشت، روى پايش

______________________________  
  .184خطبه : ج البالغه -)1(

  .191: ؛ مصباح الشريعة35، حديث 1، باب 14/ 3: حبار األنوار -)2(

  409: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

دخرتم امشب آن : كنيد؟ فرمود ها نگاه مى وقىت من از ايشان پرسيدم، چه شده كه امشب مشا مهني طور به ستاره. بند نبود
از شّدت عشق به وصال  »1« .باشد كه حبيب من پيغمرب صلى اهللا عليه و آله درباره آن به من خرب داده است شىب مى

  .زد ركت حضرت پيش آمد، كنار مىدوست روى پا نبود و هر چه موانعى براى ح

  :اين نگاه اولياى خداست؛ چنني كارى، ساده نيست؛ اين معناى سخن امريمؤمنان است كه فرمود

نْيا اذا َنَظَر الّناُس اىل  ِإنَّ اْوِلياَء اللَِّه ُهُم الَّذيَن َنَظُروا اىل   »2« .النَّاُس ِبعاِجِلها َو اْشتَـَغُلوا ِبآِجِلها اَذا اْشتَـَغلَ . ظاِهرِها  باِطِن الدُّ

اولياى خدا آناىن هستند كه به باطن دنيا نظر كردند وقىت كه مردم به ظاهرش نگريستند، و به فرداى آن مشغول شدند 
  .وقىت مردم به امروز پرداختند

آنان كه چنني  .بينيم ما زيباىي فقط مى: گويند رسد، مى ها كه به آنان مى اولياى اهلى در برابر آن مهه مرارت و رنج
برند براى اولياى خداوند از ديد زيبانگرى،  نگرند چون تلخى ظاهرى كه مردم از آن رنج مى باطن هر چيز را مى: گويند مى

  .شرييىن و شيداىي است

نرو، : گويند كه گريند و به او مى رود، جلوى اسبش را مى حضرت امام حسني عليه السالم وقىت از مكه به طرف كربال مى
يعىن جانت در خطر است، البته پيش خودشان فكر كردند امام را . دهد سفرت بوى خون مى: گويند پرسد چرا؟ مى مى

  :به حمض اين كه مرگ را مطرح كردند، حضرت ارزياىب باطىن و اهلى كرد و فرمود. برتسانيم كه شايد نرود
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______________________________  
  .135/ 1: ؛ روضة الواعظني35، حديث 127 ، باب225/ 42: حبار األنوار -)1(

  .432حكمت : ج البالغه -)2(

  410: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اين برنامه؛ سريه پروردگار عامل است اّما كسى كه  »1« .اشتياقم به مرگ از اشتياق يعقوب به ديدن يوسف شديدتر است
گاهى كه كمى از اموالش يا تعداد . اوند مرا پست و كوچك كردخد: گويد كند، مى بر اساس ديد سطحى ارزياىب مى

  ...كند و  گويا خدا ما را فراموش كرده يا چرا تنها مرا امتحان مى: شود كه بيند ناله و فريادش بلند مى فرزندانش آسيب مى

! كند؟ ردم چه فرق مىاگر در سريه انبيا و معصومان عليهم السالم چنني طرز فكرى باشد، پس دنياى آنان با دنياى م
تر  گريد و هر چه مقام معنوى برتر باشد، افق ديدگاه نسبت به لقاى دوست گسرتده روح بلند در كالبد بزرگ جاى مى

  .شود مى

شوقم به مرگ از اشتياق يعقوب به يوسف افزونرت است؛ بنابراين كالم او اوج : آنگاه كه امام حسني عليه السالم فرمود
بيند و با حال خملصانه بر لبان  فهماند، آن جاىي كه يك مرتبه مهه باطن را مى بلند نگاه عرشى را مىنشاط روحى و افق 

  :كند مباركش زمزمه مى

يا ِغياَث ُحْكِمَك   َربٌّ ِسواُك َو الَمْعُبوَد َغيـُْرَك، َصبـْرًا َعلى  َقضاِئَك يا َربِّ ال الَه ِسواَك يا ِغياَث اْلُمْسَتغيثَني ماىل  َصْرباً َعلى
  »2« ...َمْن ال ِغياَث َلهُ 

صرب بر تقديراتت پروردگار، اى كه هيچ معبود حقى جز تو نيست، اى فريادرس فريادخواهان، هيچ صاحب اختيار و 
  .پناهان ات اى دادرس ىب صرب بر داورى. معبودى جز تو ندارم

ايت اشتياق به سوى پروردگارش مى   .شتابد سپس در 

______________________________  
  .29/ 2: ؛ كشف الغمة37، باب 366/ 44: حبار األنوار -)1(

  .357: ؛ مقتل احلسني عليه السالم، مقرم510: موسوعه كلمات االمام احلسني عليه السالم -)2(
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  411: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

يعاً َمْن َسَلَف ِمنـُْهْم َو َمْن َغبَـَر ِإَىل يـَْوِم اْلِقَياَمِة  اللَُّهمَّ َجتَاَوْز َعْن آبَائَِنا َو أُمََّهاتَِنا وَ » 55«[  اللَُّهمَّ َصلِّ » 56«َأْهِل ِديِنَنا مجَِ
اِئَك اْلُمْرَسِلَني َو َصلِّ َعَلْيِه ْيَت َعَلى أَنِْبيَ َعَلى ُحمَمٍَّد نَِبيـَِّنا َو آِلِه َكَما َصلَّْيَت َعَلى َمَالِئَكِتَك اْلُمَقرَِّبَني َو َصلِّ َعَلْيِه َو آِلِه َكَما َصلَّ 

ُلغَُنا بَـ  رََكتـَُها َو يـََنالَُنا نـَْفُعَها َو ُيْسَتَجاُب َهلَا َو آِلِه َكَما َصلَّْيَت َعَلى ِعَباِدَك الصَّاحلَِِني َو أَْفَضَل ِمْن َذِلَك يَا َربَّ اْلَعاَلِمَني َصَالًة تـَبـْ
  ]ٍء َقِديرٌ  َب ِإلَْيِه َو َأْكَفى َمْن تـُوُكَِّل َعَلْيِه َو َأْعَطى َمْن ُسِئَل ِمْن َفْضِلِه َو أَْنَت َعَلى ُكلِّ َشيْ ُدَعاُؤنَا ِإنََّك َأْكَرُم َمْن ُرغِ 

ا كه تا روز قيامت خواهند ! خدايا از متام پدران و مادران و اهل دينمان بگذر؛ چه هر كه از ايشان درگذشته، و چه آ
  .آمد

رب ما و آلش درود فرست؛ مهان گونه كه بر فرشتگان مقربت درود فرستادى، و بر او و آلش درود بر حممد پيام! خدايا
ات  فرست؛ مهان گونه كه بر پيامربان مرسلت درود فرستادى، و بر او و آلش درود فرست؛ مهان گونه كه بر بندگان شايسته

رت از آن را، اى پروردگار جهانيان، در  ودى كه بركتش به ما رسد، و سودش نصيب ما شود، و درود فرستادى، و برتر و 
تر كسى هسىت كه  نياز كننده تو بزرگوارتر كسى هسىت كه به او روى آورده شده، و ىب. به خاطر آن دعاميان مستجاب گردد

   تر كسى هسىت كه احسانش به او اعتماد شده، و خبشنده

  412: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .و تو بر هر كارى تواناىي درخواست شده،

   آمرزش براى آباء و اجداد و مؤمنان

اى از بندگان درستكار  مرتبه بندگان صاحل به اعتبار مرتبه عبودّيت و بندگى، نزد خداوند متعال متفاوت است؛ زيرا هر بنده
مناز بعد از سالم بر نّىب مكرّم اسالم ما در . كند اى پيدا مى به اعتبار مقام يا امسى كه در او غلبه ظهورى دارد مرتبه ويژه

   صلى اهللا عليه و آله منزلت آنان را با خطاب خمصوص

  »السَّالُم علينا و على ِعباِد الّلِه الصَّاِحلنيَ «
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داند ولكن  اگر چه در خطاب عباد، به ويژگى و صالحّيت آنان اشاره دارد و خود را هم در مشار آنان مى. كنيم بيان مى
اند، به ويژه كساىن كه در مراتب اميان و اسالم و  است كه در كائنات و عرش اهلى به آنان اختصاص داده مقصود مقامى

  .تقوا حقوق ديىن برترى دارند

هاى جديد حق  اند؛ و به گردن مهه نسل زيسته بسيارى از نياكان و پيشگامان حقيقى و حقوقى كه در عصرهاى پيشني مى
هاى دوسىت بني دو نسل   حمّبت و پيوند رشته. طلب مغفرت و عفو اهل استحقاق هستند حيات و سرافرازى دارند؛ و در

  .گذشته و آينده در حتكيم مباىن اعتقادى و اخالقى مؤثّر است

  :فرمايد هاى خويش مى امري املؤمنني عليه السالم در حكمت

  »1« .اْلَمَودَِّة اْحَوُج ِمَن اْلَمَودَِّة اَىل اْلَقرابَةِ َمَودَُّة اْآلباِء َقراَبةٌ بـَْنيَ اْالْبناِء َو اْلَقرَاَبُة اَىل 

  .تر از دوسىت به خويشاوندى است دوسىت پدران، خويشاوندى بني فرزندان است، و خويشاوندى به دوسىت حمتاج

______________________________  
  .308حكمت : ج البالغه -)1(

  413: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :فرمايد و نيز مى

  »1« .أَبـَْلُغ اْلِعظاِت النََّظُر ِإَىل َمصارِِع اْألَْمواِت َو اْالْعِتباُر ِمبَصائِِر اْآلباِء َو اْألُمَّهاتِ 

  .رساترين پندها نگاه كردن به آرامگاه مردگان و عربت گرفنت از سرنوشت پدران و مادران است

  :در روايت آمده است

روىي از اهاىل عراق برخورد كرد و به او سالم كرد و در كنارش نشست و  السالم به مرد زشت امام موسى بن جعفر عليه
  .اگر برايت مشكلى يا حاجىت پيش آيد حاضرم آن را برآورده سازم: و سپس فرمود. مّدتى طوالىن با وى گفتگو كرد

پرسى، در  ىن و سپس از نيازهايش مىنشي نزد اين مرد مى! يابن رسول الّله صلى اهللا عليه و آله: شخص ديگرى گفت
  :صورتى كه او به مشا نيازمندتر است، حضرت فرمود
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ما و او را، از . برد اى از بندگان خداست و به حكم كتاب خدا با ما برادر است و در سرزمني خدا به سر مى او بنده
داده است وشايد روزى زمانه ما را در كارى  رتين پدران يعىن آدم عليه السالم و برترين اديان يعىن اسالم به هم پيوند

پيشگامان در  »2« ...كنيم  نيازمند او كند و آنگاه ما را ببيند كه ديروز بر او بزرگى فروختيم و امروز در برابرش فروتىن مى
است، به ويژه ها و پيشينيان در اعمال صاحل نبايد فراموش شوند؛ زيرا مقام معنوى آنان باالتر از كامياىب ماّدى آ نيكى

و خداوند متعال هم در جتليل از . سبقت آنان در اميان و جهاد و انفاق در راه خدا، براى تقّرب به پروردگار بوده است
  :آنان فرموده است

______________________________  
  .3131، حديث 162: غرر احلكم -)1(

  .413: العقول؛ حتف 3، ذيل حديث 25، باب 325/ 75: حبار األنوار -)2(

  414: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »ِىف َجنِت النَِّعيمِ * أُْولِئَك اْلُمَقرَّبُونَ * َو السِبُقوَن السِبُقونَ 

شت* اند، اينان مقربان* اند،]  به رمحت و آمرزش[كه پيشى گريندگان ]  به اعمال نيك[و پيشى گريندگان  هاى پر  در 
  .اند نعمت

  .شود؛ روش و دليل دارد ز قرب در آيه، قرب منزلىت است نه مكاىن؛ و تقّرب به خداوند با اّدعا حاصل منىمنظور ا

داند كه در كماالت و  ما مقربان درگاه خدا هستيم وىل خداوند در پاسخ آنان مقرّبان را كساىن مى: گفتند يهوديان مى
منودند و مهه  و گرفتارى براى تعاىل اسالم ايستادگى مىآناىن كه در شرايط سخت . هاى ديىن پيش قدم باشند ارزش
  .هاى مردم تابيده شود خريدند تا نور حق بر دل ها را به جان مى تلخى

شت؛ درجه و مدال افتخار مقرّبان و رضايت  و خداوند هم در برابر حق شناسى و قدرداىن از آنان، باالتر از غفران و 
  :خويش را به آنان عطا فرموده است

َرُضواْ َعْنُه َو َأَعدَّ َهلُْم َجنٍت َجتِْرى َو السِبُقوَن اْألَوَُّلوَن ِمَن اْلُمهِجرِيَن َواْألَنَصاِر َو الَِّذيَن اتـَّبَـُعوُهم ِبِإْحسٍن رَِّضَى اللَُّه َعنـُْهْم َو 
ُر خِلِديَن ِفيَهآ أََبًدا َذ ِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ  ْ   »2« »َحتْتَـَها اْألَ
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امان خنستني از مهاجران و انصار و كساىن كه به نيكى و درسىت از آنان پريوى كردند، خدا از ايشان خشنود است پيشگ
شت رها جارى است، در آجنا ]  درختانِ [هاىي آماده كرده كه از زيِر  و آنان هم از خدا راضى هستند؛ براى ايشان  آن 

  .اند؛ اين است كامياىب بزرگ براى ابد جاودانه

  از مصاديق بارز

  »سابقون«

  :توان به موارد ذيل اشاره كرد مى

  انبيا و اولياى اهلى به ويژه رسول الّله صلى اهللا عليه و آله و امري املؤمنني عليه السالم و فاطمه زهرا عليها السالم و

______________________________  
  .12 -10): 56(واقعه  -)1(

  .100): 9(توبه  -)2(

  415: ، ص11 شرح صحيفه سجاديه، جتفسري و 

اهل بيت وانصار و مهاجرين و تابعني و مؤمنان و شهيدان و پدران و مادران صاحلى كه براى هدايت و ديانت بسيار  
  .كوشا و جانفشاىن كردند و جان عزيزشان را در راه هدف اهلى به حق سپردند

ارى و ّمهت بلند آن بزرگواران هستند؛ زيرا آنان راه شناخت هاى بعد در قرون اخري، مديون پايد و مهه مسلمانان و نسل
شت را به ما نشان دادند   .خدا و سعادت و راهياىب به 

از رسول خدا   ِىف َجنِت النَِّعيمِ * أُْولِئَك اْلُمَقرَّبُونَ * َو السِبُقوَن السِبُقونَ  :از تفسري كالم خدا كه فرمود: گويد ابن عباس مى
  :جربئيل به من گفته است: آله پرسيدم، فرمودصلى اهللا عليه و 

شت پيشى گريند به خاطر كرامىت كه خداوند به آنان منوده و مقرّبان درگاه  اينان على و شيعيان اويند، آنانند كه به 
مكتىب است كه براى پريوان و نسل آينده خود نيز طرح كمال و رشد : مكتب كامل و شايسته »1« .باشند خداوند مى

شود و  سابقه در اميان ارزش حمسوب مى. ته باشد و دعاى خري و استغفار براى گذشتگان، وظيفه آيندگان باشدداش
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مهانطور كه خداوند درباره مسلمان صدر . برادرى واقعى در پرتو اميان است و رمحت و رأفت حق پشتوانه قبول دعاهاست
  :فرمايد اسالم مى

ْخَو نَِنا الَِّذيَن َسبَـُقونَا ِباْإلِميِن َو َالَجتَْعْل ِىف قـُُلوبَِنا ِغال لّلَّ َو الَِّذيَن َجآُءو ِمن بـَْعِدِهْم  ِذيَن ءَاَمُنواْ َربـََّنآ يـَُقولُوَن َربـََّنا اْغِفْر لََنا َو ِإلِ
  »2« »ِإنََّك رَُءوٌف رَِّحيمٌ 

ما و برادرامنان را كه به اميان بر ! پروردگارا: گويند آمدند در حاىل كه مى]  انصار و مهاجرين[و نيز كساىن كه بعد از آنان 
  ما پيشى گرفتند

______________________________  
  .306/ 1: ؛ كشف الغّمة1، حديث 12، باب 332/ 35: حبار األنوار -)1(

  .10): 59(حشر  -)2(

  416: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .ت و كينه قرار مدههاميان نسبت به مؤمنان، خيان بيامرز، و در دل

  .به حقيقت تو رؤوف و مهرباىن! پروردگارا

شود، بلكه بايد به سراغ ريشه گناهاىن مهچون حسادت و   خودسازى فردى و اجتماعى بدون استمرار از خداوند ممكن منى
ها موج  انسان هاى مهه ها را از دل دور كنيم، تا مهدىل و حمّبت در دل كينه رفت و با دعاى خري و طلب آمرزش، كينه

  .بزند

  :فرمايد از مجله حقوقى كه سيد ساجدان و زينت عابدان امام سّجاد عليه السالم درباره بزرگان مى

َطرِيٍق َو التـَتَـَقدَّْمُه َو   ُه ِإىلخلِْصاِم َو الَتْسِبقْ َو َحقُّ اْلَكِبِري تـَْوِقريُُه ِلِسنِِّه َو ِإْجالُلهُ ِلتَـَقدُِّمِه ِىف اْالْسالِم قـَبـَْلَك َو تـَْرُك ُمقابـََلِتِه ِعْنَد ا
  »1« .الَتْسَتْجِهْلُه َو إْن َجِهَل َعَلْيَك اْحَتَمْلَتُه َو اْكَرْمَتُه حلَِقِّ اْإلْسالِم َو ُحْرَمِتهِ 

حق بزرگرت اين است كه او را به خاطر سّنش احرتام كرده و به خاطر سبقت او بر تو، در اسالم او را بزرگ مشارى و در 
قام ستيزه جوىي او؛ روياروىي با او نكىن و در هيچ راهى بر او سبقت جنوىي و او را به ناداىن نگريى و اگر او اقدام به م

  .جهالت با تو كرد، او را حتّمل مناىي و به خاطر حّق بزرگى در اسالم و احرتام آن، او را عزيز و گرامى دارى
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كه در پناه قرآن و رسالت پيامرب گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله سپس حضرت در ادامه حقوق اهل دين و شريعت را  
  :فرمايد مشرد و مى هستند برمى

فُّ اْألَذى ِتصالُحُهم َو ُشْكُر ُحمِْسِنِهْم َو كَ َو َحقُّ َأْهِل ِملَِّتَك ِإْضماُر السَّالَمِة َهلُْم َو الرَّْمحَُة َهلُْم َو الرِّْفُق ِمبُِسيِئِهْم َو َتَألُُّفُهْم َو اسْ 
  زَِلةِ َعنـُْهْم َو حتُِبُّ َهلُْم ما حتُِبُّ ِلنَـْفِسَك َو َتْكَرُه َهلُْم ما َتْكَرُه لِنَـْفِسَك َو َأْن َتُكوَن ُشُيوُخُهْم ِمبَنْ 

______________________________  
  .270: ، باب جوامع احلقوق؛ حتف العقول1، حديث 1، باب 9/ 71: حبار األنوار -)1(

  417: ، ص11  و شرح صحيفه سجاديه، جتفسري

  »1« .أَبيَك َو َشبابـُُهْم ِمبَْنزَِلِة ِإْخَوِتَك َو َعجائُِزُهْم ِمبَْنزَِلِة أُمَِّك َو الصِّغاُر ِمبَْنزَِلِة َأْوالِدكَ 

ان خانه دل، خواستار سالمت آنان بوده و نسبت به آنان دلسوز باشى و ب ا و حق مهكيشان تو اين است كه در 
بدانشان مدارا كرده، و با آنان انس و الفت برقرار كرده و خواستار اصالحشان باشى، و نيكوكارشان را سپاسگزار بوده و 

دارى؛ و برايشان ناپسند  چه براى خود دوست مى دست آزار خويش از آنان باز دارى و براى آنان دوست بدارى آن
ردان آنان برايت به منزله پدر و جوانانشان به منزله برادر و پريزنان آنان به پسندى و بايد كه پريم مشارى آنچه براى خود منى

  .جاى مادرت و كوچكان به مانند فرزندانت باشند

ا پيوند مهكيشى اجياد كرده است و در  مهه در جامعه اسالمى داراى حقوق فردى و اجتماعى هستند و اسالم در ميان آ
  .دارد كنند و هيچ هدىف آنان را از تالش و سري به سوى خدا باز منى خاطر خدا مىدل ارتباط و حمّبت و دوسىت به 

شود؛ توّجه و عنايت به گذشتگان از پدر و مادران و بزرگان ديىن، انسان را  از فرازهاى دعاى حضرت چنني برداشت مى
جتربه نياكان و خاطرات . زند پيوند مىاش  از دايره ذهن كوچك و شخصّيت حمدود بريون كشيده و او را به گذشته و آينده

  .شود زندگى آنان، ره توشه آيندگان مى

دارد كه در دل خود هر چه را ديگران براى  از سوى ديگر اين ديد گسرتده، پرده از نياز انسان به دعاى ديگران بر مى
د، تا با عبور از او نسل بعد هم اند براى او نيز بسازن هاى سعادت را براى خويش فراهم كرده خواهند و زمينه خود مى

  .مند گردد ره
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از اين رو طلب عفو و مغفرت براى آنان و دعا براى شادى روح آنان، در تداوم نظارت و عنايت آنان در عامل ارواح بر 
  .زندگان و توفيق يافنت در راه حق، مؤثّر است

______________________________  
  .270: ، باب جوامع احلقوق؛ حتف العقول1، حديث 1 ، باب9/ 71: حبار األنوار -)1(

  418: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

هاى ديىن و فراخواندن به رفتار و   با درود پيوسته بر مقام رسالت و اهل بيت نبّوت و بزرگواراىن كه ما را با ياد دادن آموزه
انگيزه بيشرتى براى تكامل و رسيدن به كماالت معنوى برتر، كردار نيك و نظام تربيىت به حق رهنمون شدند و در انسان 

  .پديد آوردند

حضرت على عليه السالم در رابطه با فضائل آل حممد صلى اهللا عليه و آله و كرامت اهل بيت عليهم السالم چنني 
  :فرمايد مى

الُخياِلُفوَن . ِمِهْم َو ظاِهُرُهْم َعْن باِطِنِهْم َو َصْمتـُُهْم َعْن ِحَكِم َمْنِطِقِهمْ ُخيِْربُُكْم ِحْلُمُهْم َعْن ِعلْ . ُهْم َعْيُش اْلِعْلِم َو َمْوُت اجلَْْهلِ 
  .احلَْقَّ َو الَخيَْتِلُفوَن ِفيهِ 

ْسالِم َو َوالِئُج اْالْعِتصاِم ِِْم عاَد احلَْقُّ ىف ِنصاِبِه َو اْنزاَح اْلباِطُل َعْن ُمقاِمِه َو انْـ  َعَقُلوا . ِلسانُُه َعْن َمْنِبِتهِ  َقَطعَ ُهْم َدعاِئُم اْإلِ
  »1« .َفانَّ ُرواَة اْلِعْلِم َكثٌري َو ُرعاَتُه قَليلٌ . الّديَن َعْقَل ِوعايٍَة و رِعايٍَة، ال َعْقَل َمساٍع َو ِروايَةٍ 

انشان، و سكوتشان از حكمت  . اينان حيات دانش، و مرگ جهلند بردبارى آنان از دانششان، و آشكارشان از 
. هاى اسالم، و پناهگاه مردمند ستون. منايند ورزند و در آن اختالف منى با حق خمالفت منى. دهد تارشان مشا را خرب مىگف

دين را مهراه با . حق به آنان به جاى اصليش بازگشت، و باطل از جايگاهش دور شد، و زبانش از ريشه قطع گرديد
  .و روايت كردن؛ زيرا راويان دانش فراونند، و عمل كنندگان به حق اندكفراگريى و عمل درك كردند، نه فقط از راه شنيدن 

گريند و تا پاى جان  در مهه امور بزرگان حقيقى، بارى را به دوش مى. صرب بر مسائل و مشكالت اجر و مزد باالىي دارد
پذيرند بايد  معبود خود مىالبته كساىن كه خدا را به عنوان . ايستند، تا نور حق و حقيقت بر هر جا بتابد بر آن مى

  ايستادگى كنند
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______________________________  
  .239خطبه : ج البالغه -)1(

  419: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .تا بركات و مثرات آن را ببينند

  :فرمايد قرآن درباره صابران و جويندگان راه مستقيم مى

  »1« »لَِّىت ُكنُتْم ُتوَعُدونَ لَّهُ ُمثَّ اْسَتقُمواْ تـَتَـنَـزَُّل َعَلْيِهُم اْلَملِئَكُة َأالَّ َختَاُفواْ َو َالَحتَْزنُواْ َو أَْبِشُرواْ ِباْجلَنَِّة اِإنَّ الَِّذيَن َقاُلواْ َربـَُّنا ال

فرشتگان بر استقامت ورزيدند، ]  در ميدان عمل بر اين حقيقت[پروردگار ما خداست؛ سپس : ترديد كساىن كه گفتند ىب
شىت كه وعده مى:] گويند و مى[شوند  آنان نازل مى   .دادند، بشارت باد مرتسيد و اندوهگني نباشيد و مشا را به 

رساند، مقاومت است وگرنه چه بسيار مؤمناىن كه براى اسالم هم زمحت   كند و به نتيجه مى آنچه اميان را بارور مى
انسان در اثر اميان و اميدى كه به هدف . در كنار اميان ارزمشند و مفيد استاستقامت . اند وىل بد عاقبت شدند كشيده

  .شود كند؛ در نتيجه ترس و اندوه نسبت به گذشته از او برطرف مى ورزد و فرشتگان را به خود جلب مى دارد مقاومت مى

سپس امنّيت اجتماعى در پى . استآورند؛ آرامش روحى و رواىن  باالترين هديه آمساىن كه فرشتگان براى مؤمنان مقام مى
اگر مقاومت رسول گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله در راه دين و ايستادگى ائمه اطهار عليهم السالم به . خواهد داشت

خاطر پاسدارى از كيان دين و استقامت مبارزان و انقالبيون در راه جهاد با دمشنان و كافران نبود؛ تاكنون بوىي از شريعت 
اگر در بني جوانان ارتباط و احرتام بزرگان بر اساس . كردند رسيد و شناخىت از اصول دين پيدا منى ه مشام نسل نو منىهم ب

اى به اين آداب  شود و خداوند متعال عنايت ويژه سريه پسنديده اسالمى باشد، بسيارى از مشكالت آنان برطرف مى
  .دارد

______________________________  
  .30): 41(لت فصّ  -)1(

  420: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  



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

 

   احرتام بزرگان و پريمردان در روايات

  

  :فرمايد پيامرب گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله درباره احرتام به بزرگان و ريش سفيدان مى

ْسالِم آَمَنُه اللَُّه َعزََّوَجلَّ ِمْن    »1« .فـَزَِع يـَْوِم اْلِقياَمةِ َمْن َوقـََّر ذا َشْيَبٍة ِىف اْإلِ

  .هر كه پري مسلماىن را تكرمي و احرتام منايد، خداوند او را از ترس روز قيامت اميىن دهد

  :و نيز فرمود

  »2« .ِمْن ِإْجالِل اللَِّه َعزََّوَجلَّ ِإْجالُل ِذي الشَّْيَبِة اْلُمْسِلمِ 

  .يد مسلمان استاز واال مشردن خداى عزيز و بلند مرتبه؛ احرتام موى سپ

  :فرمايد و نيز مى

  »3« .أُمَِّتهِ   َأْهِلِه َكالنَِّىبُّ ىف  الشَّْيُخ ىف

  .پريمرد در خاندانش مهچون پيامرب در اّمتش است

  .پريمردى به حضور رسول خدا صلى اهللا عليه و آله شرفياب شد: در روايت أنس آمده است

  .و در جا دادن كندى نشان دادند. را ننمودندكساىن كه در حمضر آن حضرت بودند رعايت احرتامش 

  :پيغمرب اكرم صلى اهللا عليه و آله از اين رفتار برخالف ادب، ناراحت شد و به آنان فرمود

  »4« .كسى كه به خردساالن ما ترّحم نكند و پريان ما را تكرمي ننمايد، از ما نيست

______________________________  
  .53، حديث 15، باب 302/ 7: ؛ حبار األنوار3ث ، حدي658/ 2: كاىف  -)1(

  .2، حديث 53، باب 138/ 72: ؛ حبار األنوار6، حديث 658/ 2: كاىف  -)2(
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  .476/ 2: ؛ روضة الواعظني4، حديث 52، باب 137/ 72: حبار األنوار -)3(

  .92: ر؛ جامع األخبا4، ذيل حديث 52، باب 137/ 72: ؛ حبار األنوار34/ 1: جمموعة ورام -)4(

  421: ، ص11 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .اى بني ما و او اجياد نشده است، چه رسد به اينكه مورد آمرزش و شفاعت قرار گريد يعىن وابستگى و رابطه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


