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  7: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

   تفسري و شرح صحيفه سّجاديه جلد دّوم

  

  1ادامه دعاى 

  

   در توحيد و ستايش حق تعاىل

َنا ِبِه  َمحْداً ُيِضي» 12«[  يـَْوَم  َسِبيَل اْلَمبـَْعِث و ُيَشرُِّف ِبِه َمَنازَِلَنا ِعْنَد َمَواِقِف اْألَْشَهادِ ءُ َلَنا ِبِه ظُُلَماِت اْلبَـْرزَِخ و ُيَسهُِّل َعَليـْ
َمحْداً » 13« »2« »يُنَصُرونَ   يـَْوَم َال يـُْغِين َمْوًىل َعن َمْوًىل َشْيئاً َوَال ُهمْ  ،»1« »ُجتَْزى ُكلُّ نـَْفٍس ِمبَا َكَسَبْت و ُهْم َال ُيْظَلُمونَ 

َمحْداً تـََقرُّ ِبِه ُعُيونـَُنا ِإَذا َبرَِقِت اْألَْبَصاُر و تـَبـَْيضُّ ِبِه ُوُجوُهَنا » 14«ا ِإَىل َأْعَلى ِعلِّيَِّني ِيف ِكَتاٍب َمْرقُوٍم َيْشَهُدُه اْلُمَقرَّبُوَن يـَْرَتِفُع ِمنَّ 
  ] َىل َكِرِمي ِجَواِر اللَّهِ َمحْداً نـُْعَتُق ِبِه ِمْن أَِليِم نَاِر اللَِّه إِ » 15«ِإَذا اْسَودَِّت اْألَْبَشاُر 

هاى برزخ را بر ما روشن كند و به وسيله آن، راه رستاخيز را بر ما آسان فرمايد و به   سپاسى كه به سبب آن، تاريكى
روزى كه هر وجودى، به خاطر آنچه مرتكب شده، پاداش . هاى ما را نزد گواهان روز قيامت بلند گرداند كمك آن، رتبه
اى  د ستم قرار نگريد؛ روزى كه هيچ دوسىت، چيزى از عذاب را از دوستش دفع نكند و اين گنهكاران حرفهداده شود و مور 

اى كه كردار نيكان در آن رقم خورده و مقرّبان درگاهش   از جانب كسى يارى نشوند؛ سپاسى كه از جانب ما، در پرونده
ها در قيامت خريه شود، سبب روشىن ديده ما شود و  يدهگواهان آنند، به سوى اعال علّيني باال رود، سپاسى كه چون د

   ها سياه گردد، به هنگامى كه چهره

______________________________  
  .22): 45(اشاره است به سوره جاثيه  -)1(

  .41): 44(دخان  -)2(
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  8: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .اش جاى دهد ما را از آتش دردناك خدا آزاد و در جوار كرميانهسپاسى كه . هاى ما به سپيدى رسد نورانّيت آن صورت

   ظلمات برزخ و تفسري آن

  ظلمات چيست و برزخ كجاست؟

  .نورى چيزى است كه بايد نوراىن باشد ظلمات مجع ظلمت است كه ىب

  .برزخ در لغت فصل بني دو شى است وىل به تعبري آيات و روايات، فاصله از وقت مرگ تا قيامت است

در اين عامل دو . هرگاه عالقه انسان از طبيعت قطع شود پس در اّول منزل عجايب عامل اهلى است: به عبارت ديگر
  .بينند فرشته سؤال كننده متام خري و شّر انسان را در دنيا به صورت مناسب و غري حمدود مى

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

  »1« .والِعقاُب بـَْنيَ الدُّنْيا واآلِخرَةِ  اْلَربزَُخ اْلَقبـُْر َوُهَو الثَّوابُ 

  .است و آن ثواب و عذاب بني دنيا و آخرت است]  مهان جاى انسان پس از مرگ[برزخ گور 

نفس ناطقه انساىن كه مهان روح . گردد جسم آدمى پس از مرگ رها گشته و پس از پراكندگى اجزاى آن به طبيعت باز مى
گردد   اى از زندگى منتقل مى روح پس از جداىي بدن به مرحله تازه. گ مهچنان باقى استآدمى است پس از فرا رسيدن مر 

برد تا اين كه رستاخيز برپا گردد و به سراى آخرت انتقال  او در عامل برزخ به سر مى. شود كه زندگى برزخى ناميده مى
  .يابد

   زندگى روح هر انساىن دارنده بسيارى از رويدادهاى دوران عمر است و حوادث

______________________________  
  .122، حديث 553/ 3: تفسري نور الثقلني -)1(

  9: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج
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اند  هاى عادى، داراى علوم و فنوىن هستند كه در دوران زندگى فرا گرفته را به ياد دارد و ارواح دانشمندان عالوه بر خاطره
  .آورد كند و نيك و بدهاى دنياى خود را، به ياد مى ن روح آگاهى پيدا مىو با رويداد مرگ و جدا شد

يابند و قلمرو زندگى  ها و باورهاى درست و رفتارهاى شايسته انسان، جتّسم مى آيات و روايات بسيارى گوياست كه نّيت
هاى  رفتارهاى ناشايسته با چهرههاى ناپاك و باورهاى نادرست و  و نّيت. كنند صاحبان خود را در عامل برزخ روشن مى

  .سازد يابد و عرصه زندگى صاحبان خود را در عامل برزخ تريه و تار مى تاريك جتّسم مى

   معناى ظلمت برزخ در كالم بزرگان

  

  :اند اما برخى گفته

ه اصلى مراد از ظلمِت برزخ؛ ظلمِت عمل و ظلمِت بدن است كه نور از نفس جمّرد قطع شود و آماده رجوع به ماد«
  .شود

  :اند برخى گفته

  .ظلمات به اعتبار شّدت ظلمت است

  :اند برخى گفته

ظلمات عبارت از شدايد روح در عامل برزخ با كنايه از آتش ظلمات است مانند آتش قيامت يا مكاىن كه در عامل مثال 
اىي نقل شده است كه »1« ».است   :از شيخ 

آشامند و  خورند و مى ق دارد در عامل برزخ هستند و جسم نيستند، وىل مىدر روايات است كه اشباحى كه به نفوس تعلّ «
ره مى نشينند و سخن مى در جلسات حلقه حلقه مى   برند و گاهى در فضاى بني زمني و آمسانند و يكديگر را گويند و 

______________________________  
  .492/ 1: لوامع االنوار العرشية ىف شرح الصحيفة السجادية -)1(

  10: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج
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  .كنند شناسند و مالقات مى مى

و اين عامل عاملى است بسيار گسرتده . اى بني دو عامل هستند نه جسم ماّديند و نه موجود جمّرد و لطيفند اين اشباح واسطه
هاى مثاىل آنان  بدن. تفاوت فراواىن دارندو ساكنان آن عامل با يكديگر در لطافت و تريگى و زيباىي و زشىت صورت، 

انسان در  »1« ».شوند از لذايذ جسمى و روحى متنّعم و از دردهاى بدىن ناراحت مى. حواس ظاهريّه و باطنّيه را دارند
فاصله ميان مرگ و رستاخيز عمومى، يك زندگاىن حمدود و موّقىت دارد كه برزخ واسطه ميان حيات دنيا و حيات آخرت 

انسان پس از مرگ از جهت اعتقاداتى كه داشته و اعمال نيك و بدى كه در اين دنيا اجنام داده مورد بازپرسى  .است
اى كه گرفته شد به يك زندگى شريين و گوارا يا تلخ و ناگوار  گريد و پس از حماسبه امجاىل، طبق نتيجه خصوصى قرار مى

  .برد ز عمومى به سر مىحمكوم گرديده با مهان زندگى در انتظار روز رستاخي

حاِل انسان در زندگى برزخى بسيار شبيه به حال كسى است كه براى رسيدگى اعماىل كه از وى سر زده به يك سازمان 
اش بپردازند، آنگاه در انتظار حماكمه در  شود و مورد بازجوىي قرار گرفته، به تنظيم و تكميل پرونده قضاىي احضار مى

ها معنا  ها يا سخىت عامل برزخ زمان مطرح نيست و كوتاهى يا طوالىن بودن برخوردارى از نعمتدر . بازداشت به سر برد
  .باشد ها در آن عامل مى ها و يا سخىت اما فراز و فرود در شّدت يا ضعف نعمت. ندارد

   روح در برزخ، در كالم عالمه طباطباىي

  :نگارد عّالمه طباطباىي مى

  برد، اگر از كرد به سر مى كه در دنيا زندگى مى  روح انسان در برزخ، به صورتى«

______________________________  
  .474/ 1: لوامع االنوار العرشية ىف شرح الصحيفة السجادية -)1(

  11: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ز بدان است در نقمت و شود و اگر ا نيكان است از سعادت و نعمت و جوار پاكان و مقرّبان درگاه خدا برخوردار مى
  .گذراند عذاب و مصاحبت شياطني و پيشوايان ضالل مى

  :فرمايد خداى متعال در وصف حال گروهى از اهل سعادت مى
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ْم يـُْرزَقُونَ  ُم اللَّهُ ِمن َفْضِلِه َوَيْسَتْبِشُروَن ِبالَِّذيَن َملْ َفرِِحَني ِمبَا آَتاهُ * َوَال َحتَْسَنبَّ الَِّذيَن قُِتُلوا ِيف َسِبيِل اللَِّه أَْمَواتاً َبْل َأْحَياءٌ ِعْنَد َرِِّ
  »1« »يـَْلَحُقوا ِِم ِمن َخْلِفِهْم َأالَّ َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َحيَْزنُونَ 

در .* شوند اند و نزد پروردگارشان روزى داده مى اند، بلكه زنده و هرگز گمان مرب آنان كه در راه خدا كشته شدند مرده
ىل كه خدا به آنچه از خبشش و احسان خود به آنان عطا كرده شادمانند و براى كساىن كه از پى ايشانند و هنوز به حا

كنند كه نه بيمى بر آنان است ونه اندوهگني  شادى مى] شوند و سراجنام به شرف شهادت نايل مى[اند  آنان نپيوسته
  .شوند مى

  :فرمايد كنند مى از مال و ثروت خود استفاده مشروع منىدر وصف حال گروهى ديگر كه در زندگى دنيا 

  َلَعلِّي َأْعَمُل َصاِحلاً ِفَيما تـَرَْكُت َكالَّ ِإنـََّها َكِلَمٌة ُهَو َقائُِلَها َوِمن َورَاِئِهم بـَْرزٌَخ ِإَىل * ِإَذا َجاَء َأَحَدُهُم اْلَمْوُت قَاَل َربِّ اْرِجُعونِ   َحىتَّ 
  »2« »يـَْوِم يـُبـَْعثُونَ 

براى جربان  [مرا ! پروردگارا: گويد تا زماىن كه يكى از آنان را مرگ در رسد، مى] ايستند دمشنان حق از دمشىن خود باز منى[
] از عمر، مال و ثروت در دنيا[آنچه ] برابر[اميد است در * بازگردان؛] گناهان و تقصريهاىي كه از من سر زده به دنيا

  به او. [جنام دهماى ا ام كار شايسته واگذاشته

______________________________  
  .170 -169): 3(آل عمران  -)1(

  .100 -99): 23(مؤمنون  -)2(

  12: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

فايده است كه او گوينده آن است و پيش رويشان  بدون ترديد اين سخىن ىب]  گوىي كه مى[اين چنني نيست :] گويند مى
  :آمده است» اهليات و معارف اسالمى«در كتاب  »1« ».شوند تا روزى كه برانگيخته مىبرزخى است 

انسان . هاى موقع خواب تشبيه كرد اى به لّذت و يا نعمت توان به گونه هاى آن جا را مى بدن برزخى و عذاب و نعمت«
هرگاه اين كارها را با ... انديشد و  ويد، مىگ رود، سخن مى دهد، راه مى در عامل رؤيا واقعاً يك رشته كارهاىي را اجنام مى

: نظر كنيم، بايد گفت گريى و مقايسه صرف زندگى عنصرى و ماّدى بسنجيم فاقد حقيقت خواهد بود وىل اگر از نسبت
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ها و آالم و دردهاى رؤياىي، براى خود خاىل از  ها، آرامش اين كارها در ظرف رؤيا براى خود حقيقىت دارند؛ زيرا خوشى
  .نوع واقعّيت نيست يك

حاال اگر يك چنني زندگى رؤياىي واقعّيت بيشرت و . گذارد چه بسا حاالت انسان در خواب روى بدن عنصرى نيز اثر مى
اد حقيقىت روشن در آن جا ماّده و عنصر يا مولكول و امت وجود ندارد وىل . تر پيدا كند، بايد نام آن را زندگى برزخى 

  .آن كه ماّده و وزىن در كار باشد موجود است ن ىبصورت متام موجودات جها

  :گويند به اين خاطر دانشمندان مى

در جهان برزخ، آثار ماّده از گرمى و سردى، از شرييىن و تلخى، شادماىن و غمگيىن هست، هر چند خود ماّده وجود 
اى كه اين امور در زندگى ما بر  ماّده اگر چه از. در آن جا خوردن و آشاميدن، مساع و استماع و ديدن وجود دارد. ندارد

  .آن توّقف دارد، خربى نيست

   هاى قريش را به چاهى پيامرب گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله در جنگ بدر دستور داد كه كشته

______________________________  
  .156: سوره بقره؛ شيعه در اسالم 154، ذيل آيه 349/ 1: تفسري امليزان -)1(

  13: ، ص2 سري و شرح صحيفه سجاديه، جتف

  :بريزند سپس بر سر چاه ايستاد و به آنان خطاب كرد و فرمود

  آيا آنچه را كه خداى مشا وعده كرده حقيقت داشت؟

  .گوييد آنان مردگانند و چگونه با آنان سخن مى: مسلمانان گفتند

  »1« ».شنوند، وىل اجازه سخن گفنت ندارند نيستيد، آنان مىمشا از آنان شنواتر : پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود

   مواقف األشهاد و تفسري آن

  :فرمايد مواقف االشهاد يا جايگاه گواهان در آخرت برگرفته از آيات سوره غافر است كه مى
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نـَْيا َويـَْوَم يـَُقوُم اْألَ  ارِ * ْشَهادُ ِإنَّا لََننُصُر ُرُسَلَنا َوالَِّذيَن آَمُنوا ِيف اْحلََياِة الدُّ  »يـَْوَم َال يَنَفُع الظَّاِلِمَني َمْعِذَرتـُُهْم َوَهلُُم اللَّْعَنُة َوَهلُْم ُسوءُ الدَّ
»2«  

.* كنيم به پا ايستند، يارى مى]  براى گواهى دادن[ترديد ما پيامربان خود و مؤمنان را در زندگى دنيا و روزى كه گواهان  ىب
  .سودشان ندهد و براى آنان لعنت خدا و سراى سخت و بدى است مهان روزى كه عذرخواهى ستمكاران

به راسىت، اگر در اين روز سخت يعىن مهان روزى كه هر كس به كار خويش مشغول است و كسى را ياراى دور ساخنت 
  !عذاب از خود و ديگران نيست؛ پرده ستاريت حق تعاىل آوخيته نشود ما بندگان با رسواىي چه خواهيم كرد

 لماىن از اين است كه حافظ داردگر مس
 

  آه اگر از پى امروز بود فرداىي

  

  )حافظ شريازى(

______________________________  
  .488: اهليات و معارف اسالمى -)1(

  .52 -51): 40(غافر  -)2(

  14: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

يا شهيد يعىن گواه و ناظر در گواهى دادن و آگاه بر چيزى و اشهاد مجع شاهد . مواقف مجع موقف و مكان وقوف است
و مراد از اشهاد داناياىن است كه منايان براى شهادت بر مردم قيام كنند مانند مالئكه و انبياء و مؤمنان و يا . باشد

  .حاضران و شهيدان كه ايشان اهل موقف هستند

  :الم خداى تبارك و تعاىلمراد از ك: به امام باقر عليه السالم گفتم: عجلى گويد

  »1« »وََكذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطاً ِلَتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكمْ 
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قرار دادمي تا ] ومعتدل و پرياسته از افراط و تفريط[مشا را امىت ميانه ]  كه مشا را به راه راست هدايت كردمي[و مهان گونه 
  .بر مردم گواه باشيد و پيامرب هم گواه بر مشا باشد]  در اميان، عمل، درسىت و راسىت[

  :شهدا كيانند؟ حضرت فرمود

  »2« ».ما امت وسطيم و ما شاهدان خدا بر مردم و حّجت او بر زمني هستيم«

   مواقف االشهاد در كالم بزرگان

  

  :اند برخى گفته

  .كنند افعال زشت پوشيده را در دنيا مشاهده مى مراد از مواقف اشهاد اهل قيامت است چون

  :اند برخى گفته

  .شوند آنان مالئكه ناظر افعال عبادند كه در روز قيامت برانگيخته مى

  :اند برخى گفته

______________________________  
  .143): 2(بقره  -)1(

  .4، حديث 191/ 1: الكاىف -)2(

  15: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .آنان كه از عذاب امين هستند

  :اند برخى گفته

در تأييد مطلب گذشته، امام سجاد عليه السالم در فراز ديگر،  »1« .اند كه شاهد بر اعمال بندگان هستند مقصود ائمه
  :فرمايد در دعاى بعد از مناز شب مى
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ِيف َداِر اْلَفَناِء ِحبَْضَرِة اْألَْكَفاِء َفَأِجْرِين ِمْن َفِضيَحاِت َداِر اْلبـََقاِء ِعْنَد َمَواِقِف  اللَُّهمَّ َو ِإْذ َستَـْرَتِين ِبَعْفِوَك َو تـََغمَّْدَتِين ِبَفْضِلكَ «
و  اكنون كه مرا به پرده گذشت! خدايا »2« »اْألَْشَهاِد ِمَن اْلَمَالِئَكِة اْلُمَقرَِّبَني َو الرُُّسِل اْلُمَكرَِّمَني َو الشَُّهَداِء َو الصَّاحلِِنيَ 

هاى جهان  عفوت پوشاندى و در اين جهان فاىن، احسانت را در برابر مردم شامل حال من فرمودى، پس مرا از رسواىي
  .ابدى، در برابر اهل حمشر كه عبارتند از فرشتگان مقّرب و پيامربان بزرگوار و شهدا و شايستگان پناه ده

كند و هر پاداش يا كيفرى را   در جايگاه آخرت مشاهده مىآخرت هر انساىن بازتاب زندگى دنياى اوست و آنچه را كه 
گذر از صراط آخرت نيز براى هر . ها و اخالق و گفتار او در دنيا است بيند انعكاس عقايد و باورها و انديشه كه مى

  .انسان وابسته به اين است كه در اين جهان، راه زندگى را چگونه پيموده و كدام راه و رسم را برگزيده است

هاى انبوه پروردگار  گزارى از نعمت صراط مستقيم به اين معنا است كه به معرفت و شناخت خداوند و آيني و رسم سپاس
   اش خويش نايل گرديده و به وظيفه بندگى

______________________________  
  .500 -496/ 1: لوامع االنوار العرشية ىف شرح الصحيفة السجادية -)1(

  .32دعاى : سجاديهصحيفه  -)2(

  16: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اده است؛ در جهان ديگر راه رستاخيز را به آساىن مى پيمايد و به رستگارى  پايبند بوده و منزلت انساىن خود را حرمت 
  .يابد جاودانه دست مى

  :كند حضرت على عليه السالم در مناجات شعبانيه به حمضر خداوند متعال عرضه مى

نيا َوأَنَا اْحَوُج إىل َسْرتِها َعَلىَّ ِمْنَك ىف اُألْخرى َقْد َأْحَسْنَت اىلَّ اْذ َملْ ُتْظِهْرها ِألََحٍد ِمْن   ، اهلى اهلى َقْد َستَـْرَت َعلىَّ ُذنُوباً ِىف الدُّ
  »1« .يـَْوَم الِقياَمِة على ُرؤوِس األْشهادِ   ِعباِدك الصَّاِحلَني، َفال تـَْفَضْحىن

به من نيكى كردى؛ ! خداى من. ترم پوشى آن در آخرت حمتاج پوشى كردى كه به پرده گناهامن را در دنيا پرده! ى منخدا
ات آشكار نكردى پس در روز رستاخيز در حضور گواهان بر اعمال و  زيرا گناهامن را بر هيچ يك از بندگان شايسته

  .فرشتگان و پيامربان و امامان و صاحلان رسوامي مساز
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   حقيقت نفس و تفسري آن

  :اى در سوره جاثيه است كه فرمود برگرفته از آيه  يـَْوَم ُجتَْزى ُكلُّ نـَْفٍس ِمبَا َكَسَبْت و ُهْم َال ُيْظَلُمونَ  اين فراز از دعا

  »2« »ُكلُّ نـَْفٍس ِمبَا َكَسَبْت َوُهْم َال ُيْظَلُمونَ    َولُِتْجَزى

  .گريند داده است، پاداش يابد و آنان مورد ستم قرار منىو تا هر كس در برابر اعماىل كه اجنام 

ا كه . دهد كه آفريننده جهان آن را بر حمور حق قرار داده و در مهه جا حق و عدالت حاكم است سراسر عامل نشان مى آ
ره مهاهنگ با اين قانون حق و عدالت حركت مى ا كه برمند شوند  كنند بايد از بركات عامل هسىت و الطاف اهلى    و آ

______________________________  
  .، مناجات شعبانيه297 -296/ 3: إقبال األعمال -)1(

  .22): 45(جاثيه  -)2(

  17: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .كند دارند بايد طعمه آتش سوزان و قهر و غضب خداوند شوند و عدالت اين را اجياب مى ضد آن گام برمى

ا هدىف ثابت قرار داده و آفرينش هدفمند اين بوده كه هر نفسى در خلقت عامل ب ا حق بوده و خداوند براى خلقت آ
مقابل آنچه مرتكب شد جزا داده شود، اگر طاعت كرده ثواب بيند و اگر معصيت كرده عقاب شود و اين جزا مطابق 

است، در نتيجه بايد از سوء  ا مهان عمل آ سابقه ترسيد نه سوء عاقبت، آنچه بر ستمگران عدل خواهد بود، جزاى آ
ا در دنياست يعىن ظلمشان سابقه در دنيا دارد و آيات داللت دارد كه  ها مى از عذاب آتش و سخىت رسد نتيجه اعمال آ

  .منشأ عذاب آخرت، جهل و دورى از يادگريى حكمت است

شت و آتش . تثواب و عقاب در آخرت به نفس و اعمال و اخالق خوب و ناپسند اس پس لّذت و درد و نعمت و 
  .هاى اعمال و آثار است در آخرت، نفس صورت

ا نيست،  عذاب هاى اهلى براى جمرمان از باب انتقام نيست و درد و شّدت از امور خارج از ذات و صفات مرتّتب بر آ
است كه فطرت  ا را، منحرف كرده استبلكه كارهاى قبيح واقع در دنيا به خاطر ضمري و نّيات نادرست آ   .اصلى آ
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بيند  و اّولني چيزى كه مطابق با عمل مى. چون حجاب برداشته شود، در قرب صور اشكال را با معاىن مشاهده كند
ا كشف شده است و او  عقرب ها و مارهاىي است كه در پريامون او هستند كه صفات و ختّيالت اويند، اكنون صورت آ

ا بگريزد هاست چگونه مى صحنه در فكر راه فرار از اين   .تواند از نفسانيّات خود و الزمه آ

حوريه، غلمان و : اى اميان در او باشد از آتش جنات يابد و اعمال حسنه او به صورت لّذت مانند بنابراين كسى كه ذرّه
  .شود جّنت و رضوان است و حقيقت اين صور، خمفى در باطن است كه در قيامت با رفع حجاب آشكار مى

  آثار باقيمانده اميان و عمل صاحل و گناه، انسان را در حّد و مرز جاذبه كلى حق و

  18: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .كند شعاع آن نگاه داشته گرچه سنگيىن و آلودگى به گناه او را رها منى

كشانند و از آلودگى گناه و  سوى خويش مىخيزند و بيش از استحقاق او را به  نريوهاى معنوى برتر به شفاعت آن برمى
سازند و اگر با اصرار بر گناه و تكرار آن خطرات، آدمى از حركت به سوى خري و حق باز  تاريكى آن پاك و روشنش مى

  .گردد ايستد و از جاذبه آن دور نگه داشته شود از رمحت برخوردار منى

   معاىن نفس و تفسري آن

  

است كه در دنيا، بدن ماّدى به عنوان ابزار فعل آن است و در هنگام مرگ تعّلقش از آن مراد از نفس، حقيقت انسان 
  .كند قطع شده و به عامل ديگر سفر مى

  :فرمايد و خداوند در وصف اين حال مى

  »1« »َواْدُخِلى َجنَِّىت * َباِدىفَاْدُخِلى ِيف عِ * َربِِّك رَاِضَيًة َمْرِضيَّةً   اْرِجِعي ِإَىل * يَا أَيـَّتـَُها النـَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّةُ 

به سوى پروردگارت در حاىل كه از او خشنودى و او هم از تو خشنود است، باز  !* اى جان آرام گرفته و اطمينان يافته
شتم وارد شو* پس در ميان بندگامن درآى.* گرد   .و در 

  .معنا است شود و در قرآن، روح به اين گفته مى» روح«اين اصطالح از نفس در دين، 
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روح موجودى آمساىن است كه به دليل شرافتش به خداوند نسبت داده شده است، اين موجود آمساىن مانند فرشتگان داراى 
شود و آفرينش دّوم،  او پس از رشد و كمال جسم كه تسويه نام گرفته، خلقىت ديگر در او اجياد مى. وجودى مستقّل است

  پس از. گريد ه توّسط روح صورت مىچيزى جز اجياد حيات انساىن نيست ك

______________________________  
  .30 - 27): 89(فجر  -)1(

  19: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .است» نفس«گريد كه اين حقيقت، در زبان قرآن  تعّلق روح به بدن، حقيقت انسان شكل مى

جسد به آن وابسته است، مراد از نفس مهان روح مهان روحى است كه هسىت و حيات » نفس«از ديدگاه اهل لغت 
گردد و حىت حضرت  باشد و هر انساىن به آن، نفس اطالق مى است كه حيات و هسىت جسد و بدن وابسته به آن مى

شود و نيز   ء گفته مى آدم عليه السالم، زن باشد يا مرد در اين مورد مساوى است و هر شيئى به مالحظه ذاتش، نفس شى
  .شود كسى كه داراى نفس است يعىن صفات پسنديده داشته، داراى ذكاوت و سخاوت است گفته مى

  :تواند معاىن گوناگوىن داشته باشد نفس مى

  .نفس به معناى شخص - 1

  .گردد در مورد انساىن كه مالك بر نفس خويش باشد، كلمه نفس بر او اطالق مى. نفس به معناى روح - 2

  :استاز برخى عارفان چنني نقل شده 

ا قائم است و اين ارواح اّولني خملوق  ادله قطعى وجود دارد كه مراد از نفوس مهان ارواحى باشد كه هسىت انسان ها به آ
  .خداست

  :چنان كه از پيامرب گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله نيز نقل شده است كه

َُطهََّرُة َفانَطَقها ِبتَـْوحِيِده ُمثَّ َخَلَق بـَْعَد ذِلَك ساِئَر َخْلِقهِ  ِهَى النـُُّفوسُ   أوَُّل ما اْبدََع اللَُّه ُسْبحانَُه َوَتعاىل
َقدََّسُة امل

ُ
   امل

ا ُخِلَقْت لِلَبقاء وََملْ ُختَْلُق لِلَفناءِ [ َّ   وا
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َقُلوَن ِمْن داٍر اىل ] ا تـُنـْ   دارٍ   ِلَقوِلِه ما ُخِلْقُتْم لِلَفناِء َبْل ُخِلْقُتم لِْلَبقاء َوإمنَّ

] َّ   ا ِىف اَألْرِض َغرِيَبٌة َوِىف األْبداِن َمْسُجونَةٌ َوا

   اّولني موجودى را كه خداوند اجياد كرده است، مهان نفوس قدسى پاك ارواح »1« ]

______________________________  
  .243/ 2: ؛ جمموعة ورّام87، حديث 8، باب 249/ 6: ؛ حبار األنوار47: االعتقادات، شيخ صدوق -)1(

  20: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

باشد پس خداوند بعد از آفرينش، آنان را به سخن درآورد و آنان اقرار به توحيد خداوند كرده، سپس ساير خملوقات را  مى
خطاب به  اند نه براى فنا، چنانكه پيامرب گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله آفريد و به يقني، اين ارواح براى بقا آفريده شده

  :فرمايد ها مى انسان

دهيد، اين است كه از  ايد و تنها كارى كه اجنام مى ايد، بلكه براى بقا به وجود آمده ها براى فنا آفريده نشده مشا اى انسان
ها، زنداىن  كنيد و اين كه ارواح مشا در روى زمني غريب بوده و در قالب بدن منزل دنياىي به منزل ابدى آخرت حركت مى

  .شوند سوب مىحم

  .جسم صنوبرى - 3

  .نفس حيواىن كه عبارت از حقيقت روح بوده كه جز خداوند از خملوقات بر حقيقت او آگاهى ندارد - 4

  .جسم لطيف كه داخل در ظرف بدن بوده مثل آب كه داخل درخت است - 5

جود است و آن جوهرى جوهر خبارى و لطيف كه منشأ پيدايش حيات و هسىت و گرما و حركت ارادى در يك مو  - 6
  .گردد است كه در بدن اشراق دارد و به هنگام موت از بدن خارج مى

  :رابطه و وابستگى نفس يعىن روح در انسان بر سه نوع است: اند كه لذا دانشمندان تصريح كرده

  .ى استروشناىي و رابطه آن در مجيع حاالت بدن انسان در ظاهر و باطن برقرار است؛ و آن حالت بيدار : اول
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  .شود نه باطن آن؛ و آن حالت خواب است رابطه و روشناىي آن از ظاهر بدن قطع مى: دوم

  .گردد؛ و آن حالت مرگ است به طور كلى رابطه و روشناىي آن از بدن انسان قطع مى: سوم

  21: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ت جسمانيت را دارد، نه داخل در بدن است و نه نفس، جوهر روحاىن است ك نه جسم است و نه حالت و خاصي - 7
  .رابطه عاشق با معشوق: اى با اجساد دارند، مثل خارج از آن، تنها يك نوع رابطه

  .نفس يعىن خون - 8

يعىن نفسى   »1« » َو نـََهى النـَّْفَس َعِن اْهلََوى :نفس در آيات قرآىن نيز به معناى نفس اّماره هم آمده است: نفس اّماره - 9
  .امر كننده به بدى است كه

  :اند برخى گفته

دادن حسنه در برابر طاعت و عذاب در مقابل گناهان ظلم نيست، : جزا دادن در برابر كسب، اشاره به اين است كه
  .بلكه عني عدل است

اعراض  هر كه هواى نفسش را در جتاوز به حدود اهلى و اجنام شهوات قرار دهد گناهان در قلب او تأثري گذارد و موجب
  »2« .گردد از خداوند مى

______________________________  
  .40): 79(نازعات  -)1(

  .88 - 83/ 4: رياض السالكني ىف شرح صحيفة سيد الساجدين -)2(

  22: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

أَنِْبَياَءُه اْلُمْرَسِلَني ِيف َداِر اْلُمَقاَمِة الَِّيت َال تـَُزوُل و َحمَلِّ َكرَاَمِتِه الَِّيت َال َمحْداً نـُزَاِحُم ِبِه َمَالِئَكَتُه اْلُمَقرَِّبَني و ُنَضامُّ ِبِه » 16«[ 
َنا طَيَِّباِت الرِّْزقِ » 17«َحتُوُل    ] َواحلَْْمُد لِلَِّه الَِّذي اْخَتاَر لََنا َحمَاِسَن اْخلَْلِق َوَأْجَرى َعَليـْ
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تگان شومي و در پيشگاه رمحتش جاى را بر آنان تنگ كنيم و به سبب آن، در سراى سپاسى كه به وسيله آن، مهدوش فرش
و سپاس خمصوص خداست كه . پذيرد با پيامربان مرسل مهراه شومي رود و حمل كرامتش كه دگرگوىن منى جاوداىن كه از بني منى

  .ساختهاى پاكيزه را به سوى ما روان  هاى آفرينش را براى ما برگزيد و روزى زيباىي

   تفسري حماسن َخلق

در جاللت و منزلت آدمى مهني بس كه خداوند او . حقيقت وجود آدمى مهان نفخه دميده شده خداوند در جان اوست
وجود آدمى جامع . اش آفريده و خالفت و معرفت و استعداد خويش را به او خبشيده است را به صورت معنوى و ملكوتى

حقيقت انساىن برتر از هسىت و داراى ظهورات گوناگون . مجال و جالل اهلى استمتام تضاّدها است، چرا كه مظهر 
  .و به حسب جامعّيت آينه حق است. است

  .چنانكه حق جامع مجيع امساست انسان نيز جامع و مظهر تاّم حق است

ت است كه خداوند، نيكوىي و زيباىي آدم از آن جه. آفرينش آدمى در نيكوترين غالب و زيباترين چهره مقّرر شده است
  آدم را با اعضاى مهاهنگ و دقيق جمّهز

  23: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ا را  تواند كارهاى گوناگون و شگفت كرده كه مى انگيزى اجنام دهد كه هيچ يك از جانداران ديگر، توان اجنام دادن آ
  .ن، ممتاز استندارد و اين چهره برتر در زندگى روحى و ماّدى و ابعاد گوناگو 

  :اند كه از اين رو راويان و عارفان از پيامرب گرامى صلى اهللا عليه و آله نقل كرده

  »1« .ان اللَّه عزََّوَجلَّ َخَلَق آدَم على ُصوَرِة الرَّْمحن

  .خداوند آدمى را بر چهره رمحاىن خويش آفريده است

  :و مهچنني رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله فرمود

  »2« .َرىبِّ َليـَْلَة املِْعراِج ِىف اْحَسِن ُصَورِهِ رأيُت 

  .در شب معراج پروردگارم را با چشم دل در زيباترين و نيكوترين صورت معنوى و ملكوتى ديدم
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  :فرمايد امري مؤمنان عليه السالم مى

الَّذى َكَتَبُه بَِيِدِه َو ِهى اهلَْيَكُل اّلذى بـََناُه ِحبِْكَمِتِه َو ِهى َخْلِقِه َو ِهَى الِكتاُب   الصُّوَرُة االْنسانَِيُة ِهَى اْكبَـُر ُحَجِج الّلِه َعلى
ْحُفوِظ َو ِهَى الشاِهَدُة َعلى

َ
ُكلِّ غائٍب َو ِهَى احلُْجَُّة َعَلى ُكلِّ جاِحٍد َو    َجمُْموُع ُصَوِر العاَلمَني َو ِهَى اْلُمْخَتَصُر ِمَن اللُّوِح امل

  »3« .يُم إىل ُكلِّ َخْريٍ َو ِهَى اِجلْسُر اْلَمْمُدوُد بـَْنيَ اْجلَنَِّة َوالنّارِ ِهَى الطَّريُق اْلُمْسَتقِ 

ترين حّجت خداوند بر آفريدگان اوست مهان كتاىب است كه با دست جالل و مجالش نگاشته است  چهره انسان كه بزرگ
اده و چهره هر دو جهان است كه   داراى غيب و شهود و و پيكر تناورى است كه بر اساس حكمتش بنا 

______________________________  
  .1148، حديث 227/ 1: ؛ كنز العمال12، حديث 110/ 2: عيون أخبار الرضا عليه السالم -)1(

  .76، حديث 52/ 1: عواىل الآلىل -)2(

  .12/ 1: شرح األمساء اُحلسىن -)3(

  24: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ان است كيدهچ. ماّده و معناست و دليل نارواىي سخن هر ناشناخته و نپذيرنده . اى از لوح حمفوظ و گوهرى كه گواه هر 
شت و دوزخ است. است   .و او راه راست به سوى هر نيكى و پل ارتباطى بني 

   آفرينش آدم در كالم مالهادى سبزوارى

  :كند آدم، از عارىف نقل مىحكيم و فيلسوف بزرگ حاج مالهادى سبزوارى درباره آفرينش رمحاىن 

و اراده منود كه امسا و . پس خود را در صورت انسان قرار داد. خداوند اراده منود كه ذاتش را در صورت جامع منايان كند«
ا را در صورت عامل قرار داد، پس او در دو آينه منايان مى  ».شود صفات و افعالش را در صورت كامل ظاهر سازد آ

رتين . حسن به معناى مجال و نيكوىي استحماسن مجع  »1« اگر مقصود از َخلق، خملوق خداوند باشد يعىن خداوند 
اى نيكو و سر او به سوى آمسان و  زيباىي آفرينش را در يك وجودى به نام آدم اختيار كرد كه قامتش ايستاده و چهره

آنان مثال و آينه و مناينده حق در ظاهر و باطن و يا در وجود پاك معصومان عليهم السالم كه . اعضاىي رها شده دارد
  .هاى ظاهرى و باطىن را به انسان عطا كرده است پس خداوند زيباىي. هستند
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  .گاهى مراد هيئت ادراكى و حواس است چون انسان اشرف خملوقات است

  .ترين صورت خلق منوده است پس خداوند در كامل

   حماسن بدىن خملوقات

  

  :است حماسن بدىن سه گونه

  :صورت نيكو كه در آيه) الف

______________________________  
  .308: جمموعه رسائل -)1(

  25: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »َوَصوَّرَُكْم َفَأْحَسَن ُصَورَُكمْ 

  .هايتان را نيكو گردانيد و مشا را صورتگرى كرد و صورت

  .به آن اشاره شده است

  :مناسب كه در آياتقامت نيكو و ) ب

نَساَن ِيف َأْحَسِن تـَْقِوميٍ    »2« »َلَقْد َخَلْقَنا اْإلِ

  .كه ما انسان را در نيكوترين نظم و اعتدال و ارزش آفريدمي

  »3« »ُمثَّ أَنَشْأنَاُه َخْلقاً آَخَر فـََتَباَرَك اللَُّه َأْحَسُن اْخلَاِلِقنيَ 

  .يشه سودمند و بابركت است خدا كه نيكوترين آفرينندگان استسپس او را با آفرينشى ديگر پديد آوردمي؛ پس مه

  .آمده است
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  ...نشسنت و ايستادن و خوابيدن و فّعالّيت و : هاى گوناگون مانند حالت) ج

هاى خمتلف روحى و  و اگر مراد از حسن ُخلق، مهان صفات نيك باطىن اخالقى باشد، پس حق تعاىل انسان را با تركيب
كند؛  آشامد و حركت و احساس مى خورد و مى اس آفريده كه مانند عاملى كوچك است، چون مىجسمى و عقل و احس

كند؛ مانند حيوان است و چون جامع معاىن فوق است مهانند فرشته  مانند گياهان است و چون حقيقت اشيا را درك مى
  .است

رتين اخالق را خواسته است و ُخلق در اين جا هيئت راس خ در نفس است كه افعال بدون فكر و روش خداوند براى او 
  .شود به راحىت صادر مى

   فالىن: شود شوند، وقىت گفته مى اند كه با هم استعمال مى َخلق و ُخلق دو كلمه

______________________________  
  .64): 40(غافر  -)1(

  .4): 95(تني  -)2(

  .14): 23(مؤمنون  -)3(

  26: ص، 2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

از امام  »1« .شود پس از َخلق اراده ظاهر و از ُخلق اراده باطن مى. حسن خلق دارد يعىن ظاهر و باطنش نيكوست
  :حسن عليه السالم به سندى كه راويان آن حسن هستند نقل شده كه فرمود

  »2« .انَّ اْحَسَن اَحلَسِن اْخلُْلُق اَحلَسنُ 

  .ها اخالق نيك است مهانا نيكوترين نيكى

  :اين موضوع به قدرى امهيت دارد كه امام على عليه السالم فرمود

ْؤِمِن ُحْسُن ُخْلِقهِ 
ُ
  »3« .ُعْنواُن َصحيفَة امل
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  .سرلوحه نامه مؤمن خوش خوىي است

   تفسري طيّبات الرزق

  :فرمايد اين فراز دعا برگرفته از آيات سوره غافر است كه مى

ُكْم فـََتَباَرَك اللَّهُ اْألَْرَض قـَرَاراً َوالسَّماءَ ِبَناءً َوَصوَّرَُكْم َفَأْحَسَن ُصَورَُكْم َوَرَزَقُكم ِمَن الطَّيَِّباِت ذِلُكُم اللَُّه َربُّ اللَُّه الَِّذي َجَعَل َلُكُم 
  »4« »َربُّ اْلَعاَلِمنيَ 

ساخت و مشا را صورتگرى  ] وارحمكم و است[خداست كه زمني را براى مشا جايگاه امن و آسايش آفريد و آمسان را بناىي 
اين . به مشا روزى داد]  اى كه با طبيعت مشا مهاهنگ است[هايتان را نيكو گردانيد و از چيزهاى پاكيزه  كرد و صورت

  .است خدا پروردگار مشا، پربركت است خدا پروردگار جهانيان

______________________________  
  .95/ 5: احملجة البيضاء -)1(

  .2، حديث 1، باب 29/ 1: ؛ اخلصال30، حديث 92، باب 382/ 68: ر األنوارحبا -)2(

  .347/ 2: ؛ كشف الغمة107: ؛ جامع األخبار59، حديث 92، باب 392/ 68: حبار األنوار -)3(

  .64): 40(غافر  -)4(

  27: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

دميد به برآوردن نيازهاى ما پرداخت، تا آرزوهاميان را كه هر يك فكر خدا پس از آن كه ما را آفريد و از روح خود در ما 
  .سازد، برآورد دارد و خاطرمان را پريشان مى و روح ما را به خود مشغول مى

  .هاى پاك و پاكيزه را به سوى ما روان ساخت از اين رو؛ روزى

  :فرمايد خداوند متعال مى

  »1« »رََج ِبِه ِمَن الَّثَمرَاِت ِرْزقاً َلُكْم َفَال َجتَْعُلوا للَِّه أَْنَداداً َوأَنـُْتْم تـَْعَلُمونَ َوأَنـَْزَل ِمَن اْلسََّماِء َماًء فََأخْ 
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هاى گوناگون، رزق و روزى براى مشا بريون آورد؛  نازل كرد و به وسيله آن از ميوه]  مانند برف و باران[و از آمسان، آىب 
براى خدا در آفريدن و روزى دادن، شريك و مهتاىي [دانيد  هيد در حاىل كه مىپس براى خدا شريكان و مهتاياىن قرار ند

  ].وجود ندارد

   معاىن رزق

  

  .معناى رزق را هر موجودى به درك فطرى خود با آن آشناست

دهد مقصود مواد غذاىي و خوراك  گويند پادشاه به لشكريانش رزق مى يكى از معاىن رزق خبشش است؛ مانند آن كه مى
دهند، خواه دهنده آن  دامنه معناى رزق با گذشت زمان گسرتده شده و هر گونه مواد غذاىي را كه به آدمى مى .است

  .شود شناخته شده باشد يا نه، شامل مى

تر شده  رسد هر چند دهنده آن ناشناخته باشد، سپس معناى آن گسرتده رزق، خبششى است كه به ميزان تالش آدمى مى
   هاى زندگى اگر چه خوراك آدمى نباشد براى مهني مهه سرمايه. رسد است كه به آدمى مىو به معناى هر سودى 

______________________________  
  .22): 2(بقره  -)1(

  28: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .هستند مال و مقام و خويشاوندان و ياران و فرزندان و زيباىي و دانش و آگاهى و نظري اينها، رزق: مانند

گريد خواه خوراكى باشد يا معنوى، مانند  شود كه مورد استفاده روزى خوران قرار مى رزق به آن مقدار روزى گفته مى
  .آفريدن، مشّيت و تدبري و مانند اينها كه خمصوص خداست

ساز، رزق خداوند  گناهبنابراين ابزارهاى نامشروع و  . آورد رزق خداوند است آنچه را انسان از راه حالل به دست مى
  .دهد نيست چرا كه خداوند هيچ گاه گناه بندگانش را به خود نسبت منى

  :آيه شريفه
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ِْم َوَمن يـَْغِفرُ  َما فـََعُلوا   ِصرُّوا َعَلىالذُّنُوَب ِإالَّ اللَُّه وََملْ يُ  َوالَِّذيَن ِإَذا فـََعُلوا َفاِحَشًة َأْو َظَلُموا أَنـُْفَسُهْم ذََكُروا اللََّه َفاْستَـْغَفُروا ِلُذنُِو
  »1« »َوُهْم يـَْعَلُمونَ 

و آنان كه چون كار زشىت مرتكب شوند يا بر خود ستم ورزند، خدا را ياد كنند و براى گناهانشان آمرزش خواهند؛ و چه  
  آمرزد؟ كسى جز خدا گناهان را مى

  .كنند اند، پا فشارى منى و دانسته و آگاهانه بر آنچه مرتكب شده

  .ه به مهني نكته استاشار 

پسندد و مالك حالل بودن شرعى نيز مهني است   رزق طّيب مهان رزق حالل است و طبيعت سامل آدمى، پاكيزه آن را مى
  :كه در سوره اعراف فرمود

  »2« »َوحيُِلُّ َهلُُم الطَّيَِّباِت َوُحيَرُِّم َعَلْيِهُم اْخلََباِئثَ 

  .كند ها را بر آنان حرام مى و ناپاكمنايد  ها را بر آنان حالل مى و پاكيزه

   هاى حالل شرعى تابع حالل فطرى است؛ زيرا دين خداوند بر طبيعت فطرت

______________________________  
  .135): 3(آل عمران  -)1(

  .157): 7(اعراف  -)2(

  29: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

تغذيه كارآمد و ظريف جمّهز كرده است و موجوداتى از زمينيان مانند حيوانات خداوند آدمى را به ابزارهاى . آدميان است
  .و گياهان را با ماندگارى زندگى سازگار كرده است

ا كشش دارد و به مهني دليل هر چيزى كه طّيب است از نظر شرع حالل  طبيعت سامل آدمى نيز بدون نفرتى به سوى آ
  .است
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خود نياز به خوراك و غذا دارد، روح او نيز براى رشد حيات طيّبه معنوى خود حىت  مهان طور كه جسم آدمى براى بقاى
  :بعد از دنيا به روزى معنوى نياز دارد از اين رو حق تعاىل درباره شهيدان فرمود

ْم يـُرْ    »1« »زَقُونَ َوَال َحتَْسَنبَّ الَِّذيَن قُِتُلوا ِيف َسِبيِل اللَِّه أَْمَواتاً َبْل َأْحَياءٌ ِعْنَد َرِِّ

  .شوند اند و نزد پروردگارشان روزى داده مى اند، بلكه زنده و هرگز گمان مرب آنان كه در راه خدا كشته شدند مرده

پس رزق، حمدود به روزى ماّدى نيست بلكه كماالت معنوى نيز خوراك انسان و ضرورى او براى استمرار زندگى معنوى 
تمل بر ماّده و روح است، هنگامى كه انسان از خداوند متعال درخواست  و چون انسان مش. در دنيا و آخرت است
  .كند بايد گشايش در روزى ماّدى و معنوى را به طور مجعى مورد توّجه قرار دهد گشايش در روزى مى

   رزق مهيشگى

  

  :ده استها برمشر  امريمؤمنان عليه السالم در بيان ملكوتى خود تداوم در توّجه به حق را رزق مهيشگى جان

______________________________  
  .169): 3(آل عمران  -)1(

  30: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .ُمداَوَمُة الذِّْكِر قـُْوُت اَألْرواِح َوِمْفتاُح الصالح

  .مداومت بر ذكر، خوراك روح و كليد صالح و پاكى است

تواند  زيرا ظرف وجود انسان از جهت روح و باطن جمّرد است و مى انسان در خواهش روزى معنوى هيچ حمدودّيت ندارد؛
  .تواند ناحمدود باشد پس روزى معنوى او نيز مى. پايان داشته باشد سري معنوى ىب

دهد و  خداوند حكيم رزق ماّدى بندگانش را بر پايه حكمت تنظيم منوده است و به هر كس به فراخور حالش روزى مى
ين چنني تقدير منوده كه بنده مؤمن در راه قرب و وصالش به اندازه توان، موانع را كنار زده و ظرف در روزى معنوى نيز ا

  .وجود خود را گسرتش دهد و قابلّيت خود را براى پذيرش حق و روزى معنوى بيشرت منايد
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  :واقعّيت روزى گسرتده اين است كه در دعا خبواند

  .تر از نيازم باشد نه آن كه افزون به من گشايش بده تا نيازمند نباشم! خدايا

تواند چيزى  پايان منى پايان است و روزى ىب پايان است، چرا كه خداوند متعال حقيقت ىب وىل گسرتدگى در روزى معنوى ىب
  .جز رسيدن به آن حقيقت باشد

  .را سري كندتواند او  شود و چيزى جز حق منى رسد كه حق، خوراكش مى انسان در سري معنوى خود به جاىي مى

   معاىن طيّبات در كالم بزرگان

  

  .مراد از طيّبات، آنچه را پاك باشد گويند، مگر در كتاب و حديث دليلى بر حرمت باشد

  :اند برخى گفته

______________________________  
  .487: ؛ عيون احلكم واملواعظ3661، حديث 189: غرر احلكم -)1(

  31: ص، 2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .هر چه كه لذيذ و خوش طبع و مناسب اهل جوامنردان و اخالق پسنديده باشد

  :اند برخى گفته

  .آنچه را كه طبع سامل خبيث نداند و متنّفر از آن نباشد

  :فرمايد و آيه شريفه مى

  »1« »َوحيُِلُّ َهلُُم الطَّيَِّباِت َوُحيَرُِّم َعَلْيِهُم اْخلََباِئثَ 

  .كند ها را بر آنان حرام مى منايد و ناپاك نان حالل مىها را بر آ و پاكيزه
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   رزق از ديدگاه اشاعره و معتزله

  .رزق در لغت، عطا و سهمى است كه خبشيده شود

  .آنچه را زنده نفع بربد چه تغذيه باشد يا غريه، مباح باشد يا حرام: اشاعره گويند

  :اند و برخى گفته

  .ت استمواد پرورشى حيوانات از غذا و مشروبا

  :معتزله معتقدند

  :پس حرام رزق نيست كه از آيه. آنچه را كه حيوان انتفاع بربد و كسى را منع از آن نيست

  »2« »ِممَّا َرَزقْـَناُهْم يـُْنِفُقونَ 

  .كنند امي، انفاق مى از آنچه به آنان روزى داده

  .است و حرام مدحى ندارداستناد رزق به نفس اشاره به حالل و طّيب و دائم : اند كه استفاده كرده

   به اتفاق نظر معتزله و اشاعره، رزق اعم از غذاست و سود بردن كنوىن هم در آن

______________________________  
  .157): 7(اعراف  -)1(

  .3): 2(بقره  -)2(

  32: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .شرط نشده است
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مهان طور كه بدن حمتاج به كمال و نريومند . انسان از بدن و روح است .رزق در دعا اعم از جسماىن و روحاىن است
باشد كه با تابش نور بر  شدن است؛ روح هم نيازمند به نريوىي مناسب است كه به كمال برسد و آن علم و معرفت مى

  .رسد هاى عقل او را نصيىب مى وجود هر كسى بر اساس شناخت آيات و نشانه

   غذاى روحاىن

  .ام بر غذاى روحاىن هم معناىي شايع استاطالق طع

  :رسول الّله صلى اهللا عليه و آله فرمود

  »1« .أَِبيُت ِعْنَد َرىبِّ يُْطِعُمىن َو َيْسِقيىن

  .گذرامن من نزد پروردگارم با غذا و نوشيدىن شب را مى

  .بدون شك اين شراب معرفت و حمّبت و نورانّيت از انوار عامل غيب است

هاى معّني است و حق اين نعمت اين است كه در باالترين امور صرف   كند، نفس خداوند روزى بنده مى اولني رزقى كه
رتين راه انفاق كند كه تقّرب به خداست   .كند و در 

  :فرمود  َرَزقْـَناُهم ِمَن الطَّيَِّباتِ   امام در تفسري آيه: تفسري قمى از امام باقر عليه السالم نقل كرده

  »2« .الطَيُِّب اْلِعْلمُ َو الرِّْزُق 

  .روزى پاكيزه، علم است

  :به امام رضا عليه السالم عرض كردم: گويد امحد بن اىب نصر مى

______________________________  
  .1، حديث 233/ 2: ؛ عواىل الآلىل8، باب 208/ 6: حبار األنوار -)1(

  .سوره اسراء 70؛ ذيل آيه 22/ 2: تفسري قمى -)2(

  33: ، ص2 رح صحيفه سجاديه، جتفسري و ش
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  اَتْدِرى َما اَحلالُل؟: ُجِعْلُت ِفداَك اْدُعوالّلَه َعزََّوَجلَّ َأْن يـَْرزَُقِىن اَحلالَل، َفقالَ 

احلَْالُل قـُْوُت : كاَن َعلىُّ بن احلسني عليهما السالم يـَُقول: ُجِعْلُت ِفداك، أَمَّا الَّذى ِعْنَدنَا َفالَكْسُب الَطيِّب، َفقالَ : فـَُقْلتُ 
  »1« .اْسَأُلَك ِمْن ِرْزِقَك الَواِسعِ : اْلُمْصَطِفَني َولكن ُقلْ 

داىن روزى حالل چيست؟ عرض   مى: حضرت فرمود. كنم خداى عزوجل روزى حالل به من دهد فدايت شوم، من دعا مى
  :فرمود ه السالم مهيشه مىامام سجاد علي: حضرت فرمود. دانيم كاسىب پاك است كردم، فدايت شوم تا جاىي كه مى

  :اما تو در دعاى خود بگو. است) خداوند(روزى حالل رزق برگزيدگان 

  .كنم ات درخواست مى من از روزى گسرتده! خدايا

______________________________  
  .1، حديث 89/ 5: الكاىف -)1(

  34: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

يِع اْخلَْلِق َفُكلُّ َخِليَقِتِه ُمنـَْقاَدٌة لََنا ِبُقْدَرِتِه َصائَِرٌة ِإَىل َطاَعِتَنا ِبعِ َوَجَعَل لََنا اْلَفضِ » 18«[  َواحلَْْمُد » 19«زَّتِِه يَلَة ِباْلَمَلَكِة َعَلى مجَِ
  !]َؤدِّي ُشْكَرُه َال َمَىت؟لِلَِّه الَِّذي َأْغَلَق َعنَّا بَاَب احلَْاَجِة ِإالَّ ِإلَْيِه َفَكْيَف نُِطيُق َمحَْدُه؟ َأْم َمَىت نُـ 

در نتيجه، مهه موجوداتش بر اساس قدرت حضرتش فرمانربدار ما هستند و . و ما را با تسّلط بر مهه موجودات برترى داد
و سپاس خمصوص خداست كه دِر احتياج و نياز ما را از غري خود . در سايه عزّتش، در گردونه اطاعت از ما قرار دارند

  !توانيم به اداى شكرش اقدام كنيم؟ هيچ گاه گزارى او را دارمي؟ يا چه زماىن مى قدرت، سپاسبست؛ پس چگونه 

  باب حاجت و غنا و فقر

  :فرمايد اين فراز، به آيه شريفه سوره فاطر اشاره دارد كه خداوند مى

  »1« »حلَِْميدُ يَا أَيـَُّها النَّاُس أَنُتُم اْلُفَقرَاءُ ِإَىل اللََّه َواللَُّه ُهَو اْلَغِينُّ ا

  .نياز و ستوده است مشاييد نيازمندان به خدا و فقط خدا ىب! اى مردم
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اگر  . ذات حق مطلق است و احاطه قّيومى بر مهه موجودات دارد و مهه خملوقات در حقيقِت ذاِت خود وابسته او هستند
   كسى در راه معرفت حق، قدمى راسخ

______________________________  
  .15): 35( فاطر -)1(

  35: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

داند؛ كه حركت و سكون وجود، فقط به قدرت اوست و چون آغاز و اجنام امور در مالكّيت خداوند است و   بردارد، مى
  .تواند نيازى را از كسى برطرف كند پس برآوردن نيازهاى آفرينش به وسيله غري خداوند، صورت فعل حق است كسى منى

  .اى براى اجنام امور هستند ر حقيقت مؤثّر وجود خداست و بقّيه واسطهد

نياز حقيقى باز باشد و حاجت بنده  غىن يعىن نيازمند نبودن به چيزى در برابر فقر مطلق كه درهاى نيازمندى به سوى ىب
  .در خانه او درخواست شود

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

ْسأَلِة َوَأَحبَّ ذلك لِنَـْفِسِه، انَّ اللََّه َعزََّوَجلَّ حيُِبُّ اْن َيْسَأَل َوَيْطُلَب ما   َكرَِه إحلاَح الّناِس بـَْعُضُهم َعلى  انَّ اللََّه َعزََّوَجلَّ 
َ
بـَْعٍض ِىف امل

  »1« .ِعْنَدهُ 

واسنت و و خداوند خ. دارد و اين را براى خود دوست مى. خداوند خواهش بعضى مردم از بعضى ديگر را دوست ندارد
  .دارد خواهش از آنچه در نزد اوست را دوست مى

در دعاى امام سجاد عليه السالم، بسته دانسنت درهاى نيازخواهى به روى آدميان در امور مربوط به نيازهاى روزمرّه زندگى 
ها و  اىيوىل به خاطر تفاوت در توان. ها به يكديگر خبش مهّمى از معارف اسالمى است نيست؛ چرا كه نياز انسان

  .ها به يكديگر است كه سرچشمه زندگى اجتماعى است استعدادها، در حقيقت مهني نياز انسان

   فقر و غنا در روايات

اْغِنِىن َعْن الّلُهمَّ : إّمنا الّناُس بِالنّاِس َولِكْن ُقلْ : لَْيَس هكذا: الّلُهمَّ اْغِنِىن َعْن َخْلِقَك فـََقاَل عليه السالم: َوقاَل ِحبَْضرَتِِه َرُجلٌ 
  »2« .ِشراِر َخْلِقك
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______________________________  
  .293: ؛ حتف العقول8715، حديث 20، باب 58/ 7: ؛ وسائل الشيعة4، حديث 475/ 2: الكاىف -)1(

  .278: ؛ حتف العقول3، ذيل حديث 21، باب 135/ 75: حبار األنوار -)2(

  36: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .نياز كن خدايا مرا از آفريدگانت ىب: مردى در حضور امام سجاد عليه السالم گفت

  .نياز دار مرا از آفريده شرورت ىب! اند وىل بگو پروردگارا چنني نيست؛ زيرا مردم به يكديگر وابسته: امام عليه السالم فرمود

در صورتى كه رنگ خداىي داشته باشد؛ اشكاىل هاى توّسل به ديگران يا خواهش از مردم  البته روشن است كه در درجه
وىل نيكوتر اين كه انسان به نتيجه كار . وىل اگر در هر موردى، دگر بيىن در نظر باشد اين نوعى شرك است. نيست

  .بيانديشد كه چه بايد بكند

  :حضرت جواد عليه السالم فرمود

  »1« .ء َوالعاِفَيُة اْحَسُن َعطاءاحلَْواِئُج َتْطُلُب ِبالرَّجاِء َوِهى تـَْنزُِل بِالَقَضا

رتين هديه است نيازها به خواهش خواسته مى   .شود و با قسمت اهلى فرو فرستاده شود وىل عافيت 

  :فرمايد موال على عليه السالم خطاب به كميل مى

  »2« .التـََر الّناَس اْقتاَرك َواْصِربْ َعَليه اْحِتساباً ِبِعزٍّ َوَتَسرتٍُّ ! يا ُكَمْيل

  .ات را به مردم نشان مده و با سرافرازى و پنهان منودن آن بر آن شكيبا باش نيازمندى! اى كميل

  :فرمايد و در سفارشى به فرزندش حممد حنفيه مى

يِن؛ َمْدَهَشٌة لِْلَعْقِل؛ ! يا بـَُىنَّ  َقَصٌة لِلدِّ   »3« .داِعَيٌة لِْلَمْقتِ إّىن اخاُف َعَليَك الَفْقَر َفاْسَتِعْذ بِالّلِه َفِإنَّ الَفْقَر َمنـْ

______________________________  
  .309: ؛ أعالم الدين27، باب 365/ 75: حبار األنوار) 1(
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  173: حتف العقول) 2(

  319ج البالغه حكمت ) 3(

  37: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

يدسىت بر تو مى! پسرم: به فرزندش حممد بن حنفيه فرمود يدسىت دين را  ترسم، از از  آن به خداوند پناه برب، چرا كه 
  .كند و پديد آورنده دمشىن است ناقص و عقل را سرگردان مى

اخالق . دهد كارى و فساد اخالقى را در اجتماع رواج مى آورد و بزه نيازهاى ماّدى، افراد جامعه را ترسو و چاپلوس بار مى
يدسىت در . شود كند و اين جامعه دچار عذاب و بال مى مى را سست و درهاى سيه روزى را به روى انسان باز و هرگاه 

  .افتد جامعه عادى شود؛ مرگ بدتر اتفاق مى

  :فرمايد امام على عليه السالم مى

  »1« .الَفْقُر اْلُموُت االْكبَـرُ 

  .يدسىت، مرگ بزرگرت است

   فقر و فخر پيغمرب اسالم صلى اهللا عليه و آله

فقر اين است كه فقر، فقر اجتماعى و ماّدى نيست، بلكه فنا شدن در مبدأ هسىت و بستگى مطلق و و اما معناى ديگر 
  .دريافت فيض نور از غىن مطلق است

  :فرمود باليد و مى و اين فقرى بود كه پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله بر آن مى

  »2« .سائر األنبياء  اْلَفْقُر َفْخِرى َوِبِه افْـَتِخُر َعلى

  .بامل فقر افتخار من است و من به آن بر مهه پيامربان مى

  :فرمايد و اين مهان فقرى است كه خداوند در قرآن مى

  »3« »يَا أَيـَُّها النَّاُس أَنُتُم اْلُفَقرَاءُ ِإَىل اللََّه َواللَُّه ُهَو اْلَغِينُّ احلَِْميدُ 
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______________________________  
  .319حكمت : ج البالغه -)1(

  .163حكمت : ج البالغه -)2(

/ 1: ؛ عواىل الآلىل1267، حديث 4، باب 173/ 11: ؛ مستدرك الوسائل94، باب 33/ 69: حبار األنوار -)3(
  .38، حديث 4، فصل 39

  38: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

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

وىل در اين جا به جهت رابطه آدميان و خداوند كه در ريشه اصلى . معناى ظاهرى فقر عبارت از ندارى استهر چند 
آن مانند يكديگرند و هر چيزى كه تصّور شود از اين دو حالت خارج نيست، پس آدمى فقر حمض و خداوند غىن مطلق 

  .است

   شكرگزارى نعمت

و اگر نعمت را از . شكور است و آن تعظيم، نتيجه علم به نعمت استشكر حالىت نفساىن است كه مهراه با تكرمي م
هاى خداوندى بر پايه رمحت و حمّبت به ماست  از آن جا كه نعمت. اى از كفران نعمت را دارد خداى متعال نداند مرتبه

  .و بر اساس قاعده عقلى شكر منعم واجب است پس بايد از خداى متعال تشّكر كند

چرا كه . انسان نسبت به نعمىت كه خداوند به او عطا منوده است هيچ نفع و ضررى براى خدا ندارد هر چند شكر و كفر
وىل شكر نعمت دهنده تنها با شناخت او صورت . هاى خود ندارد و خداوند نياز به شكر آفريده. او كمال مطلق است

  .گريد مى

  .بايد به هر حال اجنام بشود و چون شكر خداوند بر عبد واجب است، امانت يا تعّهدى است كه

  .گزار باشد سرشت آدمى بر اين است كه در برابر نيكى سپاس

  .گريد اگر بر خالِف طبيعِت فطرِى خود رفتار كند مورد سرزنش خردمندان قرار مى
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  حقيقت شكر

   مهان گونه كه كفر نعمت، پنهان كردن. حقيقت شكر اظهار نعمت و ابراز آن است

  39: ، ص2 سجاديه، جتفسري و شرح صحيفه 

  .آن است

و نيز ياد . مقصود از ابراز نعمت؛ به كارگريى صحيح و مناسب آن در هدىف است كه نعمت دهنده در نظر گرفته است
  .نعمت دهنده در زبان كه مهان ستايش و متجيد اوست

  :نويسد راغب اصفهاىن در تعريف شكر مى

  »1« .َوُيضادُّه الُكْفُر َوُهَو ِنْسياُن الِنْعَمِة َوَستـُْرهاالشُّْكُر َتَصوُُّر النـِّْعَمِة َوإْظهاُرها 

  .شكر عبارت از ياد نعمت و ابراز آن است و مقابل آن كفر فراموشى نعمت و پوشاندن آن است

  مراحل شكر

  :شكر سه مرحله دارد

  .شكر قلىب كه تصوير و ياد نعمت در ذهن و دل است

  .است شكر زباىن كه ستايش زباىن نعمت دهنده

ره ا واكنش نيك اجنام دهد شكر اعضا و جوارح كه انسان در برابر حدود نعمت و    .بردارى مناسب و شايسته از آ

  :امام صادق عليه السالم به راوى فرمود

ا َوأداء ُحُقوِقه: َوما ُحْسُن اَجلَواِر؟ قالَ : اْحِسُنوا َجواَر النـَِّعِم، قـُْلتُ    »2« .االشُّْكُر ِلَمْن انـَْعَم ِ

  مقصودتان چيست؟: ها داشته باشيد؛ راوى پرسيد هم جوارى نيكو با نعمت

  .ها را به جاى آوريد شكرگزار نعمت دهنده باشيد و حقوق نعمت: حضرت فرمود
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______________________________  
  .265: مفردات ألفاظ القرآن، راغب اصفهاىن -)1(

ذيب االحك2، حديث 38/ 4: الكاىف -)2(   .49، حديث 29، باب 109/ 4: ام؛ 

  40: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .پس معرفت نسبت به نعمت؛ به كارگريى درست نعمت است

مهان گونه كه نداشنت آگاهى نسبت به نعمت و . ترين عامل شكرگزارى خواهد بود و توّجه به اراده نعمت دهنده؛ مهم
ره   .آورد ها و دورى از بندگى حقيقى را فراهم مى متگريى ناصحيح از نع دهنده آن زمينه 

هاى  اعضاى جسمى انسان مانند چشم و گوش و زبان؛ مهه استعدادهاى جا داده شده در وجود آدمى، از نعمت
هاى دل و جان هستند كه بايد مراقب بود كه هر بانگ و رنگى  ها در حقيقت ورودى و اين نعمت. دار بوده است هدف

  .هاست گزارى اين نعمت چنني مراقبىت سپاس. نيابد به عرصه دل راه

  .هايش را جبا آورمي توانيم او را شكرگزارى كنيم و حق شكر نعمت با اين مهه لطف و مهر خداوندى چگونه مى

  :سرايد شاعر شريين سخن شرياز مى

 از دست و زبان كه برآيد
 

 كز عهده شكرش به در آيد

  بنده مهان به كه ز تقصري خويش
 

 عذر به درگاه خداى آورد

  ورنه سزاوار خداونديش
 

 كس نتواند كه به جاى آورد

  

  )سعدى شريازى(

  هايش را پاس بدارمي؟ توانيم نعمت آيا نبايد اعرتاف كنيم كه هرگز منى
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  :كند حضرت سجاد عليه السالم در مناجات شاكرين عرضه مى

  »1« .إيّاَك يـَْفَتِقُر اىل ُشْكرٍ فَكْيَف ِىل بَِتْحِصيِل الشُّْكِر َوُشْكرِى 

  .پذير است در حاىل كه سپاسم نسبت به تو، خود نيازمند سپاسى ديگر است گزارى تو چگونه براى من امكان سپاس

______________________________  
  .467/ 1: ؛ شرح احقاق احلق32، باب 146/ 91: حبار األنوار -)1(

  41: ص، 2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :گزارى فرمود حضرت صادق عليه السالم درباره كمرتين درجه سپاس

ا   ىف ُكلِّ نـََفٍس ِمْن اْنفاِسَك ُشْكٌر الزٌِم َلَك، َبْل أْلُف َواْكثـَُر، َوأَْدىن الشُّْكِر ُرؤيَُة النـِّْعَمِة ِمَن اللَِّه ِمْن َغْريِ ِعلٍَّة يـَتَـَعلَُّق الَقْلُب ِ
  »1« .ٍء ِمْن اْمرِِه َونـَْهِيِه ِبَسَبِب ِنْعَمِتهِ  َوالرِّضا ِمبا اْعطاُه َواْن التـَْعِصَيُه بِِنْعَمِتِه، َوُختاِلُفُه ِبَشىُدوَن اللَِّه، 

گزارى اين است كه انسان نعمت را  و كمرتين سپاس. هايت شكرى الزم است بلكه هزار و بيشرت در هر نفسى از نفس
  .دل از غري خدا بداند و نيز به آنچه خداوند عطايش كرده راضى باشد خمصوص خدا ببيند بدون علىت كه

ى   .هاى خدا به كار نگريد و با نعمت او مرتكب گناه نشود و نعمت او را در راه خمالفت با هيچ يك از امرها و 

   سزاى ناسپاسان

  :فرمايد شان را ديدند مى كند كه سزاى ناسپاسى خداوند در قرآن حكايت اّمىت را بازگو مى

نـُْعِم الّلِه َفَأَذاقـََها اللَّهُ ِلَباَس اْجلُوِع َواخلَْْوِف َوَضَرَب الّلُه َمَثًال قـَْرَيًة َكاَنْت آِمَنًة مُّْطَمِئنًَّة يَْأتِيَها ِرْزقـَُها َرَغداً ِمن ُكلِّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت بِأَ 
بُوُه َفَأَخَذُهُم اْلَعَذاُب َوُهْم َظاِلُمونَ َوَلَقْد َجاَءُهْم َرُسوٌل ِمنْـ * ِمبَا َكانُوا َيْصنَـُعونَ  َفُكُلوا ِممَّا َرَزَقُكُم اللَُّه َحَالًال طَيِّباً * ُهْم َفَكذَّ

  »2« »َواْشُكُروا ِنْعَمَت اللَِّه ِإن ُكنُتم ِإيَّاُه تـَْعُبُدونَ 

به ]  مردمش[داشت و رزق و روزِى  شهرى را كه امنيت و آسايش: َمَثلى زده است]  براى پندآموزى به ناسپاسان[و خدا 
   فراواىن از مهه جا برايش
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______________________________  
  .24: ؛ مصباح الشريعة77، حديث 61، باب 52/ 68: حبار األنوار -)1(

  .114 -112): 16(حنل  -)2(

  42: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

شدند، بالى گرسنگى و  نتيجه خدا به كيفر اعماىل كه مهواره مرتكب مىآمد، پس نعمت خدا را ناسپاسى كردند، در  مى
  .*ترس فراگري را به آنان چشانيد

آنان را در حاىل كه ] خدا[شان آمد، وىل او را تكذيب كردند، پس عذاب ]  هدايت[و مهانا پيامربى از خود آنان براى 
رده است، حالل وپاكيزه خبوريد و نعمت خدا را سپاس  از نعمت هاىي كه خدا روزى مشا ك.* ستمكار بودند، فراگرفت

  .پرستيد گزاريد، اگر تنها خدا را مى

  سخن عالمه طباطباىي درباره شكر

بيند؛ چنانچه در دعا و مناجات خويش با  اما رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله شكر اهلى را از دريچه تشّكر از بندگان مى
  :خواند پروردگار مى

  »1« .اكٍر َوَمْشُكوريا َخيـَْر ش

رتين شكرگزار و شكر شده   .اى 

  :نويسد عالمه طباطباىي در اين باره مى

شكر اين است كه كسى در برابر نيكى ديگرى با زبان و عمل آن را . هاى نيكوى خداست شاكر و عليم دو نام از نام«
يا آن مال را . ك، از او به نيكى ستايش كندمانند آن كه كسى به ديگرى كمك ماىل كند او در پاداش آن كم. جربان كند

  .در جاىي كه مورد پسند كمك كننده و بيانگر خوىب اوست به مصرف برساند

ها از اوست اما اعمال نيك ما هم در حقيقت احسان  خداوند سبحان اگر چه احسانش مهيشگى است و مهه نيكى
  .خداوند به بندگان است
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  :فرمايد دهد و مى گان به آنان پاداش نيك مىگزارى بند  و خداوند در برابر سپاس

   تان آيا پاداش خوىب جز خوىب است و اين پاداش مشاست كه از كوشش

______________________________  
  .259: ، دعاى جوشن كبري؛ املصباح، كفعمى52، باب 396/ 91: حبار األنوار -)1(

  43: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« ».گزار بر خداوند، حقيقى است نه جمازى بنابراين گفنت شاكر و سپاس. شده استگزارى  سپاس

   شكرگزارى از خملوق

  .گزارى از مردم كند تر آن براى كسى است كه سپاس از آن جا كه شكرگزارى درجات دارد، پايني

بيند و آن كه سپاس  ق منىو آن كسى كه سپاس حق را بدون سپاس مردم كند نادان است؛ زيرا سپاس خلق را سپاس ح
  .بيند مؤمن كامل است گزارى از حق مى گويد و سپاس خلق را نيز سپاس حق مى

  :از امام على بن حسني عليه السالم شنيدم كه فرمود: گويد راوى مى

اَشَكْرَت ُفالنًا؟ : ِلَعْبٍد ِمْن َعبيِدِه يـَْوَم الِقياَمةِ   تـََعاىلانَّ اللََّه حيُِبُّ ُكلَّ قـَْلٍب َحزيٍن َوحيُِبُّ ُكلَّ َعْبٍد َشُكوٍر، يـَُقوُل اللَّهُ تـََباَرَك وَ 
  :فـَيَـُقولُ 

، فـَيَـُقولُ    »2« .اْشَكرُُكْم للَِّه اْشَكرُُكْم لِلّناس: اْذ َملْ َتْشُكْرُه، ُمثَّ قالَ   َملْ َتْشُكْرىن: َبْل َشَكْرُتَك يا َربِّ

: فرمايد روز قيامت خداى تبارك و تعاىل به يكى از بندگانش مى. داردگزار را دوست  خداوند هر دل غمگني و بنده سپاس
  گزارى كردى؟ از فالىن سپاس

  .من تو را سپاس گفتم! پروردگارا: كند عرض مى

گزارترين مشا از  سپاس: اى؟ سپس امام فرمود گزارى ننمودى مرا هم سپاس نگفته چون از او سپاس: فرمايد خداى تعاىل مى
  .گزارى كند از مردم بيشرت سپاس خدا كسى است كه
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______________________________  
  .سوره بقره 158، ذيل آيه 386/ 1: تفسري امليزان -)1(

  .21626، حديث 8، باب 310/ 16: ؛ وسائل الشيعة30، حديث 99/ 2: الكاىف -)2(

  44: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

 آن جا به جلوه گاهى كه تو را شنودم! مه من
 

 جگرم ز غّصه خون شد كه چرا نبودم آن جا

  كنم ِگل گه سجده خاك راهت به سرشك مى
 

 غرض آن كه دير ماند اثر سجودم آن جا

  من و خاك آستانت كه مهيشه سرخ رومي
 

 به مهني قدر كه روزى رخ زرد سودم آن جا

  به طواف كويت آمي مهه شب به ياد روزى
 

 منودم آن جا مىكه نيازمندى خود به تو 

  پس از اين جفاى خوبان ز كسى وفا جنومي
 

 كه دگر كسى منانده كه نيازمودم آن جا

  ز هالك من كرا غم  هالىل  به سر رهش
 

 چو تفاوتى ندارد عدم و وجودم آن جا

  

  )هالىل جغتاىي(

  45: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ارَِح رَكََّب ِفيَنا آَالِت اْلَبْسِط و َجَعَل َلَنا أََدَواِت اْلَقْبِض َوَمتـََّعَنا بَِأْرَواِح اْحلََياِة و أَثـَْبَت ِفيَنا َجوَ َواحلَْْمُد لِلَِّه الَِّذي » 20«[ 
انَا ِبَطيَِّباِت الرِّْزِق و أَْغَنانَا ِبَفْضِلِه و أَقْـَنانَا ِمبَنِِّه   طَاَعتَـَنا و نـََهانَا لَِيْبَتِلَي ُشْكَرنَا َفَخاَلْفَنا َعْن ُمثَّ أََمَرنَا لَِيْخَتِربَ » 21«اْألَْعَماِل و َغذَّ

َنا ُمُتوَن َزْجرِِه فـََلْم يـَْبَتِدْرنَا ِبُعُقوبَِتِه و َملْ يـَُعاِجْلَنا بِِنْقَمِتِه َبْل َتأَنَّ    ]ِتِه ِحْلماً انَا ِبَرْمحَِتِه َتَكرُّماً و انـَْتَظَر ُمرَاَجَعتَـَنا ِبرَْأفَ َطرِيِق أَْمرِِه و رَِكبـْ

ا را قرار داد و ما را با  و سپاس خمصوص خداست كه در پيكر ما ابزار گشودن اندام را سوار كرد و آالت بسنت آ
ره روان هاى پاكيزه خوراك  مند ساخت و اعضاى اجنام دادن كار را در وجود ما استوار كرد و با روزى هاى زنده، از زندگى 
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نياز كرد و با عطايش به ما سرمايه خبشيد، آنگاه دستورهايش را متوّجه ما فرمود تا فرمان بردن ما  داد و با احسانش ما را ىب
را بسنجد و از حمرّمات بر حذرمان داشت تا شكر كردمنان را بيازمايد، پس از اين مهه عنايت، از مسري دستورش روى  

ه، به كيفرش نسبت به ما شتاب نورزيد و بر انتقام  با اين مه. گرداندمي و بر مركب سخت و سنگني حمّرماتش سوار شدمي
گرفنت از ما عجله نكرد؛ بلكه به رمحت و كرمش از سر خشنودى و رضايت با ما معامله كرد و به مهرباىن و بردباريش، 

  .بازگشت ما را از مسري گناه انتظار كشيد

  46: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

   حقيقت بسط و فيض

مراد از بسط و قبض . ناى گسرتش و شادماىن است و قبض به معناى فشردگى و گرفتگى در عمل استبسط به مع
اما كلمه بسط را بر قبض مقّدم . وجود و ماهّيت است كه هر زوج تركيىب، ذات وجوديش از خدا و به منزله صورت اوست

  .منود چون اعضاى بدن به حساب اصل خلقت گسرتده و فّعال است

  .ستايش امام درباره ساختمان حركىت و سكوىن وجود انسان است در اين خبش

اده است   .كه اشاره پرمعناىي به ابزارهاى سازنده حيات آدمى دارد كه آفريدگار در پيكر او 

   تركيب بدن و ابزار عمل آن

چه كه در عضالت و استخوان و غضروف و گوشت و پوست و دستگاه عصىب و هر آن: اين ابزار مهم عبارت است از
  .حركت و تالش آدمى و انسجام كارهايش براى رسيدن به هدف زندگى مؤثّر است

  :حضرت على عليه السالم در وصف آفرينش حضرت آدم عليه السالم فرمود

ا، َوَجوارَِح  يُلها َوِفَكٍر يـََتَصرَُّف ِ ا . َخيَْتِدُمها َوأََدواٍت يـَُقلُِّبهاُمثَّ نـََفَخ فيها ِمْن ُروِحِه َفَمثـَُلْت انساناً ذا َأْذهاٍن جيُِ َوَمْعرَِفٍة يـَْفُرُق ِ
  »1« .بـَْنيَ اَحلقِّ َوالباِطلِ 

سپس از َدم خود بر آن ماده شكل گرفته دميد، تا به صورت انساىن زنده درآمد، داراى اذهان و افكارى كه در جهت 
ا زندگى را بچرخاند و معرفتش داد تا بني نظام حياتش به كار بـََرد و اعضاىي كه به خدمت گريد و ابزارى   كه به وسيله آ

  .حق و باطل متيز دهد
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______________________________  
  .1خطبه : ج البالغه -)1(
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و جريان خون اما حركت بدىن او ناشى از نريوى خوراك . خداوند دو نريوى حركت و احساس را در انسان قرار داد
هاى قلىب و باطىن اوست كه با كمك روح، وجود انسان زندگى و هدايت  و كارهاى احساسى او ناشى از انگيزه. اوست

  .كند پيدا مى

  :آموزد امام صادق عليه السالم به مفّضل مى

ْلَيداِن ِللَعالِج، َوالرِْجالِن للسَّعى َوالعينان لإلْهتداء والفُم ىف َأْعضاِء الَبَدِن َأْمجََع َوَتْدِبِري ُكلٍّ ِمْنها ِلإلَرِب فَا! َفكِّْر يا ُمَفضَّل
َناِفُذ ِلتَـْنِفيِذ الُفُضول َواَألْوِعيُة حلَِْمِلها َوالَفرْجُ 

َ
ْعَدُة ِلْلَهْضِم َوالَكَبُد لِلتَّْخِليص َوامل

َ
 إلقاَمِة الَنْسِل وَكذلك َمجيُع اَألعضاء لالغتذاء وامل
  .ء َعلى َصواٍب َوِحْكَمةٍ  ء ِمْنها َقْد ُقدَِّر لشى َأْعَمْلَت ِفْكَرَك ِفيها َوَنَظَرَك َوَجْدَت ُكلَّ َشىإذا تََأمَّْلَتها وَ 

َفضَّلُ 
ُ
ِعْلٌم  ءٌ َلهُ  َسْلُهْم َعْن هِذِه الَطبيعِة َأِهَى َشى: إنَّ قـَْوماً يـَْزُعُموَن أنَّ هذا ِمْن ِفْعِل الَطبيعِة، فقال! يا موالى: فـَُقْلتُ : قاَل امل

َعُته ِمْثِل هِذِه اَألْفعاِل أَْم لَْيَسْت َكذلك؟ فَإْن أْوَجُبوا َهلا الِعْلَم َوالُقْدَرَة َفما َميْنـَُعُهم ِمْن اثباِت اخلاِلقِ   َوُقْدَرٌة َعلى ؟ فإّن هذه َصنـْ
ا تـَْفَعُل هذا االفعاَل ِبَغْريِ ِعْلٍم َوال َعْمٍد وكاَن ِىف ا َّ فعاهلا ما َقد َتراُه ِمَن الصَّواِب َواِحلْكَمة َعِلَم أنَّ هذا الَفْعَل َواْن َزَعُموا َأ

  »1« .احلكيَم َوَأنَّ الذى َمسُّوه طبيعًة ُهَو ُسنٌَّة ىف َخلِقِه اجلارية على ما أْجراها عليه

فته در آن، انديشه كن! اى مفضل   .در متام اعضاى بدن آدمى و تدابري 

ا براى تالش كردن، ديدگان براى راه يافنت و دهان براى خوردن و معده براى حتليل غذا و  ها براى كار كردن، پاه دست
   هاىي براى محل هاى جسم و ظرف هاى خروجى بدن براى دفع زباله كبد براى تصفيه منودن و روزنه

______________________________  
  .، خرب مشهور به توحيد مفضل4، باب 67/ 3: حبار األنوار -)1(
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است و آلت تناسلى را براى حفظ نسل آفريده است ياىب كه هر چيزى  اگر در كار متام عضوهاى بدن نيك بنگرى مى. آ
  .از سر حكمت و استوارى پديد آمده است

  .پندارند كه اين مهه كار طبيعت است گفتم موالمي، برخى مى: گويد مفّضل مى

  از آنان بپرس كه آيا طبيعت نسبت به اين افعال علم و قدرت دارد يا ندارد؟: فرمود

  .كنند پس چرا اثبات خالق را با اين مهه صنعت و تدبريش انكار مى. اگر علم و قدرت را براى طبيعت ثابت كردند

شود كه كار  علوم مىم. بدون علم و قدرت اين اعمال حكيمانه و با تدبري را اجنام داده است: گويند كه و اگر مى
مشارند مهان سّنت اهلى در آفرينش اشياست كه برابر فرمان و حكمت او  و آنچه او را طبيعت مى. اى حكيم است آفريننده

  .جريان دارد

  ها تالش انسان

اما . هاست ، انسان داراى سرشت خاكى و ملكوتى است و داراى متايالت و استعدادها و كشش:در مكتب اهل بيت
  .خاص خود را بايد در سايه كوشش و اراده شخصى بسازد ماهّيت

  :خداوند فرمود

  »1« » َوَأنَّ َسْعَيُه َسْوَف يـَُرى*  َوَأن لَّْيَس ِلْالنَساِن ِإالَّ َما َسَعى

ره[و اين كه براى انسان جز آنچه تالش كرده    .و اين كه تالش او به زودى ديده خواهد شد* نيست،]  اى هيچ نصيب و 

______________________________  
  .40 -39): 53(جنم  -)1(
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ره گريد و ماهّيت خويش را بسازد   .مهه متايالت و استعدادها زمينه هستند و گرنه خود اوست كه بايد از استعداد خويش 
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و اين نظر رّد . و تواناىي او بر اجنام دادن هر كارى است اما تعبري حقيقى امام، كنايه از آزادى انسان در ميدان عمل است
  .است: ديدگاه جرب و تفويض اشاعره و معتزله است كه در برابر ديدگاه اهل بيت

  :تعبري فرمود» امر بني االمرين«امام صادق عليه السالم به 

  »1« .الَجبـَْر َو التـَْفويَض َولكن أَْمٌر بني أَْمرين

  .جمبور است و نه خمتار حمض بلكه عمل انسان بني اختيار و جرب استانسان در عمل، نه 

  :امري مؤمنان على عليه السالم در شرح آيه

  »2« » َوأَقْـَىن   َوأَنَُّه ُهَو َأْغَىن 

  .و اوست كه مشا را توانگر كرد و سرمايه قابل ذخريه خبشيد

  :فرمايد مى

  »3« .ُكلُّ إنسان مبعيشٍة وأرضاه ِبَكْسِب َيِدهِ    اْغىن

نياز كرد و به آنچه دستاوردش بود خشنود  هاى زيست از ديگران ىب خداوند هر انساىن را با دادن ابزارهاى زندگى و مايه
  .ساخت

  :امام على عليه السالم از قول رسول گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود

   روح. نددان روح قدسى براى مقرّبان از اولياست كه با آن مهه چيزها را مى

______________________________  
  .325: ؛ عدة الدَّاعى13، حديث 160/ 1: ؛ الكاىف27، حديث 1، باب 17/ 5: حبار األنوار -)1(

  .48): 53(جنم  -)2(

، باب 40/ 17: ؛ وسائل الشيعة1، حديث 215: ؛ معاىن األخبار20، حديث 1، باب 6/ 100: حبار األنوار -)3(
  .21929، حديث 9
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روح قّوه براى جهاد و كارزار با دمشن و امر معاش و زندگى . اميان روحى است كه حمصول آن عبادت و بندگى است
پنج روح براى . روح شهوت براى طعام و نوشيدىن و ازدواج ولّذت و متّتع؛ و روح بدن براى حركت و فعل است. است

سپاس خداىي كه  »1« .چهار روح براى اصحاب ميني و سه روح براى اصحاب مشال كه كّفار و منافقانندانبيا و ائّمه، 
اندام كردارها را در ما برجا و استوار گردانيد، يعىن در بدن ما چشم، گوش، زبان، دست، شكم، شهوت و پا قرار داد، تا 

  .و بر حّل مشكالت فائق آييمهاى خود را برطرف كنيم  با اين وسايل زندگى كرده، نيازمندى

هاى پاك و حالل پرورش داد و به خبشش و عطاى خود توانگرمان ساخت واز نعمت  محد خداىي كه ما را با انواع روزى
  !خويش به ما سرمايه ماّدى و معنوى عنايت فرمود

ر به عبادت و اطاعت فرمود تا پس از آن ما را به وسيله انبيا و ائّمه عليهم السالم و قرآن و عقل و فطرت و وجدان ام
ى كرد تا مقدار توّجه ما را در امر تقوا و شكر، آزمايش منايد و  طاعت و بندگى و پريوى ما را از دستور بيازمايد و ما را 

اين آزمايش و آزمودن نه به خاطر اين است كه جمهوىل بر وى معلوم شود، بلكه براى اين است كه راه رشد و كمال به 
  .باز گرددروى ما 

   شكر نعمت

  :فرمايد امام صادق عليه السالم در باب شكر مى

  »2« .ُشْكُر النـِّْعَمِة اْجِتناُب اْلَمحارِمِ 

______________________________  
  .16، حديث 282/ 2: ؛ الكاىف3، حديث 33، باب 179/ 66: حبار األنوار -)1(

  .29، حديث 61، باب 40/ 68: ألنوار؛ حبار ا10، باب الشكر، حديث 95/ 2: الكاىف -)2(
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  .شكر نعمْت دورى گزيدن از حمرّمات اهليه است
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  .پس هر كس از حمّرمات خداوند دورى كند در آزمايش وابتاليش به شكر سرافراز شده است

  52: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

َِ َواحلَْْمُد لِلَِّه » 22«[  ا َلَقْد َحُسَن َبَالُؤُه ِعْنَدنَا الَِّذي َدلََّنا َعَلى التـَّْوبَِة الَِّيت َملْ نُِفْدَها ِإالَّ ِمْن َفْضِلِه فـََلْو َملْ نـَْعَتِدْد ِمْن َفْضِلِه ِإالَّ 
َلَنا َلَقْد َوَضَع َعنَّا َما َال َطاَقَة َلَنا  َفَما َهَكَذا َكاَنْت ُسنَُّتهُ » 23«و َجلَّ ِإْحَسانُُه ِإَليـَْنا َوَجُسَم َفْضُلُه َعَليـَْنا  ِيف التـَّْوبَِة ِلَمْن َكاَن قـَبـْ

و  َفاْهلَاِلُك ِمنَّا َمْن َهَلَك َعَلْيهِ » 24« ِبِه وََملْ ُيَكلِّْفَنا ِإالَّ ُوْسعاً و َملْ ُجيَشِّْمَنا ِإالَّ ُيْسراً و َملْ َيدَْع ِألََحٍد ِمنَّا ُحجًَّة و َال ُعْذراً 
  ] السَِّعيُد ِمنَّا َمْن َرِغَب ِإلَْيهِ 

اى كه آن را جز از طريق احسانش به  و سپاس خمصوص خداست كه ما را به بازگشت و توبه از گناه، راهنماىي كرد؛ توبه
دست نياوردمي و اگر از فضل و احسان ىب مشارش، غري اين عنايت را كه عبارت از خبشيدن نعمت توبه و بازگشت است، 

  .حساب نياورمي، حمققاً آزمايشش درباره ما نيكو و احسانش در حّق ما بزرگ و خبشش او بر ما عظيم است به

گاه توبه، در طاقت و  روش وجود مقدسش در برنامه توبه درباره كساىن كه پيش از ما بودند، چنني نبود؛ آنچه را در عرصه
قدرت و وسعمان به ما تكليف نفرموده، در ميان آن مهه تكاليف  توان ما نبوده، از دوش جان ما برداشته و جز به اندازه

انه اى باقى نگذاشته است؛  سخت، ما را جز به تكاليف آسان و انداشته و در اين زمينه، براى هيچ يك از ما دليل و 
   استبنابراين هالك شونده از ما، كسى است كه در ميدان خمالفت با او هالك گردد و سعادمتند از ما كسى 

  53: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .كه به سوى او ميل و رغبت منايد

   حقيقت تكليف

  .كه درباره دعا به وقت توبه است، شرح توبه خواهد آمد» صحيفه سجاديه«در دعاى سى و يكم 

  :فرمايد ه مىباشد، حقيقت تكليف است كه خداوند متعال در اين بار  اما حبث ديگرى كه در اين فراز از دعا مى

  »1« »َال ُيَكلُِّف اللَُّه نـَْفساً ِإالَّ ُوْسَعَها

  .كند اش تكليف منى خدا هيچ كس را جز به اندازه تواناىي
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ترين آينه صفات اهلى  مهه موجودات خدا بازتاىب از حكمت خداوند هستند وىل انسان به عنوان اشرف خملوقات كامل
  .است

و مسؤوليت . از اين رو او به متام معنا خليفه خداوند است. ه اين جهان قرار داردتنها موجودى است كه در كانون نگا
  .نيز دارد كه از مهه مراقبت منايد

و در . مسؤوليت او از مهه خملوقات بيشرت است؛ زيرا به او آگاهى و فهمى داده شده است تا بتواند خداوند را دريابد
  .شده كه بتواند از دستورهاى خداوند اطاعت كندعني حال آزادى و تواناىي زياد به او داده 

  :امام صادق عليه السالم فرمود

َِشيَّة، َوال أَقُولُ 
: ُمثَّ قالَ . إنـَُّهْم ما شاُؤوا َصنَـُعوا: وَكذلك إذا َنَظْرَت ىف مجيِع األشياء َملْ جتَِد َأَحداً إّالَوللَِّه َعَليِه ُحجٌَّة َوَلُه ِفيه امل

  ٍء اَمَر الناَس ِبِه فـَُهْم َيْسَعوَن َلُه، ما أُِمُروا إّالِبُدون ِسَعِتِهم، وَُكلَّ َشى: ى َوُيِضّل، َوقالَ انَّ اللََّه يـَْهدِ 

______________________________  
  .286): 2(بقره  -)1(

  54: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .الناُس ال َخيـَْر فيهم ٍء الَيْسَعوَن َلُه َفُموُضوٌع َعنـُْهم َولكنَّ  وَُكلُّ َشى

ا دليلى و هدايىت است اين چنني است كه هرگاه در مهه اشيا بنگرى مى گومي هر كارى  منى. ياىب كه از سوى خدا براى آ
  .بلكه هيچ اوامرى بدون گسرتدگى نيست. سازد خبواهند اجنام دهند بلكه خداوند هدايت و گمراه مى

وىل خريى در . و هر چه گشايش در آن نباشد برداشته شده است. ش و تواناىي استشود با گشاي هر امرى به مردم مى
ا نيست   .آ

   فلسفه تكليف
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اگر چه . خداوند انسان را موجود مكّلف دانسته است و با مهني تكليف مدارى، از رديف ديگر جانداران فراتر رفته است
مورد انسان اين قانون به قانون ديىن يا شريعت به معناى جمموعه  براى هر نوع از موجودات در هر مرتبه قانوىن است اما در

ى تبديل شده است ره. امر و  بنابراين . اند اى نيافته تنها تفاوت اين است كه موجودات ديگر از موهبت اختيار 
ا منظور كرده است از فطرت خويش سرپيچى كنند منى آن كه انسان از  و حال. توانند عليه قوانيىن كه خداوند براى آ

  .تواند از اراده خدا سرپيچى كند اختيار اهلى برخوردار است و مى

تكاليف اهلى دستورهاىي است كه پيامربان و پيشوايان دين از طرف خداوند متعال براى سعادت و خوشبخىت بشر به 
اوامر خدا براى بندگان مصلحت و نواهى دانند، اعتقاد دارند كه  اند و آنان كه خداوند را عليم و حكيم مى ارمغان آورده

ا را ندانند پذيرند و عمل مى احكام اهلى را از روى تعّبد مى. او براى آنان مفسده دارد   .كنند هر چند حكمت و فلسفه آ

تعّبد يعىن هر حكم و قانوىن كه از ناحيه دين و شارع مقدس اسالم صادر شده است بايد به آن عمل شود اگر چه 
  صلحت آن براى انسان روشن وحكمت و م

______________________________  
  .61/ 5: ؛ شرح اصول الكاىف4، حديث 14، باب 301/ 5: حبار األنوار -)1(

  55: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .آشكار نباشد

. و فطرت خود ملزم استداند براى او در دين وظايفى معني شده است، به حكم عقل  كسى كه اميان به دين دارد و مى
  .البته تقليد او هم بايد بر مبناى علم و عقل و فطرت باشد

  :عبد األعلى گويد از امام صادق عليه السالم پرسيدم

ْعرَِفُة؟ قال
َ
ا امل ْعرَِفَة؟ قال: ال، قـُْلتُ : َهْل ُجِعَل ىف الناِس َأداًة يَنالُوَن ِ

َ
البياَن الُيَكلُِّف اللَُّه الِعباَد  ال، إّن َعَلى اللَّهِ : فـََهْل ُكلُِّفوا امل

  »1« .إّالُوْسَعها َوال ُيَكلُِّف نـَْفساً إّالما آتاها

اده شده است تا بدان وسيله به معرفت دست يابند   .آيا در مردم ابزارى 
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دگان را به نه، بر خداست كه بيان كند و خداوند بن: اند، فرمود آيا به كسب معرفت مكّلف شده: نه، عرض كردم: فرمود
  .و هر كسى را به آنچه داده است مكّلف سازد. اندازه توانشان تكليف كند

انگيز اين است كه براى رسيدن به بارگاه ربوىب كه فلسفه عاىل آفرينش اوست بر سر  سّنت اهلى درباره اين موجود شگفت
ى تكليف قرار گريد و با گزينش خمتارانه خود، در عرصه حيا   .ت آزمايش شوددو راهى امر و 

شت برين به دنياى فاىن سراى گرفتارى و آزمون فرود آمد تا در پرتو ابزارها و قدرت هاىي مانند  براى مهني است كه از 
اده شده است آزادى انتخاب داشته باشد   .نريوى عقل و احساس و اراده كه در اختيار او 

تواند از حمدوده انساىن فراتر رفته و از راه حمّبت، آزمايش،  مى او به عنوان يك موجود خداگونه استعدادى را داراست كه
  .خوف و رجا به حق برسد

____________________________________________________________  
، 39، باب 276/ 1: ؛ احملاسن5، حديث 163/ 1: ؛ الكاىف10، حديث 14، باب 302/ 5: حبار األنوار -)1(

  .392حديث 

  56: ، ص2 شرح صحيفه سجاديه، جتفسري و 

  :الزامى كه در آن سخىت و مشّقت باشد و وسعت در عمل يعىن: تكليف يعىن

  .گسرتدگى و آسودگى باشد

  :بنابراين پيامرب صلى اهللا عليه و آله بر ديىن آسان رسالت يافت كه به ابوذر فرمود

  »1« .السالم بِالرُّْهبانِيَِّة، َوبُِعْثُت بِاحلَنيفيَِّة السَّْمَحةِ إنَّ اللََّه بـََعَث َعيَسى بَن َمْرَميَ عليه ! يا أبا ذر

خداوند عيسى فرزند مرمي عليه السالم را بر دين زهد و عبادت فرستاد و من بر آييىن آسان بدون سخىت فرستاده ! اى ابوذر
  .ام شده

   هدف از تكليف
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نه اين كه . ت و حتّمل انسان باشد و مشّقت نداشته باشدآنچه در حّد طاق: منظور از تكليف به قدر وسع اين است كه
  .حتّمل آن غري ممكن باشد؛ زيرا بر خداوند اين تكليف حمال است

مهان طور بر اقوام گذشته تكاليف سخىت وضع منوده بود به . البته بايد خواست بارى تعاىل تكاليف را بر ما افزون نكند
ايف سنگيىن بر اّمت پيشني بوده است كه بر اّمت پيامرب ختفيف داده شده ويژه در احكام عبادات و معامالت كه وظ

  .است

  :مهان طور كه برده هم بايد به قدر طاقت به او تكليف شود كه پيامرب فرمود

  »2« .ِلْلَمْمُلوِك َطعاُمه وَِكْسَوُته َو الُيَكلُِّف ِمَن اْلَعَمِل إالَّ ما يُِطيقُ 

  .باشد و تكليف به كار بايد برابر طاقتش باشدبراى بنده مملوك غذا و پوشاك 

______________________________  
: ؛ جمموعة ورام1162، حديث 528: ؛ األماىل، شيخ طوسى58، حديث 20، باب 233/ 79: حبار األنوار -)1(
2 /54.  

  .6/ 8: ؛ السنن الكربى، بيهقى247/ 2: ؛ مسند امحد94/ 5: صحيح مسلم -)2(

  57: ، ص2 حيفه سجاديه، جتفسري و شرح ص

شود چون كه ابزار تكليف به او داده شده است و  بنده خدا به خاطر ترك واجب يا عمل حمّرمى مستحّق عذاب مى
طلىب و كمال خواهى قرار دارد سپس انسان در حتصيل هدف، كوتاهى  و چون در انسان فضيلت. احكام را شناخته است

  .تواناىي و آمادگى در برابر اوستكند، پس عذاب بر معصيت به قدر  مى

  :طلبد امام سجاد عليه السالم در دعاى خود، آساىن راه تكليف را از حق مى

وا َوُأْكرُِموا َوزُيـِّنُّوا َألْبراِر، َفُحيُّوا َوقـُرِّبُ اللُهمَّ َصلِّ َعلى ُحمَمٍَّد َو آِل ُحمَمٍَّد َواْجَعْلنا َممَّْن َسُهَلت َلُه َطريُق الطَّاَعِة بِالتُّوِفيِق ىف َمنازِِل ا
  »1« .ِخبِْدَمِتك
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بر حمّمد و آلش درود فرست و ما را از كساىن قرار ده كه با توفيق خود راه طاعت و رسيدن به منازل و ! بار خدايا
  .مقامات نيكان را بر ايشان مهوار كردى پس با خدمت به تو حيات يافتند و مقّرب شدند و گرامى و آراسته گرديدند

  متام حّجت بر بشرا

  :اشاره به اين آيه دارد» وََملْ َيدَْع ِألََحٍد ِمّنا ُحجًَّة َو الُعْذراً «اين خبش از دعاى امام زين العابدين عليه السالم 

  »2« »ُقْل َفِلّلِه احلُْجَُّة اْلَباِلَغُة فـََلْو َشاَء َهلََداُكْم َأْمجَِعنيَ 

خواست قطعاً مهه مشا  خمصوص خداست و اگر خدا مى]  راد، شك و ترديد نيستكه قابل رّد، اي[دليل و برهان رسا : بگو
  .كرد هدايت مى] به طور جرب[را 

  .شود كه بر ادعاىي آورده و اثبات گرديده باشد حّجت، در لغت به برهان و دليل حمكم گفته مى

______________________________  
  .19، حديث 32، باب 128/ 91: حبار األنوار -)1(

  .149): 6(انعام  -)2(

  58: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

انه. عذر، فرار از گناه به دليل موّجه باشد اى براى فرار از اطاعت اوامر و نواهى خود قرار نداده، بلكه  وىل خداوند هيچ 
  .هاىي مانند كتاب و پيامرب و عقل را براى راهنماىي بشر فرستاده است دليل

ره بنابراين گريى از امكانات و استعدادها بشر، دو دليل در مسري راه او قرار داده است كه امام   خداوند متعال براى 
  :فرمايد كاظم عليه السالم به هشام مى

 .نْبياءُ واالئمُة، َوأَّما الباِطَنُة فَالُعُقولُ ُحجٍَّة ظاِهرٍة َوُحجٍَّة باِطَنٍة، َفَأمَّا الظاِهَرُة فالرُُّسُل واأل: إّن للَِّه َعَلى الناِس ُحجَّتَـْنيِ ! يا هشامُ 
»1«  

دليل بريوىن و دليل دروىن، اّما دليل بريوىن پيامربان و امامان عليهم : مهانا براى خدا بر مردم دو حّجت است! اى هشام
  .هايند و دليل دروىن عقل. السالم هستند



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

 

  .منايد ر انسان را تا اندازه زيادى مشخص مىسازد و خطوط كّلى فك آن دو دليل، راه زندگى را روشن مى

از آن جا كه خداوند عقل را براى متيز دادن و اراده را براى انتخاب و قدرت را براى اجنام دادن به ما خبشيد از ما تكليف 
ى از بدى دانيم كه خداوند امر به خري مى به آساىن خواست و ما مى ات را دارد و هالكت و جن ها را دوست مى كند و 

  .سازد با دليل جارى مى

  .هالك شده آن جمرمى است كه در حساب قيامت، اعمالش رّد شده باشد

   حّجت در روايات

  :از امام صادق عليه السالم درباره آيه

______________________________  
  .35/ 2: ؛ جمموعة ورام386: ؛ حتف العقول12، كتاب العقل واجلهل، حديث 16/ 1: الكاىف -)1(

  59: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »ُقْل َفِلّلِه احلُْجَُّة اْلَباِلَغُة فـََلْو َشاَء َهلََداُكْم َأْمجَِعنيَ 

خواست قطعاً مهه  خمصوص خداست، و اگر خدا مى]  كه قابل رّد، ايراد، شك و ترديد نيست[دليل و برهان رسا : بگو
  .كرد مىهدايت ] به طور جرب[مشا را 

  :پرسيده شد، ايشان فرمود

ُكْنُت : أََفال َعِمْلَت ِمبا َعِلْمَت؟ وإن قالَ : نـََعْم، قاَل له: يـَُقوُل لِْلَعْبِد يـَْوَم القياَمِة َعْبِدى َأُكْنَت عاِلمًا؟ فَإْن قال  إّن اللََّه تعاىل
  »2« .ِتْلَك اُحلجَُّة الباِلَغةُ أََفال تـََعلَّْمَت َحّىت تـَْعَمَل؟ فـَُيْخَصُم فَ : جاهًال، قاَل َلهُ 

: فرمايد آرى، خداوند به او مى: دانسىت؟ اگر پاسخ دهد بنده من، آيا مى: فرمايد خداى متعال در روز قيامت به بنده مى
چرا نياموخىت تا بداىن و عمل كىن؟ پس : فرمايد دانستم، به او مى دانسىت عمل كردى و اگر پاسخ دهد منى آيا به آنچه مى

  .حمكوم شود؛ اين آن حّجت رساست او

  :داند حضرت على عليه السالم انگيزه فرستادن پيامربان را در چند نكته مى
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يِغ َويُثريُوا َهلُْم َتجُّوا َعَلْيِهْم بِالَتْبلِ فـَبَـَعَث فيهم ُرُسَله َو واتـََر إليِهْم انبياَئهُ لَِيْسَتْأُدوُهْم ميثاَق ِفْطرَتِِه َويُذَكِّروُهم َمْنِسىَّ ِنْعَمِتِه َوحيَ 
  »3« .َدفاِئَن الُعُقولِ 

   پس خداوند رسوالنش را برانگيخت و پيامربانش را به دنبال هم به سوى

______________________________  
  .149): 6(أنعام  -)1(

، 227: ؛ األماىل، شيخ مفيد10، حديث 9: ؛ األماىل، شيخ طوسى10، حديث 9، باب 29/ 2: حبار األنوار -)2(
  .6حديث 

  .1خطبه : ج البالغه -)3(

  60: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

هاى فراموش شده او را به يادشان آرند و با ارائه  آنان گسيل داشت، تا اداى عهد فطرت اهلى را از مردم خبواهند و نعمت
  .برانگيزانندداليل بر آنان امتام حّجت كنند و نريوهاى پنهان عقول آنان را 

رتين حاكمان در روز قيامت هستند كه اعمال ما را بررسى مى   .كنند كتاب خدا و پيامرب از 

بنابر منت روشن حديث ثقلني كه پيامرب گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله، اهل بيت عليهم السالم را در كنار قرآن ياد 
پس گفتار اهل بيت عليهم السالم جداگانه حّجت و . است فرمود و هر دو را حّجت خدا در ميان اّمت توصيف كرده

  .امانىت بر مردم است كه در قيامت وسيله جنات و رهاىي از دوزخ هستند

  :زراره از امام باقر عليه السالم درباره حّجت خدا بر مردم پرسيد

  »1« .وا َعْنَد ما ال يـَْعَلُمونَ َأْن يـَُقوُلوا ما يـَْعَلُموَن َويَِقفُ : ما َحقُّ اللَِّه َعَلى الِعباِد؟ َقالَ 

دانند بگويند و از اظهار نظر پريامون آنچه  اين كه آنچه مى: حّجت و حّق خدا بر بندگان چيست؟ حضرت فرمود
  .دانند خوددارى كنند منى

   معناى ديگر حّجت
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و . باشد مردم است، مىآنچه مايه آرامش و سالمت زمني و اماىن از عذاب خداوند در بني : يكى ديگر از معاىن حّجت
  .اگر حجت نباشد، زمني اهل خود را فرو خواهد برد

  .باشند هاى كامل مى منونه بارز حّجت خدا ائمه اطهار عليهم السالم هستند كه انسان

______________________________  
  .14، حديث 420: ؛ األماىل، شيخ صدوق7، حديث 43/ 1: الكاىف -)1(

  61: ، ص2 سجاديه، جتفسري و شرح صحيفه 

ره اگر انسان. هدف نيست و هدف آن تربيت انسان در راه كمال است آفرينش جهان ىب شوند  مند مى ها از فيض حيات 
هاى كامل است و اگر حّجت و مايه آرامش، روزى در ميان جامعه بشرى نباشد بقاى انسان  به خاطر وجود اين انسان

  .كار خدا حكيمانه نيست كه زمني را بدون آرامش قرار دهدهدف خواهد بود و   بر روى زمني ىب

  :اى به مهه سفارش فرمود امام مهدى عليه السالم در اين زمينه در نامه

  »1« .َوَأّما اَحلواِدُث الَواِقَعُة فَاْرِجُعوا فيها إىل ُرواِة َحديِثنا فَِأنـَُّهْم ُحجَِّىت َعَلْيُكْم َوأَنَا ُحجَُّة اللَّهِ 

افتد به راويان سخن ما مراجعه كنيد؛ زيرا آنان حّجت من بر مشايند و من حّجت  حوادث و مسائلى كه اّتفاق مى در زمينه
  .خدا هستم

   حقيقت هالكت و سعادت

خبىت ذاتى هم  شود و چنانچه زمينه نگون گردد كه زمينه بدخبىت اكتساىب او مى هاىي آماده مى گاهى براى انسان سخىت
و . شود آيد كه زمينه خوشبخىت اكتساىب او مى گاهى نيز مشكالتى براى انسان پيش مى. گريد ج مىباشد، در سقوط او 

  .گريد اگر زمينه خوشبخىت هم ذاتى داشته باشد در خوشبخىت اوج مى

 افتد، به اين معنا كه اگر كسى زمينه بدخبىت ذاتى داشته باشد وىل حميط آرامى گاهى نيز عكس اين دو صورت اّتفاق مى
برايش فراهم باشد از بدخبىت او كاسته شود، مهچنني براى فردى كه زمينه سعادت، ذاتى او شده باشد و فضاى آرامى براى 

  .پس بايد شرايط را در نظر گرفت تا انسان، حقيقت را دريابد. او فراهم شود از خوشبخىت او كاسته شود
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______________________________  
  .283/ 2: ؛ االحتجاج13، حديث 14، باب 90 /2: حبار األنوار -)1(

  62: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

   هالكت و سعادت در قرآن

  

  :فرمايد كند و مى خداوند متعال در قرآن جميد به دوگانه بودن مردم اشاره مى

َخاِلِديَن ِفيَها َما * فََأمَّا الَِّذيَن َشُقوا َفِفي النَّاِر َهلُْم ِفيَها َزِفٌري َوَشِهيقٌ  *يـَْوَم يَْأِت َال َتَكلَُّم نـَْفٌس ِإالَّ بِِإْذنِِه َفِمنـُْهْم َشِقيٌّ َوَسِعيدٌ 
ا َداَمِت َوَأمَّا الَِّذيَن ُسِعُدوا َفِفي اْجلَنَِّة َخاِلِديَن ِفيَها مَ * َداَمِت السَّمواُت َواْألَْرُض ِإالَّ َما َشاَء َربَُّك ِإنَّ َربََّك فـَعَّاٌل ِلَما يُرِيدُ 

  »1« »السَّمواُت َواْألَْرُض ِإالَّ ما َشاَء َربَُّك َعَطاًء َغيـَْر َجمُْذوذٍ 

خبتان  اما تريه.* اند خبت خبت و برخى نيك گويد؛ پس برخى تريه روزى كه چون فرا رسد، هيچ كس جز به اجازه او سخن منى
در .* بار و عربده و فرياد است هاى حسرت ر آن جا نالهاند، براى آنان د در آتش] اند خبىت خود بوده كه خود سبب تريه[

ترديد پروردگارت هر  اند، مگر آنچه را كه مشّيت پروردگارت اقتضا كرده است؛ ىب ها و زمني پابرجاست جاودانه آن تا آمسان
ها و زمني  آمسان تا] اند كه به توفيق و رمحت خدا سعادت يافته[خبتان  اما نيك.* دهد كند، اجنام مى چه را اراده مى

شت جاودانه پايان  عطاىي قطع ناشدىن و ىب]  شت[اند مگر آنچه را مشّيت پروردگارت اقتضا كرده،  پابرجاست، در 
  .است

و بدخبت كسى است كه بر خالف . فرمان خدا را اطاعت كند و دل را به سوى حق بگرداند: سعادمتند كسى است كه
  .كند و زمينه خسارت دنياىي و عذاب آخرتى را فراهم سازد  رضا و خشنودى خدا، خويش را تباه

  ها جدا شوند و در آن روز كه صف. شود اين تفاوت در قيامت بيشرت منايان مى

______________________________  
  .108 -105): 11(هود  -)1(
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  63: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

شان  يگر قرار گريند، در حاىل كه عريان هستند و ذّلِت بار گناهان سنگنيسپيدرويان در يك سو و سيه رويان در سوى د
هاى  در آن روز كه چهره. بيند نگرد، مردم را در كارهايشان درگري مى هر كسى به هر سو كه مى. كشند را به دوش مى
  .هاى سرگردان و نگران، از يكديگر گريزانند خندان و چهره

َضاِحَكٌة * ُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ ُمْسِفَرةٌ * ِلُكلِّ اْمرٍِئ ِمنـُْهْم يـَْوَمِئٍذ َشْأٌن يـُْغِنيهِ * َوَصاِحَبِتِه َوبَِنيهِ * َوأُمِِّه َوأَبِيهِ * َأِخيهِ  يـَْوَم يَِفرُّ اْلَمْرءُ ِمنْ 
  »1« »اْلَفَجَرةُ  أُولِئَك ُهُم اْلَكَفَرةُ * تـَْرَهُقَها قـَتَـَرةٌ * َو ُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ َعَليـَْها َغبَـرَةٌ * ُمْسَتْبِشرَةٌ 

در آن روز هركسى از آنان را كارى * و از مهسر و فرزندانش* و از مادر و پدرش* كند، از برادرش روزى كه آدمى فرار مى
هاىي درخشان و  در آن روز چهره.]* گذارد به چيز ديگرى بپردازد تا جاىي كه منى[كند  است كه او را به خود مشغول مى

سياهى و تاريكى آنان را ] و* [هاىي است كه بر آنان غبار نشسته و در آن روز چهره* وشحالخندان و خ* نوراىن است
  .آنان مهان كافران بد كارند* فرا گرفته است؛

شت و دوزخ، حاصل عمل خود را مشاهده مى   .كنند و سراجنام آنان در 

   هالكت و سعادت در روايات

  

  :فرمايد سعادت انسان مىامام صادق عليه السالم در زمينه هالكت و 

ِقّى َفَجرَُّه إىل اهلََلَكِة وَُكلٌّ ِبِعْلِم السَّعادُة َسَبُب َخْريٍ َمتَسََّك ِبِه السَّعيُد فـََيُجرُُّه إىل النَّجاِة َوالشَّقاَوةُ َسَبُب ِخْذالٍن َمتَسََّك ِبِه الشَّ 
  »2« .اللَِّه تعاىل

______________________________  
  .42 -34): 80(عبس  -)1(

  .2، حديث 13، باب 184/ 10: حبار األنوار -)2(

  64: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج
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كشاند و بدخبىت رشته  خوشبخىت، رشته خريى است كه خوشبخت به آن چنگ زده است پس او را به سوى جنات مى
  .ينها به علم خداوند تعاىل استكشاند و مهه ا آويزد و او را به هالكت مى خوارى است كه بدخبت به آن مى

  :فرمايد دهد و مى امام على عليه السالم هم راه سعادت را به ما نشان مى

ُهَو ىف َعّما َعْنه نـََهْينا فذاك ِمّنا وَ   َأْسَعُد النّاِس َمْن َعِرَف َفْضَلنا َوتـََقرََّب إىل اللَِّه بِنا َوَأْخَلَص ُحبَّنا َوَعِمَل ِمبا إلَيه َنَدْبنا َواْنتهى
قاَمِة َمَعنا

ُ
  »1« .داِر امل

و در دوسىت ما يك . ترين مردم كسى است كه برترى و مقام ما را بشناسد و به وسيله ما به خدا نزديك شود خوشبخت
ى كردمي دست بردارد. دل باشد، به آنچه ما بدان فرا خواندمي عمل كند چنني كسى از ماست و در سراى . و از آنچه 

ش   .ت در كنار ما خواهد بودماندگار 

ج البالغه مسري خاندان رسالت را، راه جنات و حقيقت دانسته و مى   :فرمايد امام على عليه السالم در 

َفإْن َلَبُدوا فَاْلُبُدوا َوإْن نـََهُضوا  ُكْم ىف ردىً اْنُظروا اْهَل بـَْيِت نَبيُِّكْم َفاْلَزُموا َمسْتَـُهْم َواتَِّبُعوا اثـََرُهْم فـََلْن ُخيْرُِجوُكْم ِمْن ُهدًى َوَلْن يُعيُدو 
  »2« .َفانـَْهُضوا َوال َتْسِبُقوُهْم فـَُتِضلُّوا َوال تـََتَأخَُّروا َعنـُْهْم فـَتَـْهِلُكوا

ا را پريوى مناييد كه آنان مشا را از راه هدايت  به اهل بيت پيامربتان نظر كنيد و ملتزم جهت اهلى آنان باشيد، راه و روش آ
اگر از چيزى باز ايستادند مشا هم باز ايستيد و اگر به جهىت حركت كردند مشا . گردانند برند و به گمراهى باز منى منىبريون 

  .رسيد گرديد و عقب منانيد كه به هالكت مى هم حركت مناييد، از آنان پيشى جموييد كه گمراه مى

______________________________  
  .124: ؛ عيون احلكم و املواعظ1995، حديث 115: غرر احلكم -)1(

  .96خطبه : ج البالغه -)2(

  65: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

شود و متام مفاسد اخالقى در نام شقاوت ديده  از نظر اديان اهلى مهه كماالت اخالقى در كلمه سعادت خالصه مى
  .شود مى
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  .به خود استسعادت انسان در عشق به خدا است و شقاوت او در شيفتگى 

اما اگر از هواى نفس پر گردد، رنگ . قلب انسان مانند ظرف آب است كه اگر از عشق خدا پر شود مفيد خواهد بود
  .رود گريد و برياهه مى شيطاىن مى

  .در واقع خوشبخىت حقيقى آن است كه كار انسان به خري بياجنامد و بدخبىت حقيقى آن است كه ختم به شر شود

   ناخت سعيد از شقىامتحان، راه ش

  .هاى شناخت سعادمتند از شقاوت پيشه، امتحان و آزمايش افراد در انتخاب راه حق و باطل است يكى از مالك

  :حضرت زينب عليها السالم در دربار كوفه و شام پس از قرائت آيه

يَز اْخلَِبيَث ِمَن الطَّيِِّب َوَما َكاَن اللَُّه لُِيْطِلَعُكْم َعَلى اْلَغْيِب َولِكنَّ اللََّه َجيَْتِيب ميَِ   َما أَنـُْتْم َعَلْيِه َحىتَّ   َما َكاَن اللَّهُ ِلَيَذَر اْلُمْؤِمِنَني َعَلى
  »1« »ِمن ُرُسِلِه َمن َيَشاءُ َفآِمُنوا بِاللَِّه َو ُرُسِلِه َوِإن تـُْؤِمُنوا َوتـَتـَُّقوا فـََلُكْم َأْجٌر َعِظيمٌ 

كه منافق از مؤمن و خوب از بد مشخص و [كه مشا بر آن قرار داريد ]  وضعى[اين  خدا بر آن نيست كه مؤمنان را بر
و خدا بر آن نيست كه . جدا سازد]  خمتلف هاى به سبب آزمايش[تا پليد را از پاك ]  بر آن است[واگذارد، ]  معلوم نيست

گزيند، پس به  برمى]  آگاه كردن به غيب براى[وىل خدا از ميان فرستادگانش هر كس را خبواهد . مشا را بر غيب آگاه كند
   و اگر اميان آوريد و تقوا پيشه كنيد، براى مشا پاداشى بزرگ. خدا و فرستادگانش اميان آوريد

______________________________  
  .179): 3(آل عمران  -)1(

  66: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .خواهد بود

ها هويدا  برند وىل در زمان جنگ، درون ، افراد ناپاك و پاك در كنار هم به سر مىوقت صلح و آرامش: حضرت فرمود
  .شوند شود و از هم جدا مى مى

  :مهان طور كه امام حسني عليه السالم فرمود
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پاك من قيام كردم تا پاكان از ناپاكان جدا شوند؛ زيرا تا آزمون نباشد وارسته و غري آن در كنار مهند، وىل امتحان است كه 
بنابراين راه انبيا و ائمه اطهار عليهم السالم است كه مايه رمحت پروردگار  »1« .كند را از ناپاك و حق را از باطل جدا مى

  .كند است و انسان را به سوى حق راهنماىي مى

______________________________  
  .37، باب 329/ 44: حبار األنوار -)1(

  67: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

َدُه ِبِه أَْدَىن َمَالِئَكِتِه ِإلَْيِه َوَأْكَرُم َخِليَقِتِه َعَلْيِه َوَأْرَضى َحاِمدِ » 25«[  َمحْداً يـَْفُضُل َساِئَر » 26«يِه َلَدْيِه َواحلَْْمُد لِلَِّه ِبُكلِّ َما محَِ
يِع َخْلِقِه  يِع ِعَباِدِه اْلَماِضَني َواْلَباِقَني َعَدَد َما ُمثَّ َلُه احلَْ » 27«احلَْْمِد َكَفْضِل َربـَِّنا َعَلى مجَِ ْمُد َمَكاَن ُكلِّ ِنْعَمٍة َلُه َعَليْـَنا و َعَلى مجَِ

يِع اْألَْشَياِء َوَمَكاَن ُكلِّ َواِحَدٍة ِمنـَْها َعَدُدَها َأْضَعافاً ُمَضاَعَفًة أََبداً سَ  َمحْداً َال » 28«ِقَياَمِة ْرَمداً ِإَىل يـَْوِم الْ َأَحاَط ِبِه ِعْلُمُه ِمْن مجَِ
َلَغ ِلَغايَِتِه َوَال اْنِقطَاَع ِألََمِدهِ    ] ُمْنتَـَهى حلَِدِِّه و َال ِحَساَب ِلَعَدِدِه و َال َمبـْ

ترين  ترين فرشتگان به او و بزرگوارترين خملوقاتش نزد او و پسنديده و خدا را سپاس، به مهه آن سپاسى كه نزديك
ها، برترى جويد، مانند برترى پروردگار به مهه  اند؛ سپاسى كه از ديگر سپاس رتش را ستودهگران آستان او، حض ستايش

اش و مهه آناىن كه هستند و  هاىي كه او بر ما و به متام بندگان گذشته سپس او را سپاس، به جاى متام نعمت. خملوقات
ا احاطه دا مى رد و سپاسى به جاى هر يك از اشيا به چندين برابر؛ آيند دارد، سپاسى به عدد متام اشياىي كه دانشش بر آ

ايىت و مّدتش را  سپاسى ابدى و مهيشگى تا روز قيامت، سپاسى كه مرزش را پاياىن و مشاره آن را حساىب و پايانش را 
  .سرآمدى نباشد

  68: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

   محد فرشتگان و موجودات

ش است و آدميان و فرشتگان با تسبيح و ستايش مهاهنگ با كاروان هسىت، رو به سوى اين جهان سراى تسبيح و ستاي
كوشند تا به كمال شايسته خود دست  تعاىل دارند مهچنان كه در اين تسبيِح كماىل و ستايش خداوند، مهه آفريدگان مى

  .يابند

  :اين فراز از دعاى حضرت اشاره به آيه تسبيح پروردگار دارد كه فرمود
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تـَْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهْم ِإنَُّه َكاَن َحِلًيما  ّبُح َلُه السَّمَو ُت السَّْبُع َو اْألَْرُض َو َمن ِفيِهنَّ َو ِإن ّمن َشىْ ُتسَ  ٍء ِإالَّ ُيَسّبُح ِحبَْمِدِه َو لِكن الَّ
  »1« »َغُفورًا

است، او را تسبيح مى آمسان چيزى نيست مگر اين كه مهراه با  گويند، وهيچ هاى هفتگانه و زمني و هر كس كه در آ
ا را منى ستايش، تسبيح او مى   .فهميد، يقيناً او بردبار و بسيار آمرزنده است گويد، وىل مشا تسبيح آ

ستايش خداوند و . روند هاى او براى رسيدن به جوار قرب خداوند پيش مى كل هسىت به ستايش خدا و قدرداىن از نعمت
هاى زباىن نيستند؛ بلكه برنامه سلوك رفتارى و درس اخالق ستايندگان است كه  تنها آموزه هاى حق گزارى از نعمت سپاس

  .هايشان باشد ها و سپاس بايد موافق با آن زندگى كنند و خلق و خوى و رفتارشان جتّلى ستايش

كبخىت را فراهم دهد و زمينه ني هاى ستودىن خداوند؛ دامنه معرفت آدمى را گسرتش مى روشن است كه آگاهى از وصف
  .سازد آورد و او را موجودى متعاىل و آينه اخالق اهلى مى مى

   محد در كالم امرياملؤمنني عليه السالم

ج البالغه مى   :فرمايد امام على عليه السالم در 

______________________________  
  .44آيه ): 17(اسراء  -)1(

  69: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .آالئِِه َوَعَظَمِتهِ   َجَعَل احلَْْمَد ِمْفتاحاً ِلذِْكرِِه َوَسَبَباً لِْلَمزيِد ِمْن َفْضِلِه َودليًال َعلى  ُد للَِّه الَّذىاحلَْمْ 

  .ها و بزرگيش قرار داد ستايش خدا را كه ستايش را كليد يادش و سبب فزوىن فضلش و دليل بر نعمت

گرچه ستايش و سپاس زباىن، پل ارتباطى ميان درون و برون و . خنست آن زباىن استستايش داراى مراتىب است كه مرتبه 
گريى شخصّيت آدمى دارد؛ وىل ستايش قلىب در سلوك اىل الّله  اى در شكل ريسماىن بر درگاه جانان است و نقش عمده

  .مؤثّرتر است

  :كند حضرت على عليه السالم در خطبه روز مجعه اين مراتب را بيان مى



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

 

َد، َوأَْفَضَل َمِن أتُِّقَى َوُعِبَد َوأْوَىل َمْن ُعظَِّم َوُجمِّدَ ا َحنَْمُدُه ِلَعِظيِم َغنائِِه، َوَجزِيِل َعطائِِه، َوَتظاُهِر . حلَْْمُد للَِّه َأَحقُّ َمْن ُخِشَى ومحُِ
  »2« .نـَْعمائِِه، َوُحْسِن َبالئِهِ 

و برترين كسى است كه از او پروا شود و بندگى . زاوارترين استستايش خمصوص خداىي است كه به بيم از او و ستايش س
هاى آشكارش و آزمايش  نيازيش و خبشش فراوانش و نعمت او را بر كمال ىب. ترين كس به تعظيم است شايسته. او كنند

  .ستاييم بالى نيكويش مى

بيند و غري او را به هيچ  پايان او مى هاى ىب ستايد و خود را غرق در نعمت گاه كه انسان خدا را چنانكه بايد، مى آن
مهني  . نشيند اى به كرنش منى ستايد و در برابر هيچ آفريده راند و تنها او را مى گريد و حمّبت بيگانه را از دل بريون مى مى

   انديشد؛ بلكه به خدمت خلق شوند تنها به خود مى گاه كه مهه رذايل از وجودش دور مى

______________________________  
  .156خطبه : ج البالغه -)1(

  .194، حديث 175/ 8: ؛ الكاىف31، حديث 14، باب 355/ 74: حبار األنوار -)2(

  70: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

و مرز زندگى خود را معّني . خيزد ايستد و به شوق ديدار او به جهاد برمى خيزد و با قدرت در برابر دمشنان حق مى برمى
  .كند ىم

  .سازد ها در هر حال، آدمى را رشيد و جانش را بالنده و دل او را پاكيزه مى اين ستايش

  )ع(در كالم امام صادق عليه السالم ) ص(محد پيامرب اكرم 

  

  :كند حضرت صادق عليه السالم از حال پيامرب گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله نقل مى

  .هِذِه النـِّْعَمةِ   احلَْْمُد للَِّه َعلى: عليه و آله إذا َوَرَد َعَلْيِه أَْمٌر َيُسرُُّه قالَ كاَن َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا 

  »1« .ُكلِّ حالٍ    احلَْْمُد للَِّه َعلى: َوإذا َوَرَد َعَلْيِه أَْمٌر يـَْغَتمُّ ِبِه قالَ 
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ا را بر اين نعمت سپاس و هر گاه از  خد: فرمود شد مى پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله، هرگاه از چيزى خوشحال مى
  .در هر حال خداى را سپاس: فرمود گرديد مى كارى ناراحت مى

ها و موجودات  و انسان. بنابراين؛ از نيازهاى دروىن هر موجود و وظايف حتمى خملوقات هسىت، محد و سپاس اهلى است
  .به صورت ذاتى متايل به ستايش موجودى قدرمتند و برتر دارند

انمجله    ذرّات عامل در 
 

  گويند روزان و شبان با تو مى

  ما مسيعيم و بصري و با ُهشيم
 

  با مشا ناحمرمان ما خاُمشيم

 از مجادى سوى جان جان شويد
 

 غلغل اجزاى عامل بشنويد

  

  )مثنوى مولوى(

______________________________  
  .31: ؛ مشكاة األنوار3535، حديث 73، باب 247 /3: ؛ وسائل الشيعة19، حديث 97/ 2: الكاىف -)1(

  71: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

َلَغ ِلَغايَِتِه َوَال اْنِقطَاَع ِألََمِدِه » 28«[  َمحْداً َيُكوُن ُوْصَلًة ِإَىل َطاَعِتِه » 29«َمحْداً َال ُمْنتَـَهى حلَِدِِّه و َال ِحَساَب ِلَعَدِدِه و َال َمبـْ
ْن َغَضِبِه َوَظِهرياً َعَلى َطاَعِتِه َوَحاِجزاً َعْن َوَسَبباً ِإَىل ِرْضَوانِِه َوَذرِيَعًة ِإَىل َمْغِفرَِتِه َوَطرِيقاً ِإَىل َجنَِّتِه َوَخِفرياً ِمْن َنِقَمِتِه َوأَْمناً مِ  َوَعْفوِهِ 

  ] َمْعِصَيِتِه و َعْوناً َعَلى تَْأِديَِة َحقِِّه َوَوظَائِِفهِ 

شتش و سپاسى كه رش ته اتصال به طاعت و خبشش و عامل رضايت و خشنوديش و وسيله آمرزشش و راهى به سوى 
حفاظت كننده از كيفرش و امان از خشمش و مددكارى بر طاعتش و مانع و سّدى از نافرمانيش و كمكى بر اداى حق 

  .و عهد و پيمانش باشد

  فرمانربدارى و جلب رضايت حق از راه محد
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  .ال حممود استمحد، اظهار كم

  .محد زباىن، مهان اظهار كمال حممود در لباس الفاظ، حروف و كلمات است

  .محد عملى، اظهار كمال حممود در صورت عمل و كردار به عبادت و اطاعت بدىن است

هد تواند حق را مورد محد حقيقى قرار د بنده خدا هنگامى مى. محد حاىل، اظهار كمال حممود در رتبه قلب و روح است
   تا عمل خالص. كه آينه وار ظرف وجود و اوصاف و افعال حق گردد؛ پس اطاعت واقعى ختّلق به اخالق اهلى است

  72: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .مقبول افتد

  .شود دعاى حضرت سجاد عليه السالم اشاره به عمل صاحل دارد كه به درگاه اهلى پذيرفته مى

  :ايدفرم آن جا كه خداوند مى

  »1« »َشِديٌد َوَمْكُر أُولِئَك ُهَو يـَُبورُ  ِإلَْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيُِّب َواْلَعَمُل الصَّاِلُح يـَْرفـَُعُه َوالَِّذيَن َميُْكُروَن السَّيَِّئاِت َهلُْم َعَذابٌ 

و كساىن كه . برد باال مى رود و عمل شايسته آن را به سوى او باال مى]  هاى صحيح چون عقايد و انديشه[حقايق پاك 
  .شود ترديد حيله آنان نابود مى گريند، براى آنان عذاىب سخت خواهد بود و ىب هاى زشت به كار مى حيله

محد، تنها به حق اختصاص دارد و واژه محد به ويژه اگر هم با الف و الم بيايد، از يك نوع عمومّيت برخوردار است كه 
  .ز هم نوعى فرمانربى از خداستشود كه با شامل هر سپاس هم مى

  :روايىت از امام على عليه السالم به ما رسيده است كه

  »2« .َمْن َتواَضَع قـَْلُبُه للَِّه َملْ َيْسأُم َبَدنُُه ِمْن طاَعِة اللَّهِ 

  .آيد هر كه دلش در برابر خدا تواضع داشته باشد، جسمش از طاعت خدا به ستوه منى

  :م صادق عليه السالم از مسجد بريون آمد، مركب ايشان گم شده بود، فرمودنداما: محّاد بن عثمان گويد
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» احلمد للَّه«: امام فرمود. گزارم، چيزى نگذشت كه آن را آوردند اگر خدا آن را به من بازگرداند، حق شكرش را مى
  قربانت گردم،: شخصى عرض كرد

______________________________  
  .10): 35(فاطر  -)1(

  .278/ 1: ؛ كنز الفوائد186: ؛ اعالم الدين95، حديث 16، باب 90/ 75: حبار األنوار -)2(

  73: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :مگر نشنيدى؟ گفتم: گذارم؟ فرمودند مگر نفرمودى حق شكر خدا را مى

  »1« .»احلمد للَّه«

   ستايش غري حق

تواند وصف  است؛ زيرا جز حق هر چه باشد حمدود است و حمدود منى اغراق در مدح و ستايش غري حق، عملى ناشايسته
ناحمدود داشته باشد وىل اغراق در ثناى نسبت به حق، چون از يك حقيقت ناحمدود و واقعى برخوردار است، عملى 

ستايش  پس قبل از درخواست از خداوند، او را به نيكى . گردد شايسته است و موجب وصول و قرب به كماالت اهلى مى
  .كن

   محد خداوند قبل از درخواست

  :فرمايد حضرت صادق عليه السالم مى

  »2« .ِكتاِب أمريِاْلُمؤِمنَني عليه السالم َأنَّ اْلِمْدَحَة قـَْبَل اْلَمْسأَلَِة، فَإذا َدَعوَت اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َفَمجِّْدهُ    انَّ ىف

پس هرگاه خداى عّزوجّل را خواندى و به . رخواست استدر كتاب امري مؤمنان است كه محد و ستايش پيش از د
  .درگاهش دعا كردى او را متجيد كن

از اين رو كفر و . پايه ديىن نيز بر اين حقيقت روشن استوار است. شكر نعمت دهنده، ريشه در فطرت آدمى دارد
  :فرمايد تعاىل مى چنان كه حق. ها دارد نافرماىن از عبادت و بندگى حق تعاىل ريشه در ناسپاسى نعمت
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______________________________  
  .18، حديث 97/ 2: ؛ الكاىف13، حديث 61، باب 33/ 68: حبار األنوار -)1(

، 80/ 7: ؛ وسائل الشيعة2، حديث 484/ 2: ؛ الكاىف20، ذيل حديث 17، باب 315/ 90: حبار األنوار -)2(
  .8784، حديث 31باب 

  74: ، ص2 جتفسري و شرح صحيفه سجاديه، 

  »1« »َلِئن َشَكْرُمتْ َألَزِيَدنَُّكْم َولَِئن َكَفْرُمتْ ِإنَّ َعَذاِيب َلَشِديدٌ 

افزامي و  خود را بر مشا مى]  نعمتِ [هنگامى را كه پروردگارتان اعالم كرد كه اگر سپاس گزارى كنيد، قطعاً ] نيز ياد كنيد[و 
  .ترديد عذامب سخت است اگر ناسپاسى كنيد، ىب

نكته قابل توّجه اين است كه حق تعاىل در آيه فوق وعده عذاب را به صورت مجله تأكيد آورده است كه بر حتمّيت 
  .عذاب به طور طبيعى كه الزمه و نتيجه قهرى نفس عمل است، داللت دارد

   اعرتاف به احسان

مهان گونه  . د نوعى محد اهلى استهاى اهلى است كه خو  از لوازم بندگى و عبوديت، اعرتاف به احسان و مشارش نعمت
  :كه حضرت سجاد عليه السالم فرمود

  »2« .اً ُسْبحاَن َمْن َجَعَل اإلْعِرتاَف ِبالنـِّْعَمِة َلُه َمحْداً، ُسْبحاَن َمْن َجَعل اإلْعِرتاَف ِباْلَعْجِز َعْن الشُّْكِر ُشْكر 

گزارى را سپاس قرار  ر داده و اقرار به ناتواىن از سپاسهاى خود را، ستايش قرا منزه است خداىي كه اقرار بندگان به نعمت
  .داده است

  :فرمايد و حضرت على عليه السالم مى

 !َلْو َأَطْعَتُه؟ ِنْعَمٍة ُحيِْدثُها َلَك، َأْو َسيَِّئٍة َيْستـُرُها َعَلْيَك، َأْو بَِليٍَّة َيْصرُِفها َعْنَك، َفما َظنَُّك ِبهِ   َملْ َختُْل ِمْن ُلْطِفِه َمْطَرَف َعْنيٍ ىف
»3«  
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______________________________  
  .7): 14(ابراهيم  -)1(

  .283: ؛ حتف العقول37، حديث 21، باب 142/ 75: حبار األنوار -)2(

  .214خطبه : ج البالغه -)3(

  75: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

كند و گناهى كه بر تو  بلكه در نعمىت كه براى تو اجياد مىفضلش را از تو بازنداشته و پرده حرمتت را ندريده است، 
برى اگر او را  منايد چشم به هم زدىن از لطفش حمروم نيسىت، پس به او چه گمان مى پوشاند و بالىي كه از تو دور مى مى

  !بندگى كىن؟

  :نويسد داىن مىاش به حارث مه اين فرمانربى تا چه حد ارزمشند است كه حضرت على عليه السالم در نامه

  »1« .ما ِسواها  ُمجَِل أُُمورَِك؛ فَإنَّ طاَعَة اللَِّه فاِضلٌة َعلى  َوَأِطِع اللََّه ىف

  .در متام كارهايت از خدا اطاعت كن كه اطاعت از خدا از مهه چيز برتر است

______________________________  
  .69نامه : ج البالغه -)1(

  76: ، ص2 ، جتفسري و شرح صحيفه سجاديه

يدٌ َمحْداً َنْسَعُد ِبِه ِيف السَُّعَداِء ِمْن أَْولَِيائِِه و َنِصُري ِبِه ِيف نَْظِم الشَُّهَداِء ِبُسُيوِف َأْعَداِئِه إِنَّهُ » 30«[    .] َوِيلٌّ محَِ

با مششري سپاسى كه به وسيله آن، در گروه سعادمتندان از دوستانش، به خوشبخىت و سعادت برسيم، و به سبب آن 
  .مهانا او يار بندگان، و خداى ستوده خصال است. دمشنانش در سلك شهيدان قرار گريمي

  سعادمتندى انسان در سلك شهدا

  .اين فراز از دعاى امام زين العابدين عليه السالم اشاره به مقام شهادت دارد كه عهدى بني مؤمن و خداوند است
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  :فرمايد حضرت حق در اين باره مى

  »1« »َحنَْبُه َوِمنـُْهم مَّن يَنَتِظُر َوَما بَدَُّلوا تـَْبِديًال   ُمْؤِمِنَني رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللََّه َعَلْيِه َفِمنـُْهم مَّن َقَضىِمَن الْ 

صادقانه ] و آن ثبات قدم و دفاع از حق تا نثار جان بود[از مؤمنان مرداىن هستند كه به آنچه با خدا بر آن پيمان بستند 
] شهادت را[و برخى از آنان ] و به شرف شهادت نايل شدند[وفا كردند، برخى از آنان پيمانشان را به اجنام رساندند 

  .اند نداده]  در پيمانشان[برند و هيچ تغيري و تبديلى  انتظار مى

______________________________  
  .23): 33(احزاب  -)1(

  77: ، ص2 جتفسري و شرح صحيفه سجاديه، 

اند تا  به معناى كشته شدن در راه خدا، پيمان بسنت و وفاى به عهدى است كه مؤمنان با خداى خود بسته» شهادت«
  .اين جاِن امانىت را در راه خدا و اعتالى كلمه توحيد و معنوّيت و فضيلت، فدا كنند

ايت هوشيارى و آزادى، به او زندگى دنيا. شاهد حاضرى است كه به دنبال تعاىل و اوج است» شهيد« ىي خود را در 
هاى عاىل و حيات انساىن آدميان رها كرده است و براى وفاى به عهد به ميدان شهادت شتافته است و در  دفاع از ارزش

  .راه مبارزه با ابزار دمشن، جانش را به خداى خويش سپرده است

اى خداوند، توفيق دستياىب به نعمت شهادت و اجنام دادن ه گزارى از نعمت امام سجاد عليه السالم با ستايش و سپاس
پيماىن كه با خداى خويش داشت به ويژه پس از حادثه عاشورا، در زمره شهيدان بودن را از خداوند طلب كرد تا در پرتو 

  .ها و در راه عّزت و سربلندى در گروه شهيدان سربلند به حضور خداوند راه يابد گزارى ها و سپاس ستايش

  :فرمايد پيامرب گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله مى

ْنيا َوما فيها اّال الشَّهيُد َفإنَُّه يـََتَمىنَّ   ما ِمْن نـَْفٍس َمتُْوُت َهلا ِعْنَد اللَِّه َخيـٌْر َيُسرُّها أْن تـَْرَجَع اىل نيا َو َأنَّ َهلا الدُّ َأْن يـَْرِجَع اَىل   الدُّ
ْنيا فـَيـُْقَتُل َمرًَّة    »1« .ِمْن َفْضِل الشَّهاَدةِ   ، ِلما يـََرى أُْخرىالدُّ
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گرچه دنيا . هيچ كس منريد مگر نزد خداوند از خريى برخوردار باشد كه خشنود است به اين كه دوست دارد به دنيا برگردد
تا يك  كند به دنيا برگردد و هر چه در اوست؛ از آِن او باشد مگر شهيد كه بر اثر مشاهده فضيلت شهادت، آرزو مى

  .بار ديگر شهيد شود

  :فرمايد امام حسني عليه السالم در اين زمينه مى

______________________________  
  .435/ 1: ؛ تفسري ابن كثري201/ 3: ؛ تفسري الثعلىب10542، حديث 290/ 4: كنز العمال  -)1(

  78: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :أََما تـَتـُْلو ِكتاَب اللَّه: فـَْرِشِهم؟ َفقالَ   َيُكوُن ذلك َوُهْم َميُوتُون َعلى  أىنّ : َشهيد، قـُْلتُ ما ِمْن شيَعِتنا إّالِصدِّيٌق 

مْ    »2« .»1« »َوالَِّذيَن آَمُنوا بِاللََّه َوُرُسِلِه أُولِئَك ُهُم الصِّدِّيُقوَن َوالشَُّهَداءُ ِعنَد َرِِّ

چگونه چنني چيزى ممكن : پرسيدم: راوى حديث گويد. هيد استكسى از شيعيان ما نيست مگر اين كه صديق و ش
و كساىن كه به خدا و : اى مگر كتاب خدا را خنوانده: مريند؟ حضرت فرمود است در حاىل كه آنان در بسرتهاى خود مى

  .پيامربش اميان آوردند، مهانا كه صّديقان و شهيدان در نزد پروردگارشان هستند

  مقام رضا

با مهه احنرافاتى كه دارد آخرين . كسى كه توحيد در مهه جانش نفوذ كرده است. ترين مقام ابتهاج استمقام رضا، باال
پس هوّيت انسان ابدى است و هر چه در آخرت هم . سازد كند و كلمه توحيد را بر زبان دل جارى مى حلظه توبه مى

  .ش بگشايدتواند دِر ابديت را به روى خوي وجود دارد ابدى است و با توحيد مى

ا يادى از اولياى خدا و شهدا شده است دعاى شريف با دو نام مبارك؛ وىل و محيد خامته مى   .يابد؛ كه با آ

و اّما محيد به معناى بسيار پسنديده است و آن كه در مهه . اوليا مجع وىل است كه با وىل از امساى خداوند مناسبت دارد
ترين اعمال است كه در پايان دعا،  در راه خدا و فوز شهادت پسنديدهجان دادن . حال سزاوار محد و سپاس است

  .خواسته امام است

   شود براى او نيك بيند خونش در راه خداى محيد رخيته مى آن جا كه شهيد مى
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______________________________  
  .19): 57(حديد  -)1(

  .681، حديث 242: ؛ الدعوات، راوندى20، باب 173/ 79: حبار األنوار -)2(

  79: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .و گوارا است

  :فرمايد مهان طور كه پيامرب گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله مى

، ِبرٌّ َحّىت يـُْقَتَل الرَُّجُل ِىف َسبيِل اللَِّه َفإذا قُِتَل ِىف سبيِل اللَّه فـََلْيَس فـَْوَقه ِبرٌّ    »1« .فـَْوَق ُكلِّ ِذى ِبرٍّ

  .پس هرگاه كشته شود؛ باالتر از آن نيكى نيست. آخرين مرتبه نيكوكارى آن است كه مرد در راه خدا كشته شود

  :نويسد اش به مالك اشرت مى امام على عليه السالم در پايان نامه

  »2« .َوَلَك بالسَّعاَدِة والشَّهاَدِة وإنا إلَْيِه راِجُعون  َوَأْن َخيِْتَم ىل

  .گردمي من و تو را سعادت و شهادت قرار دهد و مهه ما به سوى او بازمى و پايان زندگى

______________________________  
  .27695، حديث 104، باب 501/ 21: ؛ وسائل الشيعة4، حديث 348/ 2: الكاىف -)1(

  .53نامه : ج البالغه -)2(

  80: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

   دعاى
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2  

  

   ر رسول خدا صلى اهللا عليه و آلهدر صلوات ب

  

   و بيان اوصاف آن حضرت

  

  

  83: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

»1«  

  

َنا ِمبَُحمٍَّد نَِبيِِّه صلى اهللا عليه و آله ُدوَن اُألَمِم اْلَماِضَيِة َواْلُقُرونِ  الَِّىت َال تـَْعِجُز َعْن السَّاِلَفِة ِبُقْدَرِتِه  َواحلَْْمُد ِللَِّه الَِّذي َمنَّ َعليـْ
يِع َمْن َذَرأَ َوَجَعَلَنا ُشَهَداَء َعَلى َمْن َجَحَد وََكثـَّرَنَا ِمبَنِِّه َعَلى » 2«ءٌ َوِإْن َلُطَف  ٍء َوِإْن َعُظَم َوَال يـَُفوتـَُها َشىْ  َشىْ  َفَخَتَم بَِنا َعَلى مجَِ

يِبَك ِمْن َخْلِقَك َوَصِفيَِّك ِمْن ِعَباِدَك ِإَماِم الرَّْمحَِة َوقَاِئِد اخلَْْريِ اللَُّهمَّ َفَصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد أَِمي» 3«َمْن َقلَّ  ِنَك َعَلى َوْحِيَك َوجنَِ
َعاِء ِإلَْيَك حَ » 6«َوَعرََّض ِفيَك لِْلَمْكُروِه َبَدَنهُ » 5«َكَما َنَصَب ِألَْمرَِك نـَْفَسُه » 4«َوِمْفَتاِح اْلبـَرََكِة  » 7«امََّتُه وََكاَشَف ِيف الدُّ

َوقـَرََّب اَألْقَصْنيَ َعَلى » 10«َوأَْقَصى اَألْدنـَْنيَ َعَلى ُجُحوِدِهْم » 9«َوَقَطَع ِيف ِإْحَياِء ِدينَك َرِمحَُه » 8«َوَحاَرَب ِيف ِرَضاَك ُأْسَرَتُه 
» 14«َوأَْدَأَب نـَْفَسُه ِيف تـَْبِليِغ رَِسالَِتَك » 13«َني َوَعاَدى ِفيَك اَألقْـَربِ » 12«َو َواَىل ِفيَك اَألبـَْعِديَن » 11«اْسِتَجابَِتِهْم َلَك 

َعاِء ِإَىل ِملَِّتَك  َوَهاَجَر ِإَىل ِبَالِد اْلُغرَبِة َوَحمَلِّ النَّْأِي َعْن َمْوِطِن َرْحِلِه » 16«َوَشَغَلَها بِالنُّْصِح ِألَْهِل َدْعَوِتَك » 15«َوأَتْـَعبَـَها بِالدُّ
ْعزَاِز ِديِنَك َواْسِتْنَصاراً َعَلى َأْهِل اْلُكْفِر ِبك َوَمْوِضِع رِْجِلِه وَ  َحىتَّ اْسَتَتبَّ َلُه َما » 17«َمْسَقِط َرْأِسِه َوَمْأَنِس نـَْفِسِه ِإرَاَدًة ِمْنُه ِإلِ

تـَْفِتحاً ِبَعْوِنَك َوُمتَـَقوِّياً َعَلى َضْعِفِه بَِنْصرَِك فـَنَـَهَد ِإَلْيِهْم ُمسْ » 19«َواْسَتَتمَّ َلُه َما َدبـََّر ِيف أَْولَِياِئَك » 18«َحاَوَل ِيف َأْعَداِئَك 
   َحىتَّ َظَهَر أَْمُرَك َوَعَلْت َكِلَمُتَك َوَلوََكرِهَ » 22«َوَهَجَم َعَلْيِهْم ِيف ُحبُْبوَحِة قـَرَارِِهْم » 21«فـََغزَاُهْم ِيف ُعْقِر ِديَارِِهْم » 20«
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  84: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

َرَجِة اْلُعْلَيا ِمْن َجنَِّتَك » 23«ْلُمْشرُِكوَن ا ِيف َمْنزَِلٍة َوَال ُيَكافَأَ ِيف َمْرتـََبٍة   َحىتَّ َال ُيَساَوى» 24«اللَُّهمَّ َفاْرفـَْعُه ِمبَا َكَدَح ِفيَك ِإَىل الدَّ
ْفُه ِيف َأْهِلِه الطَّاِهرِيَن َوأُمَِّتِه اْلُمْؤِمِنَني ِمْن ُحْسِن الشََّفاَعِة َأَجلَّ َما َوَعْدَتُه َوَعرِّ » 25«َوَال يـَُوازَِيُه َلَدْيَك َمَلٌك ُمَقرٌَّب َوَال َنِيبٌّ ُمْرَسٌل 

َل السَّيَِّئاِت بَِأْضَعاِفَها ِمَن احلََْسَناِت ِإنََّك ُذواْلَفْضلِ » 26«   .اْلَعِظيمِ  يَا نَاِفَذ اْلِعَدِة يَا َواِيفَ اْلَقْوِل يَا ُمَبدِّ

  85: ، ص2 و شرح صحيفه سجاديه، جتفسري 

َنا ِمبَُحمٍَّد نَِبيِِّه صلى اهللا عليه و آله ُدوَن اُألَمِم اْلَماِضَيِة َواْلُقُرونِ » 1«[  السَّاِلَفِة ِبُقْدَرِتِه الَِّىت َال تـَْعِجُز  َواحلَْْمُد ِللَِّه الَِّذي َمنَّ َعليـْ
  ] ءٌ َوِإْن َلُطفَ  ىْ ٍء َوِإْن َعُظَم َوَال يـَُفوتـَُها شَ  َعْن َشىْ 

هاى سپرى شده؛ بلكه بر ما به وجود حممد صلى اهللا عليه و  هاى گذشته و زمان سپاس خمصوص خداست، كه نه بر اّمت
اد؛ با قدرتش كه از هيچ چيز هر چند بزرگ باشد، ناتوان منى شود و هيچ چيز هر چند كوچك و ريز باشد، از  آله مّنت 

  .رود ارادتش، بريون منىدايره اختيار و عرصه 

   ترين خرب آفرينش حممد صلى اهللا عليه و آله يا عظيم

زبان از بيان اوصاف و شخصّيت انساىن كه در گردونه خلقت منونه ندارد و باالتر و واالتر و افضل از او وجود ندارد 
  .ت متام حقيقت او ناتوان استچرخد، فكر از درياف عاجز است، قلم به روى صفحه كاغذ براى نشان دادن چهره او منى

اى جز مراجعه به آيات قرآن كه بيان خداست و روايات و اخبار، كه بيان معجز آساى اولياى  من براى وصف او چاره
  .كنم تا بتوانيد دور مناىي از واقعّيت او را ببينيد هاىي را نقل مى در اين زمينه از آيات و روايات منونه. حّق است ندارم

هاى ُملكى و نفسى و فلكى به دور  خملوق و اقرب به حّق و اعظم و اّمت موجود است، چون از متام حجاب عقل اّول،
  :ترين كتب رواىي آمده در روايات بسيار مهم در موثّق. است
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  »1« .أوَُّل ما َخَلَق الّلُه اْلَعْقلُ  - 1

  .اّولني خملوق خدا عقل است
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  »2« .أوَُّل ما َخَلَق الّلُه نُورى - 2

  .است]  پيغمرب صلى اهللا عليه و آله[اّولني خملوق خدا نور من 

  »3« .أوَُّل ما َخَلَق الّلُه ُروحى - 3

  .است]  پيغمرب صلى اهللا عليه و آله[اّولني خملوق خدا روح من 

  »4« .أوَُّل ما َخَلَق الّلُه اْلَقَلمُ  - 4

  .ستاّولني خملوق خدا قلم ا

  »5« .أوَُّل ما َخَلَق الّلُه اْلَمالِئَكة - 5

  .باشند اّولني خملوق خدا فرشتگان مقّرب مى

اين پنج مرحله، اوصاف يك حقيقت و يك نور است، امساىي است متعّدد براى مسّماى واحد، مسّماى واحدى كه 
و . ازى در او به وجودى جز حّق نيستخورد، احتياج و ني باالترين نشأه وجود است كه نسبت به او و حّق واسطه منى

  .نظرى به ما سوا ندارد و التفاتى جز به حمبوب براى او نيست

واسطگى و عدم قيودات و مرزها، وسعت  اين ىب. تعبري به قلم يعىن واسطه حّق در تصوير حقايق و علوم به الواح نفسانيّه
  .جالل و جربوت و عظمت رسول اهلى صلى اهللا عليه و آله است

  موجود هر چه از قيد و بند دور باشد و به حضرت حمبوب نزديكرت، خري و

______________________________  
  .8، حديث 2، باب 97/ 1: ؛ حبار األنوار141، حديث 99/ 4: عواىل الآلىل -)1(

  .7، حديث 2، باب 97/ 1: ؛ حبار األنوار140، حديث 99/ 4: عواىل الآلىل -)2(

  .4، حديث 45/ 1: ، ينابيع املودة203/ 1:  ؛ شرح األمساء احلسىن309/ 54: رحبار األنوا -)3(

  .سوره سبأ 3، ذيل آيه 198/ 2: ؛ تفسري القمى25، حديث 31، باب 93/ 57: حبار األنوار -)4(
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  .93: الوالية التكوينية آلل حممد عليهم السالم -)5(
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  !او وجود نازنيىن بود كه به بدن هم مقّيد نشد بلكه بدن و جسم، روى او بود به سوى خلق. استبركتش بيشرت 

  »1« .أقْـَبَل إَىل الدٌّنْيا َوأَْهَبَط إىل اَألْرِض َرْمحًَة لِْلعاَلمنيَ 

  .روى به دنيا كرد و به زمني فرود آمد به خاطر رمحت براى جهانيان]  پيغمرب صلى اهللا عليه و آله[

ترين  ين مهه بدان معناست كه نور وجود مقّدسش در باطن متام اشيا و عوامل موجودات هست كه او احّب اشيا و صافو ا
  .ترين موجودات است و خالص

شت است و در صورت روى گرداىن از وى اهل، شقاوت و هيزم  انسان در ارتباط به او اهل كمال و جنات و شايسته 
  :اند، منعكس است ايت زير كه بيشرت كتب حديث نقل كردهجهّنم است و اين حقايق در رو 

َوِعزَّتى و : أْدِبْر، فَاْدبـََر مثَّ قالَ : أْقِبْل فََأقْـَبَل ُمثَّ قاَل َلهُ : َلّما َخَلَق الّلُه اْلَعْقَل اْستَـْنَطَقُه ُمثَّ قاَل َلهُ : َعْن أىب َجْعَفٍر عليه السالم قال
ى. َأَحبُّ إىلَّ ِمْنَك، َوال أْكَمْلُتَك إّالفيَمْن اِحبُّ جالىل ما َخَلْقُت َخْلقاً ُهَو  ْ َوإيّاَك أُعاِقُب َوإيّاَك   اما اىنِّ إيّاَك آُمُر َوإيّاَك أ

  »2« .اثيبُ 

روكن، پس او رو  : زماىن كه خداوند عقل را آفريد از او بازپرسى كرد و سپس به او فرمود: فرمايد امام باقر عليه السالم مى
تر از تو به سوى  خلقى حمبوب! به عّزت و جالل خودم قسم: سپس فرمود. برگرد، پس برگشت: س به او فرمودكرد، سپ

كنم و تو  من فقط تو را امر مى! آگاه باش. دارم من نيست، و تكميل نكردم تو را مگر در حق كسى كه او را دوست مى
ى مى   .دهم كنم و به تو پاداش مى كنم و به تو عقاب مى را 

______________________________  
  .72/ 1: شرح اصول الكاىف، مازندراىن -)1(

  .20286، حديث 8، باب 204/ 15: ؛ وسائل الشيعة1، حديث 10/ 1: الكاىف -)2(
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 ماه فرو ماند از مجال حمّمد
 

 سرو نباشد به اعتدال حمّمد

  منزلىت نيستقدر فلك را كمال و 
 

 در نظر قدر با كمال حمّمد

  وعده ديدار هر كسى به قيامت
 

 ليلةاإلسرا شب وصال حمّمد

  آدم و نوح و خليل و موسى و عيسى
 

 آمده جمموع در ظالل حمّمد

  عرصه گيىت جمال ّمهت او نيست
 

 روز قيامت نگر جمال حمّمد

 مشس و قمر در زمني حشر نتابند
 

 مجال حمّمدنور نتابد مگر 

  وآن مهه پريايه بسته جّنت فردوس
 

 بو كه قبولش كند بالل حمّمد

  

 مهچو زمني خواهد آمسان كه بيفتد
 

 تا بدهد بوسه بر نعال حمّمد

 شايد اگر آفتاب و ماه نتابند
 

 پيش دو ابروى چون هالل حمّمد

  چشم مرا تا به خواب ديد مجالش
 

 گريد از خيال حمّمد خواب منى

  سعدى اگر عاشقى كىن و جواىن
 

 عشق حمّمد بس است و آل حمّمد

  

  )سعدى شريازى(

   حقيقت حمّمديه

  :در رسائل قيصرى آمده است
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حقيقت حمّمديه در مقام قوس نزوىل و معراج حتليلى بعد از جتّلى و ظهور در ُصور عقول و نفوس و حقايق برزخى و «
از مقام غيب و استقرار در رحم ماّدى؛ از آن جهت كه صعود بر طبق نزول است مثاىل و ظهور در عامل شهادت و تنّزل 

ايات باشد، جهت پيوند به اصل خود كه غايت خلقت و كمال استجال بر آن  و رجوع به بدايات كه مهان حقيقت 
ول در مراتب و شود از نواحى تكامل جوهرى و عروج و صعود تركيىب جهت استيفاى آنچه راكه در مقام نز  مرتّتب مى

اده بود، بعد از طّى درجات معدىن و نباتى و حياتى و كسب وجود عقالىن و عبور از منازل  درجات و تنّزالت به وديعه 
   بوادى، به كسب وجود حّقاىن نايل آيد و بعد از نيل به مقام اعالى

  89: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

عبور از مرتبه و مقام واحدّيت و فنا در احدّيت و حتّقق به مقام مظهرّيت اسم اهللا  از متكني و خالصى از اقسام تلوين و
ذاتى و مشاهده خواص و آثار كلّّيه امساى اهلّيه و اعيان ثابته در مقام مظهرّيت جتّلى ذاتى و احاطه به عوامل وجودى، 

  .منايد رجوع به كثرت مى

  :هرّيت جتّلى ذاتى و مقام ظهور سّر تاّم و متامو مرتبه مظ» أوأدىن«اين حقيقت كلّيه در مقام 

  »1« .َفأْحَبْبُت أْن اْعَرفَ 

  .پس دوست دارم شناخته شوم

  :به حكم

  »2« .أبيُت ِعْنَد َرّىب، يُْطِعُمىن َوَيْسقيىن

  .بيتوته كردم من نزد پروردگارم كه اطعام داد مرا و سريامب كرد

  :و

  »3« .ُمَقرٌَّب َوالَنِىبٌّ ُمْرَسلٌ  ىل َمَع اِهللا َوْقٌت الَيَسُعهُ َمَلكٌ 

  .براى من با خدا زماىن است كه هيچ فرشته مقّرىب و هيچ پيامرب مرسلى قدرت رسيدن به آن را ندارند

  - از حنوه ظهور مفاتيح غيب و احكام امسا
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  ُمْستأثـََرٌة اّلىت اليـَْعرُِفها إّال هو

امسا در مرتبه واحدّيت، مطّلع و به اسرار وجود واقف و به حنوه سريان آن و كيفّيت ظهور و جتّلى امساى كلّّيه و اّمهات  -
  .شود مفاتيح به صور استعدادات، عامل و آگاه مى

______________________________  
  .37/ 1:  ؛ شرح االمساء احلسىن6، ذيل حديث 12، باب 199/ 84: حبار األنوار -)1(

  .214/ 1: ؛ املناقب، ابن شهر آشوب1حديث  ،12، باب 403/ 16: حبار األنوار -)2(

، حديث 412: ؛ سنن النىب صلى اهللا عليه و آله82/ 3: ؛ شرح اصول كاىف3، باب 360/ 18: حبار األنوار -)3(
75.  

  90: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ح امساى مستأثره را به تفصيل در اعياْن و در مقام واحدّيت به اعتبار حتّقق به اسم اعظم و اسم اهللا آثار و احكام و مفاتي
  :شهود منوده و حافظ عهد

تـَْعُبُدواْ الشَّْيطَن ِإنَّهُ َلُكْم َعُدوٌّ مُِّبنيٌ    »1« »َأَملْ َأْعَهْد ِإَلْيُكْم يَبِىن َءاَدَم َأن الَّ

  براى مشاست؟ ترديد دمشن آشكارى آيا به مشا سفارش نكردم كه شيطان را مپرستيد كه او ىب! اى فرزندان آدم

  :إىل قوله

  »2« »َوَأِن اْعُبُدوِين هَذا ِصرَاٌط مُّْسَتِقيمٌ 

  .و اين كه مرا بپرستيد كه اين راهى است مستقيم

  :و به ياد آورنده ميثاق

  »3« »ِمَن اْلُمْؤِمِنَني رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللََّه َعَلْيهِ 
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صادقانه ] و آن ثبات قدم و دفاع از حق تا نثار جان بود[ر آن پيمان بستند از مؤمنان مرداىن هستند كه به آنچه با خدا ب
  .وفا كردند

شود، در مقام هدايت تشريع احكام هر ذى حّقى را به حق خود  و چون به سّر اعيان و استعدادات لوازم اعيان واقف مى
ايع را مستند به امساى اهلّيه و استعدادات رساند و چون صدور حوادث و وقوع وق و هر ممكىن را به كماالت اليقه خود مى

  .داند و قابليّات ذاتّيه الزمه اين استعدادات را ناشى از حكمت بالغه اهلّيه مى

______________________________  
  .60): 36(يس  -)1(

  .61): 36(يس  -)2(

  .23): 33(احزاب  -)3(

  91: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ىف َعْنيِ اْلَباليا ِإّال َهشَّاً َبّشاً َبّساماً َمزّاحاً كعلّى عليه   ِبالنَّوازِِل، َوال يـَْغَتمُّ ِباحلَْوادِث أْصًال وال تـَُؤثـُِّر فيِه، َفاليُرىَفال يـَُهمُّ 
  »1« .السالم

رسندى و دهد و در حركت او تأثريى ندارد؛ در عني بال جز رضايت و خ پس به پيشامدها و حوادث اصًال امهّيت منى
  .شادى و خنده روىي چيزى براى او نيست مانند امام على عليه السالم

باشند و  از آن جا كه متجّلى در حقيقت كلّّيه حمّمديّه، مفاتيح خمتّص به حضرت احدّيت مجع و صاحب مقام اكملّيت مى
نايل آمده و جتّليات اهلّيه از ناحيه  قلب مبارك او به مقام برزخّيت كربى و جتّلى احدى مجعى و مظهرّيت اسم اللَّه ذاتى

شود و آن  ذات و حقيقت او به عامل امسا و صفات و عوامل عقول و مراتب عامل مثال و عامل ماده و طبيعت واصل مى
حقيقت كلّّيه به حكم جامعّيت تاّمه مشتمل بر كافّه حضرات است و مجيع حقايق ابعاض و اجزاى وجود اويند، مفاتيح 

  .رسانند درجه از درجات وجود او، اثرى از مقام غيب ذات به او مىغيىب در هر 

  :در مقام غيب وجود، ُملهَم از ذات حّق است بدون وساطت امرى

  .َكاْلِعْلِم ِباْألْمساِء اْلُمْسَتْأثـََرِة اْلَغْيبِيَّةِ 
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  .مانند علم به امساى برگزيده غيىب و پنهاىن

  :چه آن كه فرمود

اْسَتأثـَْرَت ِبِه ىف اْسأُلَك ِبُكلِّ اْسٍم ُهَو َلَك َمسَّْيَت ِبِه نـَْفَسَك أو أنـْزَلَْتُه ىف ِكتاِبَك أْو علَّْمَتُه أَحداً ِمْن َخْلِقَك َأِو الّلُهمَّ إّىن 
  »2« .َمْكُنوِن اْلَغْيِب ِعْنَدكَ 

  خواهم به حق هر امسى كه به آن، خود را ناميدى يا از تو مى! بار پروردگارا

______________________________  
  .127: رسايل قيصرى -)1(

: آمده است؛ املصباح، كفعمى» ىف علم الغيب«، در مصدر 69، ذيل حديث 45، باب 324/ 83: حبار األنوار -)2(
  .509: ؛ مصباح املتهّجد214
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  .دى و يا هر امسى كه در علم غيب و پنهان خود برگزيدىدر قرآنت نازل كردى يا به يكى از بندگانت ياد دا

اين امسا متضّمن علوم و اسرارى هستند كه إنباى از غيب ذات و علم تفصيلى به آثار و مقتضيات امساى كلّيه و جزئّيه و 
ا توّقف دارد و اين امسا در عامل جربوت و ح ضرت عملّيه عّلت و استعدادات و قابلّيات الزمه اعيان و حقايق خلقّيه بر آ

امات غيبّيه خمصوص به مقام احدّيت مجع اجلمع  منشأ سري آن حقيقة احلقايق در امساىي كه رقايق امساى مستأثره و صور ا
  .باشند هستند مى

 تقّلب و سري در امساى ظاهره و باطنه و حتّقق به مقام مجعّيت اين امسا و افاقت و خالصى از ُسكر فناى در فنا و نيل به
  .مقام متكني تام، ناشى از استمداد از امساى مستأثره و جتّليات واصله از غيب ذات است

  ]:فرمايد پيامرب گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله مى[

  »1« .اْآلِخرينَ إنَّ اللََّه َضَرَب ِبَيِدِه بـَْنيَ ِكتْـَفىَّ فـََوَجْدُت بـَْرَد أناِمِلِه بـَْنيَ َثْدَىيَّ فـََعِلْمُت ِعْلَم اْألوَّلَني وَ 

  .ام حس كردم و علم اّولني و آخرين را دانستم ام زد كه سردى آن را بني دو سينه خداوند با قدرت اليزاىل خود بر دو شانه



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

 

اثر اين مفاتيح در عامل ملكوت و ارواح، مكاشفات معنويّه و واردات و تنّزالت روحانّيه و جمّرده است كه علوم شريعت و 
ا مثره آن مى طريقت و حقيقت و   .باشد رموز و اسرار آ

اند  و مكاشفات صورى و شهود مقامات و درجات انبيا و اعمال خاليق در عوامل برزخى، رقائق و صور مكاشفات معنويّه
   و عبد سّيار قبل از نيل به مكاشفات معنويّه از باب عدم جواز طفره در صعود و نزول وجود، به مكاشفات صوريّه نايل

______________________________  
  .214/ 1: ، با كمى اختالف در عبارت؛ الفتوحات املكية52/ 1: عواىل الآلىل -)1(

  93: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .آيد

و اين مكاشفات به صورت دحيه كلىب و مشاهده مقامات انبيا در مساوات برزخى جهت آن حضرت، منافات با كشف 
 ارواح و شهود مقّدرات و حقايق خواّص امسا در واحدّيت و قبول جتلّيّات ذاتّيه در احدّيت ندارد، حقايق معنوى در عامل

  .چه آن كه آن حقيقت كلّيه جامع مجيع اين حضرات است

از آن جا كه حضرت ختمى مرتبت، خامت انبيا و شريعت او مكّمل كلّّيه شرايع اهلّيه است و به مظهرّيت جتّلى ذات حق و 
للَّه ذاتى نايل آمده است و حقيقت او مشتمل است بر مجيع مراتب وجودى، ناچار كتاب نازل بر قلب او نيز اسم ا

مشتمل است بر مجيع درجات و مراتب وجود كه مرتبه نازله آن، الفاظ قرآنّيه و نقوش و ارقام و سور و آيات و كلمات 
فـََّتني است و خطابات قرآنّيه از اين جهت ال سنه احوال خماطبني و استعدادات آنان و معّرف احواالت و مقامات مابني الدَّ

و نشئات مكّلفني در مقام صعود وجود، بلكه السنه احوال و مقامات و درجات كلّّيه نفوس و مجيع حقايق در قوس نزوىل 
  .است

تعبري منوده است مقام احدّيت » متكّلم«لذا مرتبه عاليه قرآن كتاب اهلى كه از آن به مطلع كتاب و مرتبه تعّني حق به اسم 
مجع است و مراتب و درجات آن بعينها مّتحد است با درجات و مراتب وجودى آن، كه اين كتاب بر او نازل 

  »1« »!!است شده

   پيامرب صلى اهللا عليه و آله از ديدگاه آيات و روايات
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گلزار موجودات، نور حديقه آفرينش و نور آرى، او خاّصه بىن آدم و خالصه هر دو عامل، سراج سراچه كاينات و گل  
   ُسْبحاَن الَّذى  ، طوطى شكرفشان شكرستان َوما أْرَسْلناكَ  صدر نشني ُصّفه لوالك و تكيه گزين مسند. حدقه بينش است

______________________________  
  .130 -125: رسايل قيصرى -)1(
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  »2« .»َوما يـَْنِطُق َعِن اْهلَوى  عندليب خوش احلان گلستان »1« »اْسرى

   مفتاح خزائن غيب و مصباح اجنمن الَرْيب، تا جدار ايوان

  »3« »ُكْنُت نَِبّياً َوآَدُم بـَْنيَ اْلماِء َوالّطنيِ «

  .»4« »ما أْرَسْلَناَك إّالَرْمحًَة لِْلعاَلمنيَ  و شهسوار ميدان و

  مظهر اسرار غيب و شهود، حقايق گوى راز مصدر انوار عدم و وجود و

  »5« »َمْن رَآىن«

   ، مربهن ساز وحى آمساىن، نكته سراى معىن

  »6« »َحنُْن اْآلِخروَن الْساِبُقونَ «

   و پرده گشاى صورت

  »7« »ال يـَْعَلمون اْهِد قـَْوِمى إنـَُّهمْ «

   ، بيدار دلِ 

  »8« »ال يَناُم قـَْلىب«

   ، صاحب منزل
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  »9« »ّىب أبيُت ِعْنَد رَ «

   ، حمفل

  »10« »ىل َمَع اللَّه«

را مشع و پروانه؛ مقام حممود مجع اجلمع رسوىل، شافع روز جزا و مقتداى اهل صفا، ابوالقاسم مصطفى، امحد و حممود و 
  .حمّمد صلى اهللا عليه و آله است

  گفتا به صورت ار چه ز اوالد آدمم
 

  از روى مرتبت به مهه حال برترم

  در آينه عكس مجال خويشچون بنگرم 
 

  گردد مهه جهان به حقيقت مصّورم

 خورشيد آمسان ظهورم عجب مدار
 

  ذرّات كاينات اگر گشت مظهرم

  ارواح قدس چيست منودار معنيم
 

  اشباح انس چيست نگهدار پيكرم

  اى از فيض فايضم حبر حميط رشحه
 

  اى از نور ازهرم نور بسيط ملعه

  

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

  .3): 53(جنم  -)2(

  .1، حديث 12، باب 403/ 16: ؛ حبار األنوار214/ 1: املناقب، ابن شهر آشوب -)3(

  .107): 21(انبياء  -)4(

  .3191، حديث 585/ 2: ؛ من الحيضره الفقيه1، ذيل حديث 45، باب 234/ 58: حبار األنوار -)5(

  .11/ 1: ؛ كشف الغمه219/ 3: املناقب، ابن شهر آشوب -)6(
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  .4، باب 83:  ؛ اعالم الورى164/ 1: اخلرائج واجلرائح -)7(

  .15، فصل 204/ 1: ؛ الصراط املستقيم103/ 1: اخلرائج واجلرائح -)8(

  .214/ 1: ؛ املناقب ابن شهر آشوب1، باب الصوم، حديث 232/ 2: عواىل الآلىل -)9(

  .251، حديث 208/ 8: ؛ الكاىف66، ذيل حديث 3، باب 360/ 18: ر األنوارحبا -)10(

  95: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

 اى بود از عرش تا به فرش مهه ذرّه
 

  در پيش آفتاب ضمري منّورم

  روشن شود ز روشىن ذات من جهان
 

  گر پرده صفات خود از هم فرو درم

  جاودانآىب كه زنده گشت ازو خضر 
 

  اى از حوض كوثرم آن آب چيست قطره

 آن دم كزو مسيح مهى مرده زنده كرد
 

  يك نفخه بود از نـََفس روح پرورم

  ىف اجلمله مظهر مهه اشياست ذات من
 

  بل اسم اعظمم به حقيقت چو بنگرم

  

  )فخرالدين عراقى(

   پيامرب صلى اهللا عليه و آله در كالم الهيجى

  :در تفسري و توضيح »شرح گلشن راز« الهيجى در

 يكى خّط است ز اّول تا به آخر
 

 َبرو خلق جهان گشته مسافر

  



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

 

  )شيخ حممود شبسرتى(

  :گويد و اشعار بعد از آن مى

از اّول مراتب موجودات كه عقل اّول است تا آخر تنّزالت كه مرتبه انساىن است و از مرتبه انساىن تا مرتبه اهلّيت كه «
  .شود شود، يك خّط مستدير موهوم است كه از جتّدد تعيّنات نقطه وحدت منوده مى آخرين دايره به اّول مّتصل مى نقطه

آيند و از ظهور به بطون  و بر اين خّط مذكور خلق عامل مسافرند كه از بطون به ظهور مى» َبرو خلق جهان گشته مسافر«
  :روند مى

  »1« »َكما َبَدَأُكْم تـَُعوُدونَ 

  .گرديد بازمى] پس از مرگ به او[گونه كه مشا را آفريد،   مهان

و مبدأ و معاد و تقّدم و تأّخر و جان و جسم و عقول و نفوس به حسب قّلت و كثرت مناسب با نقطه وحدت منوده 
  .شود مى

______________________________  
  .29): 7(اعراف  -)1(
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  هسىت از عدم در هر زمانسوى 
 

  هست دائم كاروان در كاروان

  باز از هسىت روان سوى عدم
 

ا دم بدم مى   روند اين كاروا

  جزوها را رويها سوى ُكل است
 

  بلبالن را عشق بازى با گل است

 رود آنچه از دريا به دريا مى
 

 رود از مهان جا كآمد آن جا مى
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  )مولوى(

]  

  و اوليارهربى انبيا 

  

رهربى   و حكمت بالغه حضرت اهلّيه مقتضى آن است كه رفنت و آمدن خاليق در اين راه خّط موهوم كه مذكور شد ىب] 
و آن مجاعت كه مّتصف بدين كمالند أّوًال و بالّذات انبيايند كه . كه مّتصف به كمال اعتدال مجعى اهلى باشد ميّسر نگردد

  :و ثانياً به سبب متابعت انبيا اوليايند، قّدس اللَّه أسرار هم، فلهذا فرمود كهاند  مظاهر حقيقت نبّوت روح اعظم

 در اين ره انبيا چون ساربانند
 

 دليل و رهنماى كاروانند

  

  )شيخ حممود شبسرتى(

مراحل و يعىن در اين راه مبدأ و معاد و نزول و عروج، انبيا كه به حسب كمال ذاتى اّطالع بر حقايق امور و منازل و 
منايد   اند چون ساربانند، يعىن چنانچه، ساربان در كاروان ضبط و نگاهباىن اشرتان مى محدات و موانع راه حقيقت يافته

رساند، انبيا نيز ضبط و نگاهباىن نفوس خاليق از افراط و  كاروان را با امحال و اثقال به وسيله اشرتان باربردار به منزل مى
منايند به صراط مستقيم عدالت هدايت فرموده به منزلگاه كمال كه وصول به مبدأ  اعمال مىتفريط اخالق و اوصاف و 

  .رسانند است مى

  و در تشبيه انبيا به ساربان اشارتى است دقيق كه نفس انساىن را گاهى كه مستعدّ 
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خوانند و  مى» َبَدنه«نامند و بعد از اشتغال به سلوك  مى» بـََقره«رياضت و خمالفت وى بوده باشد در اصطالحات عارفان 
  .منايند در مّكه ذبح مى  َبَدنه شرتى است كه روز عيد اضحى
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خالصه سخن اين است كه چون انبيا عليهم السالم جهت هدايت خلقند و هدايت حقيقى كه رجوع به مبدأ است آن 
يغ خمالفت نفس و هوا و موت اختيارى ذبح منوده باشد؛ كأنَّه كه بعثت انبيا مجاعىت را ميّسر گشته كه بدنه نفس را به ت

  :عليهم السالم به جهت ايصال نفوس اين مجاعت است و به منزل وصول هر چند كه حكم نبّوت شامل مهه است كه

  »1« »يمٍ ِصرَاٍط ُمْسَتقِ   َداِر السََّالِم َويـَْهِدي َمن َيَشاءُ ِإَىل   َواللَّهُ َيْدُعوا ِإَىل 

شِت عنرب سرشت است[به سراى سالمت و امنيت ] مردم را[ كند و هر كه را خبواهد به راهى راست  دعوت مى]  كه 
  .منايد هدايت مى

  اند اهل معىن اين طايفه
 

 باقى مهه خويشنت پرستند

  فاىن زخود و به دوست باقى
 

 اين ُطرفه كه نيستند و هستند

  

  )حممد اسريى الهيجى(

دليل كاروان راه شريعتند كه عاّمه خاليقند و راهنماى كاروان راه طريقتند كه خواّصند، چو هر طايفه به قدر استعداد فطرى  
  .توانند منود كه دارند قبول فيض هدايت هادى مى

 سري هر كس تا كمال وى بود
 

 قرب هر كس حسب حال او بود

 الجرم چون خمتلف افتاد سري
 

 نيفتد هيچ طريهم َرِوش هرگز 

 هست با هر ذرّه درگاهى دگر
 

 پس ز هر ذرّه بدو راهى دگر

  

  )عطار نيشابورى(

______________________________  
  .25): 10(يونس  -)1(



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

 

  98: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اهلى من حيث اجلامّعية حمظوظ است است وىف احلقيقه از مجيع امسا وصفات » اللَّه«اگر چه انسان مظهر جامع اسم كلى 
اند كه به طريق تصفيه، رجوع به مبدأ  اّما انسان كامل كه انبيا و اوليا از باقى افراد انساىن از آن جهت به كمال ممتاز گشته

ني اند و صفات جزئى ايشان ع اند ودر پرتو جتّلى احدّيت او، هسىت موهوم خويش فاىن كرده باقى باللَّه شده حاصل كرده
صفات كّلى حق گشته است و در اين مرتبه بقاء باللَّه تفاوت مراتب كمال به حسب حتّقق و اّتصال به صفات اهلى بسيار 

  .اند و بعضى به اّقل و باز در اين اّقل و اكثر تفاوت بسيار است است، بعضى متحّقق به اكثر صفات اهلى شده

قت و معىن مظهر ذات و جمموع امسا و صفات اللَّه باشد و خواّص و آن فرد كامل كه مستعّد آن باشد كه به حسب حقي
گردد حضرت خامت  شود و آن متحّقق به مهه صفات اهلى مى و احكام اسم كّلى اللَّه به جزئيات و كليّات در او ظاهر مى

ك مظهر اين اسم به بعضى اند، اّما هر ي حمّمدى است و باقى انبيا و متامت اولياى اهلى اگر چه مظهر اين اسم كلى اللَّه
صفاتند و مظهر تاّم اللَّه، كه جمموع صفات در او بالفعل به ظهور پيوسته باشد حضرت سّيد كونني است، پس نشأه 

  :ختمى حمّمدى من حيث احلقيقة و املعىن سابق بر مجيع انبيا باشد كه

  »1« .ُكْنُت نَِبيا و آَدُم بـَْنيَ اْلماِء و الّطنيِ 

  .در حاىل كه حضرت آدم در بني آب و گل بودمن نىب بودم 

   است» اّول الفكر آخر العمل«ومن حيث الّصورة، متأّخر؛ چه عّلت غاىي 

  »2« .»و َحنُْن اْآلَخُروَن الّساِبُقونَ «

  :و از جهت اين تّقدم ذاتى كه بيانش بر سبيل امجال گفته شد، فرمود

______________________________  
  .1، حديث 12، باب 403/ 16: ؛ حبار األنوار214/ 1: بن شهر آشوباملناقب، ا -)1(

  .11/ 1: ؛ كشف الغمة269/ 3: املناقب، ابن شهر آشوب -)2(
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 و ز ايشان سّيد ما گشته ساالر
 

 هم او اّول هم او آخر در اين كار

  

  )شيخ حممود شبسرتى(

يعىن » گشته ساالر«كه حضرت رسالت پناه حمّمدى صلى اهللا عليه و آله است » سّيد ما«از انبيا يعىن » و ز ايشان«
  .مقّدم و بزرگ و مقتداى خاليق از انبيا و غريهم

  .و در اين حمّل، ساالر به مناسبت كاروان فرمود

  .يعىن در اين كار نبّوت» هم او اّول هم او آخر در اين كار«

   نسان كاملحقيقت حممدى و تقّدم ا

  

آن است كه از ذات و صفات و امساى اهلى خرب دهد از سر » نىب«به معىن انبا است؛ يعىن اخبار و » نبّوت«: بدان كه
پس اهل حتقيق اّوًال و بالّذات، از آِن عقل كّل است كه مبعوث است به جهت انبا ىب واسطه به . حتقيق و اخبار حقيقى

و هر نىب از انبيا، از زمان آدم تا زمان خامت، مظهرى است از مظاهر . نفوس جزئيّهجانب نفس كّل و به واسطه به سوى 
نبّوت و روح اعظم كه عقل اّول است؛ پس نبّوت عقل اّول دائمى ذاتى باشد و نبّوت مظاهر زايل عرضى و حقيقت 

  :باشد كه حمّمدى عقل اّول است كه روح اعظم مى

  »1« .أوَُّل ما َخلَق اللَُّه اْلَعْقلُ 

  .اّولني خملوق خدا عقل است

  »2« .أوَُّل ما َخلَق اللَُّه نُورى

  .است]  پيغمرب صلى اهللا عليه و آله[اّولني خملوق خدا نور من 

  »3« .أوَُّل ما َخلَق اللَُّه ُروحى
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______________________________  
ج البالغه، ابن اىب احلديد -)1(   .141، حديث 99/ 4: الآلىل؛ عواىل 52، ذيل حكمت 185/ 18: شرح 

  .7، حديث 2، باب 97/ 1: ؛ حبار األنوار140، حديث 99/ 4: عواىل الآلىل -)2(

  .203/ 1:  ؛ شرح االمساء احلسىن309/ 54: حبار األنوار -)3(

  100: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .است]  پيغمرب صلى اهللا عليه و آله[اّولني خملوق خدا روح من 

روح اعظم به متامت امسا و صفات چنانچه گذشت در او ظاهر : صورت حمّمدى صلى اهللا عليه و آله صورتى است كهو 
شده و نبّوت ذاتى كه اخبار از ذات و صفات حضرت اهلى است، اّوًال و بالّذات، روح اعظم است كه حقيقت آن 

گشته؛ پس اّول به حقيقت و آخر به   حضرت است، در آخر نيز ختم نبّوت، عرضى بر صورت و معىن آن حضرت
صورت، درين كار نبّوت كه اخبار و اعالم است، آن حضرت بوده و باقى انبيا هر يكى مظهر بعضى از كماالت حقيقت 

  »1« ».اند آن حضرت

 آن خداىي كه فرستاد انبيا
 

 نه به حاجت بل به فضل كربيا

  آن خداوندى كه از خاك ذليل
 

  جليلآفريد او شهسواران 

  پاكشان كرد از مزاج خاكيان
 

  بگذرانيد از تك افالكيان

  برگرفت از نار و نور صاف ساخت
 

  وانگه او بر مجله انوار تاخت

  آن سنابرقى كه بر ارواح تافت
 

  تا كه آدم معرفت زان نور يافت

 نوح از آن گوهر چو برخوردار شد
 

 در هواى حبر جان ُدربار شد

 «2»  آن انوار َزْفتجان ابراهيم از 
 

  هاى نار رفت ىب حذر در شعله

 چونكه امساعيل در جويش فتاد
 

اد  پيش دشنه آبدارش سر 
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 چون عصا از دست موسى آب َخورد
 

 ملكت فرعون را يك لقمه كرد

  نردبانش عيسى مرمي چو يافت
 

  بر فراز گنبد چارم شتافت

  چون حمّمد يافت آن ملك و نعيم
 

  كرد او در َدم دو نيمقرص َمه را  

  چون ز رويش مرتضى شد ُدرفشان
 

  گشت او شري خدا در مرج جان

  

  )مولوى(

   رازى عجيب در آفرينش و نسب حمّمد صلى اهللا عليه و آله

ابن بابويه ملّقب به شيخ صدوق كه از نظر شخصّيت و معنوّيت و موّثق بودن در ميان بزرگان شيعه كم نظري است، به 
  :كند خود از امام صادق عليه السالم، از حضرت امري املؤمنني عليه السالم نقل مىسند 

ها و زمني و عرش و   حّق سبحانه و تعاىل نور مقّدس پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله را خلق فرمود پيش از آن كه آمسان
شت و دوزخ را بيافريند و قبل از اين كه احدى از ا نبيا را اراده آفرينش كند به چهار صد و بيست كرسى و لوح و قلم و 

  :و چهار هزار سال و به آن نور، دوازده حجاب خلق منود

حجاب كرامت  -6حجاب سعادت  -5حجاب رمحت  - 4حجاب مّنت  -3حجاب عظمت  -2حجاب قدرت  - 1
حجاب  -12حجاب هيبت  -11حجاب رفعت  - 10حجاب نبّوت  -9حجاب هدايت  - 8حجاب منزلت  - 7

  .عتشفا

  :گفت پس آن نور مقّدس را در حجاب قدرت، دوازده هزار سال جاى داد و او مى

  . ُسْبحاَن َرىبَِّ اْألْعلى

  .ام منزّه است خداوند بلند مرتبه

  :گفت و در حجاب عظمت، يازده هزار سال و مى
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  .ُسْبحاَن عاملِِ السِّرِّ 

  .منزّه است خداوند كه داناى غيب و پنهان است

  :گفت ت ده، هزار سال و مىو در حجاب منّ 

  .ُسْبحاَن َمْن ُهَو قاِئٌم ال يـَْلُهو

  .منزّه است خداوندى كه متام خملوقات قائم به وجود اوست و فراموشى ندارد

______________________________  
  .20 -18: مفاتيح االعجاز ىف شرح گلشن راز -)1(

  .زياد، هنگفت: زفت -)2(

  102: ، ص2 سجاديه، جتفسري و شرح صحيفه 

  :گفت و در حجاب رمحت، نه هزار سال و مى

  . ُسْبحاَن الرَّفيِع اْألْعلى

  .مرتبه و بلند مرتبه منزّه است خداوند عاىل

  :گفت و در حجاب سعادت، هشت هزار سال و مى

  .ُسْبحاَن َمْن ُهَو داِئٌم ال َيْسُهو

  .كند پايان كه سهو منى منزّه است خداوند ىب

  :گفت حجاب كرامت، هفت هزار سال و مىو در 

  .ُسْبحاَن َمْن ُهَو َغِىنٌّ ال يـَْفَتِقرُ 

  .گردد منزّه است خداوند غىن كه حمتاج منى
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  :گفت و در حجاب منزلت، شش هزار سال و مى

  .ُسْبحاَن اْلَعليِم اْلَكرميِ 

  .منزّه است خداوند دانا و خبشنده

  :گفت و در حجاب هدايت، پنج هزار سال و مى

  .ُسْبحاَن ِذى اْلَعْرِش اْلَعظيمِ 

  .منزّه است صاحب عرِش عظيم

  :گفت و در حجاب نبّوت، چهار هزار سال و مى

  .ُسْبحاَن َربِّ اْلِعزَِّة َعّما َيِصُفونَ 

  .منزّه است پروردگار عزيز از اينكه وصف شود

  :گفت و در حجاب رفعت، سه هزار سال و مى

  .َلُكوتِ ُسْبحاَن ِذى اْلُمْلِك َواْلمَ 

  

  103: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .منزّه است صاحب ملك و ملكوت

  :گفت و در حجاب هيبت، دو هزار سال و مى

  .ُسْبحاَن اللَِّه َوِحبَْمِدهِ 

  .كنم او را منزّه است خداوند و به كمك او محد مى
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  :گفت و در حجاب شفاعت، هزار سال و مى

  .َوِحبَْمِدهِ ُسْبحاَن َرّىبَ اْلَعظيِم 

  .كنم او را منزّه است خداوند بزرگ و به كمك او محد مى

درخشيد، پس اسم اطهر  پس نام مقّدس آن حضرت را بر لوح ظاهر گردانيد و آن نام مبارك چهار هزار سال بر لوح مى
عت و جالل خبشيد، مهچنني در احوال رف آن جناب را بر عرش ظاهر گردانيد و هفت هزار سال در آن جا نور مى

از آدم در شيث و از شيث در انوش و از انوش  »1« .گرديد تا آن كه حق تعاىل آن نور را در صلب آدم جاى داد مى
در قينان و از قينان در مهالئيل و از او در اليارذ و از وى در اخنوخ و از او در متوشلح و از وى در ملك و از او در 

و و از نوح نىب و از وى در سام و از سام در ارفخشد و از او در شاحل و از وى در عابر و از او در فالغ و از وى در ارغ
ارغو در شروغ و از شروغ در ناخور و از او در تارخ و از وى در ابراهيم خليل اللَّه و از ابراهيم در امساعيل و از امساعيل 
درقيذار و از وى در محل و از او در نبت و از وى در سالمان و از او در مهيسع و از او در اليسع و از وى در ادد و از 

نان و از عدنان در معد و از معد در نزار و از او در ُمَضر و از وى در الياس و از او در مدركه او در اّد و از وى در عد
و از مدركه در خزميه و از خزميه در كنانه و از وى در نضر و از او در مالك و از او در فهر و از وى در غالب، و از 

  غالب در لَُؤى و از ُلَؤى در

______________________________  
  .3/ 2: ؛ حيات القلوب307 -306: ؛ معاىن األخبار55، حديث 481/ 2: اخلصال، شيخ صدوق -)1(

  104: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ُمرَّة و از وى در ِكالب و از او در ُقَصّى و از وى در عبد مناف و از عبد مناف در هاشم و از هاشم سّيد قريش در 
در عبداللَّه؛ كه به فرموده خودش متام پدران و مادراىن كه در حسب و نسبش قرار داشتند  عبداملطّلب و از عبداملطّلب

  .موّحد و خدا پرست و مؤمن و مّتقى و بعضى چون ابراهيم و امساعيل و نوح از انبياى اهلى بودند

  »1« .أْشَهُد أنَّك ُكْنَت نُوراً ِىف اْألْصالِب الّشاِخمَِة َواْألْرحاِم اْلُمَطهََّرةِ 

  .هاى پاك، نورى بودى هاى بلند مرتبه و رحم دهم كه تو در صلب گواهى مى
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سازد و آنان كه بعضى از  پرسىت و انكار حّق و حقيقت به هيچ عنوان منى ديىن و بت كه صلب شامخ و رحم مطّهره با ىب
  !!حقوق بگري دانند يا جاهل به حقايقند يا مغرض پدران رسول اهلى را به دور از دين و ديندارى مى

   عبداملطّلب جد پيامرب صلى اهللا عليه و آله

  

عمروالعال كه مردى بذول و بزرگ و متشّخص بود، پس از عبد مناف به سيادت خاندان قريش رسيد و چون مهمان 
استخوان اش  كرد و با اين ترتيب قهراً بر سفره مهماىن پذيرفت و شرت بسيار به خاطر پذيراىي از مهمان حنر مى بسيار مى

و چون از اين جهان به جهان ديگر رخت بر بست مقام سيادت قريش و . لقب يافت» هاشم«شد به  بسيار شكسته مى
  .حفظ خانه كعبه و سقايت حاّج به رشيدترين فرزندانش كه به عبداملطّلب معروف شده بود رسيد

تا آن جا كه با هيچ يك از گذشتگان خود عبداملطّلب در ميان قريش شخصّيت و عنوان بسيار درخشاىن به دست آورد 
  .طرف مقايسه و نسبت نبود

______________________________  
  .3، باب 187/ 97: ؛ حبار األنوار607: االقبال -)1(

  105: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

   افتخارات عبداملطّلب

  :توان ياد كرد از افتخارات عبداملطّلب موارد زير را مى«

توانست مفاخر و مكارم او را در ميان عرب حفظ كند، توانست  وصى و جانشني پدرى مهچون هاشم بود و مى - 1
آمدند پذيراىي كند و حّىت بر سّنت سنّيه پدرش به  مهماخنانه عمومى وى را نگاه بدارد و از مهمانان پدرش كه به مشار منى

ره   .ها برساند مرغان هوا و جانوران بيابان از سفره عام خويش 

گذاشت تا وحش و طيور از اين نعمت  كرد و بر روى كوههاى مّكه مى عادت هاشم اين بود كه مهه روزه شرتى حنر مى
  .عبداملطّلب هم اين روش را تا زنده بود از دست نداد. مند شوند ره
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چاه زمزم را از نو باز يافت و عبداملطّلب درنتيجه كند و كاوى كه خود و پسر بزرگش حارث در مّكه به عمل آورد،  - 2
ها پنهاىن آشكار ساخت تا مردم مّكه و طوايفى كه به خاطر زيارت كعبه از دور و نزديك به  آب سرشارش را پس از سال

  .آيند تشنه منانند و طالهاىي را كه در اين كند و كاو به دست آورده بود مهه را يكجا، به خانه كعبه هديه كرد مّكه مى

لب عالوه بر اين مهه مفاخر و مآثر، به خدمت پر افتخارى نايل آمد كه نه تنها افتخارات درخشان خويش، عبداملطّ  - 3
گزارى نسبت به سّيد البشر  شايد هر چه در جهان مباهات و فخريه است مهه را حتت الّشعاع قرار داد و آن مقام خدمت

  .لَّه صلى اهللا عليه و آله استو الّشفيع املشّفع ىف احملشر حمّمد بن عبداللَّه رسول ال

اد و در شهر يثرب در جواىن زندگاىن را بدرود   فرزندش تازه عروسى كرده بود كه به قصد جتارت از مّكه روى به يثرب 
  .گفت

در اين هنگام مهسر جوانش آمنه بنت وهب حامله بود و اين محل مهان امانت مقّدس بود و مهان نور اهلى كه مقّدر بود 
  .ظلمتكده جهان را روشن سازد

   آمنه آن عروس دور از شوهر و دور از مزار مهسر، فرزندش را به دنيا آورد و مقام

  106: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

 اش بود افتاد، عبداملطّلب تا زنده گزارى رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله به عهده عبداملطّلب كه جّد گرامنايه پدرى و خدمت
آورد و جز  بود نواده نازنينش را مهچون جان شريين به آغوش داشت و به هنگام وفات هم جز نام حمّمد نامى به زبان منى

  !!سفارش و وصّيت در حق حمّمد صلى اهللا عليه و آله وصّيىت به فرزندانش نكرد

 بت پرست بودند، احياناً در مردم مّكه خواه قريش و خواه ثقيف و هوازن و خواه بطون ديگر از اعراب، بيشرت - 4
شد، تنها خاندان هاشم به ويژه عبداملطّلب بود كه به دين ابراهيم خليل  ميانشان مسيحى و يهودى هم ديده مى

اش توحيد و عبادتش اطاعت در راه پروردگار يكتا و يگانه بود و اين خود افتخار عظيمى است؛ زيرا  زيست، عقيده مى
  »1« ».پرستان چيزى و خداپرستيدن در ميان بت پرستان چيزى ديگر استخدا پرستيدن در ميان خدا

   عبداملطّلب و محله ابرهه
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. اند آرى، از مناقب و مفاخر عبداملطّلب اميان كامل او به پروردگار بزرگ بود تا آن جا كه وى را در عداد اوصيا بر مشرده
ويران ساخنت كعبه و بر خورد مؤمنانه عبداملطّلب با وى، شاهد داستان محله ابرهه پادشاه حبشه با فيل به مّكه، جهت 

  .صدق گفتار ماست

عبداملطّلب بدون آن كه از اين حادثه كمرتين هراسى به خود راه دهد و ىب آن كه در برابر عظمت و شوكت ظاهرى ابرهه 
ت رفته او را به وى باز گرداند و حفظ خواهد كه شرتان به غار  خود را ببازد و از او تقاضاى بازگشت كند، تنها از او مى

سراجنام مسأله مهان طور كه عبداملطّلب پيش بيىن كرده بود از كار در . كند خانه خدا را به قدرت اليزال اهلى احاله مى
و دادند به عذاب دنيا گرفتار آمده  اى از پرندگان كه لشكر اهلى را تشكيل مى آمده و ابرهه با سپاهيانش به وسيله دسته

   مهگى به هالكت

______________________________  
  .17: خنستني معصوم -)1(

  107: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .رسند مى

  :از سخنان اوست

از پس اين سرا، سراى ديگرى است كه نيكوكار و بد كار جزاى عمل خود . رود تا انتقام خود را پس دهد ظامل از دنيا منى
  .اگر ظامل در اين دنيا به عقوبت نرسد، در آخرت براى او مهّياست. ارندد را دريافت مى

  :گويند عرفاى بزرگ در باب روح و عامل ارواح و مراتب آن مى

بدان كه روح جوهرى بسيط است، مكّمل و حمّرك جسم است در مرتبه نباْت بالطبع و در مرتبه حيواْن باالختيار و در «
رتى ديگر روْح، جوهرى لطيف است و قابل جتّزى و تقسيم نيست و از عامل امر است، بلكه به عبا. مرتبه انساْن بالعقل

خوِد عاِمل امر است، جسْم جوهر كثيف است و قابل جتّزى و تقسيم است و از عامل خلق است، بلكه خوِد عامل خلق 
  .است

  :چون معىن روح را دانسىت اكنون مراتب عامل ارواح را بدان
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و تقّدس خواست كه عامل ارواح را بيافريند به آن زبده نوراىن نظر كرد، آن زبده بگداخت و به جوش  چون خداى تعاىل
آمد، از زبده و خالصه آن زبده روح خامت األنبياء صلى اهللا عليه و آله بيافريد و از زبده و خالصه آن باقى ارواح اولواالعزم 

افريد و از زبده و خالصه آن باقى ارواح انبياء بيافريد و از خالصه آن بيافريد و از زبده و خالصه آن باقى ارواح رسل بي
باقى ارواح اوليا بيافريد و از خالصه آن باقى ارواح عارفان و از زبده و خالصه آن باقى ارواح زّهاد و از زبده و خالصه 

از زبده و خالصه آن باقى ارواح بد دينان  آن باقى ارواح عّباد بيافريد و از زبده و خالصه آن باقى ارواح مؤمنان بيافريد و
  »1« ».بيافريد و از آن پس ارواح كافران و از آن پس ارواح حيوانات و از آن پس ارواح نباتات بيافريد

______________________________  
  .50: زبدة احلقايق -)1(

  108: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  حمّمد آن كه گفتش ايزد پاك
 

  نبودى خلقت افالك، َلْوالك

 هنوز آدم درون آب و گل بود
 

 كه او مبعوث حق از جان و دل بود

 اگر چه چون بشر جلوه گر آمد
 

 مالئك را سراسر رهرب آمد

 به صورت چون بشر معىن ملك بود
 

 نه بلكه عّلِت بوِد فلك بود

  كسى كورا بشر دانست يا گفت
 

  خطا كرد و خطا ديد و خطا گفت

  

   بشارات حق بر وجود حمّمد صلى اهللا عليه و آله

  .ها بشارت داد خداوند مهربان به وسيله كتب آمساىن و انبياى بزرگوارش، ظهور حضرت ختمى مرتبت را به متام اّمت

شود، بناى اين كتاب بر اين است كه براى نشان دادن هر حقيقىت راه  نقل متام آن بشارات بدون شك چند جمّلد مى
  .شود اى از معارف اشاره مى اختصار بپيمايد، از اين جهت در اين زمينه به آياتى از قرآن و پاره
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   تقاضاى ظهور حممد صلى اهللا عليه و آله

  

هاىي از حضرت رّب  ترين بنا در آفرينش است درخواست ابراهيم و امساعيل عليهما السالم پس از بناى كعبه كه معنوى
ا، ظهور مجال و جالل حمّمد صلى اهللا عليه و آله در حيات انساىن بوداألرباب داشتند، از مجل   :ه آ

  »1« »ِهْم ِإنََّك أَْنَت اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ َربـََّنا َوابـَْعْث ِفيِهْم َرُسوًال ِمنـُْهْم يـَتـُْلوا َعَلْيِهْم آيَاِتَك َويـَُعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َويـُزَكِّي

ميان آنان پيامربى از خودشان برانگيز، كه آيات تو را بر آنان خبواند و آنان را كتاب و حكمت بياموزد و  در! پروردگارا
  هاى ظاهرى و از آلودگى[

______________________________  
  .129): 2(بقره  -)1(

  109: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .ر و حكيمىناپذي پاكشان كند؛ زيرا تو تواناى شكست]  باطىن

  :كنند كه فرمود اين درخواست آن قهرمان توحيد و فرزندش در حّق پيامرب بود؛ لذا از آن حضرت روايت مى

  »1« .أنَا َدْعَوُة إْبراهيمَ 

  .من دعاى ابراهيمم

   هدف از بعثت پيامرب صلى اهللا عليه و آله

كنند سه هدف براى  اسالم صلى اهللا عليه و آله را مىدر آيه فوق پس از آن كه ابراهيم و امساعيل تقاضاى ظهور پيامرب «
  :دارند بعثت او بيان مى

اى  ها در پرتو آيات گريا و جّذاب و كوبنده خنست تالوت آيات خدا بر مردم؛ اين مجله اشاره به بيدار ساخنت انديشه
  .كند له آن، ارواح خفته را بيدار مىشود و او به وسي است كه از جمراى وحى بر قلب پيامرب صلى اهللا عليه و آله نازل مى
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از ماده تالوت، در لغت به معىن پى در پى آوردن چيزى است و هنگامى كه عباراتى را پشت سر هم و روى » يتلو«
اى است براى  كند؛ بنابر اين تالوت منّظم و پى در پى مقّدمه نظام صحيحى خبوانند، عرب از آن تعبري به تالوت مى

  .مادگى براى تعليم و تربيتبيدارى و اجياد آ

مشرد، چرا كه تا آگاهى حاصل نشود تربيت كه مرحله سّوم است صورت  سپس تعليم كتاب و حكمت را هدف دّوم مى
  .گريد منى

تفاوت كتاب و حكمت ممكن است در اين جهت باشد كه كتاب اشاره به كتب آمساىن است و اّما حكمْت علوم و 
  .شود يج احكام است كه از طرف پيامرب تعليم مىها و اسرار و علل و نتا دانش

______________________________  
  .396/ 1: ؛ تفسري امليزان232/ 1: ؛ املناقب، ابن شهر آشوب59، باب 62/ 38: حبار األنوار -)1(

  110: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ه در لغت هم به معىن منّو دادن و هم به معىن پاكسازى تزكي. دارد سپس آخرين هدف را كه مسأله تزكيه است بيان مى
اىي بعثت پيامرب معّرىف شده  آمده است و به اين ترتيب تكامل وجود انسان در جنبه هاى علمى و عملى به عنوان هدف 

  .است

ام وخطاهاى فراوان و  از اين گذشته اين نكته قابل توّجه است كه علوم بشر حمدود است و آميخته با هزاران نقطه ا
  !تواند دقيقاً اميدوار باشد چرا كه خطاهاى خود وديگران را ديده است داند گاهى منى نسبت به آنچه مى

اند به ميان مردم بيايند، خطاهايشان  اينجاست كه بايد پيامربان باعلوم راستني وخاىل از هر گونه خطاكه از مبدأ وحى گرفته
ا بياموزند و آنچه را كه مى منىرا برطرف سازند، آنچه را كه  ا اطمينان خاطر دهند دانند به آ   .دانند به آ

دهد  موضوع ديگرى كه در اين رابطه الزم به ياد آورى است اين است كه نيمى از شخصّيت ما را عقل و خرد تشكيل مى
هم خرد ما بايد . مي نياز به تربيت هم دارميو نيمى را غرايز و اميال؛ به مهني دليل ما به مهان اندازه كه نياز به تعليم دار 

لذا پيامربان هم معّلمند، هم مرّىب، هم آموزش . تكامل يابد و هم غرايز دروىن ما به سوى هدف صحيحى رهربى شوند
  »1« ».اند و هم پرورش دهنده دهنده
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 110 :ص ..... پيامرب در تورات و اجنيل       110     2 ج    تفسري و شرح صحيفه سجاديه 

   پيامرب در تورات و اجنيل

  

يلِ «   »2« »الَِّذيَن يـَتَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَِّيبَّ اُألمِّيَّ الَِّذي جيَُِدوَنُه َمْكُتوباً ِعنَدُهْم ِيف التَّورَاِة َواِإلجنِْ

در تورات واجنيل ]  اوصافشها و  با مهه نشانه[كه او را نزد خود » ناخوانده درس«مهان كساىن كه از اين رسول و پيامرب 
   يابند، پريوى نگاشته مى

______________________________  
  .سوره بقره 129، ذيل آيه 456/ 1: تفسري منونه -)1(

  .157): 7(اعراف  -)2(

  111: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .كنند مى

اش  وصف رسول و نىب و اّمى ياد كرده و از اين كه دنباله از اين كه رسول خدا صلى اهللا عليه و آله را اسم نربده و با سه
  :فرموده

   الَّذى جيَُِدونَُه َمْكُتوباً ِعْنَدُهْم ِىف التـَّْوراِة َوْاإلْجنيلِ 

  .آيد كه آن جناب در تورات و اجنيل هم به مهني سه وصف معّرىف شده بود به خوىب به دست مى

وٍل يَْأِيت ِمن بـَْعِدي يَاَبِين ِإْسرَائِيَل ِإينِّ َرُسوُل اللَِّه ِإَلْيُكم ُمَصدِّقاً ِلَما بـَْنيَ َيَديَّ ِمَن التـَّْورَاِة َوُمَبشِّرَاً ِبَرسُ َوِإْذ َقاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَميَ 
  »1« »اْمسُُه َأْمحَُد فـََلمَّا َجاَءُهم ِباْلبَـيـَِّناِت َقاُلوا هَذا ِسْحٌر ُمِبنيٌ 
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به يقني من فرستاده خدا به سوى مشامي، تورات را كه ! اسرائيل اى بىن: ه عيسى پسر مرمي گفتهنگامى را ك]  ياد كن[و 
پس هنگامى  . دهم است، مژده مى» امحد«آيد و نامش  كنم و به پيامربى كه بعد از من مى پيش از من بوده، تصديق مى

  !!اين جادوىي است آشكار: داليل روشن براى آنان آورد، گفتند] امحد[كه 

نظريى كه خداوند به توّسط كتب آمساىن و انبياى بزرگوارش، ظهورش را براى تأمني سعادت دنيا و  ببينيد درباره آن انسان ىب
دهد، حمرومان از فيوضات ربّانّيه و مهجوران از عقل و خرد، چه قضاوت امحقانه و نظر ناخبردانه  آخرت مردم بشارت مى

  !دارند

   گوهر يكدانه آفرينش

  واالىي كه گوهر يكدانه درياى آفرينش است، آموزگارى كه دانشش ازمعّلم 

______________________________  
  .6): 61(صف  -)1(

  112: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

تر است، پيامربى كه مقام بزرگ نبّوت به او ختم شده، به نظر آنان ساحر و معجزات و بيّنات  مالئكه و جّن و انس فزون
لعن خدا بر مردم ناآگاه ! و آياتش جادو و جادوگرى است؛ واى كه در برابر اين گونه حيوانات انسان منا چه بايد گفت؟

  .تازند اى كه به عداوت و عمد بر حّق و حقيقت مى و جاهل و قبيله

ق صمد، ُدّر يگانه درياى آخر حمّمد صلى اهللا عليه و آله حمّمد بود، گزين خملوِق واحد احد و برترين پيك پيام آور خّال 
چون خواست انيسى طلبد، » الإله إال اللَّه«خلقت و لُؤُلؤ شاهوار جاودانه حبر عظمت؛ آن كه خدا بود و جز او نبود كه 

را حمّب، حمّمد صلى اهللا » هو«هم او را حمبوب باشد و هم : خلوت مقّدس خويش را كه حبيب او باشد به دو معىن فعيل
جياد فرمود و بدين هسىت خبشى در مشهد قدس ربوىب با نظاره كمال حمّمد در مرتبه حمّىب و در مقام حمبوىب، عليه و آله را ا

  :صنع خويش را به آفرينش اين آدم اعلى، آفرين منود و به متجيدِ 

  »1« »فـََتَباَرَك اللَُّه َأْحَسُن اْخلَاِلِقنيَ 

  .آفرينندگان استپس مهيشه سودمند و بابركت است خدا كه نيكوترين 
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  .از آن ياد فرمود؛ آن كه او مقصود خالق بود و ديگر هر چه هست به طفيل خلقت او موجود

خداوند متعال به آفرينش او، خلق اّول را به ساحت آخر در آورد و رسول خنستني اعظم را به جلوه نّىب آخرين خامت بپرورد 
اد كه در خور او بود نه غري او؛ و از او و پاى پى خجسته آن حضرت اشرف اعلى را بر ختت ارشا د و هدايت واال 

  .زيبنده بود نه از جز او

ايت معرفت كه غري را تاب حتّمل آن  كينه اندازه شرح صدر داد، بدين وجه كه سينه ىب خدايش ىب اش را براى دريافت 
   نباشد و غايت طاعت نسبت به ذات اقدس

______________________________  
  .14): 23(مؤمنون  -)1(

  113: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اد تا بتواند با  -جّل و عال -اهلى ره  از آن حاصل آيد گشايشى به سزا داد و انشراح فؤاد و توّسع قلبش به عطاى 
چون مبعوث گردد و دعوت كرانه، بار گران بار ختم رسالت را بر دوش جان گريد؛  مندى از اين پشتوانه ناحمدود و ىب ره

د بر آزار جاهالن و استهزاى كافران صرب كند و به هر حال و در هر كار جز خداوند را منظور ندارد و اين مجله  را بنياد 
را با صرب و بردبارى و گذشت و پايدارى حتّمل فرمايد تا راه خدا كّالً و جزءاً براى خلق روشن شود و اقدام آماده در آن 

  .لغزش و با صفاى فطرت، صاف و ساده روبه راه گردد قيم، ىبصراط مست

آميز اهلى است به حضرت رسول الّلهى در هر گاه و به مهه وقت،  از اين شرح صدر و سعه قلب كه حاصل احاطه لطف
صدر جناب ها؛ و ما را عقيدت در باب شرح  ها دارد و بيان سوره انشراح كه جزء ُسَور اواخر قرآن كرمي واقع گشته نشان

مصطفوى صلى اهللا عليه و آله مهني است كه خداى تعاىل رسول رهنماى ما حمّمد را كه خامت النّبّيني است و سّيد املرسلني 
مايه دار كرد و حضرتش را به خلوص و   صلى اهللا عليه و آله، از مايه معرفت در حّد اعال و از سرمايه طاعت به قدر اوىف

از سوء قصد تسويالت   مركز دايره حفظ متام و صيانت تاّم، معصوم آفريد و بدين گونه مربّىتقوا خمصوص گردانيد و در 
  .شيطان رجيم برگزيد

بدين صورت كه چون از شري باز گرفته شد برترين ملك و بزرگرتين فرشته خود را شبانه روز با آن آفتاب دل افروز و موّحد 
ش را با آن كه بعون اللَّه تعاىل در باطن امر و در عامل عقل اصًال مشرك سوز، قرين ساخت و بر وى موّكل، تا حضرت
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اساس مكرمت است و رأس فضيلت، در اين سراى ظاهر به طريق مكارم و حماسن اخالق و حمامد صفات روانه سازد و 
  !در اين راه روشن مهراهى منايد

پوييم، نّص افادات وصّى ىب  ست كه به خود مىگوييم و اين طريقه نه راهى ا و اين كالم نه سخىن است كه از خود مى
كند و اين  اين نكته شريف را باز گو مى -عليهما و آهلما صلوات اللَّه امللك العّالم -فاصله حمّمد مصطفى علّى مرتضى

   مطلب

  114: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :فرمايد صراحت مى منايد، آن جا كه درخطبه قاصعه در اين باره به دقيق را گوشزد مى

َطريَق اْلَمكارِِم وَحماِسَن َوَلَقْد قـََرَن اللَُّه ِبِه صلى اهللا عليه و آله ِمْن َلُدْن أْن كاَن َفطيماً أْعَظَم َمَلٍك ِمْن َمالِئَكِتِه َيْسُلُك ِبِه 
ارَهُ  َلُه وَ   .أْخالِق اْلعاملَِ لَيـْ

گرفتند خداوند بزرگرتين فرشته از فرشتگانش را مأمور وى منود تا شبانه   از وقىت رسول خدا صلى اهللا عليه و آله را از شري
  .روز او را در مسري كرامت و حماسن اخالق جهان سوق دهد

   نور حممد صلى اهللا عليه و آله

 زدايد و رذيلت را سياهى است كه جز رونق و روشىن فضيلت آن را اى است كه جز روشناىي علم آن را منى جهل را تاريكى
ا را از ميان برمنى دارد و  كند و شّك و بدگماىن را ابرهاو ظلمت حمو منى هاىي است كه جز اشّعه حقيقت و انوار يقني آ

ا را منى ستمگرى و جتاوز را ُحُجب و پرده سوزاند و فراموش كردن خدا و در نتيجه  هاىي است كه جز تشعشعات عدل آ
و فساد خود را شب تريه و تار و درازى است كه جز سپيده دم، اميان آن  آن فراموش كردن خود و نفع و ضرر و صالح

  .كند هاى سياهش را جز روز روشن و شعاع دامنه دار و گسرتده آن پاره پاره منى شكافد و پرده را منى

مسان حمّمد صلى اهللا عليه و آله نيز آن چنان نورى بود كه شعاعش بر اقطار جهان بشرّيت، چون خورشيد در وسط آ
ها نفوذ كرد، تا افراد  ها عجني شد و به سرعت به عقول راه يافت و در انديشه تابيدن گرفت و اخگرهاىي از اين نور با دل

  .هاى حريت و گمراهى و محاقت و سبك مغزى و ختّبط رهاىي خبشد با اميان را از تاريكى

  ِت ِإَىل النُّوِر َوالَِّذيَن َكَفُرواالّلُه َوِيلُّ الَِّذيَن آَمُنوا ُخيْرُِجُهم ِمَن الظُُّلَما
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  115: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »أَْوِلَياُؤُهُم الطَّاُغوُت ُخيْرُِجونـَُهم ِمَن النُّوِر ِإَىل الظُُّلَماتِ 

نوِر  به سوى] ى جهل، شرك، فسق وفجور[ها  اند؛ آنان را از تاريكى خدا سرپرست و يار كساىن است كه اميان آورده
و كساىن كه كافر شدند، سرپرستان آنان طغيان گرانند كه آنان را از نور به . برد بريون مى] اميان، اخالق حسنه و تقوا[

  .برند ها بريون مى سوى تاريكى

نان، اند كه آ كنند با اين امتياز مشّخص شده از اين جهت افراد با امياىن كه از حضرت حمّمد صلى اهللا عليه و آله پريوى مى
باشند كه عاملند آن جا كه ديگران جاهلند، كاملند آن جا كه ديگران ناقصند، اهل اطمينان  مردمان روشن و با نورانّيىت مى

برند، دادگرند آن جا كه ديگران ستمگرند، حّق خدا و  و يقينند آن جا كه ديگران در اضطراب و شّك و ترديد به سر مى
كنند كه در نتيجه خدا هم خود آنان را از ياد  ه ديگران پروردگارشان را فراموش مىكنند آن جا ك حّق خود را احيا مى

  .برد خودشان مى

و اينها بدان جهت است كه آنان از روزى كه اسالم آوردند از ظلمات جهل و رذيلت و شّك و بد گماىن و جتاوز و 
َناُه َوَجَعْلَنا  »2« ».داشتندستمگرى و گمراهى بريون آمدند و در زير انوار يك زندگى صحيح گام بر  َأَو َمن َكاَن َمْيتاً َفَأْحيَـيـْ

  »3« »َلُه نُوراً َميِْشى ِبِه ِيف النَّاِس َكَمن َمثـَُلُه ِيف الظُُّلَماِت لَْيَس ِخبَارٍِج ِمنـَْها

براى وى نورى قرار دادمي زنده كردمي و ]  به وسيله هدايت و اميان[مرده بود و ما او را ]  از نظر عقلى و روحى[آيا كسى كه 
]  ِى جهل و گمراهى[ها  حركت كند، مانند كسى است كه در تاريكى]  به درسىت و سالمت[تا در پرتو آن در ميان مردم 

  !است و از آن بريون شدىن نيست؟

______________________________  
  .257): 2(بقره  -)1(

  .6: پيام نور -)2(

  .122): 6(انعام  -)3(

  116: ، ص2 و شرح صحيفه سجاديه، جتفسري 
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   سرگذشت پر آشوب

تأليف مرحوم حجة اإلسالم حمّمد صادق فخر » أنيس األعالم«تيرت باال عنواىن است از صاحب كتاب پر قيمت و علمى 
مسيحى بوده و در يك برخورد نوراىن به شرف مكتب سعادتبخش اسالم  »1«  ترين قّسيسني ها از مهم اإلسالم كه سال

  .ّرف شد و در صراط مستقيم اهلى قرار گرفت و در اين راه صدمات فراواىن را حتّمل منودمش

  :نويسد آن مرد بزرگ پس از آن عنوان و تيرت مى

جّد از عظماى قّسيسني نصارى بود و والدتش در كليساى ارومّيه واقع گرديده است و در نزد  مؤّلف اين كتاب أباً َعنْ «
  :معّلمان نصارى در ايّام جاهلّيت حتصيل منوده از آن مجله عظماى قّسيسني و علما و

رآىب يوحّناى كبري و قّسيس يوحنّاى جان و رآىب عاژ و غري ايشان از معّلمان و معّلمات فرقه پروتستنت و ازمعّلمني فرقه  
سّن دوازده سالگى از حتصيل كاتلك رآّىب تالو و قّسيس كوركز و غري ايشان از معّلمني و معّلمات و تاركات الّدنيا كه در 

علم تورات و اجنيل و ساير علوم نصرانّيت فارغ التحصيل و علماً به مرتبه قّسيسّيت رسيده و در اواخر ايّام حتصيل بعد از 
دوازده سالگى خواستم عقايد ملل و مذاهب خمتلفه نصارى را حتصيل منوده باشم، بعد از جتّسس بسيار و زمحات 

در بلدان، خدمت يكى از قّسيسني عظام بلكه مطران واالمقام از فرقه كاتلك رسيده كه بسيار صاحب العاده و ضرب  فوق
قدر و منزلت و شأن و مرتبت بودند و اشتهار متام در مراتب علم و زهد و تقوا در ميان اهل مّلت خود داشت و فرقه  

منودند  سؤاالت دينّيه خود را از قّسيس مزبور مى كاتلك از دور و نزديك از ملوك و سالطني و اعيان و اشراف و رعّيت،
  و به مصاحبت سؤاالت هداياى نفيسه بسيار ارزنده از نقد

______________________________  
  .كشيشان و روحانيون و مبلغان آيني مسيحيت: قّسيسني -)1(

  117: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

منودند در تربّك از او و قبول او هداياى ايشان را و از  داشتند، ميل ورغبت مى مىو جنس از براى قّسيس مذكور ارسال 
منودند و من اصول و عقايد ملل و مذاهب خمتلفه نصرانّيت و احكام فروع ايشان را از حمضر او  اين جهت تشّرف مى

  .منودم، وغري از حقري تالمذه كثريه ديگر نيز داشت استفاده مى
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م مىهر روز در جملس در  رسانيدند و از دخرتان كليسا كه تاركات الّدنيا  س او قريب به چهارصد و يا پانصد نفر حضور 
منودند و اينها را  بودند و نذر عدم تزويج منوده بودند و در كليسا معتكف بودند، مجعّيت كثريى در جملس درس ازدحام مى

  .گويند مى» ربّانتا«به اصطالح نصاراى 

ع تالمذه، با اين حقري الفت و حمّبت خمصوصى داشتند و مفاتيح مسكن و خزاين مأكل و مشرب خود ولكن از ميان مجي
را به حقري سپرده بودند و استثنا نكرده بود مگر يك مفتاح خانه كوچكى را كه به منزله صندوق خانه بود و حقري خيال 

گفتم قّسيس از اهل دنياست و پيش خود  ىمنودم كه آن جا خزانه اموال قّسيس است و از اين جهت با خود م مى
  :گفتم مى

ْنيا ْنيا لِلدُّ   .تـََرَك الدُّ

  .دنيا را ترك كرد به خاطر دنيا

   حممد صلى اهللا عليه و آله در اناجيل اربعه

  

پس مّدتى در مالزمت قّسيس به حنو مذكور مشغول حتصيل عقايد . و اظهار زهدش به جهت حتصيل زخاريف دنياست
در اين بني روزى قّسيس را عارضه رو داد . و مذاهب نصارى بودمي تا اين كه سّن حقري به هفده و هجده رسيدخمتلفه ملل 

تالمذه را بگوى كه من امروز حالت تدريس ! اى فرزند روحاىن: مريض شده و از جملس درس ختّلف منود، به حقري گفت
  .ندارم

  منايند، ه مسائل علوم مىحقري از نزد قّسيس بريون آمدم و ديدم تالمذه مذاكر 

  118: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

در يوناىن كه يوحّنا صاحب اجنيل » پريكلوطوس«در سرياىن » فارقليطا«: باملآل صحبت ايشان منتهى شد به معىن لفظ
بعد : مودنداز جانب عيسى عليه السالم نقل منوده است كه آن جناب فر  16و  15و  14چهارم، آمدن او را در باب 

  .خواهد آمد» فارقليطا«از من 

  :منت آيه اجنيل يوحّنا به زبان اصلى چنني است
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َهْو پارَقليطاُر و خاِر ُقْدَس َهْوِبت شاِر رّبىب ّمشى َهْوِبت ِقلپ لوخوْن ُكل  اّىن ُمهِْز ِملى َعُموُخوْن َكْت ِلْكِسْكو ُخوَن ْيون اينَ 
  »1« .دى ِدمروِن اَلْوُخونْ ِمندى و َهْوِبت َمتِخر و خون كل ِمن

ام وقىت كه با مشا بودم، ليكن فارقليطاى روح حق نصيحت كننده است و مشا را به سوى حق  ها را با مشا گفته اين حرف
و هر چيز را به مشا ياد خواهد داد و هر آنچه را  » كند مرا تصديق مى«فرستد  خواند كه پدر، او را به اسم من مى مى

  .مشا خواهد آوردام به ياد  گفته

پس گفتگوى ايشان در اين باب، بزرگ و جدال ايشان به طول اجناميد، صداها بلند و خشن شد و هر كسى در اين باب 
  .رأى عليحده داشت و بدون حتصيل فايده از اين مسأله منصرف گرديده و متفّرق گشتند

امروز در غيبت من چه مباحثه و گفتگو ! روحاىناى فرزند : پس حقري نيز نزد قّسيس مراجعت منودم، قّسيس گفت
از براى او تقرير و بيان منودم و اقوال هر يك از تالمذه را در » فارقليطا«داشتند؟ حقري اختالف قوم را در معىن لفظ  مى

تيار كردم، خمتار فالن مفّسر و قاضى را اخ: اين باب شرح دادم، از من پرسيد كه قول مشا در اين باب چه بود؟ حقري گفتم
اى لكن حّق واقع خالف مهه اين اقوال است؛ زيرا كه معىن و تفسري اين اسم شريف را در اين  تقصري نكرده: قّسيس گفت
  زمان به حنو

______________________________  
  .4، باب 27 -25: اجنيل يوحّنا -)1(

  119: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ا نيز اندكدانند مگر  حقيقت منى   .راسخان در علم، از آ

رت مى! اى پدر روحاىن: هاى شيخ مدّرس انداخته و گفتم پس حقري خود را به قدم داىن كه اين حقري از  تو از مهه كس 
و سعى را دارم و كمال تعّصب و تديّن را در نصرانّيت دارم، به ) اميد(بدايت عمر تا كنون در حتصيل علم كمال انقطاع 

شود اگر مشا احساىن مناييد و معىن اين اسم  اوقات صالة و وعظ، تعطيلى از حتصيل و مطالعه ندارم، پس چه مىجز در 
  !شريف را بيان فرماييد؟

واللَّه تو اعّز ناسى در نزد من و من هيچ چيز را از مشا ! اى فرزند روحاىن: شيخ مدّرس به شّدت گريست بعد گفت
معىن اين اسم شريف، فايده بزرگى است و ليكن به جمّرد انتشار معىن اين اسم متابعان  مضايقه ندارم، اگر چه در حتصيل
مگر اين كه عهد مناىي در حال حيات و ممات من اين معىن را اظهار نكىن، يعىن اسم ! مسيح، من و تو را خواهند كشت
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ات از براى اقارب و تابعان من، و دور مرا نربى؛ زيرا كه موجب صدمه كّلى است در حال حيات از براى من و بعد از مم
  !!نيست كه اگر بدانند اين معىن از من بروز كرده است قرب مرا بشكافند مرا آتش بزنند

پس اين حقري قسم ياد منودم كه واللَّه العلّى العظيم، به خداى قاهر، غالب، مهلك، مدرك، منتقم و به حّق اجنيل و عيسى 
هاى ُمنَزله از جانب خدا و به حّق قّديسني و قّديسات، من  و صلحا و به حّق مجيع كتابو مرمي و به حّق متامى انبيا 

  :پس از اطمينان گفت. هرگز افشاى راز مشا را خنواهم كرد، نه در حال حيات و نه بعد از ممات

پس مفتاح آن خانه  . استباشد يعىن به معىن امحد و حمّمد  اين اسم از امساى مباركه پيغمرب مسلمني مى! اى فرزند روحاىن
حقري چنني  . دِر فالن صندوق را باز كن، فالن و فالن كتاب رانزد من بياور: كوچك سابق الذّكر را به من داد و گفت

ها را نزد ايشان آوردم، اين دو كتاب به خّط يوناىن و سرياىن قبل از ظهور حضرت ختمى مرتبت با قلم بر  كردم و كتاب
  در دو كتاب مذكور لفظ پوست نوشته شده بود و

  120: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  !را به معىن امحد و حمّمد صلى اهللا عليه و آله ترمجه منوده بودند» فارقليطا«

بدانكه علما و مفّسران و مرتمجان مسيحيه قبل از ظهور حضرت حمّمد صلى اهللا عليه و آله ! اى فرزند روحاىن: بعد گفت
  .د كه به معىن امحد و حمّمد صلى اهللا عليه و آله استاختالىف نداشتن

ها را از براى بقاى رياست خود و حتصيل  بعد از ظهور آن جناب قّسيسني و خلفا متامى تفاسري و كتب لغت و ترمجه
ين اسم اموال و جلب منفعت دنيويّه و عناد و حسد و ساير اغراض نفسانّيه حتريف و خراب منودند و معىن ديگر از براى ا

  !شريف اخرتاع منودند كه آن معىن اصًال و قطعاً مقصود صاحب اجنيل نبوده و نيست

گردد كه وكالت  از سبك و ترتيب آياتى كه در اين اجنيل موجود حالّيه است اين معىن در كمال سهولت و آساىن معلوم مى
نيز منظور نبوده؛ زيرا كه  »1« الّدار يوم و شفاعت و تعّزى و تسّلى، منظور صاحب اجنيل شريف نبوده و روح نازل در

  :فرمايد منايند به رفنت خود و مى را مشروط و مقّيد مى» فارقليطا«جناب عيسى آمدن 

زيرا كه اجتماع دو نّىب مستقّل صاحب شريعت عاّمه در زمان واحد جايز نيست  »2« .خنواهد آمد» فارقليطا«تا من نروم 
ر كه مقصود از آن روح القدس است كه او با بودن جناب عيسى عليه السالم و حواريّون به خالف روح نازل در يوم الّدا

  .از براى آن جناب و حواريّون نازل شده بود
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  :در باب سّوم از اجنيل خود كه مى گويد» اجنيل مّىت «مگر فراموش كرده قول صاحب اجنيل اّول را 

ر اردن بريونمهان كه عيسى عليه السالم بعد از تعميد يافنت از حي    ياى تعميد دهنده از 

______________________________  
روز پنطيكاست، معروف است كه به عقيده مسيحيان در آن روز روح القدس به شّدت هر : مقصود از آن -)1(

: اعمال رسوالن(اند  متامرت به مانند وزش بادى به حواريّون نازل شده و فارقليطاى موعود را هم به مهان روز تفسري كرده چه
  ).12 -1، 2باب 

  .16، باب 7: اجنيل يوحّنا -)2(

  121: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

و مهچنني با بودن خود جناب عيسى عليه السالم، روح  »1« .آمد، روح القدس در صورت كبوتر بر آن جناب نازل شد
  :ّول در باب دهم از اجنيل خود تصريح منوده استاز براى دوازده شاگرد نازل شده بود چنانچه صاحب اجنيل ا

فرستاد ايشان را بر اخراج ارواح پليده و شفا دادن هر  جناب عيسى در هنگامى كه دوازده شاگرد را به بالد اسرائيلّيه مى
  .مرضى و رجنى قّوت داد

بندد و قّوه روحاىن  كارها صورت منى  مقصود از اين قّوه، قّوه روحاىن است نه قّوه جسماىن؛ زيرا كه از قّوه جسماىن اين
  .عبارت از تأييد روح القدس است

  :فرمايد و در آيه بيستم از باب مذكور جناب عيسى عليه السالم خطاب به دوازده شاگرد مى

  .و مقصود از روح پدر مشا مهان روح القدس است. زيرا گوينده مشا نيستند بلكه روح پدر مشا در مشا گوياست

م از اجنيل خود، پس دوازده شاگرد خود را طلبيده به ايشان  صاحب اجنيل سّيم تصريح مىو مهچنني  منايد در باب 
  .قدرت و اقتدار بر مجيع ديوها و شفا دادن امراض عطا فرمود

ا را جفت : (و مهچنني در باب دهم صاحب اجنيل سّيم گويد در باره آن هفتاد شاگردى كه جناب عيسى عليه السالم آ
  .ايشان مويّد به روح القدس بودند) فت فرستادج
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  .كنند اى خداوند، ديوها هم به اسم تو اطاعت ما مى: آن هفتاد نفر با خّرمى برگشتند و گفتند: فرمايد و در آيه هفده مى

مسيح روح القدس بود اين كالم از جناب » فارقليطا«پس نزول روح مشروط به رفنت مسيح نبود، اگر منظور و مقصود از 
غلط و فضول و لغو خواهد بود، شأن مرد حكيم نيست كه به كالم لغو و فضول تكّلم منايد تا چه رسد به نّىب صاحب 

  »فارقليطا«الشأن و رفيع املنزله مانند جناب عيسى عليه السالم، پس منظور و مقصودى از لفظ 

______________________________  
  .3، باب 16: اجنيل مىت -)1(

  122: ، ص2  و شرح صحيفه سجاديه، جتفسري

  .معىن اين لفظ نيز مهني است و بس. نيست مگر امحد و حمّمد

دين نصارى منسوخ است به سبب ظهور شرع ! اى فرزند روحاىن: گوييد؟ گفت مشا در باب نصارى چه مى: حقري گفتم
  !!شريف حضرت حمّمد صلى اهللا عليه و آله و اين لفظ را سه مرتبه تكرار منود

  اىل اللَّه كدام است؟  در اين زمان طريقه جنات و صراط مستقيم ُمؤّدى: من گفتم

  .طريقه جنات و صراط مستقيم اىل اللَّه منحصر است در متابعت حمّمد صلى اهللا عليه و آله: گفت

  !!اى واللَّه، اى واللَّه، اى واللَّه: آيا متابعني آن جناب از اهل جناتند؟ گفت: گفتم

مانع مشا از دخول در دين اسالم و متابعت سّيد األنام چيست؟ و حال آن كه مشا فضيلت دين اسالم را : پس گفتم
  خوانيد؟ دانيد و متابعت حضرت ختمى مرتبت را طريقة النجاة و صراط املستقيم املؤّدى اىل اللَّه مى مى

رديدم مگر بعد از كرب سن و اواخر عمر و من بر حقيقت دين اسالم و فضيلت آن برخوردار نگ! اى فرزند روحاىن: گفت
توامن ترك منامي، عّزت و اقتدار مرا در ميان نصارى  درباطن من مسلمامن و ليكن به حسب ظاهر اين رياست و بزرگى را منى

م، اجلمله ميلى از من به دين اسالم بفهمند مرا خواهند كشت و بر فرض اين كه از دست ايشان جنات يافت بيىن، اگر ىف مى
ا  سالطني مسيحّيه مرا از سالطني اسالم خواهند خواست به عنوان اين كه خزاين كليسا در دست من است و در آ

ا برده خيانىت كرده دامن كه سالطني و بزرگان اسالم از من  ام، مشكل مى ام و خبشيده ام و خورده ام و يا چيزى از آ
خوشا به حالت، جان : ميان اهل اسالم و گفتم من مسلمامن، خواهند گفتنگهدارى كنند و بعد از مهه اينها، فرضاً رفتم 
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اى بر ما مّنت مگذار؛ زيرا كه به دخول در دين حق و مذهب هدى خود را از عذاب  خود را از آتش جهّنم جنات داده
  !اى خالص منوده

مانان كه عامل به لغت ايشان نيز نيست از براى من نان و آب خنواهد بود، پس اين پريمرد در ميان مسل! اى فرزند روحاىن
  در كمال فقر و پريشاىن و مسكنت و

  123: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

فالكت و بد گذراىن عيش خواهم منود و حق مرا خنواهند شناخت و حرمت مرا نگاه خنواهند داشت و از گرسنگى در 
ترسم كه طاقت شدايد و مصايب  من مى »1« .از دنيا خواهم برد ها رخت ها و ويرانه ميان ايشان خواهم مرد و در خرابه

دنيا را نداشته باشم، آن وقت نه دنيا دارم و نه آخرت و من حبمداللَّه در باطن از متابعان حمّمد صلى اهللا عليه و آله 
  .باشم مى

  :پس شيخ مدّرس گريه كردند و حقري هم گريستم، بعد از گريه بسيار گفتم

  كىن كه داخل اسالم بشوم؟ آيا مرا امر مى! اى پدر روحاىن

خواهى البّته بايد دين حق را قبول مناىي و چون جواىن، دور نيست كه خدا اسباب دنيويّه را  اگر آخرت و جنات مى: گفت
ر كنم، در روز قيامت شاهد من باشى كه من د هم از براى تو فراهم آورد و از گرسنگى منريى و من مهيشه تو را دعا مى

توانند دست از  باطن مسلمان و از تابعان خري األنامم و اغلب قّسيسني در باطن حالت مرا دارند، مانند من بدخبت منى
  .اى نيست در اين كه امروز در روى زمني دين اسالم دين خداست رياست دنيويّه بردارند و اّال هيچ شّك و شبهه

تقريرات را از شيخ مدّرس شنيدم، نور هدايت و حمّبت حضرت خامت  چون اين حقري دو كتاب سابق الذكر را ديدم و اين
األنبياء صلى اهللا عليه و آله به طورى بر من غالب و قاهر گرديد كه دنيا و مافيها در نظر من مانند جيفه مردار گرديد، 

شيخ مدّرس را وداع كرده،  حمّبت رياسِت پنج روزه دنيا و اقارب و وطن پا پيچم نشد، از مهه قطع نظر منوده مهان ساعت
به التماس شيخ مدّرس مبلغى هديه به من خبشيدند كه خمارج سفر من باشد، مبلغ مزبور را از شيخ قبول كرده عازم سفر 

  .آخرت گرديدم

______________________________  
عشق است، اگر پري مرد اسالم دين حمّبت و عشق و آيني تقوا و تعاون و مكتب صفا و سالمت و مدرسه وفا و  -)1(
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شد و مردم مؤمن حرمت او را تا حلظه آخر عمرش  به آيني حق گرويده بود با كمال اشتياق از او پذيراىي و نگهدارى مى
  .آنچه را به فخر اإلسالم گفته برخاسته از ترس و ناشى از سوء ظن و معلول رياست پرسىت او بود. داشتند نگاه مى

  124: ، ص2 ، جتفسري و شرح صحيفه سجاديه

چيزى مهراه نياوردم مگر دو سه جلد كتاب، هر چه داشتم از كتاخبانه و غريه مهه را ترك منوده بعد از زمحات بسيار نيمه 
شىب وارد بلده ارومّيه شدم، در مهان شب رفتم درب خانه حسن آقاى جمتهد مرحوم مغفور، بعد از اين كه مستحضر 

ات حقري خيلى مسرور وخوشحال گرديدند و از حضور ايشان خواهش منودم كه كلمه ام از مالق آمده شدند كه مسلمان
طيّبه و ضروريّات دين اسالم را به من القا و تعليم منايند و مهه را به حقري القا و تعليم منودند و به خّط سرياىن نوشتم كه 

بادا اقارب ومسيحّيني بشنوند و مرا اذّيت  فراموشم نشود و هم مستدعى شدم كه اسالم مرا به كسى اظهار ننمايند كه م
كنند و يا اين كه وسواس منايند، بعد شبانه به محّام رفته غسل توبه از شرك وكفر منودم، بعد از بريون آمدن از محّام جمّدداً  

  .كلمه اسالم را بر زبان جارى منوده ظاهراً و باطناً داخل دين حق گرديدم

  »1« »انَا ِهلَذا َوَما ُكنَّا ِلنَـْهَتِدَي َلْوَال أْن َهَدانَا اللَّهاحلَْْمُد للَِّه الَِّذي َهدَ 

  يافتيم، كرد هدايت منى هدايت كرد و اگر خدا ما را هدايت منى] نعمت ها[ها ويژه خداست كه ما را به اين  و مهه ستايش

]  

   حكاياتى ديگر از فخر االسالم

  

و بعد از شفا از مرض ختان، . در كفر منردم و مشرك و مثلِّث از دنيا نرفتممنامي كه  خدا را به صد هزار زبان تشّكر مى] 
مشغول قرآن خواندن و حتصيل علوم اهل اسالم گرديده و بعد به قصد تكميل علوم و زيارت، عازم عتبات عاليات  

ت گذرانيدم و خدا را گرديدم، پس از زيارت و تكميل حتصيل در خدمت اساتيد گرامى مّدتى عمر خود را در تعّلم و زيار 
  .به عبادت حق در آن امكنه شريفه عبادت منودم

   و جنف اشرف و كاظمني و ُسرََّمنْ   سواحنى كه در ايّام توّقف در كربالى معّلى



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

 

______________________________  
  .43): 7(اعراف  -)1(

  125: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .افتاد گفتىن و نوشتىن نيستَرأى از براى اين حقري اتّفاق 

از مجله روز غدير خم در خدمت حضرت امرياملؤمنني صلوات اللَّه عليه، عامل ارواح و برزخ و آخرت در روز روشن از براى 
حقري منكشف شد، ارواح مقّدسني و صلحاء از براى حقري جمّسم شدند كه تفصيلش نوشتىن نيست و مكّرر حضرت خامت 

عليه و آله حضرت صادق عليه السالم و ساير ائمه طاهرين عليهم السالم را در عامل رؤيا ديدم و از األنبياء صلى اهللا 
  .ارواح مقّدسه ايشان استفاده و استفاضه منودم

از آن مجله بيست و شش مسأله در اصول و فروع از براى اين حقري مشكل شده بود و علما در اين مسائل بياناتى 
ا را از خدا خواستم و متوّسل به باطن فرمودند كه قلب حق منى ري ساكت شود و از اضطراب بريون بيايد، كشف آ

ها حضرت رسول صلى اهللا عليه و آله با حضرت  حضرت خامت األنبياء صلى اهللا عليه و آله گرديدم تا اين كه شىب از شب
اهللا عليه و آله استدعا منودم، صادق عليه السالم به خواب من آمدند و كشف آن مسائل را از حضرت رسول صلى 

  !مشا جواب بگوييد! اى فرزند: حضرت رسول صلى اهللا عليه و آله به حضرت صادق عليه السالم فرمودند

پس آن جناب مسائل را از براى حقري كشف فرمودند وحقيقت مذهب اثنا عشريّه از براى اين حقري ثابت و حمّقق  
  »1« ».گرديد

  اى گهر تاج فرستادگان
 

  تاج ده گوهر آزادگان

  آدم و نوحى، نه، به از هر دوى
 

  ُمرسله يك گره از هر دوى

  

 آدم از آن دانه كه شد هيضه دار
 

 توبه شدش گلشكر خوشگوار

نش بوى توست   توبه دل در 
 

  گلشكرش خاك سر كوى توست
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 نوح كه لب تشنه به حيوان رسيد
 

 چشمه غلط كرد و به طوفان رسيد

 براهيم چو راى اوفتادمهد 
 

 نيم ره آمد دو سه جاى اوفتاد

  

______________________________  
  .22 -6/ 1: أنيس األعالم -)1(

  126: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  چون دل داوود نفس تنگ داشت
 

  در خور اين زير مب آهنگ داشت

  داشت سليمان ادب خود نگاه
 

  اين كاله مملكت آلوده جنست

 يوسف از آن چاه عياىن نديد
 

 جز رسن و َدْلو نشاىن نديد

  خضْر عنان زين سفر خشك يافت
 

  دامن خود تر شده چشمه يافت

ى ديد دست   موسى از اين جام 
 

  شيشه به ُكه پايه أِرىن شكست

 عزم مسيحا نه به اين دانه بود
 

مِىت خانه بود  كو ز درون 

  جان من استخاك تو خود روضه 
 

  روضه تو جان جهان من است

  كشم  نظامى  خاك تو در چشم
 

  غاشيه بر دوش غالمى كشم

  بر سر آن روضه چون جان پاك
 

  خيزم و چون باد و نشينم چو خاك
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  )نظامى(

   والدت پيامرب صلى اهللا عليه و آله

گشود و شبستان حيات را با داشنت مهسرى چون آمنه روشن عبداللَّه با ازدواج خود فصل جديدى از زندگى به روى خود  
  .كرد پيش گرفت ساخت و پس از چندى براى جتارت، راه شام را مهراه كارواىن كه از مّكه حركت مى

  .زنگ حركت نواخته شد و كاروان به راه افتاد و صدها دل را نيز مهراه خود برد

اى به منظور استقبال  پس از چند ماه طالئع كاروان آشكار گشت، عّده. منود در اين وقت آمنه دوران حاملگى را طى مى
از خويشان و كسان خود تا بريون شهر رفتند، پدر پري عبداللَّه در انتظار پسر است، ديدگان كنجكاو عروسش نيز عبداللَّه 

لع شدند كه عبداللَّه موقع كرد، متأسفانه اثرى از او در ميان نبود و پس از حتقيق مطّ  را در ميان كاروان جستجو مى
استماع اين خرب . مراجعت در يثرب مريض شده و براى رفع خستگى و اسرتاحت در بني خويشان خود توّقف كرده است

  .هاىي از اشك در چشمان او به وجود آمد آثار اندوه و تأثّر در پيشاىن او پديد آورده و پرده

  127: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ملطّلب، بزرگرتين فرزند خود حارث را مأمور كرد كه به يثرب برود و عبداللَّه را مهراه خود بياورد، وقىت وى وارد مدينه عبدا
حارث پس از . شد اّطالع يافت كه عبداللَّه يك ماه پس از حركت كاروان با مهان بيمارى، چشم از جهان بر بسته است

آنچه از عبداللَّه . د و مهسر عزيزش را نيز از سرگذشت شوهرش مطّلع ساختمراجعت جريان را به عرض عبداملطّلب رسان
باقى مانده فقط پنج شرت و تعدادى گوسپند و يك كنيز به نام اّم أْميَن بود كه بعدها پرستار پيغمرب صلى اهللا عليه و آله 

هاى حق پناه بود پيش از آن   هاى آگاه و دل با ارحتال عبداللَّه، پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله كه پدر جان »1« ».شد
كه از مادر متوّلد گردد از پدر يتيم ماند، يتيم ماند تا از حال ىب پدران عمًال آگاهى يابد و در آينده به غمگسارى 

يتيم تر ادراك منايد؛  يتيمان ّمهت گمارد؛ يتيم ماند تا رمحت خدا را بيشرت در يابد و عنايت حق تعاىل را بر وجهى كامل
ماند تا با حمرومّيت از دامان عاطفت پدر در كنف مرمحت پروردگار موجودّيىت را كه بايد بيابد و بسان دّر يتيم اين گوهر  

اى گنجينه آفرينش هر وقت و در هر حال دست رمحت خدا را تو گوىي احساس كند و اين لؤلؤ شاهوار خلقت ىب  گران 
د و در فضاى ملكوت اعلى كه از آن اوست بال ّمهت گشايد، با استفاضه از واسطه از سرچشمه قدرْت فيض فضيلت ياب

  .حْق رمحت باز يابد و به مجيع ما سوى اللَّه افاضه فرمايد
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عبداللَّه رفت و مهسرش را تنها گذاشت هر چند تنهاى تنها هم نبود كه كودكى در جوف خويش داشت، كودكى كه به 
  .گشت شد و به حوزه والدت نزديك و نزديكرت مى گرت مىُمين احسان خدا هر روز بزرگ و بزر 

از سوى ديگر آمنه، آن ُدّر صدف عّفت و عصمت و وقار و اميان و صرب و استقامت و صفا و وفا تنها نبود كه خدا با 
با كودك آمنه   او بود، خداى حمّمد صلى اهللا عليه و آله او را وانگذاشته بود، خداى عامل او را ترك نگفته بود، چه، خدا را

   كارها بود و هدايت

______________________________  
  .118: فروغ ابدّيت -)1(

  128: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

از اين رهگذر بود كه آن بانوى بزرگوار هر چند در آن اوقاْت سوگواِر در گذشت . عامليان به ارشاد و عنايت او وابسته بود
شوهر حمبوب و عاىل مقدار خويش بود وىل باطن جانش را نشأه نشاطى بسيط در بر گرفته و حاّق روحش را زالل لّذتى 

ها  ش جان آگاه در باره اين طفل كه در اندرون خويش حمفوظ داشت بشارتعميق سرياب كرده بود، چرا؟ زيرا كه به گو 
د به : يافت، مگر نه صريح قرآن است كه خداوند به مادر موسى وحى فرمود ها مى شنيد و مژده مى تا او را به صندوقى 

  !آب افكند و در سينه امواج به دست رمحت اهلى باز سپارد؟

چه افتاده كه اين در، بر . ّم، جان عزيز كليم خويش موسى عليه السالم را حراست منودآرى، خدا بود كه بدين اهلام تا
مادر موسى گشاده و بر والده معّظمه حمّمد مصطفى صلى اهللا عليه و آله كه نقد جان موسى و عيسى و ديگر انبيا و 

  اوصيا وابسته پاى ّمهت اوست، فروبسته باشد؟ آخر چرا؟

  .فتوح بر او مفتوح بود و گشايش يافته نه مسدود و فروبستهو چنني بود كه باب اين 

! داشت كه هان به هوش باش ها دريافت مى مادر پاكدامن نّىب خامت صلى اهللا عليه و آله به اهلام رّب العاملني به جان، مژده
مّلت، ساالر عامل است  بار كه تو در درون خويش بر پشت جان مهوار دارى سّيد اين اّمت است و چراغ اين اين بار گران

  .و مرشد بىن آدم

ات را واال  ات سبز است و َسَلف رفته اى بانوى مصيبت رسيده و رجنيده، دل فارغ دار كه به يارى پروردگار جاى سوخته
  .َخَلفى كه خليفه حّق است و بشري و نذير آدميان و عامليان به طور مطلق
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كار او انديشه روا مدار كه رمحت اهلى به دو دست قدرت نامتناهى نگهبان او را از شّر باطلى به خداى صمد واگذار و در 
  .اوست

  ديد، حمفوف به نور بود و مسرور و ها مى شنيد و جلوه ها مى آمنه عليها السالم بانگ

  129: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

؛ جان طاهر امحدى پاى در ركاب ظهور رسيد و نوباوه افضال آفريدگار به مآل حال شكور، دوران محل به كمال مى
داشت و جهان دست بر فرتاك سرور، ضاللت در فضاى حمو در حال رفنت بود و حمّمد صلى اهللا عليه و آله به ُمين اثبات 

  .حق در كاِر آمدن

  .نداها را آغاز بود و گوىي اجنامى نبود كه سر اجنام خري استغراق در اهلامات خداوند خريات و حسنات است

او را نيز آغاز خري و اجنام خري و ابتدا حممود و انتها مسعود بود كه اگر نبود دست قلمزن تقدير اعال، آن عاىل گهر واال 
 ».خواست راخاّص او منى  داشت و اين موهبت عظمى را، مادر ستوده خصال حمّمد مصطفى صلى اهللا عليه و آله مقّرر منى

»1«  

   آله در كالم ابن هشاموالدت پيامرب صلى اهللا عليه و 

  

  :گويد مى »سريه نبويّه« ابن هشام در

مهانا تو به سرور اين اّمت : چون به رسول خدا باردار شدم به من گفته شد: گفت آمنه دخرت وهب، مادر رسول خدا مى
  :اى، پس هر گاه توّلد يافت بگو باردار شده

  »2« .اعيُذُه ِباْلواِحِد ِمْن َشرِّ ُكلِّ حاِسدٍ 

  .دهم را از شّر هر حاسدى به خداى يكتا پناه مىاو 

   والدت پيامرب صلى اهللا عليه و آله در كالم جملسى
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  :گويد مى »مرآت العقول«  عّالمه جملسى در كتاب«

شيعه امامّيه بر اميان ابوطالب و آمنه دخرت وهب و عبداللَّه بن عبداملطّلب اجداد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله تا آدم 
  .يه السالم امجاع دارندعل

  :فرمايد آمنه بنت وهب آن جمسمه عّفت و تقوا و وقار و فضيلت مى

______________________________  
  .9: طلعت حق -)1(

  .459، حديث 301/ 8: ؛ الكاىف135/ 1: السرية النبوية، ابن هشام -)2(

  130: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ا و زمني را روشن منودبه هنگامى كه نطفه او    .از عبداللَّه به من منتقل شد نورى از او ساطع گرديد كه آمسا

ها بود كه عرب به بالى قحط گرفتار بودند، بعد از انتقال آن نور به آمنه، باران باريد و مردم در فراواىن نعمت شدند  سال
ادند  سنه فتح تا جاىي كه آن سال را   .نام 

است، ساىل كه ابرهه با پيالن بسيار   الفيل عام  اهلى و سرمايه ربّاىن و جلوه حّق و حقيقت، معروف بهسال والدت آن مايه 
  »1« ».براى خراب كردن خانه كعبه آمد و خود و لشگرش به حجاره سّجيل معّذب شدند

   والدت پيامرب صلى اهللا عليه و آله از زبان مادر گراميش

  

چه نيكوست كه واقعه والدت را از زبان پاك مادرش . عه هفدهم ربيع األّول بودوالدت آن حضرت نزديك طلوع صبح مج
  :حضرت آمنه بشنويد

  :فرمايد آن عفيفه با فضيلت مى
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دانستم كه پا به ماه هستم، نگران نبودم، در آن شب از غروب هنگام درد  چند روزى بر من گذشت كه ناراحت بودم، مى
طاق خود به پشت افتاده بودم، به شوهر جوامنرگم عبداللَّه و به تنهاىي و غربت خودم  من افزون شد و من تك و تنها در ا

رخيتم و معهذا خيال داشتم  كردم، شايد آهسته آهسته اشك هم مى ام فكر مى كه دور از سرزمني يثرب در َبْطحا افتاده
ه صورت تصميمى در نيامده بود، از كجا كه اين برخيزم دخرتان عبداملطّلب را به كنار بسرتم خبوامن، اّما هنوز اين خيال ب

  .درد، درد حياض باشد

اند و با هم  ناگهان به گوشم آواىي رسيد كه بسيار به دمل خوش آمد، صداى چند زن را شنيدم كه بر بالينم نشسته
  .كردند كنند، درباره من صحبت مى صحبت مى

______________________________  
  .233 /5: مرآت العقول -)1(

  131: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .از صداى آرام و دلپذيرشان آن قدر خوشم آمد كه تقريباً درد خود را فراموش كردم

  اند، با من چه آشناىي دارند؟ اند كجاىي هستند، از كجا آمده سرم را از زمني برداشتم كه ببينم زناىن كه در كنارم نشسته

  .چرخد مثل اين كه به دور سيمايشان ملعان نور مى! خوشپوش و خوشبو و پاكيزهچقدر ! به، چقدر زيبا

اند و آن كس كه از  گمان كردم از سّيدات قريش و خواتني مكه هستند، حريمت اين بود كه چگونه ىب خرب به اتاق من آمده
  حال من خربشان كرده كيست؟

پدر و مادرم فداى مشا : روند با حلىن گرم و گرينده گفتم و صدقه مىها كه در برابر عزيزترين دوستانشان قربان  به رسم عرب
  ايد؟ چه كساىن هستيد؟ باد، از كجا آمده

  .من مرمي مادر مسيح و دخرت عمرامن: آن زن كه مست راست من نشسته بود گفت

  .من آسيه مهسر خداپرست فرعون هستم: دّومى خودش را اينطور معّرىف كرد

شىت بودند كه به خانه من آمده بودنددو زن ديگر هم دو فرش لومي كشيده شد،  دسىت كه از بال پرستو نرم. ته  تر بود به 
ارى به فضاى اطاق افتاد كه ديگر نه چيزى مى امى مهچون هواى مه گرفته صبحگاهان  ديدم و  دردم آرام گرفت، اّما ا
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ام حمو شد و جاى خود را به نورى اين حالت بيش از چند حلظه دوام نيافت  . شنيدم نه آواىي مى كه آهسته آهسته آن ا
  .روحاىن خبشيد

در روشناىي اين نور ملكوتى پسرم را بردامنم يافتم كه پيشاىن عبودّيت بر زمني گذاشته بود و جنواىي نامفهوم گوشم را نوازش 
  .از هم خوشحال بودميافتم، ب ديدم و نه از جنوايش مطلىب در مى داد، با اين كه نه گوينده را مى مى

دانستم اين سه نفر كيستند، از خاندان هاشم نبودند، عرب  سه موجود سپيد پوش، پسرم را از دامامن برداشته بودند، منى
  هم نبودند، شايد آدميزاده هم نبودند، اّما

  132: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ام را از دستشان بگريد در وجود من  ربد و كودك تازه به دنيا آمدهترسيدم و در عني حال قدرتى كه دستم را پيش ب من منى
  .نبود

. تر بود در كنارشان ديدم اين سه نفر با خودشان طشت و آفتابه آورده بودند، طاقه حريرى هم كه از ابر سفيدتر و لطيف
اش ُمهر زدند و بعد  وشانهدرخشيد توى آن طشت شست و شو دادند و بعد در ميان د پسرم را با آىب كه در آفتابه مى

  .ها بردند الى آن حرير سفيدش پيچيدند و برداشتند و با خود به آمسان

  !اّم عثمان! اّم عثمان: تا چند حلظه زبامن بند آمده بود، ناگهان زبامن باز شد و گلومي باز شد و فرياد كشيدم

چشمم به آغوش خودم افتاده، اى خدا، اين پسر من است  خواستم بگومي كه نگذارند فرزندم را بربند، وىل در مهني هنگام 
  »1« !كه در آغوشم آرميده است

   حوادث عجيب و غريب زمان والدت پيامرب صلى اهللا عليه و آله

  :از حضرت صادق عليه السالم روايت شده است كه

حضرت عيسى عليه السالم متوّلد شنيد، پس چون  داد و اخبار مساويّه را مى رفت و گوش مى ابليس به هفت آمسان باال مى
رفت و چون حضرت رسول صلى اهللا عليه و آله متوّلد شد او  شد او را از سه آمسان منع كردند و تا چهار آمسان باال مى

ها منع كردند و شياطني را به تريهاى شهاب از ابواب مساوات به وقت والدت آن گوهر يكدانه صدف  را از مهه آمسان
  .خلقت
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  .كردند شنيدمي كه اهل كتاب ذكر مى بايد وقت گذشنت دنيا و آمدن قيامت باشد كه ما مى مى: دقريش گفتن

ا مردم هدايت مى نظر كنيد اگر ستاره: پس َعْمروبن اَمّيه كه داناترين اهل جاهلّيت بود گفت يابند و  هاى معروف كه به آ
  هاى زمستان و تابستان را زمان

______________________________  
  .30: خنستني معصوم -)1(

  133: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ا به حال خودند و  مى ا بيفتد بدانيد وقت آن است كه مجيع خاليق هالك شوند و اگر آ شناسند، اگر يكى از آ
  .بايد حادث شود شود پس امر غريب مى هاى ديگر ظاهر مى ستاره

هر بىت كه در هر جاى عامل بود بر رو افتاد، ايوان كسرى بلرزيد و چهارده كنگره صبح آن روز كه آن حضرت متوّلد شد 
ها بود كسى آب در  پرستيدند فرو رفت و خشك شد و وادى مساوه كه سال ها آن را مى آن افتاد و درياچه ساوه كه سال

  .آن وقت خاموش شد آن نديده بود آب در آن جارى شد و آتشكده فارس كه هزاران سال متواىل روشن بود در

كشند، از دجله گذشتند و داخل  داناترين علماى جموس، آن شب در خواب ديد كه شرت صعىب چند اسبان عرىب را مى
  .بالد ايشان شدند و طاق كسرى از وسط شكست و دو قطعه شد و آب دجله شكافته در آن قصر جارى گرديد

شر گرديد و پرواز كرد تا به مشرق رسيد و ختت هر پادشاهى نورى در آن شب از طرف حجاز ظاهر شد و در عامل منت
  .درصبح آن روز سرنگون شد

  .مجيع پادشاهان در آن روز الل شدند، علم كاهنان برطرف شد و سحر ساحران باطل گشت

  :گويد آمنه مادر آن جناب مى

كرد و به اطراف نظر منود، پس از او   ها را بر زمني گذاشت و سر به سوى آمسان بلند واللَّه چون پسرم متوّلد شد دست«
اى را  نورى ساطع شد كه مهه چيز را روشن كرد و به سبب آن، نور قصرهاى شام را ديدم و در پرتو آن نور صداى گوينده

  :گفت شنيدم كه مى



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

 

رتين مردم را، پس او را حمّمد بنام ه دخرت اسد مادر چون رسول خدا صلى اهللا عليه و آله توّلد يافت، فاطم »1« .زائيدى 
  امرياملؤمنني خندان و

______________________________  
  .9، حديث 3، باب 257/ 15: ؛ حبار األنوار1، حديث 285: االماىل، شيخ صدوق -)1(
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مگر از اين امر در شگفىت؟ : ى گفتشادان نزد ابوطالب آمد و او را به آنچه واقع شده بود خرب داد، پس ابوطالب به و 
  »1« !!زاىي شوى و وصّى و وزير او را مى تو هم باردار مى

   ها و القاب شريف حمّمد صلى اهللا عليه و آله ها، ُكنيه نام

  .ها و القاب و امساى نيك و پاك و با معىن را مصداق است وجود مقّدس او را شخصّيىت است كه متام كنيه

  .تند او به تنهاىي داشت، او پاكى و طهارت و صفا و حقيقت به متام معىن بودآنچه خوبان مهه داش

و اين از آغاز بوده است كه . هر اسم را داللىت است بر مسّمى و حكايىت از عنوان شخصى موجود يا شخصّيىت پا برجا
ارتباط در ميان افراد خلق به آحاد مردمان هر يك از ديگرى و هر كدام در ميان ديگران مشّخص باشند و ممتاز، تا حسن 

رت و وسيع تر ميّسر آيد و از بركت اين پيوند و صحبت و آميزش و عشرت،  سهولت حاصل شود و آشناىي و شناساىي 
رت معاشرت كنند، از صحبت هم  جماىل شايسته در دسرتس آدميان قرار گريد تا يكديگر را نيكوتر باز شناسند، با هم 

ره و در فرصىت مناسب از نتايج افكار يكديگر با آمادگى كامل تر فائده برند و از حاصل عواطف هم به ور گردند  بيشرت 
م رسانند پايه   .اى واالتر و در حّدى ارمجندتر برخوردارى 

و اين منافع كه در مورد نام گذارى ذكر گرديده به طور نسىب و . و در هر امسى حاصل است  اين داللت براى هر مسّمى
پذير است، بدين وابسته است كه عقل و  اى صورت وّجه به جهات فردى و مراتب اجتماعى براى افراد هر جامعهبا ت

   عاطفه

______________________________  
/ 1: ؛ املناقب، ابن شهر آشوب30، حديث 3، باب 295/ 15: ؛ حبار األنوار460، حديث 302/ 8: الكاىف -)1(

33.  
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انسان در هر منطقه طبيعى و در هر واحد جغرافياىي تا چه حّد، جمال ابراز كمال يافته و به چه اندازه بر حسب حال 
ره شكفته و بارور گشته باشد، كه هر نام ها  بردارى از نام خود به مقتضاى فراست خود و به قدر درك اجتماع خود 

و تبادل آثار و تعاطى افكار و اگر هيچ نباشد حداقّل؛ قدر مسّلم اين است كه هر كس كه به برد، از تعاون و تفاهم  مى
  .نامى موسوم است در بني آشنايان و مهگنان بدين نام شناخته است و معروف، نه ناشناخته و به گمنامى موصوف

يگر را باز شناسند، نعمىت است  واين نعمت كه افراد انسان در بسيط اين جهان هر كدام در حدود اجتماع خويش يكد
م حاصل عقل  كه به موجب عطّيه بنيان گذار اساس خلقت بر حسب فطرت عايد گشته و اكتساب فكرى آدمى كه آ

  .خداداد انساىن است بر لوازم سودمند آن افزوده و كار بدين سراجنام كشيده كه هر كسى را امسى است

اى و خانوادگى، حمض نگاهدارى، گاه مهراه با  هاى اقليمى و قبيله وابستگىدر اصل نام گذارى، شهرتى است در جمراى 
  .لقىب به قصد بيان منقبىت اشعار به مكرمىت

افزوده گشته، به منظور حفظ حرمت و تعظيم آحاد اّمت، تا تنها به نام » ُكْنيه«و در عرب از روزگاران كهن بر اين مجله 
  .ه احرتامى ملحوظ باشد و اعتبارى حمفوظاز نام بردارى ياد نشود و با ذكر كني

داللت اسم بر مسّمى و مشول اسم بنابر اطالق عام بر اسم خاص كه َعَلم باشد و كنيه و لقب، مطلىب خمصوص نيست و 
در هر اسم و شهرت و لقب و كنيىت از اين مهه حكايىت است، وىل نكته خاص آنگاه و آن جاست كه اسم نه تنها 

  .لكه كشف از مسّمى نيز بنمايد، هم داّل باشد و هم كاشف، هم عنوان باشد و هم واصفداللت بر مسّمى ب

  چنانكه امساى پيامرب صلى اهللا عليه و آله ما چنني بود، آن كه خدا را رسول امني بود و خلق خدا
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هاى حق پرست ما به حضرت آفريدگار ما، آن كه  رهنماى جان را مرشد مبني، پيك پاك پروردگار ما بود به جانب ما و
اى از بقاياى مشهد انس اهلى بر لب، تا به هر  آمد و جانانه آمد، با جامى از افاضات فيّاض مطلْق لبالب و شكر خنده

اه منايد و سبك سري و جا دىل بينا و جاىن آگاه و فكرى فرزانه يابد، پياده را سوارى آموزد و سوار را به رفتار وادارد و ر 
سپند آسا به درگاه منيع موال كه َمْقَعد صدق و مقام قرب است روانه منايد و جان شيدا را به ايوان وصال لقاى رمحت 

  .حضرت حق تعاىل برساند
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چنني بر اعال افق حقيقت طالع آمد و چنني قد ارشاد برافراشت و طلبكاران خلق را به پيشگاه مطلوب كه ساحت 
  .و حقيقت رأفت حّق است روانه ساختاحسان 

   كنيه ابوالقاسم

  

بود كه او به عصمت حق معصوم بود و ديگر راه يافتگان به سر منزل جنات، به دامان ارشاد » ابوالقاسم«اش  خنستني كنيه
  .او عاصم

اجل فراز آمد  پيش از بعثت، خدايش پسرى قاسم نام عنايت فرمود كه قبل از هجرت هم در مّكه كه مولدش بود، چون
و وقت در رسيد، به سراى جاويد رحلت منود، از اين رهگذر كنيه مشهور سّيد كاينات و مفخر موجودات در عامل 

صورت نيز صورت گرفت، وىل اين كنيه كرمي را مهچون ساير عناوين، آن حضرت عظيم در موقع معىن، وقعى رفيع و منزلىت 
  .منيع است

ره بر گريد و با آن كه در رواق بنياد رمحتش چنني خواست كه ىب  هيچ كم و كاست، اين عبد اهلى، از عنايات نامتناهى 
عبدى افتاده و در عني حال به جان حق شناسى بصري است، آن موالى   -تعاىل شأنه و تقّدست أمساؤه -عظمت حق

  .كبري را نايىب باشد بر حق در ميان خلق

الل را به يكايك آفريدگان و مجيع خملوق آن صاحب اكرام و ذواجلالل مهى از خداى مهى گريد و فيض فايض آن بارگاه ج
  .دهد
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گشاده و سرپرسىت است پرستار و دوستدار كه به   -اعّم از عامل و آدم -درى است از خلوت خداى اكرم بر مجله ما سوا
اده رهنموىن و روشنگرى آمادگان جهان هسىت بر پا ى كرامت ايستاده، دست رأفت بر سر خلعت يافتگان حوزه خلقت 

ره شايسته هر كس را به سزاوارى متام داده كه خدايش چنني خواسته و از آنگاه كه مشّيت سراسر حكمتش اقتضا   و 
  .كرده و بدين اعال مقام ساخته و براى اين واال منزلت پرداخته است
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ولياى حق عموماً و پيامرب ما و اوصياى او عليهم السالم خصوصاً كه چون ساير خلق را تاب اند پيامربان و ا به مهني گونه
آن درياى اعظم نباشد واسطه گردند فيض خبشى فياّض على اإلطالق را، بدان ِقسم كه ابرى بر آمده از درياى حميط 

افله هدايت و ساير كاروانيان پى سپار به ها را، چه اين كاروانساالر ق ها و سرسبزى جزاير جان واسطه خّرمى سواحل دل
بار بارها از ارشاد و هدايت و انعام و رمحت آماده  دنبال او كه مجلگى دوستان حّقند وهاديان خلق و به مهراه خويش گران

د و گردانن رسانند و بدان مرتبت كه رواست فايز مى دارند به نايىب خدا، بندگان شايسته او را بدان موقف كه سزاست مى
  .حق طلبان خدا پرست را قرب كعبه حقيقت و وصل آستان دولت، نصيب فرمايند

  خامت األنبياْء رسول انام
 

  اشرف كاينات مري مهام

  سند اصفيا شِه َلْوالك
 

  سرور اوليا نّىب عظام

 عقل كل هادى سبل امحد
 

  مالك ملك ايزد عّالم

  منبع فيض و منشأ هسىت
 

  اكرامنور افالك و خمزن 

  از وجودش وجود موجودات
 

 «1»  هم طفيلش سپهر نيلى فام

 از ضيايش فروغ مشس و قمر
 

شت دار سالم   و زعطايش 

  

______________________________  
  .كبود رنگ، نيلگون: نيلى فام -)1(
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   جناب متامشد رسالت بر آن  دين او گشت ناسخ اديان

   باد بر مصطفى و آْل مدام صلوات و درود ىب پايان

  واسطه فيض خدا
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پس حمّمد حممود صلى اهللا عليه و آله كه ما را پيشواى سعيد و خدا را نّىب مسعود است، واسطه فيض خداست و 
يم و بر خاك آستانش . هاست پرستان روشندل را از فيض بركاتش فيض حق جبني ساييم، حّقاً اگر سر در پى حضرتش 

به حقيقت حيات دست يابيم و در ايوان سعادت پاى گذارمي، اّما نه از سر جمّرد لفظ، بلكه با متام كمال عقيدت و كمال 
اى كه به  متام عمل، بدين سان كه از صفاى دل با قصد قربت بر وجهى كه ما را تعليم منوده خدا را عبادت كنيم و به گونه

  .اى ما بيان فرموده آهنگ زندگِى واقعى ساز مناييمما دستور داده و بر 

احكام آيني مقّدسش را در عمل آورمي و بر طبق برنامه كتاب اشرف اقدسش كه واپسني كتاب خدا و آخرين نسخه توحيد 
و سعادت براى حق طلبان در راه هدى است، يعىن بر وفق برنامه قرآن كرمي و ذكر حكيم عمل كنيم و به موجب علم و 

مل و اعتقاد و حتّقق دريابيم كه آنچه حاصل دارد عمل صاحل است با پشتوانه اميان خالص بر پايه استوار حمّبت مصطفى ع
كه صحبتشان بركت است و اطاعشان آيت    و آل مصطفى كه مجلگى خدا را مرتضايند و در بني خلق خدا جمتىب

ه بازار قرب، ورنه جز اين هيچ در هيچ است و هر آنچه سعادت، موّدتشان ذخريه مشهد مقّدس است و حمبّتشان دستماي
اى بر گرداب؛ و  در خاطرت چيزى منايد و به حساىب آيد ناچيز است و سراب و سرمايه بازار كاسد است و ختته پاره

  .ىا اى به تباهى رفته و در عرصه باطْل نقد حيات باخته چون پرده بر افتد نيك بداىن كه هر چه جز اين عمر گذاشته
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   كنيه ابوالطاهر و ابوالطّيب

  

» ابوالطّيب«و » ابوالطّاهر«: كنيه ديگر حضرت رسالت پناهى كه بر او و اهل بيت پاك او صلوات اهلى باد ىب تناهى
به طّيب و طاهر كه پوِر پاِك باز است كه پيامرب را پس از بعثت پسرى خدا به عطا داد به نام عبداللَّه و مهچنني موسوم 

  .پسني پيك پروردگار بود و از آن سراج فروزان ظاهر و از آن بدر درخشان باهر

  :لكن حقيقت را كه هيچ خردمند منصفى را جمال انكار آن نيست اين است كه

از هر   انش مصّفىو ج  پيكرش منزّه و روانش مربّى. پايه پاكى بود و اصل طهارت - صلى اهللا عليه و آله -مصطفى
اده بود، روانش مربّى از هر آشوىب كه   آاليشى، كه عادات نادرست روزگار تريه و تار جاهلّيت باعث گشته و بر جاى 
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از هر تعّلقى جز تعّلق عبودّيت به   نفس سركش موجب گردد و ديو پليد آتش خامنانسوز آن را بر افروزد و جانش مصّفى
د از هر توّجهى مگر توّجه به وجهه ازل و ابد و قبله مقبول سرمد كه كردگار واحد احد است و آمسان قدس ربوبّيت و جمرّ 

  .آفريدگار غّىن سرمد

خداىي كه پاكى و طهارت را آفريده و آن را بر آاليش و . خدايش چنني خواسته بود و به حكم موهبت بدين مزّيت آراسته
معصومني از خاندان او را كه مجلگى آزاد از هر كدورتند و از هر تعّلقى جز به ناپاكى برگزيده، بدين اراده حمّمد را و 

اين خواست خداى جهان است كه اين . جناب دوسْت آزاده، از پليدى پاك كرده، نا پاكى را از ظاهر و باطنشان زدوده
انگيز  دل آويز را در كتاب جميد روحو هم اوست كه اين نكته   برگزيدگان دوِر زمان مطّهر باشند و مصّفى و منزّه و مربّى

  .خود به وضوح متام بيان فرموده است

َا يُرِيُد اللَّهُ ِلُيْذِهَب َعنُكُم الرِّْجَس َأْهَل اْلبَـْيِت َوُيَطهِّرَُكْم َتْطِهرياً    »1« »ِإمنَّ

______________________________  
  .33): 33(احزاب  -)1(
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كه به روايت شيعه و سىن حمّمد، على، فاطمه، حسن و [خواهد هرگونه پليدى را از مشا اهل بيت  كه مهواره خدا مى
  .پاك و پاكيزه گرداند]  از مهه گناهان و معاصى[برطرف منايد، و مشا را چنان كه شايسته است ] اند السالم حسني عليهم

اً پاكيزه بود و پاك و ذاتاً و معًىن روشنگر وتابناك، بلكه بدين مهم آمده بود و بدين پيامرب بزرگوار ما نه تنها قلباً و قالب
غايت برانگيخته تا ديگران را هم كه مستور پاكيزگى و طهارتند تطهري منايد و از هر آاليشى پاك فرمايد، در تزكيه آنان 

د، آمادگان را از رذايل صفات بپريايد و به فضايل اخالق بيارايد،   بذل ّمهت كند و حمض تطهري ايشان گام عنايت پيش 
كه آرايش جان به مكارِم در خوِر انسانّيت و تزكيه روان به مناقب سزاوار بشرّيت، خاص او بود و خاّصان درگاه الوهّيت 

ره عليهم  اى بود از جانب خدا مر ديگر انبيا و اوليا از خاندان او در صف خنست؛ و آنگاه اين پرياسنت و آراسنت 
ره   .ور شومي السالم را، اميد كه رو به سوى آن پاكى برمي و از آن پاكيزگى 

   كنيه أبوابراهيم
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والدت يافت كنيه ديگر رسول امني را  -صلى اهللا عليه و آله -ها پس از هجرت چون ابراهيم پسر پيغمرب اسالم به سال
باشد و هم از اين روى بعد از آن ميالد، جربئيل عليه السالم كه » ابراهيمأبو «به نام پوِر نو ظهورش ابراهيم كه . پديد آمد

ها ىب تباهى، بدين كنيه حضرتش را سالمى  به زمني نزول منود حمض ابالغ وحى اهلى به نىب گرامى و روشىن خبش جان
  :شايسته عرضه داشت و به سرآغاز كالم عرض كرد

  .السَّالُم َعَلْيَك يا أبا إْبراهيمَ 

اهيم كه بود؟ پسر پيغمرب خامت صلى اهللا عليه و آله بود كه عمر به سر نياورد و بر حسب تقدير اهلى در كودكى اجلش ابر 
   فراز آمد و به سراى ديگر كه منزل امن و آشيانه قرار است

  141: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

رى در مجله پيشينيان پدران او و پيامربى در زمره اجداد و نياكان ارحتال فرمود، وىل پيامرب را پدرى نيز بود ابراهيم نام، پد
ها كه در جنب معبود خويش منود پيوسته سزاوار حتسني و جتليل و  او، مهان ابراهيم كه خليل خدا بود و به موجب گذشت
  .آفرين و مرحبا، كه آفريِن خدايش نصيب مفروض است

  »1« »إْبراهيمَ   َوَسالٌم َعلى

  .راهيمسالم بر اب

  .براى روشناىي طريق ستايش او، چراغى روشناىي خبش و دل افروز

ابراهيم خليل الرمحن پيامربى بود كه در راه حمبوب، سبيل وفا سپرد و به آستان وصال يار، رخت كشيد و يّكه شناس و 
حضرت سبحاىن است  يكتاپرست به سر برد و خلق را بدين طريقت واال كه آيني سعادت آفرين ربّاىن و شريعت غرّاى

دعوت منود و تا در اين خانه دو در بود دمى از تبليغ مردمان بدين برنامه پر َبر و بار و اين گنجينه آكنده از دّر شاهوار 
  .نياسود و مهى شايستگان جهان را بدان مشهد امن و كاشانه آسايش جاويد ارشاد فرمود

هاى  ل عليه السالم كعبه را كه از آغاز، بيت عتيق رمحاىن و تا اجنام، جانهم او بود كه به مهراه فرزند برومند خويش امساعي
طالب را از جناب دولت بر زمني شايسته نشاىن و بايسته ارمغاىن است باز به عمارتى اليق بساخت و ساحتش را از 

  .ذاشتآاليش بت پرستان بپرداخت و خاّص پرستش معبود يكتا و حمبوب ىب مهتا فراهم و آماده باقى گ
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او ابراهيم بود، داعى به مست معارف توحيد و خلوت نشني رواق تأييد و نواده شريف و آزاده وى حمّمد بن عبداللَّه صلى 
بود كه هر چند به صورت از نسل ابراهيم خليل و از نتاج ذبيح جليل امساعيل بود، معًىن به » أبو ابراهيم«اهللا عليه و آله 

   موجب آن كه قدم

______________________________  
  .109): 37(صافّات  -)1(
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قريش در پيشگاه اهلى پيشرت و سابقه معرفت جانش در پايگاه ربوىب بيشرت بود كه او به روحانيْت َخلق اّول بود و به 
آخر و از ديگران اجّل و اكرم، به حكم حكمْت روح اعظم و به شريعْت صاحب شرع افخم و به رسالْت داراى نبّوت 

تعاقب زمان در اين جهان تأّسى به صراط مستقيم و شرع قومي ابراهيم داشت كه ابراهيم به تنهاىي اّمىت بود، قانت و آيني 
  .شناسى بر جاّده صواب كامل، ثابت او حمض راهنماىي مّلىت بود ويژه آداب توحيد و يكتا پرسىت و در ارائه طريق حق

، مهه هر چه داشتند و به هر جا از رونق دين و براى ارشاد خلق َعَلم نبّوت افراشتند، مجله را از حقيقت روحانّيت چه
امحدى و به مقتضاى برخوردارى از افضال جامعّيت حمّمدى داشتند و بدين داشت و دريافت مشعوف و مفتخر بودند و 

  :ساختند كه د مسرور باشند و دخلوش مىتا در اين خاكدان بودند و تا در روضه جاودان باشن

  »1« .ُكْنُت نَِبّياً َوآَدُم بـَْنيَ اْلماء َوالّطنيِ 

  .من نىب بودم در حاىل كه آدم در بني آب و ِگل بود

  در ىب نشاىن نشان اوست و

  »2« .َحنُْن اْآلِخُروَن الّساِبُقونَ 

  .مهه انبياسابق بر ]  در حقيقت[آخرين رسول خداييم و ]  پيغمرب خامت[ما 

  چه، به حقيقْت اّول بود و به صورْت آخر، كه عّلت غاىي در رشته علل چنني افتاده و. در عني عياىن بيان او

  أوَُّل اْلِفْكر
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   در مرحله انديشه، اندر مقاِم كار به گونه

   آِخُر اْلَعَمل

  .راست آماده

  ني نبّوت،اين بوِد پُر منود و اين حاصل جوِد خّالق وجود است كه مرا در ع

______________________________  
  .1، حديث 12، باب 403/ 16: ؛ حبار األنوار214/ 1: املناقب، ابن شهر آشوب -)1(

  .11/ 1: ؛ كشف الغمة269/ 3: املناقب، ابن شهر آشوب -)2(
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ايسته را مرواريد تابناكم، به كمال واليت و حقيقت نبوت در قائمه دهد وبا آن كه آدم را پور پاكم وآن صدف ش ابّوت مى
هاست كه در اين مطلع، به حقيقت آدم را پدر  پايه هسىت از سابقه مايه حق پرسىت من چندان طول و تفصيل حكايت

  .باشم و جان ابراهيم را پناهى اعظم

ق و فيض خبشى از سر چشمه مجيع معارف و دقايق بود و ابّوت مجله معاىن و حقاي» أبو ابراهيم«بلى او به حقيقت 
پس از اجياد رّب جليل ساير خلق را، اصل وجود بود و غري و فرع او بود، ديگر . حضرتش را مسّلم بود و حمقَّق از خنست

يز كه آم موجودات به متامى و هر منودى كه هر گاه و هر جاى باشد و بود، مهه نورها پرتو نور او بود و مجيع حركات شوق
  .در نشأه هسىت اينچنني دل انگيز به حصول آمده حاصلى از بانگ جان خبش پرشور او

مشّيت ازىل به حكمت مل يزىل خواسته بود تا آن نوخاسته مشهد انس . مبّني مّلت توحيد بود و خمصوص حقيقت تأييد
كمال عارى از هر نقص و خاىل از   هاى جان خبش نامتناهى از سراپرده خلوت غيب در حدّ  اهلى با جام لبالب از فيض

د به دلدارى رهسپاران خسته و قدم رمحت به اين مست گذارد به تيماردارى جان هاى دل به  هر عيب، گام عنايت بريون 
  .خدا بسته

   كنيه ابوالسبطني
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مهربان و دلبند، اجاق نيز كنيت ديگر اوست كه حسنْني او را نوادگاىن بودند عزيز و ارمجند و فرزنداىن » ابوالّسبطني«
اش به آنان گرمى داشت و تنور شرعش از ايشان فروزندگى، دو شاخسار اصلى كهن درخت جانش بودند و در  خانواده

اين جهان و جهان ديگر مايه آسايش روح و آرامش روانش كه به مشام سّر جاْن عارف معارف جاناْن بوى خداوند رمحان 
شىت جوانان و ا ز آن دو پيشواى اهل اميان مهى شنيد، شرعش بديشان حمكم بود و آيينش به حفظشان از آن دو سّيد 

  .مستحكم

  144: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

حمّمد صلى اهللا عليه و آله پدر اينان بود و اصل استوار اين دو شاخسار طوىب نشاِن روضه ِجنان، دو شاخسارى كه شجره 
حكام راستني آيني اسالم را فصل اخلطاب و قول فصل كه اصل ايشان ثابت است و دائم و واليت را اصل بودند و بيان ا

فرعشان در مساى هدايت سر بركشيده و قائم كه قوام حقيقت و بنياد معرفت به استحكام اين استوار بنيان و قيام اين 
  .شجره مثرخبش گلستاِن جاْن وابسته است

   كنيه ابواالرامل و أبو املساكني

  

اند كه صفوت آدميان بود و رمحت حق بر  هاىي مناسب و نيك بوده هم حضرتش را كنيه» أبواملساكني«و » بو األراملأ«
اى جوشان بود و جانش از مرمحت و فتّوْت حبرى مّواج و خروشان، هر جا  دلش از عاطفت و حمّبت چشمه. مجيع عامليان

اد و  كرد و به كمكش گام جوامنردى پيش مى اريش دست دراز مىيتيمى بود او پدرش بود و هر جا مسكيىن بود او به ي
  .فرمود او را رعايت و سرپرسىت مى

از آن كه . گان از بركت رمحتش درد بينواىي از ياد بردند و بينوايان از كمال عنايتش رنج نادارى بر طاق نسيان سپردند بيوه
داشت، به متام  ال باغ خدايند از حاّق دل دوست مىخواست، خلق جهان را كه  خواست و جز خدا منى خدا را مى

و  »1«  به خّرمى خلق خّرم بود و از رنج و ناراحىت مردم از غايت مهدىل دژم. پرداخت مقدور به مراقبت حالشان مى
  !َدرهم
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هر جا برگى  شكست و باغباىن بود دانا و مهربان و زبردست و كاردان، به باغباىن روضه گيىت آمده، هر جا شاخسارى مى
ماند، آب اندوه كه دّر صاف حمّبت و لؤلؤ الالى مرمحت بود بر رخسار  گشت و ىب بر و بار مى از ىب آب و برگى زرد مى

باريد و  گشت، سرشك غم از ديده حق بني فرو مى حق منودش كه آيينه متام مناى صفات ذات ىب چون است جارى مى
  بر هراعانت بيچارگان و مهراهى نيازمندان را 

______________________________  
  .افسرده، دلتنگ، اندوهگني: دژم -)1(
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اده بود؛ آمده بود تا عامليان را هشدار دهد و آدميان  كارى مى گزيد چه، او به مهني مهم بر اين خاكدان غبار آلود قدم 
  !باشيد و به هوش باشيد تا در كمال هومشندى حّىت به سهو نيز دىل خنراشيدمهگنان را ! را بيدار كند كه هان

اين روش و طريقت حمّمد صلى اهللا عليه و آله و آيني و شريعت حمّمدى است كه مسلمان خالص با خلوص تام و 
  .ر منايداخالص متام، روى به سوى حق كند و نقد جان به درگاه دوست نثار دارد و با خلق خدا به احسان رفتا

  پيوسته دستش به كار باشد و از حاصل كار، مهگنان را مدد كار و دلش با يار و شيفته مجال و جالل حضرت دلدار

  .َجاللُه و عمَّ َنوالُه َجلَ 

  

اى كه توان دارد  اسالم را حقيقت اين است و جز اين نيست كه مسلمان خدا را خالصانه بپرستد و از خلق خدا به اندازه
  .منايد كه خالصه دين حق، حق پرسىت و نوع دوسىت استسرپرسىت 

  نام حمّمد

  

بود كه به اعتقاد ما مجاعت مسلمني، پس از امساء اللَّه تعاىل آن فرخنده نام واال، از » حمّمد صلى اهللا عليه و آله«نامش 
  .تر تر است و ستوده مجيع اسامى افضل است و برتر و پسنديده
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ده آن حضرت اقدس سامى است و حاوى حمامد صفات و مناقب اخالق آن خجسته نامى كه كاشف از اوصاف محي
  .ذات گرامى

م با مبالغه» ستوده«لفظ حمّمد صلى اهللا عليه و آله به معىن  تام، اين است كه  اى متام و تشريفى بسيار و تعظيمى است آ
و آراستگى آن كه موسوم است بدين اسِم اعّز   ستودگِى مسّمى» حممود«بسى بيش از » حمّمد«در بني آحاد بشر از كلمه 

  .گردد اعلى مستفاد مى

   گرامى پيامرب خامت صلى اهللا عليه و آله كه حمّمد مصطفى است، از حلاظ صفات كمال نوع
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ر بود و در منزل كماْل واجد منزلت بيشرت  ت انسان و هم در ميان برگزيدگان عامليان به متامى در طريق اعتدال از مهگان پيش
كه او راعقل و غضب و شهوت به موجب عطاى موهبْت معتدل گشته و اصول اخالق حسنه و اركان حسنات كامله كه 

  .عدالت وحكمت و شجاعت و عّفت بود، حضرتش را حاصل آمده فروع اين اصول وجود شريفش را ميّسر گشته بود

ايت اس لذا انديشه تحكام برقرار، عّفتش َمهچون سخاوْت مستقّر و پايدار و شجاعتش چندانكه از عدالتش اش در 
  .انتظار است، مثرخبش بود و پر بار

ا استوار است حتّقق يابد، به  هر كس به هر ميزان بدين صفات پسنديده و خصال محيده كه اساس ُحسن اخالق بر آ
  .ممهان اندازه حممود و معّظم است و ستوده و مكرّ 

و نيك هويداست كه چون آخرين رسول خدا را اين مكارم واال و اين مناقب ُعليا، بيش از مهه دست داده و پيش از مهه 
حاصل آمده بود، الجرم حّظ او از جتليل و تكرمي بيشرت و حّصه او از ستايش و تعظيم وافرتر است، به ويژه كه افزوده بر 

  .تر ود و قدم مهّتش در خلوت سراى دوست از مجله جهانيان پيشاين مهه، از مجيع خلق به حق نزديكرت ب

تر از متام آفريدگان آن   تر از مهه عامليان اوست و خجسته و باز پسني پيام آور مقتدا، لذا ستوده  حبيب خدا بود و مصطفى
  .گزيده ذات واال صفات نيكوست

انچر . صدر ممكنات است و حضرت واجب تعاىل را َجمالى جتلّيات ذات به ظهور و . اغ جهان است و رمحت آشكار و
ني. بطوْن جان عامل است و فخر آغاز و اجنام آدم و بىن آدم به كفايْت . رسول بازپسني است و از ميان پيامربان گزين و 

دلش غيب يزدان است و آب و گلش منشأ . ساالر انبيا است و موالى اوليا. خواجه حق است و به حقيقْت بنده حق
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در ُملك . حتفه خلقت است و زبده فطرت. در مهه اعصار مرد يگانه است و در مجيع عواملْ جوامنرد جاودانه. حيوانآب 
   ملكوت
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  .عقل كّل است و هادى سبل. آموزگار دبستان وجود است و شاهد برهان مشهود. متفرّد است و به عّز جربوْت متوّحد

چه كنم كه . ه هوش باش كه اين مجله، ستايش مصطفى را سخت اندك است و به حكم قّلت و نقصاْن نيك نارواوىل ب
چه، بدان سان كه حبر ! عبارت براى تعبري از حضرت او تنگ است و لفظ از جهت ابراز معِىن سراسر عنايت او نارسا

  .اندر ظرف نايد، حقايق هم مجله اندر حرف نايد »1«  قـُْلُزم

 چون زمن دم كآتش دل تيز شد
 

 شري هجر آشفته و خونريز شد

  آن كه او هشيار خود تند است و مست
 

  چون بود چون او قدح گريد به دست

  

 شري مسىت كز صفت بريون بود
 

 از بسيط َمرغزار افزون بود

  قافيه انديشم و دلدار من
 

  گويدم منديش جز ديدار من

  از آنحرف چه بود تا توانديشى 
 

  صوت چه بود خار ديوار رزان

  حرف و صوت و گفت را بر هم زمن
 

  تا كه ىب اين هر سه با تو دم زمن

  

  )مولوى(

  نام امحد
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  .بود كه دولتش خملَّد است و حضرتش از حضرت بيچون و چنِد حق تا به آفاق ابْد مؤيَّد» امحد«نام ديگرش 

جهاىن اندر اين يك ميم غرق «: است و بدان نظم عبارت كه عارف شبسرت گفت در كتابْت امحد را با احد يك ميم فرق
  .»است

  .به عنايْت امحد صلى اهللا عليه و آله نايب حق است و در مقام نيابْت كارساز اين كارگاه به طور مطلق

______________________________  
  .را گويند؛ حمل غرق فرعون) درياى سرخ(ر حبر امح: نام شهرى است نزديك كوه طور و حبر قلزم: قلزم -)1(
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على االطالق در ميان آدميان ستايش درخور او بود و هم از اين روى نامش حمّمد صلى اهللا عليه و آله بود و در مقام 
تر به نام  كه از مهه برتر بود و از مجلگى ستودهنسبت با ساير برگزيدگان اعم از اصفياى روحاىن و انبياى ربّاىن بدان حلاظ  

و بدين سبب كه در ملكوِت اعلى مقام اهل صفوت و روحانّيت است بر وجهى كه آگاهان و . موسوم گشت» امحد«
اند، پيامرب اسالم را نام مقّدس در اين جهان كه عامل ُملك است و نشأه ناسوت  مقرّبان بارگاه اقدس واال اظهار داشته

  .»امحد صلى اهللا عليه و آله«است و در جهان ديگر كه عامل قدس است و نشأه ملكوت، » دحممّ «

اد و درتبعّيت از احكام  از اين روى آن كس كه به دنبال آن نّىب بزرگوار و حبيب دجلوى گام در صراط مستقيم توحيد 
خصال گشت و در حّد خود از شرف نفس  سعادت آيني خجسته دين او داِد اطاعت داد، او نيز به اندازه خويش ستوده

ره   :چه. ور آمد و كمال معىن 

 رهروان را ز امحد خمتار
 

 آن كه دى نار بُد شد دين دار

 تا بنگشاد لعل او كان را
 

 مسعها مشعدان نشد جان را

ان كردى   چون ز جّهال رخ 
 

  خانه برخود چو بوستان كردى



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

 

 چون شدى تنگدل ز اهل جماز
 

 شدى به باغ منازبه متاشا 

  چون ز اشغال خلق درماندى
 

  به ارِْحنا، بالل را خواندى

  كاى بالل اسب دولتم زين كن
 

  خاك بر فرق آن كن و اين كن

  

  )سناىي غزنوى(

   لقب عاقب

  

ملكات آن رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله را عناوين و القاب متعّدد است كه مجلگى در بيان مكارم صفات و مناقب 
  ستوده خوى خجسته خصال بر حضرتش اطالق گشته و در

  149: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .اند ستايش جنابش مذكور آمده

بدان معىن كه وى از پى ساير پيمربان به رسالت » مقّفى«است و هم بدين مقصود است » عاقب«از آن ميان يكى 
ديگران جلو آمدند موكبش را به جلودارى و او از عقب آمد عاّمه آفريدگان را مبعوث گشت و به ارشاد مجيع خلق مأمور؛ 

  .به ياورى و يارى

بعد از او كس را دعواى نبّوت نسزد كه اين طومار با بعثت وى بسته گشته و اين كتاب با نزول آخرين كتاب اهلى بر دل 
  .بينايش به آخر رسيده و فروبسته است

   لقب خامت و فاتح
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بود بر اولياى خلف بدين بيان كه گذشت و به مهني توصيف كه » فاتح«بود بر انبياى سلف و » خامت«كه او   ديگر آن
جست و اصل دينش مكّملى  نبّوتش تام بود و رسالتش در كمال متام، الجرم اساس آيينش متّممى منى. ذكر آن رفت

  .خواست و مهني بود سّر خامتّيت او منى

  حقيقت را آشكار ساخت وشخصاً به فرمان حّق اين 

  »1« .ال َنِىبَّ بـَْعدى

خدايش در قرآن كرمي بدين منصب عظيم ستود و مردمان را بدين راز مهّم راه منود، كه در آيه چهلم از سوره . فرمود
  .ياد فرمود» خامت النّبّيني«از حضرت ذى رفعت وى، به عنوان  »2«  احزاب

______________________________  
  .5370، حديث 163/ 4: ؛ من ال حيضره الفقيه34900، حديث 7، باب 337/ 28: وسائل الشيعة -)1(

؛ حمّمد، پدر هيچ يك »ٍء َعِليماً  َما َكاَن ُحمَمٌَّد أَبَا َأَحٍد ِمن رَِّجاِلُكْم َولِكن رَُّسوَل اللَِّه َوَخاَمتَ النَِّبيَِّني وََكاَن اللَّهُ ِبُكلِّ َشيْ « -)2(
  .40): 33(احزاب . ا نيست، وىل فرستاده خدا و خامت پيامربان است؛ و خدا به هر چيزى داناستاز مردان مش
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  لقب حاشر

  

از ميان بىن نوع انسان و ديگر جهانيان هر كه را به . بود كه حشر عامليان به متامى، بر دو قدم گرامى اوست» حاشر«
و چون سروران . منايد كه مالك سرورى چاكرى اوست است، سر بر پاى او دارد و بدين پايگاه فخرها مىسرورى سرى 

اند و افتادگى، تو اى بيناى حقيقت، آيني خود به حقيقت  راستني در پيشگاه آن پيمرب باز پسني بدين مايه از خاكسارى
  اذن دخول دارند و به چه حنو شرف قبول؟ بشناس و ببني كه سايرين در اين درگاه حّق مبني از كدامني در

  .و بدينگونه بود كه بت پرسىت را از روى زمني حمو كرد. تا آمد براى نصرت حّق آمد و حمض نشر معارف توحيد
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   لقب ماحى

  

دل آن كس كه دعوتش را شنيد و صّحت كالمش را به ميزان عقل صاىف خدا داد سنجيد، به بركت هدايتش از چنگال 
» ماحى«پس او . م و نفس پليد رهيد و به درگاه معرفت اهلى رسيد و در رياض دلگشاى حّق شناسى خراميدشيطان رجي

و » حاشر«و » خامت«و » عاقب«هاى  لذا عنوان ختم نبّوت مهى بر او زيبد و نام. بود ماحى باطل و حمو كننده شرك
ره جان پاك روشنش ىب تنها بر او سزد كه جاِن تنها فداى تنش باد و وصل جانانه» ماحى«   .مهتا 

  در رسالت متام بود متام
 

  در كرامت امام بود امام

  ىن با كمال ىب شركى
 

  شجرى پر ز برگ ىب برگى

  روى او خوب و رأى او ثاقب
 

  ازلش خوانده حاشر و عاقب

  صحن او شرع و عقل او صاحى
 

  خوانده حمّىي اعظمش ماحى

  

  )سناىي غزنوى(

  151: ، ص2 و شرح صحيفه سجاديه، ج تفسري

  

   القاب ديگر پيامرب صلى اهللا عليه و آله

  

؛ از آن جهت كه مولد و »عرىب«از آن روى كه از نژاد عرب بود  -فداه أرواح العاملني -پيشواى بزرگوار ما خامت النّبّيني
جاز را كه مّكه هم در جزء آن واقع است ؛ بدين سبب كه مّكه را نيز كلّيه اراضى جنوب غرىب ح»مّكى«منشأش مّكه بود 
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امه مى امى«نامند  ِ ؛ بدان جهت كه آن سرزمني مقّدس را از اين روى كه ريگزارى گسرتده و َمسيلى بس وسيع است »ِ
؛ چون هجرتگاه و مدفن واال پايگاهش در يثرب است كه بعد »ابطحى«اند  به مالحظه اصل لغت َبْطحا و اْبطح خوانده

؛ بدان حلاظ كه »مدىن«و » يثرىب«به مدينة الّنىب و مدينة الرسول و على االطالق به عنوان مدينه نامربدار آمده از هجرت 
؛ »هامشى«؛ از آن كه نياى بزرگش هاشم بود »قـَُرشى«رسد كه به قريش ملّقب و مشتهر است  نسبش به نضر بن كنانه مى

و چون مادر عاىل قدرش دخرت وهب بن عبدمناف بن زهره » ىبمطّل«بدين موجب كه جّد بزرگوارش عبداملطّلب است 
  .خوانده شد» ُزْهرى«باشد  مى

پيامرب عاىل مقدار و پيشواى بزرگوار ما حمّمد صلى اهللا عليه و آله مصطفى بود از مهه حيث و به مهه روى؛ در صفات  
خلق و گزيده حق، پيوسته در ميان مردمان از شك و ريب، گزين   كمال منزّه از نقص و عيب و در امر رّب متعال مصّفى

ان؛ به مهه وقت و در مهه حال خملص؛ از اين روى حّىت پيش از بعثت و  خالص بود و با پروردگار جهان آشكار و 
نامربدار گشت و موصوف و بدين وصف » امني«دعوت نيز در شهر و ديار خويش و در بني بيگانه و آشنا به عنوان 

  .ف؛ امني بود براى اموال و اسرار و اعراض مردمشريف مشهور و معرو 

مصطفى صلى اهللا عليه و آله را خدا فرستاد تا مردمان راه او گريند و حكم او پذيرند، پى او سپارند و در طريقِت شريعتش 
ى به حيات پاى عزم جزم و به ّمهت مردانه استوار دارند تا راه به معىن برند و رها از صورت، هم به دوران زندگى دنيو 

  .معنوى فائز گردند

  152: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ظاهر و باطن به حقيقت آراست و درون و برون از غري حّق پرياسته، به هيكل مقّدس انسان كامل و در هيئت قدس  
  .كمال انسانّيت

م در ناسوِت گذراْن شهري، و هم در مصطفى صلى اهللا عليه و آله چنني بود و بدين آوازه صادقانه در عامل ىب كرانه، ه
ملكوت جاوداْن، صيت صفاتش منتشر و فرمان اصطفايش چنانكه در هر جان خمّلد از آن بانگ سرمد صداىي است پى  

  .گري و مؤبَّد

  تا به حشر اى دل ارثنا گفىت
 

  مهه گفىت چو مصطفى گفىت

  صيت صوتش برفته در عامل
 

  نه پـََرش بوده در روش نه قدم
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 وصف اين حال مصطفى دارد
 

 بوى خوش بال و پر كجا دارد

 صاد و دال آب داد صادق را
 

 عني و شني عشوه داد عاشق را

 مايه و سايه زمني او بود
 

 گوهر شب چراغ دين او بود

 مفخر مجله انبيا او بود
 

 خسرو مري مرتضى او بود

  

  )سناىي غزنوى(

   نىب توبه، نىب رمحت

  

از غايت اعتدال كه دين او راست، و از . فرمود و خود در تذكار مراتب خويش از اين منزلت ياد مى بود» نىب توبه«
ايت لطف وافضال كه پروردگاِر معني او راست، به مين احسان اهلى وبه طفيل رمحتش با آن پيك پاكيزه خصال مسعود و 

د است و اين فرصت مقدور كه اگر مسلماىن از راه خمصوص به عنايات نامتناهى، در آيني مقّدس اسالم اين مهلت موجو 
صالح فرو افتاد وبه لغزش گرفتار ماند، چون به خود آيد و اوقات گناه آلود گذشته را با توبه و انابه از آنچه رفته تدارك 

ّصش حاصل منايد خداى را تّواب و رحيم يابد وغّفار و كرمي؛ و اين مهه به ميمنت مرمحت نبوى فراهم است كه رمحت خا
بود و از جانب پروردگار مسندنشني سرير عّزت و ويژه تاج كرامت » نّىب رمحت«بود و كرامت خمصوصش عايد، چه وى 

   بلكه از غايت

  153: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .رمحت حّق خود رمحىت بود كامل و عنايىت شامل مرمجيع جهانيان را و مجله عامليان را

  متام او را خدايش به صراحت

  »رمحة للعاملني«
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خوانده و بر مقدم لياقتش كه از گنجينه موهبت فراهم آمده هزاران دّر خوشاب و آلىل شاهوار از تكرمي و آفرين افشانده 
  :واز مقام رفيْع فرماِن منيع صادر گشته كه

  »1« »َوما أْرَسْلناَك إّالَرْمحًَة لِْلعاَلمنيَ 

  .نفرستادمي و تو را جز رمحىت براى جهانيان

حاصالن   مشار از مواهب عنايت، اّما از كوردالن كج فهم و ىب او مهه را آمد با رمحت بسيار از لوازم سعادت و نعمت ىب
ره كم حظ بسى بودند و بسيار باشند كه به سوء اختيار خويش از او نصيىب نربده   .اند اى نيافته اند و 

مهگان را و به ويژه رنج آلودگان درد هوا و زمني گريان بسرت هوس راكه از  در حاىل كه به تأكيد عقل فرض عني است جان
ها مدد جويند و به امداد حضرتش از قيد وساوس شيطاىن و هواجس نفساىن رها شوند و  ها و توان خبش اميان طبيب جان

  .طريق جنات پويند

  چون تو بيمارى از هوا و هوس
 

  رمحة العاملني طبيب تو بس

 از كمال مايه بود هر كه را
 

 خرد مصطفاش دايه بود

  گر ندانيد اى هوا كوشان
 

  بشنويد اين سخن ز خاموشان

 تا بگويند بر زبان خرد
 

 هر كه دل داد دين او خبرد

  

  )سناىي غزنوى(

______________________________  
  .107): 21(انبياء  -)1(
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   عبدالّله لقب

  

بود، چه تا مرتبه عبودّيت حتصيل نشود معرفت به مقام اقدس ربوبّيت حاصل » عبداللَّه«در قرآن آمده است كه او «
  .نگردد، اين به آن بسته است و آن بدين پيوسته

ايد پاك و مصّفى  من ها رنگ ىب رنگى حمو پذيرد، افق وجود از هر چه به گونه موجود مى ها پايان گريد و خودبيىن بايد خودى
  .گردد تا آفتاب درخشان وجود حقيقى روى منايد و چهره تابان مشس هسىت طالع آيد

كه به حّقانّيت حّق و موهبت مطلق گزين گشته و از جانب حضرت » ذكر«بود و » برهان«و » صدق«بود و » حق«
مجلگى را تذّكر دهد كه دنيا گذران است و  اقدس پروردگار براى هدايت اهل عامل در هر جاى به هر روزگار آمده بود، تا

ره اى حاصل آورند كه در آشيانه  آخرت جاودان؛ لذا خردمندان را وظيفه جان آگاه، آن كه از اين سراى ناپايدار 
ايت راحت را موجب گردد جاودانه   .شان به كار آيد و در آن عامل ىب منتهى 

به مقتضاى عطاى سبق، محد خدا را » نّىب كردگار«بود و » وّىل حقّ « ،»ُمْرَسل ِمن ِعِنداللَّه«بود و » فضل خدا«
  .»مصّلى«بود و قدر حق تعاىل را » مسّبح«

، نعمت پروردگار را حق گزار بود »مصدَّق«بود و به انبياى سلف و آثار راستني ايشان » مؤمن«به آفريدگار و شريعت او 
  .»مبّلغ«و  »1« »صادع«و احكام اسالم و اركان اميان را » حمّدث«و 

  .»مسدَّد«بود و به حسن برتر و هدايت واال از جانب حضرت اقدس موال » مؤيَّد«و » منصور«

   صبح«، »رحيم«و » رئوف«بود و نسبت به مؤمنان » نعمت خداوند كرمي«

______________________________  
  .جدا كننده حق از باطل: صادع -)1(

  155: ، ص2 ، جتفسري و شرح صحيفه سجاديه

بود و دين و مّلت را » سراج منري«، هدايت را »آفتاب طالع«بود و » مشس عنايت«، »فجر صادق«بود و » سعادت
  .ىب نظري» مصباح فروزان«
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، صفا يافته از درگاه  »مرتضى«، بر كشيده پروردگار بود و »مقتدى«، رهنماى خلق بود و »جمتىب«برگزيده حق بود و 
  .»طفىمص«كردگار بود و 

و خدا » صابر«آمد  بود و در آنچه پيش مى» شاكر«به حكم ربّاىن، نعمت اهلى را » حاكم«بود به علم لدّىن و » عامل«
بود و در ميان آفريدگان حّق به عدل مطلْق » راضى«، به رضاى خدا »ذاكر«را از دل و جان پيوسته و در مهه حال 

، آيات بيّنات قرآن را به فرمان خداوند »هادى«بدان جناب يكتاى ىب مهتا بود و خلق را » داعى«، به اذن اللَّه »قاضى«
  .بود» قارى«مستعان 

، شبانگاه به عبادت خداى تعاىل »تاىل«احكام دين مبني و اركان اخالق متني را از كلمات مبارك فرقان بر عامليان 
  .»متوّكل«بود و به شبان و روزان بر آن موالى اعلى » متهّجد«

اهل و خاندان و اّمت و آدميان، بدانچه مايه صالح و فالح است و سرمايه » آمر«بود و سعادت، » توحيد منادى«
  .اعتال و عظمت

  .بود به احسان خداوند كرمي» معصوم«بود و در راه راست شرع قومي و » مستقيم«

  .»جماهد«و » شاهد«و » ساجد«و » عابد«و » خاضع«و » صادق«بود و » خاشع«و » قانت«و » قانع«

بر عامليان، بر » شاهد«آدميان بود و  »1« »رائد«تا در اين سرا بود دمى از جهاد در راه خدا نياسود و پيوسته مهى 
  .»شهيد«بود و بر آن مجله » حريص«هدايت اهل اميان و ارشاِد هدايت پذيران 

ايت پروردگار بش»نذير امني«بود و » بشري مبني« داد و از جتاوز از حّق و احنراف از  ارت مى، جهانيان را به رمحت ىب 
   به احسان اهلى. داشت حدود باز مى

______________________________  
  .جوينده، خواهنده: رائد -)1(
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  .»منذر«بود و » رمبشّ «منود كه  خبشود و به سخط آن حضرت در صورت آاليش به ناپرهيزكارى و تباهى انذار مى مى
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» طه«معتدىل كامل بود و پيشواىي عادل، طالب حّق بود و هادى به جانب آن حقيقت مطلق و چنني بود كه خدايش 
  .خواند

ها و جان جهان به عنوان  سّيد اّولني و آخرين بود و ساالر انبيا و مرسلني و مهني بود كه خداى جهان با آن برگزيده دل
، بزرگرتين شاعر سده دهم در سرزمني  فيضى »1« ».بدين اسم مسعود و لقب مبارك خواندسخن راند و او را » يس«

  .هند چه نيكو سروده

 اى روى تو آفتاب خاور
 

 وز نور ُرَخت جهان منّور

 هاست ظاهر از چشم تو فتنه
 

 هاست مضمر در لعل تو لطف

 در آتش و آمب از تو، زان رو
 

 دارم لب خشك و ديده تر

  شام هجر ظلمتبزداى ز 
 

 اى ُزهره جبني ماه پيكر

  بگذار كه دامنت بگريم
 

م مبريم   سر در قدمت 

  

  )فيضى هندى(

   عهد شريخوارگى و كودكى

پس از والدت آن بزرگوار كه جتّلى گاه اوصاف مجال و جالل بود، سر پرست دلسوز و بزرگوارش عبداملطّلب به دخرتان «
  :خود عاتكه و صفّيه فرمود

  .زنان شري ده بىن هاشم را خواستند وىل آن حضرت سينه هيچ يك را نپذيرفت. اى تفّحص كنيد براى او دايه

   عبداملطّلب غمگني و ناراحت از خانه بريون آمد و به نزد كعبه رفت و با دنياىي

______________________________  
  .17: طلعت حق -)1(
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  .از اندوه و غم در پناه كعبه نشست

گفتند با عبداملطّلب برخورد كرد و از وى سبب اندوه و  در اين وقت پريمردى از قريش كه او را عقيل بن اىب و قّاص مى
 اضطراب و ناراحىت من از اين است كه فرزند زاده من كه تازه به دنيا! اى شيخ قريش: اش را پرسيد، عبداملطّلب گفت غّصه

گريد، بدين سبب خوردن و آشاميدن بر من گوارا نيست و در چاره كار خود حريان  آمده سينه هيچ زن شري دهى را منى
من در ميان صناديد قريش زىن گمان دارم كه از عنايت عقل و فصاحت و صباحت ! اى ابواحلارث: عقيل گفت. ام مانده

  .دخرت عبداللَّه بن حارث است» حليمه«و رفعت و حسب و شرافت نسب منونه ندارد و او 

عبداملطّلب چون اوصاف حليمه را شنيد او را پسنديد و غالمى از غالمان خود را به سوى قبيله بىن سعد بن بكر كه در 
  .به زودى عبداللَّه بن احلارث َعدوى را نزد من حاضر كن: شش فرسخى مّكه بودند فرستاد وگفت

حلارث را به نزد عبداملطّلب آورد، در حاىل كه اكابر قريش چون پروانه گرد مشع وجود او غالم در اندك زماىن عبداللَّه بن ا
لوى خويش نشاند و  . مجع بودند چون نظر عبداملطّلب بر وى افتاد به استقبال او برخاست و وى را در بر گرفت و در 

ام حمّمد حاضر  را براى شري دادن به فرزند زاده ام كه اگر مصلحت بداىن دخرتت تو را براى اين طلبيده! اى عبداللَّه: گفت
  .ات را توانگر كنم سازى، كه اگر شري او را قبول كند تو را و عشريه

انگيز و مژده مهايون بسى شاد شد و به سوى قبيله خود باز گشت و حليمه را به آن  عبداللَّه از شنيدن اين خرب مسّرت
شىت بشارت داد   .خرب 

هاى نو پوشيد و با پدر خود عبداللَّه و شوهرش بكر بن  ه انواع طيب خود را معّطر ساخت و جامهحليمه غسل كرد و ب
  .سعد به خدمت عبداملطّلب شتافتند

  چون حمّمد را به دامن گرفت سينه چپ خود را نزديك دهان آن حضرت برد،

  158: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

خشك شده بود، وىل آن جناب به سينه چپ ابداً التفات نفرمود، بلكه متايل به چرا كه طرف راست ساليان درازى بود 
منود، وىل حضرت به طرف راست ميل  طرف راست داشت، حليمه در گذاشنت طرف چپ به دهان حضرت مبالغه مى

  :فرمود، عاقبت از روى ناچارى طرف راست را به دهان حضرت گذاشت و گفت مى
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  .ت سينه بگذار و ببني خشك استدهان بر آن قسم! عزيز جامن

چون حمّمد صلى اهللا عليه و آله دهان بر آن قسمت گذاشت از بركت دهان مباركش، چنان شري جارى شد كه از كنار 
  .حليمه و ديگران سخت متعّجب شدند. رخيت دهان حضرت مى

خورم كه دوازده طفل از  مى به حق خداى جهان سوگند. امر تو بسى عجيب است! اى فرزند من: آن زن با كرامت گفت
  !!اى شري از طرف راست من نديدند اند و قطره پستان چپ من تغذيه كرده

اى با ماهى هزار درهم و يك دست جامه رومى و  اگر نزد ما مباىن خانه: عبداملطّلب فوق العاده شاد شد، به حليمه فرمود
  .يرفنت خواسته جّد حمّمد عذر خواهى كردكنم، وىل حليمه از پذ روزى ده من نان و گوشت به تو عطا مى

  :سپارم خواهى به حمّل زندگى خود برگردى، فرزندم را به دو شرط به تو مى اكنون كه مى! اى حليمه: عبداملطّلب فرمود

ن به پروردگار جها: حليمه گفت. در تعظيم و اكرام او تقصري ننماىي و پيوسته از اين گوهر يكتا مواظبت مناىي :اول آن كه
  .سوگند كه از وقىت نظرم بر او افتاد، حمّبت وى چندان در قلبم جاى كرده كه در اكرام او حمتاج به سفارش نيستم

  »1« ».هر مجعه او را نزد من آورى كه من تاب مفارقت و هجران او را ندارم :دوم آن كه

______________________________  
  .100: حيات القلوب -)1(

  159: ، ص2 ه سجاديه، جتفسري و شرح صحيف

  

ركسى جان نتوان داد ز دست   گرچه از 
 

  چيست جان كز پى جانان نتوان داد ز دست

  اى گلستان وفا خار جفا الزم توست
 

  از پى خار، گلستان نتوان داد ز دست

 مهچو تو دوست مرا دست به دشوارى داد
 

  چون به دست آمدى آسان نتوان داد ز دست

  پريشاِىن دلراست سبب گرچه آن زلفْ 
 

  آن سر زلف پريشان نتوان داد ز دست
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 دى يكى گفت برو ترِك غِم عشق بگو
 

  به چنان وسوسه اميان نتوان داد ز دست

  

  )سيف فرغاىن(

  قدوم شريخواره و نزول بركات بر آل سعد

  

ها از اراضى ايشان برداشته  بركت آمسان اعراب باديه نشني و قبيله بىن سعد درست به خاطر دارند كه دو سه سال آزگار«
شده بود و چيزى منانده بود كه يكباره گوسفندان و شرتانشان از گرسنگى و تشنگى جان بدهند، به خصوص بر قبيله بىن 

شد كه چهارپايانشان دندان به آن گياه بزنند و نه از آمسان  گذشت، نه در زمني گياه سبزى ديده مى سعد خيلى سخت مى
  .اى مباند رخيت كه در غديرهايشان براى روزهاى تشنگى ذخريه  فرو مىباراىن

اّما در آن روز كه حليمه سعديّه قنداقه حمّمد صلى اهللا عليه و آله را در آغوش كشيد و پا به قبيله گذاشت، ناگهان روز و 
  .روزگار عوض شد

م پيوستند و باران ىب دريغ خود را بر سر آل سعد نگام  ها با وضع حريت انگيزى سبز شدند،  فرو رخيتند، زمني ابرها نا
   پستان گوسفندان از شري لربيز شد؛ نه

  160: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

تنها بىن سعد از آن قحط و غال جنات يافتند، بلكه از بركت وجود اين كودك شريخوار، عشاير آن سرزمني مهگى به رفاه و 
  .ترين قبايل قرار گرفت قبايل عرب در رديف غىنآسايش رسيدند، فقريترين 

اين نازنني  . رود گويند ره صد ساله مى درست آن طفل يك شبه كه مى. اى خارق العاده داشت از نظر رشد و منو، برنامه
  .كودك بود

كار چوپاىن   وقىت به سّن چهار سالگى رسيد توانست با برادر رضاعى خود َضْمره مهراه گوسفندان به صحرا برود، وى از
  .برد لّذت بسيارى مى
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گذرانيدند، مثل اين كه رعايت و  پيامربان پيشني مهچنني بودند، هر كدام چندى به چوپاىن و رعايت گوسفندان مى
  .نگهدارى و هدايت حيوان ناطق را بايد در كنار حيوان صامت مترين كرد

اسحاق و امساعيل، موساى كليم و عيساى مسيح عليهم شناسيم، ابراهيم خليل، پسرانش  در ميان انبيا آنان را كه مى
السالم هر كدام مدتى در رخت شباىن به سر بردند، تا جامه نبّوت به بر كردند و مسؤليت ارشاد و هدايت بشر را به 

  .عهده گرفتند

انگيز  شان شگفتديدند كه براي قبيله بىن سعد عموماً و حليمه سعديّه خصوصاً، در زندگى اين كودك هامشى عجايىب مى
  .بود

هاى ملكوتى و آمساىن و  مثًال رشد غري عاديش، سخنان چندين بار بزرگرت و درشرت از سّن و سالش، سكونش، سكوت
  !معىن دارش

اش برد و موهاى سياه و  خواست با برادرش ضمره به صحرا برود حليمه دستش را گرفت و به خيمه در خنستني روزى كه مى
يافت به   و به چشمان جّذابش سرمه كشيد و بعد يك گردنبند كه از چند مهره منقوش تشكيل مى جمّعدش را شانه كرد

  .گردنش انداخت

  اين چيست؟: ها انداخت و با حلن شرييىن پرسيد حمّمد نگاهى به اين مهره

  .اين حرز است، اين طلسم است -
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  اش چيست؟ فايده -

  .اش اين است كه به گردن هر كس باشد، از شّر جّن و انس در امان است فايده -

  :خنده كنان با تكان دست، گردنبند را پاره كرد و با مهان شرييىن گفتارش گفت

*  ىَأَملْ جيَِْدَك يَِتيماً َفآوَ  »1« ».كند، من حاجىت به اين گردنبند ندارم ها حفظم مى من كسى را دارم كه از متام شرها و بدى
  »2« » َوَوَجَدَك َعاِئًال َفَأْغَىن *  َوَوَجَدَك َضاّالً فـََهَدى
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يدست نيافت، * و تو را بدون شريعت نيافت، پس به شريعت هدايت كرد؟* آيا تو را يتيم نيافت، پس پناه داد؟ و تو را 
  نياز ساخت؟ پس ىب

سال از آن حضرت نگهدارى كرد و در پرورش او  حليمه سعديّه نزديك به دو سال به آن حضرت شري داد و قريب به پنج 
  .كوشيد، سپس وى را به دامان آمنه و آغوش عبداملطّلب بر گرداند

از روزى كه آمنه بزرگوار شوهر با كرامتش عبداللَّه را از دست داد، مهواره به دنبال فرصت بود تا به مدينه رفته و آرامگاه 
  .هم با خويشان خود در آن منطقه داشته باشدشوهرش را زيارت كند و در عني حال ديدارى 

مّدت يك ماه در آن شهر ماند، . با حمّمد صلى اهللا عليه و آله و زن مهرباىن به نام اّم أمين به سوى مدينه بار سفر بست
ّلمات ترين تأ وىل اين سفر براى حمّمد مهراه با سخت. عالوه بر زيارت قرب شوهرش به ديدار خويشان خود هم توفيق يافت

افتاد كه پدر مهربانش در آن جا به وقت جواىن چشم از  اى مى قلىب بود؛ زيرا در آن يك ماه مرّتب ديده پاكش به خانه
   برد كه هنوز در غم و اندوه جانكاهش به سر مى. دنيا بسته بود

______________________________  
  .34: خنستني معصوم -)1(

  .8 - 6): 92(ضحى  -)2(

  162: ، ص2 شرح صحيفه سجاديه، جتفسري و 

حادثه بسيار جانگداز ديگرى به او هجوم برد و آن از دست دادن مادر مهربانش به وقت مراجعت به مّكه در حمّلى به 
  .بود» أْبواء«نام 

  .اّم امين آن كودك ىب مادر را به سرعت به مّكه رساند و حتويل جّد بزرگوارش عبداملطّلب داد

ن مى هر روز براى بزرگ شدند،  كردند، بزرگان قوم و فرزندان عبداملطّلب در كنارش مجع مى قريش در كنار كعبه بساطى 
لويش بنشيند افتاد، فرمان مى هر زمان ديدگانش به حمّمد مى   .داد، راه را باز كنند تا حمّمد به نزدش آمده و 
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براى بار سوم به حادثه سخت و مصيبت جانگدازى  داد كه هنوز امواج سخت دورى پدر و فراق مادر، قلبش را آزار مى
حمّمد از خانه تا جاىي كه جّدش را دفن كردند . دچار شد و آن از دست دادن جّد بزرگوارش حضرت عبداملطّلب بود

ار از ديده پرفروغش اشك مى   !رخيت مهچون ابر 

  سرپرسىت ابو طالب از پيامرب

  

رى حمّمد صلى اهللا عليه و آله را به فرزند برومند و بسيار عزيز و مؤمن خود عبداملطّلب به وقت مرگ سرپرسىت و نگهدا«
  .ابو طالب كه با عبداللَّه پدر رسول خدا، از يك مادر بودند واگذاشت

رجنى كه ابوطالب به خاطر . آمد ابوطالب كه پدر امري املؤمنني بود براى پيامرب، پدرى مهربان و سر پرسىت واال به مشار مى
  .رادر زاده عزيز كشيد ىب نظري بوداين ب

اگر چه عبداملطّلب بر حمّمد امني پدرى كرد، وىل شرايط حميط در زمان عبداملطّلب صورتى و در زمان ابوطالب صورت 
  .ديگرى داشت

كرد  عبداملطّلب از نظر مقام سياسى و اجتماعى خود كه مهچون پادشاهى ىب تاج و ختت بر سرزمني بطحا سلطنت، مى
   توانست حمّمد را از دمشنان حفظ كند، وىل ابوطالب آن قدرها حشمت و جالل ظاهرى نداشت كه ىب آسان مى خيلى
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  .دردسر از اين امانت اهلى نگاهدارى كند

  .كردند ىشد و به مهني نسبت دمشنانش بيشرت به قصد جانش فكر م از طرىف حمّمد روز به روز بزرگرت مى

   سفر با بركت[

داشت، تا آن جا كه وقىت به قصد  فكر اين كه مبادا اين نازنني وجود از دست برود ابوطالب را سخت ناراحت مى] 
  .اى نديد جز آن كه برادرزاده عزيزش حمّمد را هم با خود به شام بربد آورد چاره جتارت رو به شام مى

  .داد ها و بت پرستان مّكه مى يد به بتاين سفر، خنستني تكاىن بود كه قدرت توح
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ترين كسان حمّمد هم پوشيده بود  ترين و حمرم در اين سفر اسرارى كه تا آن روز بر مردم مّكه حّىت بر ابوطالب يعىن نزديك
بيش و كم آشكار شد و مسئوليت نگاهدارى آن حضرت را بيش از پيش سنگني ساخت و ابوطالب را به عظمت اين 

  .اىي بيشرتى خبشيدمسئوليت آشن

  :رفت و به فرموده قرآن جميد قريش در چهار فصل سال، دو فصل به جتارت مى

  »1« »رِْحَلَة الشَِّتاِء َوالصَّْيفِ 

تا در آرامش و امنيت، امر [تابستاىن پيوند و انس دهد ]  سفرهاى جتارتى[زمستاىن و ]  جتارتى[به سفرهاى ] و نيز[
  .]معاششان را تأمني كنند

  .برد و در تابستان حمصوالت مين را به شام زمستان حمصوالت شام را به مين مىدر 

م تابستان حجاز بود كه كاروان مّكه در ريگزارهاى    اين فصل، فصل تابستان آ

______________________________  
  .2): 106(قريش  -)1(
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ديد؛ زيرا پاره ابرى به طور دائم باالى سرش سايباىن  اّما از اين راهپيماىي تابستاىن رنج و عذاىب منىكرد،  بطحا راهپيماىي مى
  .داشت

اين چرت شريگون را دست رمحت و مرمحت حق به خاطر يك نفر فقط نفرى كه با آن كاروان مهسفر بود بر سر كاروانيان 
شىت دارد؟دانست اين هواى آتش فشان چرا  كسى منى. افراشته بود ارى و نسيم    ديگر گرم نيست، چرا لطف 

م تابستان حجاز كار بسيار دشوارى است و احياناً خطرناك است در اين فصل سفر  . سفر كردن در فصل تابستان آ
  .زدگى دارد، مسمومّيت دارد و با هزاران رنج و بالى ديگر هم توأم است كردن بيمارى دارد، آفتاب

سوريه در فصل تابستان نه تنها زننده نيست، بلكه مهچون هواى ييالقات بسيار روح افزاست، وىل   البته هواى شامات و
كاروان قريش تا خودش را از مّكه به مرز شام برساند جانش به لب رسيده بود، وىل كاروان قريش در اين سفر خيال 

  .ديد هاى گذشته را در ميان منى ها و عذاب تكرد كه يك باره ازسرزمني شام رو به دمشق آورده؛ زيرا چيزى از مشقّ  مى
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از مهه شگفت انگيزتر، شرتاىن كه بار گران به پشت داشتند . ناليد شد، هيچ كس از شّدت گرما منى هيچ كس مريض منى
  .اند رفتند چنانكه گوىي تازه از چراگاه برگشته مهه جا مستانه راه مى

  :چند بار اين سخن را تكرار كرديك بازرگان از بىن ثقيف كه امسش جندب بود، 

  !چه سفر مباركى

نامند؛ زيرا آشكارا احساس كرده بودند كه بركت وجودش آل  مى» مبارك«حمّمد صلى اهللا عليه و آله را در قبيله بىن سعد 
  .هاى زر نشانيده است سعد را از روى خاكسرت بلند كرده بود و بر توده

باألخره به . ها بود ه شد وىل او مثل مهيشه خاموش و غرق در فكرها و انديشهحمرمانه چند جفت چشم بر روى حمّمد خري 
   آن جا ديگر خاك شامات. شام رسيدند
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  .و سرزمني درخت و گل و سبزه و صفا بود

هاى زيبا و  شهرهاى آباد و دهكده رفتند، از پيمودند، پيش مى مهه خوشحال بودند، مهه خندان بودند، شب و روز راه مى
  .گذشتند هاى خّرم و شاداب مى مزرعه

   انگيز َحبرياى راهب داستان اعجاب[

با جالل و عظمتش آشكار شد، وىل براى كاروان   پيمود تا از دور سايه شهر ُبْصرى كاروان قريش مسري معّني خود را مى] 
يك فرسنگ دور از » َحبريا«مصلحت ديدند كه در كنار دهكده . بودچيزى ديدىن ن  مّكه اين دور منا و حّىت خود بصرى

  .شهر در مهان جا بارانداز كنند

اين مرد . اى دور افتاده پريى روشن ضمري به عبادت خدا سرگرم بود ها بود كه در كنار دهكده َحبريا، در پناه صومعه سال
نيا گرخيته بود، بلكه مردى دانشمند و عميق و هنرمند هم يك روحاىن مسيحى بود كه نه تنها مردى زاهد و وارسته و از د

  .بود

اين راهب نصراىن در سايه : گفتند كه اين مرد از اديان خمتلف، از ملل و حنل، از حتّوالت اجتماعى خرب داشت، حّىت مى
  .داد هاىي كه كشيده از گذشته و آينده مردم خرب مى ها و زمحت رياضت
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گري، بود هم بسيار  يعىن مهني راهب كه در كنار دهكده حبريا صومعه نشني و گوشه» سرجيوس« آنچه حمّقق بود اين بود كه
  .پارسا و هم بسيار دانشمند بود

كرد و در رؤياى شبانه چه ديده بود و چه شنيده بود؛ زيرا وقىت كه به  داند كه در شب گذشته به كجا فكر مى خدا مى
  .غري از آدم ديروزى بودهنگام سحر، سر از بالني برداشت آدمى 

انداخت، مثل اين كه از  آمد و چشم به چشم اندازهاى دور مى كرد و گاه و بيگاه به در صومعه مى مطلقاً فكر مى
ن مسافرى انتظار مى    كشيد، نگاهش به روى جاده 
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  .شده بود

اى از حجاز به  تهاى جنوىب جاّده، گرد ضعيفى به هوا برخاست، پيدا بود كه قافلهتقريباً روز از نيمه گذشته بود كه از ان
كرد، چشمش به  آيد، اّما سرجيوس راهب، روشنفكِر حبريا، به جاى اين كه زمني را نگاه كند آمسان را نگاه مى شام مى

  .متاشاى يك اعجوبه آمساىن حمو شده بود

خاست تا كم كم نزديك شد و به مست بارانداز  تر به هوا بر مى هش غليظرت و تريهشد و گرد را قافله دم به دم نزديكرت مى
  .خود كه در سبزه زارى دور از جاده قرار داشت پيچيد

نگاه راهب از باالى سر آن كاروان به دنبال آن يك لّكه ابر كه مهه جا سايبان كاروان بود، به مست راست جاده به مهان 
  .يش بود چرخ زدجا كه بارانداز قافله قر 

   مهماىن حبرياى راهب[

لوى وى دم پنجره ايستاده است، در  دانست خدمتكارش هم ساعت سرجيوس چنان در اين متاشا مست بود كه منى]  ها 
  .اين هنگام چشمش به وى افتاد

  !تو هسىت... اوه  -

  .آرى، اى عاىل جناب -
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  اى؟ قافله قريش را متاشا كرده -

  .قافله بزرگى است -

  :لب سرجيوس به سبكى لرزيد و گفت -

  .آرى، خيلى بزرگ، بزرگرت از مهيشه -

  :اى مكث گفت و پس از حلظه

  .كه امشب مهمان ما خواهند بود: از قول من به سادات عرب بگو -

  .خدمتكار صومعه به قافله نزديك شد و در برابر بازرگانان قريش احرتام گذاشت
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  .سپس پيام راهب را با اين بيان به ّجتار مّكه رسانيد

  .امشب سادات عرب در صومعه مهمان ما هستند

  !تا كنون چنني مهماىن سابقه نداشت از سادات عرب

اين بازرگانان كه هر كدام بيش از بيست بار از مّكه به شام و از شام به مّكه رفته بودند، هرگز از دهان كسى به يك 
  .عنوان افتخار نيافته بودندچنني 

  يعىن چه؟ سادات عرب عنوان كيست؟

هر كدام پيش خود به . آن كربيا و خود پرسىت كه با خون اين نژاد آميخته است در اين هنگام به جوش و جنبش در آمد
  .اعتبار خويش آفرين گفتند و بعد از راهب تشّكر كردند و دعوتش را پذيرفتند

  .دهد كه سّيد عرب نباشد ىن بروند مهه و مهه؛ زيرا هيچ كس رضا منىبايد دسته مجعى به مهما
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راهب از سادات عرب دعوت كرد و آن كس كه به اين مهماىن پا نگذارد سّيد عرب نيست، پس در اينجا صحبت از اين 
گوارا   هاى نيست كه شىب را بايد بر سر سفره يك مسيحى دست و دل باز و كرمي، خوردىن مطبوع خورد و نوشيدىن

م سيادت بر عرب   .نوشيد، بلكه صحبت از كلمه سيادت است آ

مهه بايد به مهماىن بروند، وىل بايد اين بارهاى گران قيمت و اين كاالهاى هندى و ميىن را در اين صحرا به دست يك 
  عّده غالم سياه و ساربان بياباىن بسپارند، آيا اين كار، كارى خردمندانه است؟

لوى  ؟ آن كس كه گذشت دارد مىپس چه بايد كرد تواند از لقب سيادت عرب بگذرد و چشم از اين مهماىن بپوشد و 
  بارها مباند كيست؟

لوى مال  ابتدا به يكديگر نگاه كردند اّما هيچ كس جرأت نكرد از ديگرى متّنا كند كه دعوت راهب را نديده بگريد و 
  .التجاره مباند

   و سراجنام نوميدانه از هم گذشتند و بعد يكباره ها چند حلظه به هم افتاد نگاه
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  :نگاهشان به چهره گل افكنده حمّمد صلى اهللا عليه و آله خريه شد

  !امني، امني

لوى مال التجاره خواهد ماند. داده شد» امني» اين خنستني بار بود كه به حمّمد لقب   .امني 

برادر زاده من سّيد السادات است، او بايد در مهماىن سرجيوس حضور داشته : صداى نعره مانندى گفتابوطالب با 
  .باشد

لوى بارها مبامن نه، عمو جان من ترجيح مى: اّما حمّمد خودش گفت   .دهم كه 

م. ها ازفرط حريت چاك خوردند ها و دهان چشم م هامشى آ پرورش يافته بر  آيا باور شدىن است كه يك جوان قرشى آ
  .دامان عبداملطّلب سّيد العرب تا اين اندازه بتواند گذشت نشان بدهد
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سرجيوس از سادات عرب مهماىن كرده و براى يك پسر جوان كه تازه پا به اجتماع گذاشته اين فرصت ىب نظري است، اگر 
تواند مقام  اهد آمد، ديگر چه وقت مىاكنون براى خود اين افتخار را دست و پا نكند ديگر چنني فرصىت به چنگش خنو 

  .سيادت را براى خود به دست بياورد

  خواهى به مهماىن اين راهب مسيحى قدم رجنه فرماىي؟ منى! چرا اى عزيز من

  .بگذاريد تنها مبامن تا هم مال التجاره مشا را نگاه بدارم و هم كمى فكر كنم

التجاره حل شده، سخت خندان و خوشحال شدند، برخاستند و اعيان عرب از اين كه ديدند مسئله نگهباىن از مال 
  .هاى فاخر پوشيدند و پيش و دنبال به مست صومعه راهب به راه افتادند جامه

هاى مديرتانه فرو نغلتيده بود، هنوز راهب دم دريچه صومعه ايستاده بود، شايد  هنوز آفتاب آن روز از سراشيىب افق به آب
چشمش به بازرگانان قريش افتاد، ىب اختيار نگاهش به باالى سرشان توى هوا . كشيد اش انتظار مى از مهمانان تازه رسيده

   اى ندارد به خونش افتاد، آهسته غلتيد، يك برودت مرموز كه جز نوميدى مايه
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  .اين كه سراپا خشكش زده بود پس كو آن يك قطعه ابر؟ مهچنان ايستاده بود، مثل: از خود پرسيد

نيت گفت و آن . مهمانان از راه رسيدند و به رسم جاهلّيت سالمش دادند به سالمشان جواب داد و به مقدمشان 
  مگر خدمتكار من تقاضاى مرا به عرض سادات عظام نرسانيده؟: وقت پرسيد

ره -   .مند شومي چرا از ما دعوت كرده كه از نعمت مشا 

  ل من تقاضا نكرده كه بزرگان عرب مهگان مهمان من هستند؟مگر از قو  -

  .البته اين طور گفته بود -

  .اند مثل اين كه مهگان قدم رجنه نفرموده: سرجيوس در اينجا با حلن اسفناكى گفت

 فقط يك پسر يتيم كه او هم نگهبان مال التجاره است، فقط او: يك عرب ىب تربيت كه حتماً از قريش بود غرغر كرد
  .نيامده
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ها را حتّمل خنواهم كرد، حمّمد يتيم  گوىي من اين ياوه! فرومايه: دست ابوطالب ىب اختيار به مست قبضه مششريش چسبيد
  .نيست بلكه امني است

راهب دست پاچه شد، ديگران پا به ميان گذاشتند و ميان ابوطالب با آن ياوه گوى ىب ادب فاصله گرفتند و براى راهب 
كه يك نوجوان نو سال با ما مهراه است و چون اين جوان به صفت امانت و جنابت مشهور است جبا مانده توضيح دادند  

  .تا كاالى ما را از دستربد ساربانان و حوادث ديگر امين بدارد

  .آيا به ضمانت من اعتماد داريد؟ البّته: راهب خوشحال شد و گفت

  .مشا راه يابد هر چه باشد جربان كنم، بنابر اين او را هم به مهراه بياوريد اى به اموال گريم كه اگر نقيصه من به عهده مى -

تازه به پاى سفره نشسته بودند كه ناگهان چشم سرجيوس به آن پاره ابر افتاد، ديد آن چرت آمساىن در فضا به حركت در 
   آيد و پس آمده و دارد به سوى صومعه مى

  170: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .از چند حلظه حمّمد از راه رسيد

: كرد باألخره به زبان آمد و گفت داشت و مبهوتانه نگاهش مى راهب كه مهچون مردم آشفته، چشم از سيمايش برمنى
رت ببينم   .جلوتر بيا، جلوتر بيا تا تو را 

هاى راهب را  ود تا حرفخوردند، فقط ابوطالب سراپا گوش شده ب اى نان و گوشت مى ها با اشتهاى شعله كشيده عرب
  .توانستند به اين گفتگوها گوش كنند بشنود، البّته ديگران هم مى

  اسم تو چيست؟ -

  !حمّمد -

  :و بعد پرسيد! حمّمد، حمّمد: روى اين اسم مكث كوتاهى افتاد، سرجيوس زير لب چند بار اين اسم را تكرار كرد

  ؟!از كدام قبيله

  .از قريش -
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  از كدام دودمان؟ -

  .از آل هاشم بن عبد مناف -

  چرا به مهماىن من نيامدى؟ -

  .داشتم تنها مبامن قبول كرده بودم كه از مال التجاره نگهباىن كنم، به عالوه دوست مى

  در تنهاىي چه كىن؟ -

  .ها را، دنيا را متاشاكنم ها را، ستاره فكر كنم، آمسان

  كىن؟ در اين متاشا به چه فكر مى -

  .خواهد تو را ببينم دمل مى: سپس گفت. راهب دوباره پرسيد. حمّمد خاموش ماند

  .ام مرا ببني در برابرت ايستاده -
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  .ات را ببينم خواهم ميان دو شانه مى/ -

  .دهم اجازه مى

كارهاى اين ترساى پري نگاه   بازرگانان قافله لقمه را از دست گذاشتند و با حريت به. راهب به پشت سر حمّمد پيچيد
  خواهد چه چيز را ببيند؟ كردند، مى مى

كند،  سرجيوس پرياهن پيغمرب را از پشت سر به پايني كشيد و تا چند دقيقه آن طور كه گوىي كتاب مقّدسى را تالوت مى
  .اوست، اوست: هاى حمّمد به مطالعه پرداخت و بعد به خودش گفت در ميان شانه

  اين كيست؟: ين حلظه خاموش ايستاده بود پرسيدابوطالب كه تا ا

  .آن كس كه مسيح از وى ياد كرده و به مقدمش بشارت داده است: راهب آهى كشيد و گفت
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  .اين سخن را گفته و نگفته به مست ابوطالب برگشت

  با اين جوان چه نسبىت داريد؟ -

  .پسر من است -

  .هرگز چنني چيزى نيست، نه اين طور نيست -

  چطور اين طور نيست؟: ب با تبّسم گفتابوطال

  .اين جوان بايد يتيم باشد -

  .اى كه او يتيم است، آرى، يتيم است و برادرزاده من است ازكجا دريافته: هاى ابوطالب خشكيد خنده بر لب

  !فهمى اى سّيد عرب؟ بنابر اين احتياط كن كه او را نشاسند، مى -

  .پى نربند مبادا نابودش كنندها به اين اسرار  احتياط كن كه يهودى

  ترسيد نابودش كنند؟ چرا مگر چه گناهى كرده كه مى -

  :زند، آواى مرموزى داشت راهب به ابوطالب جواب داد، اّما مثل اين كه با خودش حرف مى
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د خواهد آمد، آن حوادث و مالحم كه در انتظار آتيه او، آينده او، آنچه او خواهد كرد، آنچه با دست او به وجو  -
ام آينده غنوده   .اند اوست و آن حوادث و مالحم كه به انتظار ظهور وى در ا

  اش حوادث و مالحم پنهان است؟ دانيد كه در آينده مشا مى: ابوطالب پرسيد

و از آن ابر سفيد كه بر باالى سرش ام  هايش نوشته شده، آنچه خواندىن بود خوانده در اين خّط مقدس كه ميان شانه -
  ام، ديگر چه بگومي؟ چرت زده آنچه شنيدىن است شنيده

  »1« ».بنشينيم و نان و گوشت خبورمي: پس از چند حلظه سكوت
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   دوران جواىن

  .چوپاىن، جتارت، خدمت به خلق: دوران جواىن رسول خدا در سه مرحله سپرى شد«

  :در روايت است كه پيامرب فرمود

  »2« .انا َرَعْيُتها ِألْهِل َمكََّة باْلَقراريط: اْلَغَنَم قيَل َوأَْنَت يا َرُسول اللَّه، فقال  ِمْن نىبٍّ إّالَوَقْد َرعىما 

آرى و من هم براى : حّىت مشا؟ فرمود! اى رسول خدا: هيچ پيغمربى نيست مگر اين كه شباىن گوسپند كرده است، گفتند
  .ام چراىن كرده گوسپند» قراريط«اهل مّكه در 

هاى درخت اراك را به حضور رسول خدا صلى اهللا عليه و آله آوردند،  از ابوسلمة بن عبدالرمحن روايت شده كه گروهى ميوه
  :فرمود

______________________________  
  .38: خنستني معصوم -)1(

  .2، باب 117/ 61: حبار األنوار -)2(
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مگر مشا هم گوسپند : گفتند. كردم ترها را مجع كنيد و من وقىت چوپان گوسپندان بودم چنان مى بر مشا باد كه سياه
او در سن حدود بيست و  »1« .آرى، و هيچ پيامربى نيست مگر اين كه گوسپند چرانده است: اى؟ فرمود چرانده مى

انداخت و خود به دنبالشان راه به صحرا و   يم به پيش مىاى از گوسپندان را مهچون موساى كل چهار سالگى گله
  .برد كوهساران مى

چوپاىن گوسپندان را پيشه خود ساخته بود، تا روزى هم اين گله گم كرده راه و بدخبت را كه از شش طرف در چنگ  
ستقيم حق هاى شهوت و غضب و ظلم و دروغ و مناهى و مالهى گرفتار بودند از خطر برهاند و به صراط م گرگ

  .هدايت منايد

]  
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   مالقات حممد صلى اهللا عليه و آله با خدجيه عليها السالم براى جتارت

  

  ...كرد تا يك روز  برد و براى مردم چوپاىن مى حمّمد صلى اهللا عليه و آله خانه عمويش ابوطالب به سر مى] 

آيا : بر روى عموى نازنينش دوخت و گفتديگر در اين كار هم سودى نيست چه بايد كرد؟ حمّمد چشمان پر مهرش را 
  توامن اجنام بدهم؟ چه كارى مى

سپس به وى پيشنهاد كرد، خدجيه از بزرگرتين . جتارت، آرى، جتارت اى عزيز دل من: آن كار كه اجداد تو داشتند -
رنامه جتارت خود را به گردد كه ب ثرومتندان شهر است و دامنه جتارت او به مصر و حبشه كشيده شده، دنبال مرد اميىن مى

  .عهده او بگذارد، فرزندم خود را به او معّرىف كن

مناعت و بلندى و عظمت روح پيامرب، مانع از آن بود كه مستقيماً بدون هيچ سابقه و درخواسىت پيش خدجيه برود و 
اتفاقاً چنني هم شد،  .شايد خود او دنبال من بفرستد: پيشنهاد خود را مطرح سازد، به مهني خاطر به عموى خود گفت

  .خدجيه كسى را دنبال حمّمد صلى اهللا عليه و آله فرستاد و حضرت را براى مذاكره دعوت كرد

______________________________  
  .345/ 24: ؛ التمهيد504/ 8: االستذكار -)1(
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مرا شيفته تو منوده است مهان راستگوىي، امانتدارى و اخالق پسنديده تو  چيزى كه: چون به خانه خدجيه آمد به او گفت
كنم تا در متام امور  دهم به تو تقدمي منامي و دو غالم خود را با تو مهراه مى است و من حاضرم دو برابر آنچه به ديگران مى

  .فرمانرب تو باشند

با عموى بزرگوارش ابوطالب عليه السالم در ميان گذارد، وى رسول خدا صلى اهللا عليه و آله جريان مالقات با خدجيه را 
  .اى است براى زندگى كه خداوند براى تو مقّرر فرموده است اين برنامه وسيله: اش گفت در جواب برادرزاده
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كاروان قريش آماده رفنت شد، كاالى جتارتى خدجيه هم با كاروان بود، در اين هنگام خدجيه شرتى راهوار و مقدارى 
ا در اختيار وكيل خود گذارد و ضمناً به دو غالم خود دستور داد كه در متام مراحل كمال ادب را به جا  اجناس گران

  .آورند و هر چه او اجنام داد اعرتاض ننمايند و در هر حال مطيع او باشند

زهاىي نيز براى فروش در بازار كاروان به مقصد رسيد و مهگى در اين مسافرت سود بردند، وىل حمّمد از مهه بيشرت و چي
امه خريد ِ.  

حمّمد در اين سفر براى بار دوم از ديار عاد و مثود گذشت، سكوت . كاروان پس از پريوزى كامل راه مّكه را پيش گرفت
عالوه بر اين، . مرگبارى كه در حميط زندگى آن قوم سركش حكمفرما بود، او را بيشرت به عوامل ديگر متوّجه ساخت

كاروان به . گذاشت ها را پشت سر مى ات سفر سابق جتديد شد، به ياد روزى افتاد كه مهراه عموى خود مهني بيابانخاطر 
رت مشا پيش از ما وارد مّكه شويد و خدجيه را از جريان : مّكه نزديك شد، ميسره رو به رسول خدا منود و گفت چه 

پيامرب صلى اهللا عليه و آله در حاىل كه خدجيه در غرفه . اه سازيداى كه امسال نصيب ما گشته آگ جتارت و سود ىب سابقه
پيامرب با بيان شريين خود جريان سفر . خود نشسته بود وارد مّكه شد، خدجيه به استقبال او دويد و او را وارد غرفه منود

ا بر عظمت و كه مت  -چيزى نگذشت كه ميسره وارد شد و آنچه را در اين سفر ديده بود. جتارتى را شرح داد ام آ
   معنويت
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  .براى خدجيه تعريف كرد -داد حمّمد امني صلى اهللا عليه و آله گواهى مى

زير اين : رسيدمي من و حمّمد زير درخىت فرود آمدمي، راهىب به نام نسطورا در آن جا بود، گفت  از مجله وقىت به ُبْصرى
آرى،  : شود؟ گفتم آيد، سپس از من پرسيد آيا در چشمان اين جوان سرخى ديده مى از پيامرب فرود منى درخت هرگز غري

  .او پيامرب و خامت انبياست: گفت

سوگند خبور تا   به الت و ُعّزى: از مجله در وقت داد و ستد با تاجرى بر سر موضوعى اختالف پيدا كرد، آن مرد گفت
  :ر پاسخ او گفتمن سخن تو را بپذيرم، امني د

ا را مى ترين و مبغوض پست   »1« ».پرسىت ترين موجودات پيش من مهان الت و عّزى است كه تو آ

   پيامرب و ِحْلف الفضول
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بيست سال قبل از بعثت، مردى در ماه ذوالقعده وارد مّكه شد و متاعى در دست داشت، عاص بن وائل آن را خريد و «
در برابر . اند آن مرد ديد قريش در كنار كعبه نشسته. ميان آنان مشاجره شد. بپردازد نپرداختپوىل كه متعّهد شده بود 

آنان ناله زد، اشعارى سرود، قلوب مرداىن كه در عروقشان غريت در جريان بود تكان داد، از آن ميان زبري بن عبداملطّلب 
جدعان اجنمن كردند و با هم پيمان بستند و هم قسم شدند  اى نيز با او مهصدا شده در خانه عبداللَّه بن  برخاست و عّده

  .دهد حقوق مظلوم را از ظامل بگريند كه دست به اّحتاد و اتّفاق بزنند و تا آن جا كه امكانات اجازه مى

 مراسم پيمان متام شد، از آن جا برخاستند و به سوى عاص بن وائل آمدند و متاعى را كه خريده و عوض آن را نداده بود
  .از وى گرفته به صاحبش حتويل دادند

______________________________  
اية اإلرب»از شباىن تا جتارت«، برگرفته از حبث 188 -183: فروغ ابدّيت -)1( / 15: ؛ حبار األنوار102: ؛ ترمجه 

18.  
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كرد شركت جست و خود درباره عظمت اين پيمان  حيات مظلومان را بيمه مىحمّمد صلى اهللا عليه و آله در اين پيمان كه 
  :هاىي فرموده است از مجله مجله

من . كنم مرا به آن پيمان خبوانند اجابت مى) أيّام بعثت(در خانه عبداللَّه جدعان شاهد پيماىن شدم كه اگر امروز هم «
  .»اترين نعمت را در اختيارم بگذارند رانحاضر نيستم پيمان خود را بشكنم اگر چه در برابر آن گ

ورود حمّمد به حوزه اين پيمان و سعى و كوششى كه در خدمت به مظلومان و حمرومان داشت آن چنان به آن ارزش 
ديد به  چنان حمكم و استوار ساخت كه نسل آينده نيز خود را موّظف مى» ِحْلف الفضول«خبشيد و آن را حتت عنوان 

  .ايدمفاد آن عمل من

گواه مطلب جرياىن است كه در دوران فرماندارى وليد بن ُعتبه برادر زاده معاوية بن اىب سفيان كه از طرف او حاكم مدينه 
  .بود اتّفاق افتاد
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ساالر شهيدان حضرت حسني عليه السالم كه در سراسر عمر خود زير بار ستم نرفت بر سر ماىل با حاكم مدينه كه 
امام براى درهم شكسنت اساس ستم و . منود اختالف پيدا كرد ّلى و مركزى تكيه كرده اجحاف مىمهواره به قدرت هاى حم

  :آشنا منودن ديگران به حّق خود، رو به فرماندار مدينه كرد و گفت

ايستم و مردم را به  برم و در مسجد رسول خدا مى هر گاه بر من اجحاف كىن دست به قبضه مششري مى! به خدا سوگند
ا بنيان گذار آن بودند دعوت مىآن  از آن ميان عبداللَّه بن زبري برخاست و مهني مجله را . منامي پيماىن كه پدران و نياكان آ

  .شومي گريمي و يا اين كه در اين راه كشته مى كنيم و حّق او را مى ضت مى: تكرار كرد و ضمناً افزود

غيور مانند ِمسَور بن َخمَرمه و عبدالرمحان بن عثمان رسيد و متام لبّيك   كم به گوش مهه افراد دعوت حسني عليه السالم كم
  گويان به آستان مقّدس حسيىن شتافتند و
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  »1« ».در نتيجه فرماندار از جريان وحشت كرد و دست از اجحاف برداشت

   ازداوج پيامرب صلى اهللا عليه و آله

ه و پاكدامىن و عّفت و فضيلت و تقواى او چيزى نيست كه آيينه بيان و گردش قلم، بتواند آن را نشان روح بزرگ خدجي
  .بدهد

ها و كرامات نفسى و فضايل انساىن را با خاك وجود او عجني كرده بود تا لياقت مهسرى گوهر  گوىي دست تقدير، واقعّيت
زهرا، مادر يازده امام معصوم و حافظان فرهنگ حق تا قيامت، از  يكدانه گنجينه خلقت را پيدا كند و دخرتى چون فاطمه

  !وجود ذى جود او پديد آيد

خدجيه اوصاف حمّمد را دهان به دهان شنيده بود، وىل وصفى كه ميسره غالم او در پايان سفر جتارتى از حمّمد صلى اهللا 
  :زديكرت كردعليه و آله داشت بيش از پيش قلب وى را به آن كانون عظمت وكرامت ن

مجالش، ! چه جوامنرد است! چه مهربان است! چه بزرگوار است! داىن امني چه جوان نازنيىن است بانوى من، منى
خصالش، سخن گفتنش، راه رفتنش، نوازش و مهربانيش، هر كدام صد كتاب تعريف دارد، او آقاى من بود، البّته مناينده 

كرد، مهراه من به پرستارى  زد، كمكم مى ىل با من مهچون يك برادر حرف مىو . مشا بود و به جاى آقاى من ايستاده بود
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ام كه به شرح و بيان  ها در اين سفر دارم، از وى عجايىب ديده آمد، من از اين موجود اسرار آميز حكايت شرتان مى
  در ميان راه دو شرت از شرتهاى ما رجنور شدند من دلتنگ شدم، گفتم چكار كنيم؟. آيد منى

______________________________  
  .157 -155/ 1: فروغ ابديت به نقل از سريه حلىب -)1(

  178: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

هاى بلندش  هاى با عظمت و پنجه لبخندى زد و دلدارمي داد و بعد به پيش شرتان از راه مانده و از كار افتاده آمد، دست
ها تا حرارت دست اين مرد را احساس كردند مثل اين كه جان  زبان بسته. را نوازش دادرا پيش برد و سر و گوش شرتها 

  .اى يافته باشند، از جا برجستند و به رقص و طرب آمدند تازه و جواىن تازه

رسيد؛ زيرا فكرش مستقال با امني  شنيد، در اين حال ديگر صداى ميسره به گوش خدجيه منى گفت و خدجيه مى ميسره مى
او به خاطر خطوط مشرتكى كه در پاكى و فضيلت با امني داشت به . شنيد كرد و از امني صحبت مى حبت مىص

  دوست و حمبوب راه يافته بود، ديگر چه حاجت به اين كه با ميسره حرف بزند؟

دويست درهم و  بس است، عالقه مرا به او دو چندان كردى، برو تو و مهسرت را آزاد كردم و: گويد اختيار به او مى ىب
  .گذارم اىي در اختيارت مى دو اسب و لباس گران

: گويد كند، او هم در جواب مى سپس آنچه را از ميسره شنيده بود براى ورقة بن نوفل كه داناى عرب بود نقل مى
  !صاحب اين كرامات پيامرب است

  :اند اش گفته خدجيه بزرگوار اين انسان واال، كه معارف اسالمى درباره

شت استخ شيخ متقّدمني حضرت صدوق از رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله نقل كرده   »1« .دجيه از زنان بافضيلت 
  :كه

چون و چرا در حلظه اّول  و هم اوست اّول زىن كه ىب »2« .مرمي، آسيه، خدجيه، فاطمه: شت مشتاق چهار زن است
  .هاى اهلّيه اميان آورد بعثت به متام واقعّيت
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اى در منزل در خدمتش بودند، از مجله يكى از دانشمندان يهود، اتّفاقاً امني از آن  اش نشسته بود و عّده در خانهروزى 
جا گذشت، دانشمند يهودى از خدجيه خواست از امني خبواهد حلظاتى در آن جملس شركت كند، امني وارد جملس شد، 

  در صورت ظاهر او ببيند،دانشمند يهودى از امني خواست بگذارد عالمي نبّوت را 

______________________________  
  .48، ذيل حديث 3، باب 51/ 43: حبار األنوار -)1(

  .466/ 1: ؛ كشف الغمة3، باب 53/ 43: حبار األنوار -)2(

  179: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

وى تو خرب شوند عكس العمل سخىت نشان هر گاه عموهايش از كنجكا: خدجيه به دانشمند يهودى گفت. امني پذيرفت
ا از يهود بر وى مى   .ترسند خواهند داد؛ زيرا آ

خدجيه  . پروراند صدمه زدن به امني حمال است، چرا كه دست تقدير او را براى خامتّيت و ارشاد ناس مى: مرد يهودى گفت
هاى او اين است كه پدر  ام و از نشانه ت ديدههاى پيغمرب آخر الزمان را در تورا من نشانه: گوىي؟ گفت از كجا مى: گفت

كند كه سّيده قريش است،  كنند و از قريش زىن را انتخاب مى مريند و جّد و عموى وى از او نگهدارى مى و مادرش مى
  !خوشا به حال كسى كه افتخار مهسرى او را پيدا كند: سپس به خدجيه اشاره كرد و گفت

. رشيد فروزان باالى شهر مّكه چرخ خورد و سپس پايني آمده به خانه وى فرو شدخو : خدجيه شىب در عامل رؤيا ديد
  .كىن كه شهرت او جهانگري خواهد شد با مرد بزرگى ازداواج مى: خواب خود را براى ورقه حكايت كرد، ورقه گفت

كه وى را از متام رسوم تر صفا و پاكى و سالمت و فضيلت و عّفت و تقواى خود خدجيه   ها و از مهه مهم اين واقعّيت
  :اّما از آن طرف. جاهلّيت حفظ كرده بود، باعث شد كه از طرف وى به امني پيشنهاد ازدواج شود

هاى مّكه و به خصوص در كوه حرا كنار غار مشغول سري فكرى در  حمّمد صلى اهللا عليه و آله در ايّام فراغت در بيابان
در معرض زوال است و فنا، حقيقتش  -عّزوعال -معلوم بود كه ماسواى حقبراى وجود مقّدسش . شد آفاق و انفس مى

معلومى است معدوم و صورتش موجودى است موهوم، ديروز نه بود داشت و نه منود، امروز منود است ىب بود؛ و پيداست  
دل . اد امور فاىن منى داد و پشت اعتماد بر اين زمام انقياد به دست آمال و اماىن منى. كه فردا از وى چه خواهد گشود
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اده، از مهه گسسته بود و به او پيوسته، به او كه مهيشه بود و مهيشه باشد و چهره  از مهه بركنده بود و به خداى عزيز 
  .بقايش را خار هيچ حادثه خنراشد

  180: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

، هم از روى طلب و ارادت -سبحانه -از تعّلق به ما سواى حقتوحيد يگانه گردانيدن دل است، يعىن ختليص و جتريد او 
  .و هم از جهت علم و معرفت

  .يعىن طلب و ارادت او از مهه مطلوبات و مرادات منقطع گردد و مهه معلومات و معقوالت از نظر بصريت او مرتفع شود

، چوپاىن، باغباىن، كشيدن آب از چاه، آمد از كار رو برمنى گردانيد حمّمد صلى اهللا عليه و آله تا كار به دست مى
  ...ها و  نوشانيدن آب به شرتها و گوسپندها، نگهباىن از خنلستان

پرداخت تا رنج سخىت زندگى را از چهره پاك  داد و اجرتش را به عموى خود مى دادند اجنام مى هر چه به وى پيشنهاد مى
  .عمو بزدايد

هاى پدر بزرگوارش عبداملطّلب را  ها و مهرباىن برادر جوامنرگش بود وهم يادبود حمبتعمو از اين برادرزاده عزيز كه هم يادگار 
پرسيد باألخره  داشت، خيلى راضى بود، وىل يك نگراىن مبهم دم به دم قلبش را مى فشرد، آهسته از خود مى با خود مى

نون پا به بيست و پنج سالگى گذاشته چه بايد كرد؟ اشكال در چيست؟ چه بايد كرد؟ مسئله ازدواج اين جوان را كه اك
  است چه بايد كرد؟

خواسته خود را به پيامرب اعالم كرد، پيامرب عزيز ميل » نفيسه«خدجيه آن بانوى حمرتمه و شريفه و دانا به وسيله زىن به نام 
ند ملكوتى صورت خدجيه را با عموهايش در ميان گذاشت و پس از حبث و مباحثه با پانصد درهم مهريه بنا شد اين پيو 

  .بگريد

  :مشّرف منود  با راز ونياز به درگاه حضرت حق، خود را به اين شرافت عظمى  خدجيه كربى

  اى كه خاك شوره راتو نان كىن
 

  وى كه نان مرده را تو جان كىن

  اى كه خاك تريه را تو جان دهى
 

  عقل و حّس و روزى و اميان دهى
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  شّكر از ىن، ميوه از چوب آورى
 

  از مىن مرده ُبت خوب آورى

  ُگل ز ِگل، صفوت ز دل پيدا كىن
 

 .پيه را خبشى ضياء و روشىن

  

  181: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

 اى خداوند لطيف ىب نظري
 

 اين ز پا افتاده را خود دستگري

  رمحىت فرما ز رمحتهاى خاص
 

  اى كه جز از رمحتت نبود خالص

  

  خدمت سلطان شومتا سزاى 
 

  اليق درگاه شاه جان شوم

  

  )مولوى(

   خواستگارى از حضرت خدجيه عليها السالم

  

  :چون جملس ازداوج با شركت بزرگان طرفني بر پا شد حضرت ابوطالب جهت خواستگارى، خطبه زير را خواند

قرار داد ما را از اركان َمَعد و عناصر اصلى قبيله ُمَضر سپاس خداوندى را كه ما را از ذريّه ابراهيم و فرزند زادگان امساعيل «
اى اختيار فرمود كه مهگان به سوى آن  گزاران حرم خويش شرافت داد و براى ما خانه و پاسداران خانه خود و خدمت

  .آيند و آن حرم امن است، سپاس بر او كه حكومت بر اين منطقه را به ما عنايت كرد مى
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تر و برتر است و اگر هم از  شود، مگر اين كه سنگني حمّمد صلى اهللا عليه و آله با هيچ مردى مقابله منىام  مهانا برادرزاده
  .شود نظر مال دنيا فقري باشد مهم نيست كه مال سايه زود گذر و چيزى است كه دست به دست مى

كند و كابني  دخرت خويلد را خواستگارى مىدانيد، خدجيه  ايد و قرابت او را مى حمّمد صلى اهللا عليه و آله را خوب شناخته
او را آنچه مربوط به حال و آينده است از مال من داده؛ سوگند به خدا كه از اين پس خرب او بزرگ و گران قدر خواهد 

  .»بود

تت خدجيه بانوىي عفيف و مهربان و صميمى بود، زىن هوشيار و دانا بود، به حمّمد صلى اهللا عليه و آله گفته بود دوس
  .دارم؛ و راست گفته بود

اين زن در اين ازدواج، مقام اجتماعى خود را تا مهسرى با يك جوان كه به حمّمد يتيم مشهور بود به پايني كشيد، وىل 
  دانست كه مقام معنويش را خودش مى

  182: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .در سايه حمّمد تا عرش برين باال برده است

كردند، دخرتاىن كه شب و روز دور برش مهچون منظومه  متشّخص و متفرعن قريش، ديگر با وى معاشرت منىهاى  زن
چرخيدند نظام خود را گسسته و پريشان و پراكنده شده بودند، اّما از اين حلاظ يك ذرّه هم دلتنگ و مكّدر  مشسى مى

  .نبود

وى تنها . گرفت رى مدبّر و با تدبري طرف مشورت امني قرار مىاين زن آن قدر، روشنفكر و كار آزموده بود كه مهچون وزي
وى نزديك به چهل ميليون سّكه طال از ثروت خود را در راه . زىن بود كه توانست در زندگى حمّمد چنني مقامى را دريابد

اين احرتام و شرف به  او تا زنده بود تنها مهسر پيغمرب بود و پس از مرگش. حمّمد و عقيده و اميان و فرهنگ او خرج كرد
  .يك عشق آمساىن عوض شده بود

كرد تا آن جا كه چند  داشت عاشقانه از وى ياد مى پيغمرب خدجيه را پس مرگش، مهانند زمان حياتش عاشقانه دوست مى
  .دار وادار كرد بار عايشه را به سخنان نيش

  :گويد عايشه مى
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ن كهنسال خدجيه از اين گوسپند چند سهم مقّرر فرمود و چنان گوسپندى را سر بريده بودمي، رسول اكرم براى دوستا
كنم كه تو در اين دنيا  فكر مى! يا رسول اللَّه: صميمانه از خدجيه ياد كرد كه حّس حسادت من سخت به هيجان در آمد

  !مشارى جز خدجيه هيچ زىن را زن منى

  :زد، گفتمپيامرب در جوامب سكوت كرد و اين سكوت تصديق منش، آتش به جامن 

كىن؟ خدا را سپاس گوى كه پس از مرگش دخرتان  بس نيست كه اين مهه از يك پريه زن سپيد مو ياد مى! يا رسول اللَّه
ره احساس كردم كه رسول خدا خشمناك شد، آن وريد آىب گون كه ميان دو ابرويش قرار داشت پر شد . ات ساخته جوان 

  :و برجسته گرديد و فرمود

كىن عايشه، در آن روزگار كه خدجيه دوستم داشت كسى دوست و يارم نبود؛ در آن روزگار كه او به خوب است بس  «
  نبّوت من تصديق كرد مهه تكذيبم كردند؛

  183: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

يدست بودم ثروت گزافش به اختيارم افتاد و باالتر از مهه فاطمه از  وى به يادگار مانده در آن روزگار كه سخت بينوا و 
تا زنده بود براى پيامرب يارى راستني و تكيه گاهى عظيم بود؛ پيامرب در هر مصيبت و رجنى كه   خدجيه كربى »1« ».است

  .منود داشت و رفع غم و غّصه مى ديد، با مالقات با خدجيه، دل روشن مى از كّفار و مشركان مى

   ارحتال حضرت خدجيه عليها السالم

وار رسول خدا صلى اهللا عليه و آله بعد از حتّمل تنهاىي و مصايب و آالم زياد به خصوص اقامت اجبارى سه مهسر بزرگ
ساله در شعب ابوطالب از پا در آمد و به بسرت بيمارى افتاد، تنها سر پرست و يار او حمّمد صلى اهللا عليه و آله بود؛ زيرا 

يدست شدنش وى را تنها گذاشته بودندمتام زنان قريش و مّكه به خاطر ازدواجش با پيا   .مرب و 

باليدند،  آرى، بانوىي كه روزگارى ملكه قريش و سّيده حجاز بود، بانوىي كه بانوان مّكه به معاشرت و دوستيش بر خود مى
  .تنها مانده بود

مرگ تك و تنها در اطاقى  هاى جتارتى عرب بود به روز  ترين دستگاه بانوىي كه دستگاه بازرگانيش، ثرومتندترين و غىن
كوچك، خود بر فرش بورياىي افتاد و جز شوهر عاىل مقامش حمّمد صلى اهللا عليه و آله و دخرت كوچكش فاطمه زهرا 

  .دخرتان ديگرش زينب و رقّيه در مّكه حضور نداشتند. عليها السالم هيچ كس را در كنار نداشت
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امرب اكرم صلى اهللا عليه و آله دستور فرمود كه فاطمه زهرا را از اطاق آهسته آهسته نفس بيمار به مشاره افتاده بود، پي
هاى الغر خدجيه را كه اندك اندك حرارت تب با حرارت حيات از زير  مريض به اطاق ديگرى بربند و خود پنجه

  .سپرد در دست داشت گرخيت و جاى خود را به برودت مرگ مى اش مى هاى خشكيده پوست

   چشمان خدابِني خدجيه از هم گشوده شد و نظرى بهبراى آخرين حلظه، 

______________________________  
  .، فصل ىف ذكر مناقب خدجية عليها السالم394: العمدة -)1(

  184: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :ديدگان اشك آلود شوهرش انداخت

  .از من راضى باش! يا رسول اللَّه

  فاطمه كو؟: خدجيه آهى كشيد و گفت. ه خداى من هم از تو راضى باشداميدوارم ك: پيامرب فرمود

  .به خاطر فاطمه نگران مباش خداى تو نگهبان اوست -

  .خدا نگهبان خوىب است، خدا كاىف است... خداى من  -

  :پيامرب روى صورت خدجيه خم شد و فرمود

خدجيه لبخندى از منتهاى رضايت و خشنودى به لب  .رساند هم اكنون جربئيل بر من وارد شده و سالم خدا را به تو مى
  :آورد و گفت

  »1« .َجْربئيَل السَّالم  انَّ اللََّه ُهَو السَّالُم و ِمْنُه السَّالُم َوإلَْيِه السَّالُم َوَعلى

گردد و بر جربئيل  گريد و به سوى او باز مى عيب است و سالمت از او سرچشمه مى به درسىت كه خدا سالمت و ىب
  .سالم و درود باد

در آخرين نفس به وحدانّيت اهلى و رسالت حمّمد صلى اهللا عليه و آله شهادت داد و براى مهيشه ديده از جهان فرو 
  .بست
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   بازسازى كعبه

چون حمّمد صلى اهللا عليه و آله سى و پنج ساله شد در مراسم خراب كردن كعبه و بازسازى آن شركت فرمود و قريش به 
  .در آن مورد حكم كند، راضى شدند هر چه كه او

  :اند كه درباره سبب خراب كردن و بازسازى آن، ابن عبّاس و حمّمد بن جبري بن مطعم نقل كرده

   افتاده و داخل كعبه كوهها مشرف بر مّكه بوده و سيل از مناطق باالى مّكه راه مى

______________________________  
  .12، حديث 279/ 2: ؛ تفسري العياشى11، حديث 5، باب 7/ 16: حبار األنوار -)1(

  185: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

م مى مى   .اند كه خانه خراب شود گذشته است و قريش ترسيده شده و از باالى آ

مصّمم بلندى كعبه اندكى بيش از قامت بود، قريش خواستند آن را بلندتر و مسّقف بسازند و در عني حال كه به اين كار 
  .ترسيدند وىل پس از سرقت گنجينه كعبه وادار به خراب كردن و بازسازى آن شدند بودند، از خراب كردن آن مى

چون مهگان درباره خراب كردن و بازسازى كعبه مهاهنگ شدند ابو وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن خمزوم كه داىي 
: افتاد و در جاى خود قرار گرفت و او خطاب به قريش گفت پدر رسول خدا بود سنگى از كعبه كند و سنگ از دستش

نبايد چيزى غري از اموال حالل خود در اين راه مصرف كنيد، نبايد درآمدهاى نامشروع خود فروشى و ربا و ! اى مردم
  .و گفته شده اين مطلب را وليد بن مغريه خمزومى گفته است. مظلمه مردم در اين راه صرف شود

ترسيدند و از شروع به آن كار  ن كه تصميم به بازسازى كعبه گرفته شد، مردم از ويران ساخنت كعبه مىدر عني حال اي
: ترب در دست گرفت و روى ديوار كعبه ايستاد و گفت. كنم من اين كار را آغاز مى: وليد گفت. كردند خوددارى مى

  .ينه ما را از گمراهى حفظ فرمادر اين زم! خدايا: داىن كه نّيت ما خري است و نيز گفت مى! خدايا

  .سپس خبشى از ناحيه دو ركن كعبه را خراب كرد

اگر او ُمرد كه چيزى از آن را خراب : شود و گفتند مردم آن شب را منتظر ماندند تا ببينند سراجنام كار وليد چه مى
ى او پيش نيامد، دليل بر رضايت اى برا گردانيم و اگر حادثه كنيم و آنچه را هم خراب كرده به حال اّول بر مى منى
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فردا صبح زود وليد بر سر كار خود آمد و شروع به خراب كردن كرد و مردم . خداوند است و بقّيه را خراب خواهيم كرد
  .هاى ابراهيمى رسيدند هم مهراه او شدند تا به اساس و پايه

چون . كرد جهت ساختمان كعبه سنگ محل مى دستور به مجع آورى سنگ براى بناى كعبه دادند، پيامرب هم مهراه مردم
   خواست خودش بدون ساختمان كعبه به جاى حجر األسود رسيد قريش با يكديگر اختالف پيدا كردند، هر قبيله مى

  186: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

كه آماده جنگ با يكديگر كار به ستيزه و خمالفت شديد كشيد آن چنان. دخالت ديگران آن را در حمل معيّنش نصب كند
  .شدند

  .قريش چهار تا پنج شب صرب كردند و سپس در مسجد مجع شدند تا در اين باره مشورت كنند و انصاف دهند

در مورد اين اختالف و حّلش آن را بر عهده خنستني كسى  ! اى گروه قريش: ابوامّية بن مغريه كه پريمردترين قريش بود گفت
اين : در اين هنگام حمّمد صلى اهللا عليه و آله وارد مسجد شد، چون او را ديدند، گفتند. دكه وارد مسجد شود بگذاري

حمّمد امني است و به او راضى هستيم، چون امني پيش ايشان آمد و موضوع را با وى در ميان گذاشتند رداى خود را به 
اد و سپس فرمود هر يك از قبايل چهارگانه قريش مردى بيايد، از : زمني فرش كرد و حجر را به دست مبارك خود بر آن 

اى از ردا را بگرييد و مهگى آن را بلند كنيد و چنان كردند و رسول خدا به دست خود  هر يك گوشه: آنگاه امني فرمود
اد و به اين شكل حمّمد بزرگوار از شعله ور شدن آتش جنگ و خونريزى با درايت خداىي خود  سنگ را بر جايش 

  !ردجلوگريى ك

   بعثت پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله

تر از حادثه بعثت حمّمد صلى اهللا عليه و آله  تر و با منفعت اى عظيم و بزرگرت و شريف بدون شك تاريخ آفرينش، حادثه
  .نديده است

يم انساىن در اين حادثه زمينه رشد عقلى و روحى و قلىب و نفسى انسان فراهم گشت و اساس علوم و فنون و متّدن عظ
نورى خاموش نشدىن در قلب ظلمت درخشيد و خورشيدى غروب نكردىن از افق ملكوت اعال طلوع  . پايه گذارى شد

  .كرد
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اى كه با عقل و درايت و آگاهى و بينش و صفا و صميمّيت و انديشه و تفّكر و عّفت و  زندگى و حيات چهل ساله
رف با عبادت و اطاعت از حق بر مبناى آيني توحيد و اهلام نفسى و پاكدامىن و امانت و صداقت و بر پايه قرآن و معا

  عمل بر

  187: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

هاى ظاهرى و باطىن قرار  هاى حق گذشت، مهراه با ظهور نبّوت واعالم آنچه در قلب پاكش از متام واقعّيت اساس خواسته
  :بقره آمدهچنانكه در سوره مباركه . داده شده بود گشت

  »1« »آَمَن الرَُّسوُل ِمبا اْنزَِل إلَْيهِ 

  .پيامرب به آنچه از پروردگارش به او نازل شده، اميان آورده

آن حضرت در روز بيست و هفتم رجب، با كمال يقني و اطمينان و آرامش و امنّيت خاطر، وحى را پذيرفت و مسئولّيت 
  .جاهلّيت فرو رفته را به عهده گرفتبيدار كردن جهان خواب زده و در غفلت و 

   اشتباه برخى مّورخان

  

  :اند اين كه ارباب تاريخ و سنن نوشته

حضرت پس از نزول جربئيل به خانه برگشت و با ترديد در مسئله كه آيا وحى بود يا چيز ديگر، خدجيه كربى را در 
به خداىي كه جان خدجيه در دست اوست من  مطمئن باش و استوار و ثابت قدم، سوگند: جريان امر گذاشت و او گفت

  .اميدوارم كه تو پيغمرب اين اّمت باشى؛ سپس به نزد ورقه رفت و وى را از حادثه آگاه كرد

او حتماً پيامرب آخر الزمان است و اين معىن را عداس يهودى تأييد كرد تا قلب پيامرب آرامش  ! اى خدجيه: ورقه بدو گفت
رسد كه اين  تر خمالف صد در صد با آيات قرآن جميد است و به نظر من مى از آن مهم گرفت؛ خالف عقل و وجدان و

مطالب دست پخت يهوديان آن دوران است كه جنايتشان بر كسى پوشيده نيست و براى من بسيار جاى تعّجب است  
مىت بس بزرگ به ق لب عامل امكان و كه چگونه علماى اهل سّنت و بعضى از ساده لوحان شيعه اين مطلب را كه 

   واليت مطلقه
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______________________________  
  .285): 2(بقره  -)1(

  188: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .اند هاى مغرضان يهودى آلوده كرده هاى خود آورده و كتب خود را به ساخته اهلّيه است در نوشته

وجدان و قدرت فطرت به دور باشد هر چه به قلمش در آيد اى از بصريت و طهارت عقل و بيدارى  وقىت نويسنده
كند كه نتيجه اين نوشتار چيست و فرداى قيامت در برابر حمصول قلمش چه مسئولّيت سنگيىن  نويسد و حساب منى مى

  .در دادگاه اهلى دارد

  است؟مگر عقيده مهه بر اين نيست كه حمّمد از متام مالئكه و انس و جّن و از مهه انبيا برتر 

در صريح قرآن است كه مقام نبّوت در كودكى به حيىي عنايت شد عيسى عليه السالم بالفاصله پس از والدت، اصول و 
اىي كه نبّوت بدو ختم شد و قرآن جميد از افق قلب  فروع دين خدا را بيان كرد و اعالم داشت، تا چه رسد به گوهر گران

  .اهلى او طلوع كرد

ج البالغه و معارف اهلّيه را مىاگر اين نويسندگان ب دادند اين گونه دچار خبط و  ه خود زمحت مراجعه به عقل و قرآن و 
  .شدند اشتباه به پاكرتين قلب و واالترين انسان منى

]  

   بعثت در كالم امام عسكرى عليه السالم

  

  :فرمايد وجود مقّدس حضرت امام حسن عسگرى عليه السالم مى] 

رتين دلچون چهل سال از عم« ها  تر و بزرگرت از مهه دل تر و مطيع ها و خاشع ر حضرت گذشت حق تعاىل دل او را 
يافت، پس ديده آن حضرت را نور ديگر داد و امر فرمود كه درهاى آمسان را گشودند و فوج فوج از مالئكه به زمني 

ك او را گرفت، پس جربئيل بر او نازل فرمود و رمحت حق از ساق عرش تا سر مبار  آمدند و آن حضرت آنان را نظر مى
  شد و بازوى آن حضرت را گرفت و حركت داد و



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

 

  189: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  ؟»چه خبوامن: خبوان، گفت! يا حمّمد: گفت

 گريم كه ام شاهد مى اين جانب، بر اساس آيات و روايات و عظمت آن قلب مبارك، عقيده دارم و خدا را بر اين عقيده
معناى چه خبوامن؟ اين بود كه آيات تكوين را بر تو خبوامن يا آيات انفس را و يا آيات كتاب تشريع قرآن جميد را، كدام يك 

  را خبوامن؟

  :جربئيل گفت

  »1« »َعلََّم اإلنَساَن َما َملْ يـَْعَلمْ * بِاْلَقَلمِ الَِّذي َعلََّم * اقْـَرأْ َوَربَُّك اَألْكَرمُ * َخَلَق اإلنَساَن ِمْن َعَلقٍ * اقْـَرأْ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلقَ 

خبوان در حاىل كه .* انسان را از علق به وجود آورد]  مهان كه* [آفريده؛] ها را مهه آفريده[خبوان به نام پروردگارت كه 
  .دانست تعليم داد منىبه انسان آنچه را ] و* [مهان كه به وسيله قلم آموخت،.* است]  كرميان[ترين  پروردگارت كرمي

. طنني وحى با مسئله قرائت اسرار خلقت، قرائت امسا و صفات حق، مسئله با عظمت قلم و تعليم و تعّلم شروع شد
  .اى كه زير بناى متام علوم اهلى و انساىن است و اساس رشد و تكامل عقلى آرى، پنج مسئله

بر . ازگشتند، وجود مقّدسش از كوه حرا به طرف مّكه حركت كردچون مالئكة اللَّه با اجازه از آن حضرت به مقام خود ب
  :گفتند گذشت كمال تواضع را به حضرت داشتند و به زبان وجودى خود به او مى هر درخت و سنگ و گياه مى

  .السَّالُم َعَلْيَك يا َنِىبَّ اللَِّه السَّالُم َعَلْيَك يا َرُسوَل اللَّهِ 

  .ود بر تو اى فرستاده خدادرود بر تو اى پيامرب خدا، در 

  :چون وارد خانه شد از شعاع مجالش خانه منّور گشت، خدجيه عرضه داشت

______________________________  
  .5 -1): 96(علق  -)1(

  190: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :بگو اين نور نبّوت است،: كنم؟ فرمود اين چه نور است كه در سيماى ملكوتى تو مشاهده مى
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  .الإلَه إالَّ اللَُّه، ُحمَمٌَّد َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله

  .خداىي غري از خداى يكتا نيست و حمّمد فرستاده خداست

رسول خدا در آن وقت به خدجيه  »1« ».پس خدجيه كربى شهادت گفت و به آن حضرت با كمال اخالص اميان آورد
چون گليمى بر او پوشاند و او خوابيد، دو باره فرشته وحى . اى بر من بپوشان مهكنم جا سرماىي در خود حّس مى: فرمود

  :بر او نازل شد و از جانب حضرت حمبوب به او گفت

ثـِّرُ    »2« »َوَربََّك َفَكبـِّرْ * ُقْم َفَأنِذرْ * يَا أَيـَُّها اْلُمدَّ

  »3« .دار و پروردگارت را بزرگ* برخيز و بيم ده،!* اى جامه برخود پوشيده

   بعثت، پاسخ به نيازهاى معنوى و ماّدى

  

با بعثت رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله به متام نيازهاى معنوى و ماّدى، دنياىي و آخرتى انسان، پاسخ كامل داده شد و 
براى شفاى آدمى از هر دردى به خصوص دردهاى عقلى و روحى نسخه كاملى ارائه گشت و از آن حّجت خداوند بر 

  !ن متام شد و راه هر عذرى به سوى هر كسى بسته گشتبندگا

  ما بر حسب خلقت انسانيم،: ُلّب كالم و غايت مرام در اين مقام آن است كه

______________________________  
  .370: حيات القلوب -)1(

  .3/ -1): 74(مّدثّر  -)2(

  .46/ 1: ب؛ املناقب، ابن شهر آشو 1، باب 197 -196/ 18: حبار األنوار -)3(

  191: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اى كه بر حاصل  اى است كه مهه ما به اقتضاى آگاهى و احاطه اين نكته. انسان طالب آسايش و آرامش است
كنيم براى نيل به مهني هدف است، بگذرمي از اين كه   هاى خود دارمي از آن باخربمي و مقاصدى را كه تعقيب مى خواسته
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رومي و  كنيم و به برياهه مى تعيني طريق وصول به هدف يا حّىت در تطبيق مفهوم هدف با مصداق آن اشتباه مىگاه در 
آييم كه طومار عمر درهم نورديده شده و فرصت از دست رفته، يا چنان غافليم كه اصًال به خود هم  وقىت به خود مى

  .آييم منى

م آرامشى . آرامشخواهيم توأم با  به هر صورت ما آسايش مى به تعبري ديگر آسايشى را طالبيم كه آرامش به بار آورد و آ
اى و حاصل آن  پس در واقع خواهان اطمينان و آرامشيم و آسايش هم وسيله وصول به اين هدف است در مرحله. پايدار

مّيت رسد آسوده است و آرام و اّحتاد در ميان است در غايت امر كه چون آدمى به مآل كار آد: اى ديگر است در مرحله
و متمّكن است در مكانت آرامش و آسايش به يك كالم و در اين مقاْم آسايش و آرامش يكى بيش نيستند كه اگر دو 

  .باشند دو بازوى يك پيكرند و در توحيد معاضد و مساعد يكديگر

با پرورش استعداد و قّوه موجود در وجود  اش در وجود خود آدمى موجود است با استفاده از آن مايه و اين آرامش كه مايه
م مى گريد و آنچه را كه با  كند و وجود انسان را يكسره در بر مى رساند و ظهور پيدا مى خود انسان است كه فعلّيت 

  .برد كند و از بني مى مناىف است دفع مى -آرامش مطلوب

م رسانيم به تعبريى و به ت عبري ديگر فعلّيت دهيم و آنچه را كه در قّوه دارمي، وىل چون اين خود ما هستيم كه بايد تبديل 
م نرسانيده   .امي، چنان دارمي كه پندارى ندارمي در مرحله استعداد مانده و پرورش نيافته و بروز 

تنها اين خود ما هستيم كه بايد هر يك به تنهاىي از درون خويش آرامش حاصل كنيم با تعديل قواى خود، با معتدل 
نت شهوت و غضب خود، با عّفت و سخاى نفس، با شجاعت روح، با صفاى عقل و با عدالت روان و جان و ساخ

   روى هم
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رفته با معتدل شدن در مجيع جوانب وجودى اعّم از جسماىن و نفساىن و روحاىن و با روشناىي عقالىن و صفاى فكر و 
ن كه نتيجه آن مهه استقامت بر جاّده صواب و صراط مستقيم است كه بر حّد وسط افتاده و صالح عمل و صدق سخ

استقامت بر اين طريقه، پايدارى بر طريقه جنات و سبيل . از احنراف به چپ و راست و افراط و تفريط مصون مانده است
  .آرامش واقعى و خالص حقيقى است
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ت انسان به آن وابسته است نياز به سلوك ممتد و مترين مداوم و تربيت وصول به اين مقصود مقّدس كه حصول انسانيّ 
آيد مگر آن كه آدمى پرورش يابد در دامان التفات و عنايت كاملى راه سپرده و راه  پذيرى دائم دارد و اين مهم حاصل منى

ره گريد، از مهراهى و مهرازى و آگاهى و خري خواهى جاىن روشن شده و نفسى معتدل گشته؛ و  به منزل مقصود برده و 
تر و حميطرت باشد،  معلوم است كه هر چه كمال روشناىي و اعتدال و بيناىي مرّىب مهراه و آموزگار آگاه انسان بيشرت و وسيع

  .تر است تر و نزديكرت و رو به راه راه مسري انسان صاف تر و طريق سلوك آدمى ىب خطرتر و مستقيم

باشند و به  آل او عليهم السالم كه به موهبت عظيم عصمت و فضيلت ممتاز بوده و مىچون به خواست خدا، حمّمد و 
رت از ساير خلق ازعهده اين مهم بر آمده و  سبب مهني موهبت و فضيلت بزرگ و استثناىي به موجب مشّيت اهلى 

حسن استفاده  آيند، به حكم بداهت عقل، صالح كار انسان و مقتضاى صيانت مصلحت شخصى آدمى و الزمه مى
انسان از فرصت عمر اين است كه از پى ايشان برود و خود را به ايشان بسپارد، واقعاً و حقيقًة هم دل خود را و هم َسِر 

اده شود و سر سپرده، تا به سّر وجود خويش پى برد و به حتّقق  خود را، يعىن هم دلبسته شود و دلداده و هم سر 
  .ىن كامياب گردداعتدال نفساىن و نورانّيت عقال

 اگر خواهان جاناىن در اين ره كن فدا جان را
 

 كه جز جان نيست اى دل رومناىي روى جانان را
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  حرمي كعبه مقصود را شد سالكى حمرم
 

 كه كرد از جان حتّمل زمحت خار مغيالن را

  دمشنمشو غافل ز ياد دوست تا اندر بر 
 

 كىن مهچون خليل اللَّه گلستان نار نريان را

 مقام بوذر و سلمان كسى در حشر در يابد
 

 كه در يابد رضاى بوذر و تسليم سلمان را

 مسلمان مظهر تسليم و مرآت رضا باشد
 

 مسلمان كى توان خواندن حريص نا مسلمان را

رتين درمان   به هر درد تو درد دين بود خود 
 

 درد بگريزى نبيىن روى درمان رااگر زين 
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 چو نيكى از كسى ديدى ز ياد خود مرب هرگز
 

 چو نيكى با كسى كردى به ياد خود ميار آن را

  حالت  كىن اگر جاه سليماىن متّنا مى
 

 بشوى از مدح ديواِن زمان اوراق ديوان را

  

  )حالت(

  تبعّيت از قول، فعل و تقرير پيشوا

شرايط پريوى، بلكه به عنوان شرط خنستني حصول تبعّيت و قدم اّول احراز اطاعت و مقّدمه واجب براى فراهم آمدن 
هدايت، ناگزير بايد مرشد و پيشوا را بشناسد، به ويژه وقىت وضع از اين قرار باشد كه قول و فعل و تقرير پيشوا حّجت 

ى نباشد، ناچار بايد سالِك راه نسبت به مرشِد دل ا قاطع باشد و دستگري مؤثّر و به اين سبب جز تبعّيت از وى چاره
  .آگاه، شناساىي حاصل كند

   شناساىي به منظور پريوى و آگاهى به قصد مهراهى نه از باب تفّنن و افزايش
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ّيه سرمايه جدال و تداركات دستمايه خود مناىي   .اّطالعات و حمفوظات و 

م بدين حنوه از شناساىي  به سخن  ديگر، آن كه خواهان پريوى از پيشواى كامل است بايد نسبت به وى شناسا گردد، آ
د، نه  كه معرفت وى بر جانش نشيند و حاصل وجودش جز حمصول آن معرفت واال نباشد، راه را بشناسد و در آن گام 

ر آن راه گام گذارد، يعىن با متام وجود و به متام ّمهت و با كلّيه به قدم پاى، بلكه بدين گونه كه از سْر پاى سازد و آنگاه د
  .عقل و مجيع بصريت خويش، سالك اين طريق گردد و به جانب اين مقصود روانه شود

اى ندارمي جز آن كه دم غنيمت مشارمي، غفلت روا ندارمي، از پى اين عزيزان صاحب دم و  خواهيم آدم شومي چاره اگر مى
ظم روانه شومي، مردانه ترب بردارمي و درِهوس را از جاى بركنيم و جان را خالص كنيم، ورنه راهى ديگر در پيش پيشوايان اع

  .نصيىب و ىب حاصلى ماند جز نامرادى و نوميدى و ىب منى

فردا راه مهني است و جز اين نيست كه ىب تأّمل و با شتاب از طريق تبديل صفات و حمو سوء عادات روبه راه شومي، از 
فردا گفنت بپردازمي به امروز بسنده كنيم، بار خود را ببندمي و كار خويش را به صورتى كه شايسته است بسازمي و بيش از 
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ره ور شومي، روشن شومي و روانه شومي و به مقصد  اين كار امروز را به فردا نيندازمي، از نور نّىب عظيم و امام كرمي خويش 
  .ين ىب حاصلى پايان پذيرد و اين آلودگى كه مايه رنج خويش و بيگانه است متامى گريدبرسيم تا ىب هيچ تعّللى ا

در تطبيق خويشنت با اطوار و اعمال آن راهنمايان طريقت توحيد ىب هيچ سخن و بدون ترديد به قدر قّوه خود بكوشيم، 
استعدادى كه به بركت موهبت حق باشد كه از صفات شهوت زده و از حركات نقصان آلود خود فاىن شومي تا در حّد 
هاى خود، تا از فضايل آن عزيزان به  دارمي به صفات و ملكات آن بزرگواران باقى گردمي، از خود خاىل شومي و از آاليش

  .قدر ظرف وجودى خويش پُر شومي و در نتيجه، آسايش و آرامشى را كه مطلوب جان طالب ماست به دست آورمي
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از خود خاىل شومي و از موال پُر، از خود فارغ شومي و به موال مشغول، از خودى رها شومي و به كمال وابسته، به كامالن 
  .تر بسته، با مهه وجود خويش و در مجيع اطوار نفساىن و عقالىن و روحاىن خويش پيوسته و به اعتدال ناشى از كامل

اند و  اند وبه حق پيوسته ات مجال و كمال خداى خوىب و آفريدگار حمبوىب از خويش رفتهو چون آن خوبان عامل در صف
اند، لذا فاىن در ايشان فاىن در خدا و باقى به ايشان باقى باللَّه است و به قدر ظرفّيت ملحق به درياى  باقى باللَّه گشته

  .اعظم هسىت و برآمده از فرودسىت

طريق طلب كمال را وجهه ّمهت استوار قرار دهيم، به متايل ضعيف يا توّجه نارسا اكتفا وقت است كه عزم جزم كنيم وطّى 
نكنيم، بلكه با عزميت قوى و توّجه مدام، نيل به هدف مقّدس خويش را منظور نظر سازمي و به لوازم چنني عزم حمكم و 

  .سى كارساز كارهاى آدمى استگريى دقيقى عمل كنيم كه نّيت خالص و ّمهت عازم به توفيق حق تعاىل، ب هدف

ره جوىي و  ورى از چنني عزميت مستحكمى كه حركت در راه كمال اّول، عزِم جزم و ّمهت استوار الزم است و از پى آن 
بايد جز اين نكنيم كه از فرصت عمر استفاده كنيم و به كار خودمان برسيم كه كار انسان شدن و . طلىب است فضيلت

رساند، از آن كه مسلمان واقعى  كارى كه ما را به هر دو مقصود كه هر دو يكى بيش نيستند مىمسلمان شدن است،  
باشند، حاصل  انسان حقيقى است و انسانّيت جز به اميان خالص و عمل صاحل كه الزمه اسالم صحيح و منتج مى

  .شود منى

يطان و ملعبه نفس ىب امان نشومي تا ملتفت حال و روزگار خود باشيم و آلت ش: از اين روى راهكار آن است كه
مسلمان شومي و انسان و انسان مسلمان؛ وبه اين نكته عزيز متوّجه باشيم كه بايد كار خود كنيم نه كار بيگانه يعىن كار 

  .انسانّيت خود را مورد توّجه قرار دهيم نه غري آن را
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  آكل و مأكول آمد جان عام
 

  مهچو آن برّه چرنده از ُحطام
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 چرد آن برّه و قّصاب شاد مى
 

 كه براى ما چرد برگ مراد

  كىن در خوردىن كار دوزخ مى
 

  كىن ر او خود را تو فربه مى

 كار خود كن روزى حكمت بَچر
 

 تا شود فربه دل با كّر و فر

  خوردن تن مانع اين خوردن است
 

  چون رهزن است جان چو بازرگان و تن

  مشِع تاجر آنگه است افروخته
 

  كه بود رهزن چو هيزم سوخته

  كه تو آن هوشّى و باقى هوش پوش
 

  خويشنت را گم مكن ياوه مكوش

  

  )مولوى(

از آيات قرآن جميد و روايات و تاريخ آن عصر . دنياى عصر بعثت از نظر عقايد و اخالق و عمل، دنياى عجيىب بود
  .شود كه جهان به طور عموم از عقايد حّقه و اخالق حسنه و اعمال صاحله خاىل بود مى استفاده

ها، تسّلط زور گويان  بت پرسىت در اشكال گوناگون، حكومت خرافات، عقايد دور از منطق، رذايل اخالقى، خالفكارى
  .كرد ت بيداد مىو قلدران و حاكمان مستبّد بر مردم، فحشا و منَكرات و فسق و فجور در ميدان حيا

جهان از امنّيت و آسايش و آرامش خاىل بود، از معىن و معنوّيت و درسىت و راسىت و آدمّيت و انسانّيت و صفا و وفا 
  .خربى نبود



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

 

شكم بود و شهوت، غضب بود و عصبّيت، دنائت بود و رذيلت، آلودگى بود و خباثت، زنبارگى بود و دوئّيت، زنده به  
در چنني روزگارى وجود مقّدس حمّمد صلى اهللا عليه و آله را برگزيد تا در سايه ... و محاقت  گور كردن دخرتان بود

هاى سعادت و كرامت رابه  تعليمات قرآن، جهان را جنات دهد و درهاى شقاوت و بدخبىت را به روى انسان بسته و روزنه
  .روى او بگشايد
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   اهللا عليه و آله در آيينه قرآنحمّمد صلى 

ذكر . اى از آيات قرآن جميد اختصاص به شناساندن پيامرب بزرگ اسالم صلى اهللا عليه و آله و اهداف او دارد خبش عمده
مهه آن آيات مهراه با تشريح و تفسريش ميّسر نيست، به ذكر آياتى چند از آن خبش عظيم، جهت باز شناساندن 

  :كنم د واال و اهداف مقّدسش اكتفا مىشخصّيت اهلى آن موجو 

يِن ُكلِِّه َوَلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكونَ   ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه ِباْهلَُدى   »1« »َوِديِن احلَْقِّ لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ

مشركان خوش نداشته اوست كه پيامربش را با هدايت و دين حق فرستاد، تا آن را بر مهه اديان پريوز گرداند، هر چند 
  .باشند

عقيده به خداوند جهان آفرين و نبّوت انبيا و امامت : اى است از عقايد صحيح و اصوىل و منطقى دين حق، جمموعه
امامان و مالئكه و قرآن و قيامت و حساب و كتاب و صراط و ميزان و از حسنات اخالقى و آراستگى و پرياستگى و 

  .يا و آخرت مردم و عّلت سعادت و خوشبخىت جاودانگى انسان استهاىي كه به خري دن دستورالعمل

پيامرب بزرگ از جانب حضرت حمبوب مبعوث به رسالت شد تا با اين جمموعه و اين سه اصل مهّم اعتقادى و اخالقى و 
  .عملى، مردم را به طريق صواب و براى يافنت ثواب و جنات از شقاوت و هالكت هدايت منايد

. ورت امر تكويىن به متام زواياى آفرينش گسرتده و به صورت امر تشريعى در حيات انسان جتّلى داردهدايت حق به ص
   شود و وجودش از پخش آثار مثبت و بركات اهلّيه حمروم موجود اگر از مدار هدايت خارج شود فاسد و مفسد مى

______________________________  
  .33): 9(توبه  -)1(
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به مهني خاطر خداوند مهربان از باب لطف و حمّبت و عشق و عالقه به بندگان، پيامربش را مهراه دين حق . گردد مى
  .فرستاد تا عبادش در گردونه هدايت قرار بگريند و منبع آثار و بركات و فيوضات ربّانّيه گردند

ن كه از پذيرش اين واقعّيت سرباز زدند در متام زواياى حيات آن قدر معلوم و فرق بني تربيت يافتگان از دين حق و آنا
  .روشن است كه نياز به حبث و تذّكر و استدالل و برهان ندارد

آنان كه آراسته به دين حّقند داراى قلىب پاك و پر از مهر و حمّبت و نفسى مهّذب و اعضا و جوارحى سامل و خالصه 
  .عمال صاحله و به قول قرآن جميد منبع بركت و كرامت و تقوا و بّر و عمل صاحلندداراى حسنات اخالقى و ا

آنان كه دور از هدايت حّقند داراى قلىب چون قلب گرگان و روحى چون ارواح شريره و نفسى چون نفوس خبيثه و اعضا 
مزاحم و خالصه خارى در حركاتشان منفى، وجودشان مضر، موجوديّتشان . و جوارحى چون اعضا و جوارح درندگانند

ها و ضربه زدن به عباد حق  چشم مردم و استخواىن در گلوى انسان و انسانيّتند و كارى جز پاميال كردن حقوق انسان
  .ندارند

آن كه از مدار هدايت خارج است چه مانعى از ظلم و جور، فريبكارى و ستم، خدعه و حيله، مكر و تزوير، دروغ و 
مت و زنا، رب در .. ا و دزدى، شراب و فسق، خبل و حسد، حرص و تكّرب، لواط و جتاوز، تكاثر و جتاسر و غيبت، 

بيند؟ او به متام اين رذايل و خصايل آلوده است و از درسىت و سالمت، صفا و وفا، خضوع و خشوع، تواضع و  خود مى
هى، بيناىي و بصريت، اميان و خلوص، جود، تعاون و بّر، تقوا و پاكى، اصالت و شرافت، وجدان و حقيقت، علم و آگا

فتّوت و جوامنردى، وجد و نشاط ذاتى، حق بيىن و حق خواهى، مبارزه با ظلم و ستم، ايثار و شهادت كه مهه و مهه 
  .حمصول هدايت و دين حق است حمروم و ممنوع است

   َوَداِعياً ِإَىل اللَِّه بِِإْذنِهِ * يَاأَيـَُّها النَِّيبُّ ِإنَّا َأْرَسْلَناَك َشاِهداً َوُمَبشِّراً َوَنِذيراً 

  199: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »َوِسرَاجاً مُِّنرياً 

و تو را دعوت كننده به سوى خدا به .* دهنده فرستادمي رسان و بيم و مژده]  بر امت[به راسىت ما تو را شاهد ! اى پيامرب
  .قرار دادمي]  يانبراى هدايت جهان[فرمان او و چراغى فروزان 
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   پيامرب حّجت خدا بر خلق

  .الّشأن اسالم براى متام مردم تا روز قيامت در راه و روش زندگى، سر مشقى نيكو است پيامرب عظيم

  :فرمايد مهانطور كه خداوند متعال مى

  »2« »اْليـَْوَم اْآلِخَر َوذََكرَاللََّه َكثرياً َلَقْد كاَن َلُكْم ىف َرُسوِل الّلِه اْسَوٌة َحَسَنةٌ ِلَمْن كاَن يـَْرُجوا اللََّه و 

پيامرب خدا الگوى نيكوىي است براى كسى كه مهواره به خدا و روز قيامت اميد دارد؛ و ] روش و رفتار[يقيناً براى مشا در 
  .كند خدا را بسيار ياد مى

  :فرمودند رسول با كرامت اسالم مى

  »3« .ىف اجلنَّةَ   َمْن َأَحبَّىن كاَن َمعىفـََقْد َأَحبَّىن وَ   ُسنَّىت  َمْن اْحىي

شت خواهد بود   .كسى كه زنده كند سنت مرا هر آينه مرا دوست دارد و هر كس مرا دوست بدارد با من در 

  :امام صادق عليه السالم فرمود

   من دوست ندارم مسلماىن از دنيا برود مگر اين كه متام آداب و سنن و روش

______________________________  
  .46 -45): 33(احزاب  -)1(

  .21): 33(احزاب  -)2(

  .627/ 1: ؛ ميزان االعتدال3/ 2: ضعفاء العقيلى -)3(

  200: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :در حديث آمده »1« .رسول خدا را ولو يك بار اجنام دهد

  »2« .َخيـُْر السَُّنِن ُسنَُّة ُحمَمٍَّد صلى اهللا عليه و آله
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  .ها روش حمّمد صلى اهللا عليه و آله است رتين روش

چرا؟ چون پيامرب بزرگ، مستقيم و غري مستقيم تربيت شده حق بود و حق در مقام تربيت، امسا و صفاتش را در وجود 
مقدس آن حضرت در متام شئون زندگى و حيات جتّلى داد، تا جاىي كه آن جناب آيينه متام مناى حق شناخته شد، 

  :كه خود فرمودچنان

  »3« .أدََّبىن َرّىب فَأْحَسَن َتْأديىب

  .پروردگارم مرا ادب منود و نيكو ادب منود

   اخالق پيامرب در قرآن

  

  :كند قرآن جميد در موارد زيادى از اخالق و كردار و رفتار و معاشرت آن يكتا گوهر گنجينه خلقت ياد مى

  »4« »ْو ُكنَت َفظّاً َغِليَظ اْلَقْلِب َالنَفضُّوا ِمْن َحْوِلكَ فـََبما َرْمحٍَة ِمَن الّلِه ِلنَت َهلُْم َولَ 

پس به مهر و رمحىت از سوى خدا با آنان نرم خوى شدى و اگر درشت خوى و سخت دل بودى از !] اى پيامرب[
  .شدند پريامونت پراكنده مى

______________________________  
  .26389، حديث 2، باب 13/ 21: ؛ وسائل الشيعة2، حديث 1، باب 67/ 73: حبار األنوار -)1(

  .، خطبة النىب صلى اهللا عليه و آله290/ 1: ؛ تفسري القمى43، حديث 6، باب 135/ 74: حبار األنوار -)2(

ج البالغة ابن اىب احلديد17، ذيل حديث 92، باب 382/ 68: حبار األنوار -)3(   .233/ 11: ؛ شرح 

  .159): 3(آل عمران  -)4(

  201: ، ص2 فسري و شرح صحيفه سجاديه، جت

  »1« »ُخُلٍق َعِظيمٍ   َوِإنََّك َلَعَلى
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  .و يقيناً تو بر بلنداى سجاياى اخالقى عظيمى قرار دارى

  »2« »ُقْل ِإن ُكْنُتْم حتُِبُّوَن الّلَه فَاتَِّبُعوِين ُحيِْبْبُكُم الّلهُ َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكمْ 

  .داريد، پس مرا پريوى كنيد تا خدا هم مشا را دوست بدارد و گناهانتان را بيامرزداگر خدا را دوست : بگو

  »3« »ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اْجلَاِهِلنيَ 

  .عفو و گذشت را پيشه كن و به كار پسنديده فرمان ده و از نادانان روى بگردان

  »4« »َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمنَكِر َواْلبَـْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتَذكَُّرونَ   َويـَنـَْهى  َواإلْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَىب ِإنَّ اللََّه يَْأُمُر ِباْلَعْدِل 

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[د تا متذّكر ده مشا را اندرز مى

  »5« »َواْصِربْ َوَما َصبـُْرَك ِإالَّ بِاللَّهِ 

  .و شكيباىي كن و شكيباىي تو جز به توفيق خدا نيست

  »6« »َما َأَصاَبَك ِإنَّ ذِلَك ِمْن َعْزِم اُألُمورِ   َواْصِربْ َعَلى

رسد شكيباىي كن، كه اينها از امورى است كه مالزمت بر آن از واجبات  به تو مى] ها از مشكالت و سخىت[و بر آنچه 
  .است

______________________________  
  .4): 68(قلم  -)1(

  .31): 3(آل عمران  -)2(

  .199): 7(اعراف  -)3(

  .90): 16(حنل  -)4(
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  .127): 16(حنل  -)5(

  .17): 31(لقمان  -)6(

  202: ، ص2 ري و شرح صحيفه سجاديه، جتفس

  »1« »َفاْعُف َعنـُْهْم َواْصَفْح ِإنَّ الّلَه حيُِبُّ اْلُمْحِسِننيَ 

  .روى گردان؛ زيرا خدا نيكوكاران را دوست دارد]  از جمازاتشان[از آنان درگذر و ] تا نزول حكم جهاد[پس 

يمٌ  اْدَفْع ِبالَِّيت ِهَي َأْحَسُن فَِإَذا الَِّذي بـَيـَْنكَ    »2« »َوبـَيـَْنُه َعَداَوٌة َكأَنَُّه َوِيلٌّ محَِ

رتين شيوه دفع كن؛ ] بدى را[ كه  ] چنان شود[ناگاه كسى كه ميان تو و او دمشىن است ]  با اين برخورد متني و نيك[با 
  .گوىي دوسىت نزديك و صميمى است

   اخالق پيامرب صلى اهللا عليه و آله در روايات

  

  :كند كه رسول حق صلى اهللا عليه و آله هنگام وفات فرمود باقر عليه السالم روايت مىشيخ مفيد از امام 

  »3« .الَنِىبَّ بـَْعدى و ال ُسنََّة بـَْعَد ُسنَّىت

  .باشد پس از من پيامربى نيست و سّنىت بعد از سّنت و روش من منى

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  »4« .آداىبأْكرُِموا أْوالدى َوَحسُِّنوا 

  .فرزندامن را اكرام كنيد و راه و روشم را نيكو اجنام دهيد

  :امري املؤمنني عليه السالم فرمود

ا َّ َْدِى َرُسوِل الّلِه صلى اهللا عليه و آله َفإنَُّه أْفَضُل اْهلَْدِى َواْستَـنُّوا ِبُسنَِّتِه َفإ   َفاقْـَتُدوا ِ
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______________________________  
  .13): 5(ده مائ -)1(

  .34): 41(فّصلت  -)2(

  .22416، حديث 6، باب 172/ 18: ؛ مستدرك الوسائل24، حديث 1، باب 475/ 22: حبار األنوار -)3(

  .140: ؛ جامع األخبار14339، ذيل حديث 17، باب 376/ 12: مستدرك الوسائل -)4(

  203: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .أْشَرٌف السَُّننِ 

رتين سريه هاست و از راه و روشش پريوى مناييد كه  از سريه رسول خدا صلى اهللا عليه و آله متابعت كنيد؛ زيرا 
  .ترين راه و روش در متام آفرينش است شريف

  :فرمود »ج البالغه« امام على عليه السالم در

سان ملكوتى و آن موجود ربّاىن سزاوار اقتدا و پريوى به پيامرب پاك و پاكيزه خود تأّسى كرده از وى پريوى منا؛ زيراكه آن ان
ترين مردم پيش خدا كسى است كه از روش پيامرب خود تبعّيت كند و قدم  است براى كسى كه خبواهد پريوى كند، حمبوب

منود و مهيشه از جناب  رسول خدا به درگاه حضرت حق زياد تضرّع و زارى مى »2« .به جاى قدم آن جناب گذارد
  :ها حفظش كند خواست كه َخلق و ُخلقش را نيكو گرداند و از زشىت ت مىاحديّ 

  »3« .الّلُهمَّ َحسِّْن َخْلقى َوُخْلقى، الّلُهمَّ َجنِّبْىن ُمْنَكراِت اْألْخالقِ 

  .هاى اخالق دور كن مرا از زشىت! َخلق و ُخلق مرا نيكو گردان، خداوندا! خداوندا

  .تجاب كرد و ظاهر و باطن وى را به آيات قرآن جميد بياراستوجود مقّدس حق دعاى آن جناب را مس

  از مهسر رسول خدا از اخالق آن حضرت پرسيدم،: گويد سعيد بن هشام مى

______________________________  
  .2، حديث 14، باب 292/ 74: ؛ خطبة املعروف بالديباج؛ حبار األنوار149: حتف العقول -)1(
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  .159ه خطب: ج البالغه -)2(

  .110/ 2: ؛ فيض القدير119/ 4: احملجة البيضاء -)3(

  204: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

آنچه را قرآن به او گفت از مهه زودتر و سريعرت و . »اخالقش قرآن بود«: چرا، گفت: خواىن؟ گفتم آيا قرآن منى: گفت
اين مردم هستند  . قرآن از مشرق وجود او طلوع كرد و بر متام جهانيان تابيد »1« .تر به عمل گذاشت رت و با اخالص

كه عمل او به قرآن را بايد سرمشق خود قرار دهند تا به سعادت دنيا و آخرت برسند و از هالكت و شقاوت برهند، كه 
  .و عذرى نيستدر اين زمينه حّجت پروردگار بر مهه عامليان و آدميان متام است و كسى را در پيشگاه ا

   عفو و گذشت پيامرب از دخرت حامت

  

  :فرمايد امرياملؤمنني عليه السالم در باره كرامت و حسن خلق و آقاىي و عفو و گذشت رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مى

ه عرضه زماىن كه اسريان طائفه طى را به مدينه آوردند، در بني آنان دخرتى بود كه به رسول خدا صلى اهللا عليه و آل
چه شود كه مرا آزاد مناييد تا من از مشاتت و سرزنش قبايل عرب در امان مبامن؛ زيرا من دخرت رئيس قبيله ! يا حمّمد: داشت

كرد و هيچ  داد، افشاى سالم مى كرد، به واردين غذا مى داد، اسري را آزاد مى هستم و پدرم اشخاص ىب پناه را پناه مى
  .كرد، من دخرت حامت طاىي هستم دن حاجتش رد منىوقت حاجتمندى را بدون روا ش

آنچه بيان كردى اوصاف مردم مؤمن است، اگر پدرت اهل اسالم بود براى وى از خداوند طلب ! اى دخرت: پيامرب فرمود
داشت و خدا اخالق نيك را  دخرت را آزاد كنيد؛ زيرا پدرش اخالق نيك را دوست مى: سپس فرمود. كردم رمحت مى
  .ددوست دار 

پروردگار اخالق نيك را دوست ! اى رسول خدا: ابو بردة بن دينار در آزادى دخرت حامت از جاى برخاست و عرضه داشت
شت منى: دارد؟ حضرت فرمود  .شود مگر صاحب اخالق پسنديده سوگند به خداىي كه جامن به دست اوست، وارد 

»2«  
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______________________________  
  .121/ 4؛ احملجة البيضاء 12721، حديث 6، باب 194 -193/ 11: مستدرك الوسائل) 1(

  .121/ 4؛ احملجة البيضاء 12721، حديث 6، باب 194 -193/ 11: مستدرك الوسائل) 2(

  205: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :پيچيد، از مجلهخداوند اسالم را به اخالق نيك و كردار پسنديده : پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود

معاشرت نيكو، احسان و خبشش به مردم، مالميت و خوشرفتارى، راه و رسم نيك را بني مردم پخش كردن، طعام خوراندن 
تشييع جنازه مسلمان،  - خواه مسلماىن نيكوكار، خواه معصيت كار باشد -به خلق خدا، افشاى سالم، عيادت مريض

احرتام به ساملندان، پذيرفنت دعوت مردم و دعوت از  -، خواه غري مسلمانخواه مسلمان باشد -خوشرفتارى با مهسايه
ديگران، عفو و اصالح بني مردم، بزرگوارى و خبشش، از خود گذشتگى، ابتدا به سالم، فرو خوردن خشم و غضب و 

  .سپس عفو از بد كار

ا را جزء سّيئات به حساب آورده   :و نيز اسالم صفات زير را ممنوع دانسته و آ

جا، دروغ، غيبت، خبل، حرص،  كار بيهوده و باطل، ساز و آواز و غنا از هر نوعش، خيانت و ظاهر سازى و انتقام ىب
م زدن بني مردم، قطع رحم، بدخلقى، فخر و تكّرب، خود پسندى،  ستم، جتاوز، مكر و خدعه، سخن چيىن، فتنه 

  »1« »....شى جا، فحش، كينه، حسد، فال بدزدن، راهزىن و سرك ستايش ىب

   رفتار و منش پيامرب صلى اهللا عليه و آله در كالم راويان

رسول خدا صلى اهللا عليه و آله وانگذاشت هيچ نصيحت نيكوىي را مگر آن كه ما را به آن دعوت كرد و : گويد انس مى«
ى فرمود و از  به اجنام آن امر فرمود و وانگذاشت هيچ عيب و عمل پسىت را مگر آن كه ما را از آن بر حذر داشت و 

  :كند مى متام اينها اين آيه كفايت

______________________________  
  .، اخالق النبوة وآداب املعيشة122/ 4: احملجة البيضاء -)1(
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  »1« »َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمنَكِر َواْلبَـْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتَذكَُّرونَ   َويـَنـَْهى  ِإنَّ اللََّه يَْأُمُر ِباْلَعْدِل َواِالْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَىب 

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 نكه فرما[شويد ]  اين حقيقت[دهد تا متذّكر  مشا را اندرز مى

فرمودند خود آراسته به آن  ها امر مى بازهم به اين نكته توّجه كنيد كه رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله به آنچه از خوىب
ى مى   .كردند وجود مقّدسشان از آن پاك و پاكيزه بود بودند و از آنچه 

  :ليه و آله به من فرمودرسول خدا صلى اهللا ع: گويد معاذ مى

پرهيزكارى و تقوا در متام شئون حيات، صدق و راسىت، وفاى به عهد، اداى امانت، ترك : كنم به تو را سفارش مى
خيانت، حفظ مهسايه، رمحت آوردن بر يتيم، نرمى در سخن، افشاى سالم، عمل نيك، كوتاه كردن آرزو، مالزمت اميان، 

آخرت، ترس از حساب، تواضع و فروتىن، پرهيز از فحش، پرهيز از تكذيب راستگو و فهميدن قرآن، دوست داشنت 
كنم در  و تو را سفارش به تقوا مى. تصديق دروغگو؛ و برتس از اطاعت گنهكار و نافرماىن رهرب عادل و فساد در زمني

اى در پنهان توبه كىن و براى گناه  دهنزد هر سنگى و درخىت و ديوارى و كلوخى و اين كه براى هر گناهى كه پنهان اجنام دا
  .آشكار در آشكار توبه مناىي

  .كرد بدينگونه رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مردم را به ادب و آداب و تقوا و عمل صاحل و اخالق حسنه دعوت مى

ها در مهه  سانترين ان ترين و عفيف ترين و عادل وجود مقّدس رسول خدا صلى اهللا عليه و آله بردبارترين و شجاع
  .هاست، هرگز دست مباركش، زىن را كه در ملكّيت يا زوجّيت او نبود مس نكرد دوره

______________________________  
  .90): 16(حنل  -)1(
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يافت   آمد و مستحّقى را منى زياد مى تر بود و هيچ گاه درمهى نزد او به شب مناند، اگر درهم و دينار از متام مردم خبشنده
  .رفت تا آن را به نيازمند بدهد رسيد به خانه منى كه به او عنايت كند و شب مى
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م به حّد قناعت بر مى از آنچه خداوند به او عنايت مى داشت و باقى را در راه خدا انفاق  كرد به اندازه نيازش آ
  .كرد مى

زد و در كارهاى منزل به اهل خانه كمك  سش را با دست مبارك خود وصله مىدوخت، لبا نعلني مباركش را خودش مى
  .داد مى

پذيرفت، در برابر هر چيزى گرچه  شد، دعوت آزاد و مملوك را مى منونه او در حيا وجود نداشت، به صورت كسى خريه منى
  .داد يك جرعه شري بود پاداش مى

كرد وىل براى حق  فرمود، براى خود غضب منى ندان را اجابت مىكرد و دعوت كنيزان و مستم از صدقه استفاده منى
كرد، از غري مسلمان گر چه به آن نياز داشت كمك  حق را گر چه به ضرر خودش بود اجرا مى. شد خشمگني مى

  .گرفت منى

  .يكى از دوستانش به دست يهوديان كشته شد، او در برابر اين عمل جز به عدالت رفتار نكرد

  .فرمود بست و به هر زمان هر آنچه از خوردىن حاضر بود تناول مى نگى سنگ به شكم مىگاهى از گرس

  .جست و از غذاى حالل پرهيز نداشت از سؤال دورى مى

سه روز پى در پى از نان  . كرد خرما، نان، گوشت، حلوا، عسل، رطب، خربزه و از اين قبيل در صورت داشنت، ميل مى
  .مالقات كرد، نه از نادارى و خبل، بلكه به خاطر آن كه ديگران را بر خود ترجيح داده بودگندم سري خنورد تا خدا را 

شد و در ميان  فرمود، به تشييع جنازه حاضر مى پذيرفت، از بيماران عيادت مى كردند مى چون او را به وليمه دعوت مى
  .كرد دمشنانش بدون حمافظ حركت مى

   غت او در كالم نظري نداشت، امور دنيوىتر بود، خوشروىي و بال از مهه ساكت
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  .نشاند پوشيد، بنده و غري بنده را در رديف خود مى رسيد مى انداخت، آنچه از مباح به دستش مى او را به وحشت منى

  .شد، برايش االغ و قاطر و اسب و شرت فرق نداشت از مركب هر چه حاضر بود سوار مى
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خورد و به دانشمندان  كرد، با فقرا مهنشني بود، با مستمندان غذا مى بوى خوش را دوست داشت و از بوى بد پرهيز مى
فرمود و به خويشان خويش بدون ترجيح دادن كسى  مردم با شرافت را با احسان به ايشان مقّرب خود مى. كرد احرتام مى

  .كرد بر كسى كمك مى

هاى  گفت، در خنده قهقهه نداشت، بازى پذيرفت، در شوخى و خومشزگى جز حق منى ىعذر هر معذرت خواهى را م
فرمود، شرت و   كردند وىل آن حضرت حوصله مى كرد، با او به صداى بلند و به سبكى خشن صحبت مى مباح را منع منى

و كنيزانش برترى  در خوراك و پوشاك بر بندگان. كردند اش از آن تغذيه مى گوسپندى داشت كه خود و خانواده
  .جست منى

رفت، مستمندى را به خاطر فقر و  هاى صحابه مى كرد، به باغ وقت خود را براى غري خدا به هيچ عنوان مصرف منى
كرد، شكوه پادشاهى در او اثر نداشت، شاه و گدا را به يك عبارت و به يك زبان، به توحيد و معرفت  ناداريش حتقري منى

  .فرمود دعوت مى

نوشت، در صحراهاى خشك در كار گوسپند چراىن بزرگ شده بود، از پدر و مادر يتيم بود، وىل حضرت  واند و منىخ منى
حق مجيع حماسن اخالق و راههاى پسنديده و اخبار اّولني و آخرين و آنچه به صالح دنيا و آخرت بود به آن جناب 

  .تعليم داده بود

در جنگ . ردن به مسلمان عاصى گر چه برده يا خدمتكار بود پرهيز داشتدر متام مّدت عمرش ناسزا نگفت، از لعنت ك
  احد از او خواستند به دمشن نفرين كند
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  :فرمود

  .بعثت من رمحىت است كه حضرت حق به بندگانش مرمحت فرموده، من مبعوث به رمحتم نه برانگيخته به لعنت

: فرمود كردند، مى خدمتكار او بودم، براى يك بار از وى سرزنش نشنيدم و اگر اهل خانه مرا سرزنش مى: گويد انس مى
خوابيد ورنه سر مبارك به زمني  هيچ وقت از حمّل خواب ايراد نگرفت، اگر رختخواب افتاده بود مى. او را واگذاريد

  .فرمود گذاشت و اسرتاحت مى مى
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حمّمد صلى اهللا عليه و آله بنده برگزيده من نه تندخو، نه سنگ دل : كند چنني وصف مى خداوند مهربان در تورات، او را
كند، حمّل والدتش مّكه و هجرتش مدينه است،  دهد بلكه عفو مى و نه اهل داد و فرياد است، بدى را به بدى پاداش منى

  .عليهما السالم مدح شده استو به مهني صورت در اجنيل عيسى بن مرمي . ريزد دانش و بينش از سراپايش مى

داد و چون با كسى  گرفت، سخن و درد دل حاجتمند را با حوصله و صرب گوش مى در سالم به مهه كس سبقت مى
  .كشيد تا طرف دستش را رها كند كرد دست خود را منى مصافحه مى

شد منازش را خمتصر  د مىنشست و برخاست نداشت جز به ذكر خدا، اگر كسى در موقعى كه در مناز بود به او وار 
  .گشت آورد، دو باره به مناز بر مى شد كه آيا حاجىت دارد يا نه؟ چون حاجتش را بر مى كرد و متوّجه او مى مى

كرد، اكثر رو به قبله  نشست و جاى را بر كسى تنگ منى جاى معّيىن براى نشسنت نداشت، هر كجا جا بود مى
ن مى او احرتام مىشد از  نشست، هر كس بر او وارد مى مى كرد و مهمان را با اين   گرفت و حّىت عبايش را روى زمني 

  .نشاند كه با وى نسبت خويشى نداشت بر آن مى
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ت، منود عزيزترين مردم نزد اوس كرد كه خيال مى شد طورى با او رفتار مى كسى كه با وجود مقّدسش مهدم و هم جملس مى
  .در عني حال جملسش جملس حيا و تواضع و امانت بود

داد، حّىت براى زناىن كه اوالد  زد و اگر كسى كنيه نداشت برايش كنيه قرار مى مهه را از جهت احرتام به كنيه صدا مى
  !نداشتند، تا كمال احرتام را در حّق آنان رعايت منايد

  .منود كرد و آشىت مى مىشد و زودتر از مهه عفو  ديرتر از مهه خشمگني مى

خاست  خورد، سودمندترين افراد براى مردم بود، چون از جايش بر مى تر بود و بيش از مهه به درد مردم مى از مهه مهربان
  :گفت مى

  »1« .ُسْبحاَنَك الّلُهمَّ و ِحبَْمِدَك، أْشَهُد أْن الإلَه إّال اْنَت، أْستَـْغِفُرَك و أُتوُب إلَْيكَ 

كنم از  دهم كه خداىي غري از تو نيست، استغفار مى شهادت مى. كنم تو را خدا و به كمك تو ستايش مىمنزهى تو اى 
  .گردم تو و به سوى تو باز مى
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ترم و  من از مهه فصيح: فرمود زد، مى گفت وىل بسيار مفيد حرف مى تر بود، كم سخن مى تر و شريين زبان از مهه فصيح
شت به زبان من سخن مى   .هاى جواهر كه در رشته كشيده باشند منّظم بود يند، سخنش مانند دانهگو  اهل 

رتين وجه مقصود خود را مى رساند، منطقش از هر حيث جامع بود نه فزوىن داشت و نه   كالمش خمتصر بود وىل به 
م مربوط بود، در بني دو مجله توّقف خمتصرى داشت تا مستمع خوب بشنود و خوب  كاسىت، صحبت بفهمد و هايش 

  .خوب به خاطر بسپارد، آهنگ صدايش دلكش و شريين بود

 اى ز لعل لب تو چاشىن قند و شكر
 

 وى ز نور رخ تو روشىن مشس و قمر

  

______________________________  
  .18733، حديث 27، باب 429/ 15: ؛ مستدرك الوسائل13، حديث 12، باب 63/ 2: حبار األنوار -)1(
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  خسرو ملك مجاىل تو و اندر سخنم
 

 ذكر شرييىن تو هست چو در آب شكر

  سر خود نيست دىل را كه تو باشى مطلوب
 

 غم جان نيست كسى را كه تو باشى دلرب

  دخرت نعش گواهى نتواند دادن
 

 كه چنوزاده بود مادر ايّام پسر

  

  بيابند وليكدر مهه نوع چو تو جنس 
 

 به نكوىي نبود جنس تو از نوع بشر

 به مجال تو در اين عهد نيامد فرزند
 

 و گرش ماه بود مادر و خورشيد پدر

  

  )سيف فرغاىن(
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   فرازهاىي ديگر در رفتار و منش پيامرب صلى اهللا عليه و آله

شد، از  جز حق به زبانش جارى منى گفت، در حال خشنودى و خشم اكثر اوقات در سكوت بود، بدون نياز سخن منى
  .كرد، سعى داشت خود را يكى از مردم بشمارد و از آن امتيازى نداشته باشد روى جّد مردم را نصيحت مى

  .افتاد شد يا به ياد قيامت مى تر بود، مگر وقىت كه قرآن، بر او نازل مى از متام مرم خوشروتر و خوش نفس

جست و به  كرد و از حول و قّوه خود تربّى مى و از وجود مقّدسش طلب هدايت مىبرد  در پيشامدها به خدا پناه مى
حق را به من بنمايان تا از آن پريوى كنم و ناپسند را به من ناپسند نشان بده تا از ! اهلى: داشت حمضر پروردگار عرضه مى

  .آن دورى كنم

   ني عليه السالم از اخالق رسولاز پدرم امرياملؤمن: فرمايد حضرت سّيد الشهدا عليه السالم مى
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  :خدا صلى اهللا عليه و آله پرسيدم فرمود

  :كرد گرفت، در منزل وقتش را سه قسمت مى شد اجازه مى وقىت داخل خانه مى

سمت ديگر را براى داد، قسمت ديگرش را به معاشرت با خانواده و ق يك قسمتش را به عبادت و بندگى اختصاص مى
اسرتاحت، سپس قسمت اسرتاحت را كه به خود اختصاص داده بود، بني خود و خواّص صحابه و عموم مردم تقسيم 

  .مشرد و اين برترى متناسب با ديندارى آنان بود در رفتارش با مردم، اهل فضل را برتر مى. كرد مى

ا را به   شتند، به اجنام حاجات آنان مشغول مىدر ميان آنان افرادى بودند كه يك يا دو يا چند حاجت دا شد و آ
توانند خود را به من  حاجت افرادى كه منى: فرمود كارهاىي وامى داشت كه به صالح خودشان و صالح اّمت بود، مى

تش به زيار . هايش را ثابت نگاه دارد برسانند به من برسانيد كه هر كس اين عمل را اجنام دهد خداوند در قيامت قدم
  .شدند آمدند و مطابق ميلشان با حاجِت روا شده پراكنده مى مى

و از سه چيز نسبت به مردم خود دارى . جمادله، پرگوىي و آنچه مربوط به او نبود: داشت از سه چيز خود را كنار مى
  .گشت منود و پى نقطه ضعف كسى منى كرد، احدى را دچار سرزنش منى از كسى بد گوىي منى: داشت
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كرد، حاضران با سكوت كامل سر به زير  گفت مگر در آنچه اميد ثواب داشت، چون شروع به سخن مى ىسخن من
ا نشسته است مى   .انداختند چنانكه گوىي پرنده بر سر آ

  :در چهار چيز احتياط و دور انديشى داشت

به صالح اّمت بود، اقدام در كارهاىي  عمل به نيكى تا از او پريوى شود، پرهيز از زشىت تا مردم بپرهيزند، كوشش در آنچه 
  »1« .كه خري دنيا و آخرت داشت

______________________________  
  .، اخالق النبوة وآداب املعيشة، با كمى تلخيص162 -122/ 4: احملجة البيضاء -)1(
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  مباد دل ز هواى تو يك زمان خاىل
 

  دل تن بود ز جان خاىل كه ىب هواى تو

  مهاى عشق تو را، هست آشيانه دمل
 

  مباد سايه اين مرغ از آشيان خاىل

 ز روى تو ز زمني تا به آمسان پرنور
 

  ز مثل تو ز مكان تا به المكان خاىل

  خيال روى توام در دلست پيوسته
 

  ز مهر و ماه كجا باشد آمسان خاىل

ى خنواهد شد  دمل ز معىن عشقت 
 

  اجل اگر چه كند صورمت ز جان خاىل

  ايشان به عاشقان تو دنيا خوشست و ىب
 

شتيان خاىل   چو دوزخ است كه هست از 

  

  )سيف فرغاىن(

   هاى ايشان بعثت پيامرب صلى اهللا عليه و آله و برنامه
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  :كنيم دنبال مىكالم را در آيات قرآن جميد در شأن پيامرب عظيم الشأن باخواست حضرت رّب العزّه 

  »1« »َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َرْمحًَة ِلْلَعاَلِمنيَ 

  .و تو را جز رمحىت براى جهانيان نفرستادمي

او در جهاىن به رسالت مبعوث شد كه سايه شوم جهل و جاهلّيت بر سر اهلش سايبان داشت و زور گوىي و قلدرى، 
كرد امرى  اى كه انسان زندگى مى نوع ستم و جتاوز در هر ناحيه غارت و آدم كشى و زنده به گور كردن دخرتان و هر

  .عادى بود

كرد، عقل از حركت ايستاده بود، وجدان انسانّيت به خواب بود، مردم ايران و روم و ساير مناطق و به  تفرقه بيداد مى
دل سنگ ظاملان اثر سوختند، فريادرسى وجود نداشت، آه مظلومان به  خصوص عربستان در آتش ستم ستمكاران مى

ها آلوده بود، از توحيد و روشناىي و نورانّيت و سالمت نفس و جان  گذاشت، باطن و ظاهر بشر به انواع پليدى منى
  خنديدند، خربى نبود، به دانش و دانشمند مى

______________________________  
  .107): 21(انبياء  -)1(

  214: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

بردند، راه خود را به سوى خري و سعادت بسته بودند و از كرامت  كشتند و آزادگان را به بردگى و بندگى مى طرت را مىف
  .و فضيلت و شرف به طور يكپارچه گرخيته بودند

  .ها در عصر بعثت لب پرتگاه جهّنم بودند انسان: به فرموده قرآن

  »1« »وَُكْنُتْم َعلى َشفا ُحْفَرٍة ِمَن النّارِ 

  .و بر لب گوداىل از آتش بوديد

در چنني عصر و زماىن و براى متام ازمنه و اعصار حمّمد صلى اهللا عليه و آله به عنوان رمحت حق، جهت جنات انسان از 
هر آنچه كه در شأن او بود به رسالت انتخاب شد و مسئولّيت جنات فرزندان آدم را تا قيامت به عهده گرفت و دِر 

  :و خري دنيا و آخرت را به روى جهانيان باز كرد سعادت داَرينْ 
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  »2« .َفإّىن َقْد ِجْئُتُكْم ِخبَْريِ الدُّنْيا َواْآلِخرَةِ 

  .ام مسلماً من براى خري دنيا و آخرت مشا آمده

خود را مجله زيبا و پر معناى باال را بارها در مّكه به مردم تذّكر داد و با آن بيان شيوا، هدف و مقصد رسالت و بعثت 
  .بيان كرد

يِهْم َويـَُعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوِإن َكانُوا َلَقْد َمنَّ الّلُه َعَلى اْلُمْؤِمِنَني ِإْذ بـََعَث ِفيِهْم َرُسوًال ِمْن أَنـُْفِسِهْم يـَتـُْلوا َعَلْيِهْم آيَاتِِه َويـُزَكِّ 
  »3« »ِمن قـَْبُل َلِفي َضَالٍل ُمِبنيٍ 

اد كه در ميان آنان پيامربى از خودشان برانگيخت كه آيات او را بر آنان مىيقيناً خدا بر  از [خواند و  مؤمنان مّنت 
   پاكشان]  هاى فكرى و روحى آلودگى

______________________________  
  .103): 3(آل عمران  -)1(

  .1206حديث  ،583: ؛ األماىل، شيخ طوسى27، ذيل حديث 1، باب 192/ 18: حبار األنوار -)2(

  .164): 3(آل عمران  -)3(

  215: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .آموزد و به راسىت كه آنان پيش از آن در گمراهى آشكارى بودند كند و كتاب و حكمت به آنان مى مى

  .آرى، جهانيان پيش از بعثت رسول بزرگوار اسالم صلى اهللا عليه و آله در گمراهى آشكار بودند

  :خداوند مهربان به توّسط پيامرب به سه برنامه براى جنات انسان و انسانّيت از تباهى و گمراهى به كمك بشر شتافت

  .تالوت آيات - 1

  .تزكيه نفس از رذايل - 2

  .تعليم كتاب و حكمت - 3
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و تسّلط غفلت انسان از توحيد و جداييش از اعتقاد به معاد و حساب و كتاب و صراط و ميزان و ثواب و عقاب 
شيطان، شهوت، هوا و هوس، وى را در ضالل مبني قرار داده بود و در يك كلمه در خواىب سخت از غفلت و ىب خربى 

  .نسبت به حقايق فرورفته بود كه گوىي مانند مرده عفن قربستان شده است

   هاى پيامرب صلى اهللا عليه و آله رسالت

بر آنان تالوت كرد تا عقل خفته آنان بيدار شد و براى دو مرحله بعد رسول با كرامت اسالم آيات خدا را از سه كتاب 
  .يعىن تزكيه و فهم حالل و حرام و به اجرا گذاشنت آن آماده شدند

  .آيات آفاق - 1

  .آيات انفس - 2

  .آيات تشريع - 3

   آيات آفاق

  

  :اّما آيات آفاق توّجه دهنده انسان به خالق آفرينش امور هسىت است

  216: ، ص2 حيفه سجاديه، جتفسري و شرح ص

  »1« » َوَما َخَلَق الذََّكَر َواألُنَثى*  َوالنـََّهاِر ِإَذا َجتَلَّى*  َواللَّْيِل ِإَذا يـَْغَشى

  .و به آن كه نر و ماده آفريد* و به روز هنگامى كه آشكار شود* سوگند به شب هنگامى كه فرو پوشد

َها* َتَالَهاَواْلَقَمِر ِإَذا * َوالشَّْمِس َوُضَحاَها * َواَألْرِض َوَما َطَحاَها* َوالسَّماِء َوَما بـََناَها* َواللَّْيِل ِإَذا يـَْغَشاَها* َوالنـََّهاِر ِإَذا َجالَّ
  »2« »َونـَْفٍس َوَما َسوَّاَها

كار  و به روزچون خورشيد را به خوىب آش* و به ماه هنگامى كه از پى آن برآيد* اش سوگند به خورشيد و گسرتش روشىن
* و به زمني و آن كه آن را گسرتاند* و به آمسان و آن كه آن را بنا كرد* و به شب هنگامى كه خورشيد را فرو پوشد* كند

  و به نفس و آن كه آن را درست و نيكو منود،
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  »3« »َواللَّْيِل ِإَذا َيْسرِ * َوالشَّْفِع َواْلَوْترِ * َولََياٍل َعْشرٍ * َواْلَفْجرِ 

  .گذرد و به شب هنگامى كه مى* و به زوج و فرد* گانه هاى ده و به شب* دمسوگند به سپيده 

 »َوِإَىل اَألْرِض َكْيَف ُسِطَحتْ * َوِإَىل اْجلَِباِل َكْيَف ُنِصَبتْ * َوِإَىل السَّماِء َكْيَف رُِفَعتْ * اِإلِبِل َكْيَف ُخِلَقتْ   أََفَال يَنظُُروَن ِإَىل 
»4«  

ها كه چگونه در  و به كوه* و به آمسان كه چگونه بر افراشته شده؟* د كه چگونه آفريده شده؟نگرن آيا با تأمل به شرت منى
  و به زمني كه چگونه گسرتده شده؟* جاى خود نصب شده؟

َر فـََهَدى*  الَِّذي َخَلَق َفَسوَّى   * َوالَِّذي َأْخرََج اْلَمْرَعى*  َوالَِّذي َقدَّ

______________________________  
  .3 -1): 92(ليل  -)1(

  .7 -1): 91(مشس  -)2(

  .4 -1): 89(فجر  -)3(

  .20 -17): 88(غاشيه  -)4(

  217: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« » َفَجَعَلُه ُغثَاًء َأْحَوى

و آن را * چراگاه را رويانيد، و آن كه* و آن كه اندازه قرار داد و هدايت كرد،.* آن كه آفريد، پس درست و نيكو گردانيد
  .خاشاكى سياه گردانيد

  »2« »النَّْجُم الثَّاِقبُ * َوَما َأْدرَاَك َما الطَّارِقُ * َوالسَّماِء َوالطَّارِقِ 

* شود، چيست؟ داىن چيزى كه در شب پديدار مى و تو چه مى* شود؛ سوگند به آمسان و به چيزى كه در شب پديدار مى
  .شكافد مىمهان ستاره درخشاىن است كه پرده ظلمت را 
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َلَها َوَأْخرََج ُضَحاَها* َرَفَع َمسَْكَها َفَسوَّاَها* َءأَنُتْم َأَشدُّ َخْلقاً أَِم السَّماءُ بـََناَها َأْخرََج * َواَألْرَض بـَْعَد ذِلَك َدَحاَها* َوَأْغَطَش لَيـْ
  »3« »َعاِمُكمْ َمَتاعاً لَُّكْم َوِألَنْـ * َواْجلَِباَل َأْرَساَها* ِمنـَْهاَماَءَها َوَمْرَعاَها

  دشوارتر است يا آمسان كه او آن را بنا كرد؟]  پس از مرگ[آيا آفريدن مشا 

و زمني را پس * و شبش را تاريك و روزش را روشن ساخت،* سقفش را برافراشت، پس آن را درست و نيكو قرار داد،* 
ره* م و استوار منودها را حمك و كوه* و چراگاهش را بريون آورد، و از آن آب* از آن گسرتانيد، هايتان  مشا و دام ورى تا مايه 

  .باشد

* َوَجَعْلَنا النـََّهاَر َمَعاشاً * َوَجَعْلَنا الَّْيَل ِلَباساً * َوَجَعْلَنا نـَْوَمُكْم ُسَباتاً * َوَخَلْقَناُكْم َأْزَواجاً * َواْجلَِباَل أَْوتَاداً * َأَملْ َجنَْعِل اَألْرَض ِمَهاداً 
َنا فـَوْ   »َوَجنَّاٍت أَ ْلَفافاً * لُِنْخرَِج ِبِه َحّباً َونـََباتاً * َوأَنزَْلَنا ِمَن اْلُمْعِصرَاِت َماءً َثجَّاجاً * َوَجَعْلَنا ِسرَاجاً َوهَّاجاً * َقُكْم َسْبعاً ِشَداداً َوبَنيـْ

»4«  

______________________________  
  .5 -2): 87(اعلى  -)1(

  .2/ -1): 86(طارق  -)2(

  .33/ -27): 79(ات نازع -)3(

  .16 -6): 78(نبأ  -)4(

  218: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

به صورت نر و [هاىي  و مشا را جفت]* براى استوارى آن؟[هاىي  ها را ميخ و كوه* آيا زمني را بسرت آرامش قرار ندادمي؟
و روز را وسيله * و شب را پوششى* قرار دادمي،]  و متّدد اعصاب[و خوابتان را مايه اسرتاحت و آرامش * آفريدمي،]  ماده

ادمي،* معاش مقّرر كردمي؛ و از ابرهاى * زا پديد آوردمي، و چراغى روشن و حرارت* و بر فرازتان هفت آمسان استوار بنا 
هم پيچيده و انبوه  هاىي از درختان به و باغ* تا به وسيله آن دانه و گياه برويانيم،* زا آىب ريزان نازل كردمي مرتاكم و باران

  .بريون آورمي

   پديده حيات و مقاالت دانشمندان
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پديده حيات و پيدايش اين مهه آثار متنوّع اعم از مجاد و نبات و حيوان و عناصر ناديدىن كه از احصا ومشارش بريون 
دانشمندان و فالسفه و حكما قرار  است پس از اين كه آيات قرآن عقل را به تفّكر و انديشه در آن فرا خواند مورد توّجه 

اىي به وجود  گرفت و براى يافنت اسرار و رموز آن، عاشقانه به فعالّيت افتادند و در اين زمينه در شرق و غرب آثار گران
آوردند كه بدون شك اين آثار پرقيمت معلول تالوت آيات قرآن جميد است كه انسان را به سري عقلى و فكرى در آيات 

  .كند آيات انفس و حالل و حرام و حقوق تشويق مىخلقت و 

غرب تا پانصد سال پيش از كتاب و  : ها در امور آفرينش چه ارتباطى به قرآن دارد؟ در جواب بايد گفت حتقيقات غرىب
كتاخبانه و دانش و دانشگاه و علم و بينش خاىل بود، حركت علوم اسالمى از شرق به غرب واسطه بيدارى غرب و 

دانش و بينش و مدرسه و دانشگاه در آن وادى شد و اين حقيقىت است كه بسيارى از دانشمندان غرب به آن پيدايش 
اند كه اشاره به آن كتب و مقاالت و اقرارهاىي كه علماى غرب در اين  ها و مقاالتى نوشته معتقدند و در اين زمينه كتاب

   دارى غرب و دانش و بينش دانشمندان آنبنابر اين بي. مرحله دارند از عهده اين كتاب خارج است

  219: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

سرزمني ىب ربط به كتاب خدا و رسالت حمّمد بن عبداللَّه صلى اهللا عليه و آله نيست كه منكر اين حقيقت، منكر خورشيد 
  .و روز روشن است

  مقاله پرفسور رزرفورد

اّد در باره پيدايش حيات بر روى سيّاره مسكون ما، اينك حتقيقات و پس از چند قرن مباحثات و گفتگوهاى ح«
اند براى اين معّما جواىب  شود، بداجنا رسيده كه توانسته هاى جهان دنبال مى تفّحصات پى گري و دقيقى كه در آزمايشگاه

  .دانست به دست بدهند نه مىانگيزتر از نظريّه داروين كه بشر را از نسل حيواىن جماور بوزي انگيز و بسى دهشت هيجان

مبدأ بشرّيت و مهه موجودات زنده در كِف درياهاى : اند كه از تعّمق در حتقيقات اجنام شده دانشمندان چنني نتيجه گرفته
  »2» «1« .خنستني، پى ريزى شده است

   آياتى در خلقت زمني و آمسان
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است به ترتيب در  موضوع خلقت زمني و آمسان و اين كه موجودات زنده هم اكنون به آياتى كه ريشه اين مطالب در آ
  :از آب هستند توّجه مناييد

  »3« »ٍء َحيٍّ أََفَال يـُْؤِمُنونَ  لَّ َشىْ َأَو َملْ يـََر الَِّذيَن َكَفُروا َأنَّ السَّماَواِت َواَألْرَض َكانـََتا رَْتقاً فـََفتـَْقَنامهَُا َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء كُ 

ها و زمني به هم بسته و پيوسته بودند و ما آن دو را شكافته و از هم باز كردمي و هر چيز  اند كه آمسان ستهآيا كافران ندان
  آورند؟ اى را از آب آفريدمي؟ پس آيا اميان منى زنده

______________________________  
ج البالغه مى -)1(   .»بالَزَبد رُكاُمهُ َورمى «. باشد اشاره به كالم امرياملؤمنني در خطبه اول 

  .ببينيد 11هاى جهان علم صفحه  توانيد در كتاب دانستىن متام اين مقاله علمى را مى -)2(

  .30): 21(انبياء  -)3(

  220: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

َأْرَبٍع َخيُْلُق اللَّهُ َما   رِْجَلْنيِ َوِمنـُْهم َمن َميِْشى َعَلى  َميِْشى َعَلى َبْطِنِه َوِمنـُْهم َمن  َواللَُّه َخَلَق ُكلَّ َدابٍَّة ِمن َماٍء َفِمنـُْهم َمن َميِْشى َعَلى
  »1« »ٍء َقِديرٌ  ُكلِّ َشىْ    َيَشاءُ ِإنَّ اللََّه َعَلى

ا بر شكمشان راه مى] كه به صورت نطفه بود[اى را از آىب  و خدا هر جنبده ا  آفريد، پس گروهى از آ روند و برخى از آ
ا به روى چهار پا راه مى روى دو پا حركت مىبه  آفريند؛ مسلماً خدا بر  خدا آنچه را خبواهد مى. روند كنند و بعضى از آ

  .هر كارى تواناست

  »2« »َمجِْعِهْم ِإَذا َيَشاءُ َقِديرٌ   َوِمْن آيَاِتِه َخْلُق السَّماَواِت َواَألْرِض َوَما َبثَّ ِفيِهَما ِمن َدابٍَّة َوُهَو َعَلى

آنچه از جنبنده ميان آن دو پراكنده است و ] نيز[ها و زمني است و  او آفرينش آمسان]  ربوبيت و قدرت[هاى  و از نشانه
  .او هرگاه خبواهد بر مجع كردنشان تواناست

  »3« »ِصرَاٍط ُمْسَتِقيمٍ   ِإنَّ َرىبِّ َعَلىَما ِمن َدابٍَّة ِإالَّ ُهَو آِخُذ بَِناِصَيِتَها * ِإىنِّ تـَوَكَّْلُت َعَلى اللَِّه َرىبِّ َوَربُِّكم
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اى نيست مگر اين كه او مهارش را به دست  يقيناً من بر خدا كه پروردگار من و پروردگار مشاست توكل كردم؛ هيچ جنبنده
  .گرفته است، مسلماً پروردگارم بر راهى راست است] قدرت و فرمانرواىي خود[

صلى اهللا عليه و آله تالوت آيات حق اعّم از آيات آفاقى و انفسى و قرآىن بر مردم آرى، اّولني هدف رسالت رسول اهلى 
بود، تا با اين زنگ بيدار باش خفتگان را بيدار كند و غفلت زدگان را از بيمارى مهلك غفلت برهاند و گمراهان را آماده 

   ورود به شاهراه هدايت

______________________________  
  .45): 24(نور  -)1(

  .29): 42(شورى  -)2(

  .56): 11(هود  -)3(

  221: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

منايد، زمينه رشد عقل و تفّكر و انديشه را در آن به وجود آورد و ايشان را به حقايق عاىل خلقت و امسا و صفات 
رصه حيات را از فساد و افساد و صاحب هسىت آشنا ساخته، بني نعمت خورنده و نعمت دهنده آشىت برقرار سازد و ع

  .جتاوز و ستم و پليدى و آلودگى و عصيان و طاغوت زدگى جنات خبشد

حمّمد صلى اهللا عليه و آله تا در دنيا بود مسائل خلقت و آفرينش و هسىت را از طريق قرآن و آنچه قلب مقّدسش از عامل 
ها  بشر را به سوى رشد و كمال و دريافت حقايق و واقعّيتملكوت گرفته بود بر مردم خواند و از اين راه زمينه حركت 

فراهم آورد و باعث شد كه انسان به مطالعه در هسىت و آثار و اسرار آن بپردازد و از اين طريق به بر پا كردن مدارس 
يه علوم و ها و نوشنت كتب و مقاالت و حتقيق در موجودات قيام كند و متّدن عظيم انساىن را در سا علمى و دانشگاه

نه گيىت به وجود آورد   .معارف در 

  حمّمد پرتو عني اليقني است
 

  جهان را رمحت جان آفرين است

  به چشم دل نگر او را كه بيىن
 

  طلوع مهر و ماهش از جبني است
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ارى   طراوت خيز گلهاى 
 

  ن آراى باغ فرودين است

 نسيم مشكبيز دشت توحيد
 

  استرياحني پرور گلزار دين 

  سخن از لعل او وحى اهلى
 

  پيامش جانفروز و دلنشني است

  چو موسى دست او دست خداىي
 

  چو عيسى معجزش در آستني است

  صالى دلكش عرش اهلى
 

  طنني افكنده در گوش زمني است

  انيس خلوت شب زنده داران
 

  شفيع بامداد واپسني است

  حمّمد آمسان لطف يزدان
 

  راستني استحمّمد آفتاب 

  

   اسرار زمني و هفت آمسان

  مسأله هفت آمسان و بعضى از اسرار زمني هنوز براى دانش بشرى روشن نشده،

  222: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

چشم اند دور مناىي از جهان باال و مسائلى از زمني در برابر  در اين زمينه توانسته. آيد آن قدر هست كه بانگ جرسى مى
ت و حريت و تعّجب مى به  . كند عقل قرار دهند، كه مهني مقدار هم انسان را چون ماهى فرورفته در آب، غرق در 

  :اى از اين موضوع در سطور زير توّجه كنيد گوشه

ن دهند مرّكب است از هزاران ميليون كهكشان و هر كهكشان النه هزاران ميليو  عاملى كه ستاره شناسان به ما نشان مى«
  .ستاره

ا اى متوّسط است و اينك  شود كه داراى گرما و اندازه اى يافت مى ستاره -كهكشان منظومه مشسى  -در كنار يكى از آ
گذرانند رنگش به زردى گراييده، اين ستاره زراندود خورشيد ماست كه خسرو سّيارگان  چون ستارگاىن كه دوره پريى را مى

  .ناميم مى
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اند،  به عّلىت ناشناخته قطعات و اجرامى به سوى خورشيد گرائيده و در درون آن به گردش در آمدهدر دير زماىن نامعلوم، 
  .زمني يكى از آن اجرام است

اى از مخري با حرارتى سوزان به زير  پوسته زمني بيش از چند كيلومرت كلفىت ندارد، در درون آن احجار و فلزات مهچون توده
  .اند و مهني قشر مانع از اشتعال آن است جا گرفته» سنگ خارا«رافيت گ» مرمر سياه«قشرى از بازالت 

اى كه اين سياره به  مواّد سوزاىن كه در درون پاره ستاره سرد شده حمبوس مانده و شعله فروزان ستاره -در ميان اين دو آتش
انرژى خورشيد، خواه كاهش  اند، اندك تغيري ممتّدى در بشر و مصاحبان او، حيوانات مسكن گزيده - چرخد دور آن مى

  .باشد و خواه افزايش، كاىف است كه اين موجودات ناتوان را به ديار نيسىت سوق دهد

ناورى است مرّكب از خورشيدهاى ىب مشار كه مانند  فيزيك جنومى به ما مى آموزد كه آمسان صاف و ىب ابر جمموعه 
  .فاوت، شتابان رفت و آمد دارندهاى گازى كه به جنبش آورند، در جهات بسيار مت مولكول

  223: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

. بردارى از هر خبش، ممكن خواهد بود كه ستارگان گنبد نيلگون را مشاره كرد با تقسيم آمسان به چندين خبش و عكس
 45درصد در  35كه   اى شود، در رصدخانه كاجل هاوارد كليشه ها اين كار مى در رصدخانه» .منظور آمسان اول است«

دهند  هاىي كه جهان را تشكيل مى سازد، اّما عده كهكشان سانىت مرت مساحت دارد بيش از دو هزار كهكشان را منايان مى
  !!در حدود پانصد ميليون است

اند، يك منّجم جوان هاوارد بيش  هاى چندى از كهكشان منظومه مشسى را مشرده در هر كهكشان چند ستاره است؟ قطاع
هاى يك   هاى دقيق، مشاره ستاره از دو ميليون ستاره جدا از يكديگر مشرده است و به موجب اين رصدها و آزمايش

  .100/ 000/ 000/ 000/ باشد كهكشان ما فقط بالغ بر صد ميليارد مى

  .رميآو  براى اين كه تصّورى از عظمت و وسعت جهان پيدا كنيم اينك با مقياسى بسيار خرد، سنجشى به عمل مى

قطر اين نقطه تقريباً نيم ميلى . شود اى باشد كه در آخر اين عبارت مالحظه مى كنيم حجم زمني به اندازه نقطه فرض مى
كوچكرت فرض شده،   26/ 000/ 000/ 000كيلومرت است به اندازه   13000مرت است، بنابر اين قطر كره زمني كه 

  :آيد كوچك كنيم صورت قابل توّجه زير به دست مىهاى ديگر جهان را به مهني نسبت   حال اگر اندازه

  .ميلى مرت 16فاصله زمني تا ماه 



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

 

  .مرت 6فاصله زمني و خورشيد 

  .كيلومرت  1617فاصله زمني تا نزديكرتين ستاره ثابت 

  .كيلومرت  37/ 600/ 000قطر كهكشان ما تقريباً 

هاى قطعه خردى از جهان ىب  ني است نسبتچن. كيلومرت  752/ 370/ 000فاصله زمني از كهكشان مرأة املسلسله 
  »1« »!!كنيم پايان كه ما در آن زندگى مى

______________________________  
  .27: هاى جهان علم دانستىن -)1(

  224: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

   آياتى ديگر در خلقت زمني و آمسان

  :اينك دنباله آن آيات

ُمثَّ * َواللَّهُ أَنَبَتُكم ِمَن اَألْرِض نـََباتاً * َوَجَعَل اْلَقَمَر ِفيِهنَّ نُوراً َوَجَعَل الشَّْمَس ِسرَاجاً * َخَلَق اللَُّه َسْبَع َمسََواٍت ِطَباقاً َأَملْ تـََرْوا َكْيَف 
  »1« »وا ِمنـَْها ُسُبًال ِفَجاجاً لَِّتْسُلكُ * َواللَُّه َجَعَل َلُكُم اَألْرَض ِبَساطاً * يُِعيدُُكْم ِفيَها َوُخيْرُِجُكْم ِإْخرَاجاً 

ا روشىن خبش و خورشيد را * ايد كه خدا هفت آمسان را چگونه بر فراز يكديگر آفريد؟ آيا ندانسته و ماه را در ميان آ
 گرداند و باز به صورتى سپس مشا را در آن باز مى* گياهى رويانيد،] مانند[و خدا مشا را از زمني * چراغ فروزان قرار داد،

هر جا كه [هاى وسيع آن  تا از راهها و جاده* و خدا زمني را براى مشا فرشى گسرتده قرار داد،* آورد، ويژه بريون مى
  برويد؟] خواستيد

َو أَِقيُمواْ اْلَوْزَن * اْ ِىف اْلِميزَانِ َأالَّ َتْطَغوْ * َوالسَّماَء َرفـََعَها َوَوَضَع اْلِميزَانَ * َوالنَّْجُم َوالشََّجُر َيْسُجَدانِ * الشَّْمُس َواْلَقَمُر ِحبُْسَبانٍ 
  »2« »َواحلَْبُّ ُذو اْلَعْصِف َوالرَّْحيَانُ * ِفيَها َفاِكَهةٌ َوالنَّْخُل َذاُت اَألْكَمامِ * َواَألْرَض َوَضَعَها ِلْألَنَامِ * ِباْلِقْسِط َوَال ُختِْسُروا اْلِميزَانِ 

و آمسان را * كنند؛ سجده مى] براى او[و گياه و درخت مهواره * ؛روانند]  منظم و دقيق[خورشيد و ماه با حساىب 
اد؛]  براى سنجش هر امر معنوى و مادى[برافراشت و    ترازو طغيان روا مداريد] سنجيدن با[تا در * ترازو 
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______________________________  
  .20 - 15): 71(نوح  -)1(

  .12 -5): 55(الرمحن  -)2(

  225: ، ص2 جاديه، جتفسري و شرح صحيفه س

]  زندگى[و زمني را براى * و ترازو را به عدالت برپا داريد و از ترازو مكاهيد؛.]* و از مرز عدالت و انصاف مگذريد[
اد؛   .هاى با سبوس و كاه و گياهان خوشبوست و دانه* دار است هاى غالف ها و خنل ها با خوشه در آن ميوه* مردم 

َناَها   »1« »ٍء َخَلْقَنا َزْوَجْنيِ َلَعلَُّكْم َتَذكَُّرونَ  َوِمن ُكلِّ َشىْ * َواَألْرَض فـََرْشَناَها َفِنْعَم اْلَماِهُدونَ * بَِأْيٍد َوِإنَّا َلُموِسُعونَ  َوالسَّماَء بـَنَـيـْ

.* اى هستيم و زمني را گسرتدمي و چه نيكو گسرتاننده.* امي وسعت دهنده]  مهواره[و آمسان را به قدرت ونريو بنا كردمي و ما 
  .شويد]  هاىي بر قدرت، حكمت و ربوبيت خداست اين حقايق كه نشانه[واز هر چيزى جفت آفريدمي باشد كه متذّكر 

َناَها َوَزيـَّنَّاَها َوَما َهلَا ِمن فـُُروجٍ  ِفيَها َرَواِسَى َوأَنـَْبتـَْنا ِفيَها ِمن   َواَألْرَض َمَدْدنَاَها َوأَْلَقيـَْنا* أَفـََلْم يَنظُُروا ِإَىل السَّماِء فـَْوقـَُهْم َكْيَف بـَنَـيـْ
َنا ِبِه َجنَّاٍت َوَحبَّ احلَِْصيدِ * ِلُكلِّ َعْبٍد ُمِنيبٍ   تـَْبِصَرًة َوِذْكَرى* ُكلِّ َزْوٍج َِيجٍ  َوالنَّْخَل * َونـَزَّْلَنا ِمَن السَّماِء َماًء ُمَبارَكاً فَأَنَبتـْ

َنا ِبِه بـَْلَدًة َمْيتاً َكذِلَك اْخلُُروجُ ِرْزقاً * بَاِسَقاٍت َهلَا َطْلٌع َنِضيدٌ    »2« »ِلْلِعَباِد َوَأْحيَـيـْ

]  و ناموزوىن[آيا با تأمل به آمسان باالى سرشان ننگريستند كه چگونه آن را بنا كرده و بياراستيم و آن را هيچ شكاف 
* انگيزى روياندمي، منظر و دل گياه خوش  و زمني را گسرتدمي و كوه هاىي استوار در آن افكندمي و در آن از هر نوع* نيست؟

و از آمسان * گردد، مايه بيناىي و يادآورى باشد؛ به سوى خدا باز مى]  با انديشيدن در نظام هسىت[اى كه  تا براى هر بنده
ختان در ] نيز[و .* هاى دروكردىن را روياندمي آىب بسيار پربركت و سودمند نازل كردمي، پس به وسيله آن باغ ها و دانه

   براى آن كه رزق و روزى.]* روياندمي[هاى مرتاكم و روى هم چيده دارند  بلندقامت خرما را كه خوشه

______________________________  
  .49 -47): 51(ذاريات  -)1(

  .11 -6): 50(ق  -)2(
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پس از مرگ از خاك گور براى ورود به [را زنده كردمي؛ و بريون آمدنشان  بندگان باشد و نيز به وسيله آن آب سرزمني مرده
  .گونه است اين]  قيامت

َوَما  َواْخِتَالِف اللَّْيِل َوالنـََّهارِ * َوِىف َخْلِقُكْم َوَما يـَُبثُّ ِمن َدابٍَّة آيَاٌت ِلَقْوٍم يُوِقُنونَ * ِإنَّ ِيف السَّماَواِت َواَألْرِض َآليَاٍت ِلْلُمْؤِمِننيَ 
َا َوَتْصرِيِف الرِّيَاِح آيَاٌت ِلَقْوٍم يـَعْ    »1« »ِقُلونَ أَنَزَل اللَُّه ِمَن السَّماِء ِمن رِْزٍق َفَأْحَيا ِبِه اَألْرَض بـَْعَد َمْوِ

و در آفرينش مشا و آنچه * ست؛] بر ربوبيت، حكمت و قدرت خدا[هاىي  ها و زمني براى مؤمنان نشانه به يقني در آمسان
و در رفت و * ست؛] و قدرت خدا بر ربوبيت، حكمت[هاىي  كند، براى اهل يقني نشانه جنبندگان منتشر و پراكنده مىاز 

از آمسان نازل كرده و به وسيله آن زمني را پس از ]  چون باران و برف[آمد شب و روز و آنچه را از رزق و روزى 
  .هاىي است كنند، نشانه براى مردمى كه تعّقل مى]  به سوىي از سوىي[اش زنده كرده است و در گرداندن بادها  مردگى

اِت ِرْزقاً َلُكْم َفَال َجتَْعُلوا لِّلِه أَْنَداداً الَِّذى َجَعَل َلُكُم اَألْرَض ِفرَاشاً َواْلسََّماءَ ِبَناًء َوأَنـَْزَل ِمَن اْلسََّماِء َماءً َفَأْخرََج ِبِه ِمَن الثََّمرَ 
  »2« »نَ تـَْعَلُمو  َوأَنـُْتمْ 

مانند برف و [آن پروردگارى كه زمني را براى مشا بسرتى گسرتده و آمسان را سقفى برافراشته قرار داد و از آمسان، آىب 
هاى گوناگون، رزق و روزى براى مشا بريون آورد؛ پس براى خدا شريكان و مهتاياىن  نازل كرد و به وسيله آن از ميوه]  باران

  ].براى خدا در آفريدن و روزى دادن، شريك و مهتاىي وجود ندارد[دانيد  قرار ندهيد در حاىل كه مى

  وََملْ َيُكن َلُه ُكُفواً * َملْ يَِلْد وََملْ يُوَلدْ * اللَُّه الصََّمدُ * ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحدٌ 

______________________________  
  .5 -3): 45(جاثيه  -)1(

  .22): 2(بقره  -)2(

  227: ، ص2 سجاديه، ج تفسري و شرح صحيفه

  »1« »َأَحدٌ 

مهه موجودات هسىت كه نيازمند و عني فقرند براى رفع نيازشان روى به او كنند [نياز  خداى ىب* او خداى يكتاست؛: بگو
  .]و از حضرتش گداىي منايند
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  .باشد مهانند و مهتا و شبيه او منى]  در ذات و صفات[و هيچ كس * نزاده و زاييده نشده است،* 

يعاً ُمثَّ اْستَـَوى   »2« »ٍء َعِليمٌ  ِإَىل السَّماِء َفَسوَّاُهنَّ َسْبَع َمسَاَواٍت َوُهَو ِبُكلِّ َشيْ   ُهَو الَِّذى َخَلَق َلُكم َما ِىف اَألْرِض مجَِ

راده  ا] اى دود مانند بود كه به صورت ماده[اوست كه مهه آنچه را در زمني است براى مشا آفريد، سپس آفرينش آمسان را 
مهه چيز ]  به قوانني و حماسباتِ [درست و نيكو قرار داد؛ و او ] مهراه با نظامى استوار[كرد و آن را به شكل هفت آمسان 

  .داناست

ْم ُحيَْشُرونَ   ٍء ُمثَّ ِإَىل  ىْ ِمن شَ  َوَما ِمن َدابٍَّة ِىف اَألْرِض َوَال طَاِئٍر َيِطُري ِجبََناَحْيِه ِإالَّ أَُمٌم أَْمثَاُلُكْم َما فـَرَّْطَنا ِىف اْلِكَتابِ    »3« »َرِِّ

هاىي مانند مشايند؛  كند، مگر آن كه گروه اى كه با دو بال خود پرواز مى اى در زمني نيست و نه هيچ پرنده و هيچ جنبنده
گى به سوى امي، سپس مه فروگذار نكرده]  هاى آفرينش تكوين از نظر ثبت جريانات هسىت و برنامه[ما چيزى را در كتاب 

  .شوند پروردگارشان گردآورى مى

ٍء َفَأْخَرْجَنا ِمْنُه َخِضراً ُخنْرُِج ِمْنُه َحّباً ُمتَـرَاِكباً َوِمَن النَّْخِل ِمن َطْلِعَها  َوُهَو الَِّذى أَنَزَل ِمَن السَّماِء َماًء َفَأْخَرْجَنا ِبِه نـََباَت ُكلِّ َشيْ 
َر ُمَتَشاِبٍه اْنُظُروا ِإَىل ِقنـَْواٌن َدانَِيٌة َوَجنَّاٍت ِمن أَ    َمثَرِِه ِإَذا أَْمثَرَ   ْعَناٍب َوالزَّيـُْتوَن َوالرُّمَّاَن ُمْشَتِبهاً َوَغيـْ

______________________________  
  .4 -1): 112(اخالص  -)1(

  .29): 2(بقره  -)2(

  .38): 6(انعام  -)3(

  228: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »نَّ ِىف ذِلُكْم َآليَاٍت ِلَقْوٍم يـُْؤِمُنونَ َويـَْنِعِه إِ 

هاى سبز  ها و شاخه روياندمي و از آن ساقه]  از زمني[و اوست كه از آمسان آىب فرستاد و به وسيله آن گياهان گوناگون را 
]  آورمي به وجود مى[هاى سر فروهشته  كنيم و از شكوفه درخت خرما خوشه هاى مرتاكم را خارج مى درآوردمي و از آن دانه

اش چون ميوه دهد و به  ؛ به ميوه] آورمي بريون مى[شباهت به هم  هاىي از انگور و زيتون و انار شبيه به هم و ىب و باغ
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بر توحيد، ربوبّيت [هاىي  آورند، نشانه براى قومى كه اميان مى] امور[رسيدن و كامل شدنش با تأمل بنگريد، مسلماً در اين 
  .ست ]و قدرت خدا

َرُه َمَنازَِل ِلتَـْعَلُموا َعَدَد السِِّنَني َواحلَِْساَب َما َخَلَق الّلُه ذِلَك ِإالَّ بِاحلَْقِّ يـَُفصُِّل  ُهَو الَِّذى َجَعَل الشَّْمَس ِضياًء َواْلَقَمَر نُوراً َوَقدَّ
  »2« »اآليَاِت ِلَقْوٍم يـَْعَلُمونَ 

مقّدر ساخت تا ]  چون هالل، تربيع، بدر و حماق[ار داد و براى ماه منازىل اوست كه خورشيد را فروزان و ماه را تابان قر 
ا را جز به درسىت و . را بدانيد]  هاى معيشت ماه، هفته، اوقات امور زندگى و تنظيم برنامه[مشار سال و حساب  خدا آ

ام[ها را براى گروهى كه دانايند  راسىت نيافريده؛ او نشانه   .كند ان مىبي]  بدون هر گونه ا

  »3« »ُهَو الَِّذى َجَعَل َلُكُم اللَّْيَل لَِتْسُكُنوا ِفيِه َوالنـََّهاَر ُمْبِصراً ِإنَّ ِىف ذِلَك َآليَاٍت ِلَقْوٍم َيْسَمُعونَ 

قرار داد تا در آن به كار و  [را براى مشا پديد آورد تا در آن بياراميد و روز را نور افشان ]  تاريك[اوست كسى كه شِب 
  ؛ يقيناً در]ش بپردازيدكوش

______________________________  
  .99): 6(انعام  -)1(

  .5): 10(يونس  -)2(

  .67): 10(يونس  -)3(

  229: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .ست] از توحيد و قدرت و ربوبّيت خدا[هاىي  اين امور براى گروهى كه حقايق را بشنوند، نشانه

ُم اْلُفْلَك لَِتْجِرَى ِىف َخَلَق السَّماَواِت َواَألْرَض َوأَنَزَل ِمَن السَّماِء َماًء َفَأْخرََج ِبِه ِمَن الثََّمرَاِت ِرْزقاً لَُّكْم َوَسخََّر َلكُ اللَُّه الَِّذى 
  »1« »َوَسخََّر َلُكُم اللَّْيَل َوالنـََّهارَ َوَسخََّر َلُكُم الشَّْمَس َواْلَقَمَر َدائِبَـْنيِ * اْلَبْحِر بَِأْمرِِه َوَسخََّر َلُكُم اَألنـَْهارَ 

هاى گوناگون  ها و زمني را آفريد و از آمسان آىب نازل كرد و براى مشا به وسيله آن از حمصوالت و ميوه خداست كه آمسان
رها را مسخّ  روزى بريون آورد و ِكشىت و .* ر مشا كردها را مسّخر مشا قرار داد تا به فرمان او در دريا روان شوند و نيز 

  .اى حساب شده در كارند، رام مشا منود و شب و روز را نيز مسّخر مشا ساخت خورشيد و ماه را كه مهواره با برنامه
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  »2« »َوَأْرَسْلَنا الرِّيَاَح َلَواِقَح فَأَنَزْلَنا ِمَن السَّماِء َماًء َفَأْسَقيـَْناُكُموُه َوَما أَنُتْم َلُه ِخبَازِِننيَ 

  .ا باردار كننده فرستادمي و از آمسان آىب نازل كردمي و مشا را با آن سرياب ساختيم و مشا ذخريه كننده آن نيستيدو بادها ر 

   آيات انفس

  

  :اّما آيات كتاب انفس كه توّجه دهنده انسان به خلقت ظاهر و باطن خويش و منايش دهنده حكمت و قدرت خداست

  لَِيبـُْلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَمًال َوُهَو اْلَعزِيزُ الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواحلََْياَة 

______________________________  
  .33/ - 32): 14(ابراهيم  -)1(

  .22): 15(حجر  -)2(

  230: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »اْلَغُفورُ 

  .ناپذير و بسيار آمرزنده است نيكوكارتريد و او تواناى شكستآن كه مرگ و زندگى را آفريد تا مشا را بيازمايد كه كدامتان 

اى ناحمدود براى يافنت ثواب عمل صاحل و اميان و يا عقاب كفر و بدكارى  مرگ نقطه انتقال از اين جهان حمدود به عرصه
  .است

د و بيست و چهار جهان بعد كه دروازه آن مرگ است يعىن جداىي روح و نفس از بدن جهاىن است كه كتب آمساىن و ص
  .اند هزار پيغمرب و دوازده امام معصوم فالسفه اهلى و حكما و عرفا و پاكان و عاشقان از آن خرب داده

منكران جهان بعد، جز اّدعاى خاىل و سخن ىب دليل و برهان چيزى ندارند، در حاىل كه خود آنان منكر فرياد فطرت 
كنند قدرت اثبات آن را ندارند چون دليلى بر اثبات  كه اّدعا مىخود نسبت به اين حقيقت نيستند يعىن چيزى را  

  .يابند اّدعايشان منى
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به دو روزى كه در قرن هيجده و نوزده بر بشر گذشت و حكومت علوم ماّدى مسائلى را مطرح كرد منگريد كه آن دو روز  
  .گذشت و انسان عامل و عاقل دوباره به قبول حقايق تن داد

است به دّقت خبوانيد تا صدق اين گفتار بر مشا روشن شود كه براى رّد حقايق » نورمان ونسان پل«نوشته مقاله زير را كه 
اى كه پيچيده به هزاران دليل و  راهى وجود ندارد و منكر حق سر چشمه انكارش محق و ىب منطقى است، كه مسأله

   ا و امامان استبرهان و استوار بر فطرت و اهلام و منطق و عقل و گفتار حق و انبي

______________________________  
  .2): 67(ملك  -)1(

  231: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :جاىي براى انكار ندارد

   مقاله نورمان و نسان پل

خواستم حضور او  مى. روزى كه از مرگ مادرم آگاه شدم به كليسا رفتم تا در آن حمفل روحاىن دمى با خود خلوت كنم«
پردازى  هر بار كه تو در اين كليسا به دعا و مناز مى: خواند ا در آن جا حس كنم مگر نه اين كه پيوسته در گوش من مىر 

اى كه در مهه  در پشت ميز خمصوص خود جا گرفتم بر روى ميز چشمم به اجنيل كهنه اوراق شده. من با تو خواهم بود
كرد كه در آن روز اندوهبار مايه تسّلى خاطر بيامب، دستم را  را حتريك مىسفرها مونس باوفاى من بود افتاد، ميلى باطىن م

نگريستم، ناگاه آشكار احساس كردم كه دو دست نرم و  بر روى كتاب مقّدس گذاشته ايستادم و به نقطه مبهمى مى
  .سبك كرك مانندى با لطفى بسيار روى سرم قرار داده شد، شادى غري قابل بياىن مرا فرا گرفت

كوشم كه آنچه رخ داده به طور دقيق جتزيه و حتليل كنم و  فكر كنجكاوى دارم، حّىت در تصادفات و پيشامدها مى من
دليل آن را به دست آورم، با خود انديشيدم كه ىب شك اين توّمهى بود كه در نتيجه تأثّر مرگ مادرم پيدا شده اّما براى من 

دامن   آن روز من هرگز در اين كه مادرم روحاً زنده است ترديدى پيدا نكردم، من مىاز . منود كه اين توجيه را بپذيرم حمال مى
  .كه او زنده است و تا ابد زنده خواهد بود

يقني . دامن كوچكرتين شّك و تريدى يقني مرا در زندگى جاويد متزلزل نساخته، من بدان اميان دارم و آن را غري قابل رد مى
و نيز  »1«  ان عزيز خود را خواهيم يافت و هيچ چيز ما را از آنان جدا خنواهد ساختعيىن دارم كه پس از مرگ دوست
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ناور حفظ خواهد كرد و در آن جا رنج و آزارى براى  معتقدم كه هر كس شخصّيت خاّص خود را در دل اين جهان تازه 
  مسّلماً سري تكامل در آن جا نيز »2«  اهل حقيقت نيست

______________________________  
  ).دعاى كميل. (؛ و با اهل اميان در جوارت گرد آمي»َوَأْجَتِمَع ىف ِجوارَِك َمَع اْلُمْؤِمننيَ « -)1(

شىت كه وعده »أَال َختاُفوا َوالَحتَْزنُوا َو اْبِشُروا ِباْجلَنَِّة الَّىت ُكْنُتْم ُتوَعُدونَ « -)2( ؛ مرتسيد و اندوهگني نباشيد و مشا را به 
  .30): 41(فّصلت . بشارت باد دادند، مى

  232: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

زيرا زندگى بدون هيچ نوع ترّقى روحاىن به طور غري قابل تصّورى ىب رنگ و بو و تريه و تار  »1« ادامه خواهد يافت؛
  ».خواهد بود

سان مانند شعله مشعى خاموش و فنا در حلظه مرگ، زندگى ان«: ها پيش اين مجله را از نوشته دانشمندى خواندم سال
  .»شود مى

اى داشت و اين فلسفه ُمد روز بود، اين گونه اّدعاها تا حّدى جالب و مورد  در آن ايام كه فلسفه مادى گرى رونق و جلوه
از كجا  پرسند چه برهاىن بر اين مّدعا دارى و فريفت، وىل امروزه از اين قبيل فيلسوف مآبان مى پسند بود و افكار را مى

  اى؟ بدين نتيجه رسيده

  .تواند چيزى را ثابت كند داند و منى جاست و فيلسوف ما در اين باره هيچ منى ها ىب باىف حقيقت آن است كه اين فلسفه

ترين شواهد مثبىت است كه ما را به سوى اين  در حقيقت احساس فطرى كه مبناى اين اعتقاد ماست خود يكى از مهم
  .دهد حقيقت سوق مى

كارد، تشنگى  خواهد كه انسان به حقيقىت دست يابد در آغاز بذر آن را در عمق ضمري او مى وقىت كه خداى تعاىل مى
تواند قبول كرد كه جهان اين آرزو را  بشر به بقا و آرزوى زندگى جاويدان آن چنان جهانگري است كه به هيچ وجه منى

  !برآورده نسازد
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ضى به حقايق ماوراء الطبيعه گردن ننهاده بلكه اميان و اهلام دروىن او را بدان معتقد ساخته فكر انساىن با دليل و برهان ريا
  ».است

   گفتار فالسفه غرىب در درك حقايق علمى

   در قلمرو درك حقايق علمى هم، اهلام نقش مهّمى دارد، به گفته برگسون

______________________________  
به اينكه * ؛ اى كاش قوم من معرفت و آگاهى داشتند،»وَن ِمبا َغَفَرىل َرىبِّ َوَجَعَلىن ِمَن اْلُمْكَرمنيَ يالَْيَت قـَْومى يـَْعَلمُ « -)1(

  .27 -26): 36(يس . پروردگارم مرا آمرزيد و از كرامت يافتگان قرارم داد

  233: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :فيلسوف فرانسوى

پژوهش و كوشش بسيار در آخرين مرحله يك جهش اهلامى، او را به حقيقت علم نايل بسيار باشد كه دانشمند پس از «
سازد، برعكس پژوهشى علمى و جّد و كوشش نيز براى پيداكردن اميان و يافنت مقام شايسته وحى و اهلام، پشت بندى  مى

  .استوار و تكيه گاهى مستحكم است

  .تصّور قدميى جهان ماّدى ديگر امروز باطل شده است

  .مهه جهان در جنب و جوش و در حال ارتعاش است: سرمجس جان اعالم داشته است

  .انرژى و ماّده قابل تبديل به يكديگرند، هر دو يك چيزند و بس: معادله مشهور انيشنت آشكار ساخته

: ت چه بود؟ گفتكردمي، پرسيدم نظر اديسون در باره عامل آخر  من باخامن اديسون خمرتع بزرگ در باره شوهرش گفتگو مى
در آن حلظه كه اديسون در . شود او كامًال معتقد بود كه روح ماهّيىت است حقيقى كه در هنگام مرگ از بدن جدا مى

حال احتضار و در شرف تسليم جان بود پزشكش ديد كه او سعى دارد چيزى بگويد، به سوى صورتش خم شد، شنيد 
  :داردبه طور واضح و مشّخص اين كلمات را بر زبان 

  .مهه چيز در اين سرا چه زيباست
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اند بارها ديده  بر بالني بسيارى از مردان و زنان كه در آستانه انتقال به سراى ديگر به اصطالح وادى خاموشان قرار داشته
  .شده كه حال و مقام آنان حاكى است كه در كرانه آن سرا مهه روشناىي و زيباىي است

   شاهدان مرگ اشخاص[

  :گفت او مى. دهيم كه شاهد مرگ اشخاص بسيارى بوده رشته سخن را به دست خامن پرستارى مىاينك ] 

  234: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

بينند، غالباً از روشناىي و آهنگ خوش شگفت انگيزى  منايد كه چيزى مى بسيارى از بيماران در حال احتضار چنان مى
بيشرت اوقات از نگاه اشخاص حمتضر آثار . آيد ره هاىي آشنا به نظرشان مىبعضى ديگر گوىي چه. گويند سخن مى

خود من در كنار بسرت دوسىت در آخرين ساعت زندگيش حاضر بودم، . شود اى پديدار مى شكفتگى و شگفىت غري منتظره
ا بي عماراتى عاىل مى: مهني كه آثار مرگ آشكار شد ناگاه به پسرش كه در بالينش نشسته بود گفت نم، در يكى از آ

  .پس دم فرو بست و جان تسليم كرد. روشناىي پديدار است، اين نور براى من است، خيلى زيباست

شد تا موضوعى بر او حمّقق نباشد بر زبان  پدرم از اهل دانش و مردى روشنفكر بود و هرگز ممكن منى: گفت پسرش مى
  .ديد گفت به يقني مى ده باشد، آنچه كه براى ما مىعادت يك عمر ممكن نيست در حلظه آخر تغيري كر . آورد

  :كند واتزرهيد از پزشكان لندن حكايت مى دكرت تسلى

تر از آنچه تصّور  شدم كه دست او را حمكم كم جمبور مى بر بالني حمتضرى حاضر بودم و دست او در دست من بود كم
  !دلرباست دستم را رها كن، آن جا چه: گفت كردم نگاه دارم، بيمار مى مى

  :روسو، دردم واپسني، اين عبارت كوتاه را بر زبان آورد

  »1« »!بينيد چقدر اين آمسان صاف و زيباست، خوب من رفتم آن جا آسوده باشيد، مى

 وفا اى كه در غم دنيا ىب اى بنده
 

 تاب از تن تو رفته چو آب از رخ گدا

 هر شام تا سحر به خيال زيان وسود
 

 گشته چو تاب از تنت جداخواب از دو ديده  
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______________________________  
  .203: هاى جهان علم دانستىن -)1(

  235: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  عمرى گذشته بر تو وىل چون گذشته است
 

 نيمى پى هوس شد و نيمى پى هوا

  

  برمي خجلت ز نام نامه اعمال مى
 

 به انتهاكز ابتدا سياه بود تا 

 يارب به حّق لوح و قلم روز رستخيز
 

 دركش ز روى لطف قلم بر گناه ما

  

  )حالت(

   آياتى ديگر در انفس

  

الزَّْوَجْنيِ الذََّكَر َفَجَعَل ِمْنُه *  ُمثَّ َكاَن َعَلَقًة َفَخَلَق َفَسوَّى*  َأَملْ َيُك نُْطَفًة ِمن َمينٍّ ُميَْىن * َأَحيَْسُب اِإلنَساُن َأن يـُتـَْرَك ُسدىً «
  »1« » َواألُنَثى

اى از مىن كه در رحم  آيا نطفه!* شود؟ رها مى]  و بدون تكليف و مسؤوليت[كند بيهوده و مهمل  آيا انسان گمان مى
و از او دو زوج به وجود * سپس علقه شد و خدا او را آفريد و اندامش را درست و نيكو ساخت،* شود نبود؟ رخيته مى

  كى نر و ديگر ماده،آورد ي
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  »2« »ُمثَّ أََماَتُه َفَأقْـبَـرَهُ * ُمثَّ السَِّبيَل َيسَّرَهُ * ِمن نُْطَفٍة َخَلَقُه فـََقدََّرهُ * ٍء َخَلَقهُ  ِمْن َأىِّ َشى* قُِتَل اِإلنَساُن َما َأْكَفَرهُ 

  او را از چه چيز آفريده؟] خدا!* [مرگ بر انسان، چه كافر و ناسپاس است

آن گاه راه .* اندازه الزم عطا كرد]  در ذات، صفات و اندام[آفريده است، پس او را ] مقدار ناچيز و ىب[ى ا از نطفه* 
اد.* را برايش آسان ساخت]  هدايت، سعادت، خري و طاعت[   .سپس او را مرياند و در گور 

______________________________  
  .39 -36): 75(قيامت  -)1(

  .21 -17): 80(عبس  -)2(

  236: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

نَـْنيِ    »1« »َوِلَساناً َوَشَفتَـْنيِ * َأَملْ َجنَْعل َلُه َعيـْ

  و يك زبان و دو لب؟* آيا براى او دو چشم قرار ندادمي؟

  »2« »َلَقْد َخَلْقَنا اِإلنَساَن ِىف َأْحَسِن تـَْقِوميٍ 

  .آفريدمي كه ما انسان را در نيكوترين نظم و اعتدال و ارزش

  »3« »َخيْرُُج ِمن بـَْنيِ الصُّْلِب َوالتـَّرَاِئبِ * ُخِلَق ِمن َماٍء َداِفقٍ * فـَْلَينظُِر اِإلنَساُن ِممَّ ُخِلقَ 

از صلب ]  آىب كه* [از آىب جهنده آفريده شده است؛* پس انسان بايد با تأمل بنگرد كه از چه چيز آفريده شده است؟
  .آيد نه زن بريون مىهاى سي مرد و از ميان استخوان

ُمثَّ َخَلْقَنا النُّْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا * ُمثَّ َجَعْلَناُه نُْطَفًة ِيف قـَرَاٍر مَِّكنيٍ * َوَلَقْد َخَلْقَنا اِإلنَساَن ِمن ُسَالَلٍة ِمن ِطنيٍ 
  »4« »ُمثَّ أَنَشْأنَاُه َخْلقاً آَخَر فـََتَباَرَك اللَّهُ َأْحَسُن اْخلَاِلِقنيَ  اْلُمْضَغَة ِعظَاماً َفَكَسْونَا اْلِعَظاَم حلَْماً 

] چون رحم مادر[اى در قرارگاهى استوار  سپس آن را نطفه* اى از ِگل آفريدمي، چكيده] عصاره و[و يقيناً ما انسان را از 
گوشت را  گوشىت درآوردمي، پس آن پاره ه صورت پارهآن گاه آن نطفه را علقه گرداندمي، پس آن علقه را ب.* قرار دادمي
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ها گوشت پوشاندمي، سپس او را با آفرينشى ديگر پديد آوردمي؛ پس مهيشه سودمند و  هاىي ساختيم و بر استخوان استخوان
  .بابركت است خدا كه نيكوترين آفرينندگان است

  »5« »باً َوِصْهراً وََكاَن َربَُّك َقِديراً َوُهَو الَِّذى َخَلَق ِمَن اْلَماِء َبَشراً َفَجَعَلُه َنسَ 

______________________________  
  .9 -8): 90(بلد  -)1(

  .4): 95(تني  -)2(

  .7 -5): 86(طارق  -)3(

  .14 -12): 23(مؤمنون  -)4(

  .54): 25(فرقان  -)5(

  237: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .نسىب و سبىب كرد؛ و پروردگارت مهواره تواناست] دو نوع پيوند[را داراى و اوست كه از آب، بشرى آفريد و او 

يعاً َبِصرياً    »1« »ِإنَّا َخَلْقَنا اِإلنَساَن ِمن نُْطَفٍة أَْمَشاٍج نـَْبَتِليِه َفَجَعْلَناُه مسَِ

از نطفه [و شكلى به شكلى  آفريدمي و او را از حالىت به حالىت] از مواد و عناصر[ما انسان را از نطفه آميخته و خمتلطى 
  .درآوردمي، پس او را شنوا و بينا قرار دادمي]  به علقه، از علقه به مضغه، از مضغه به استخوان تا طفلى كامل

  »2« »َخَلَق اِإلنَساَن ِمن نُّْطَفٍة فَِإَذا ُهَو َخِصيٌم مُِّبنيٌ 

  .جوىي آشكار است ستيزه] انتظارو به دور از [ارزش آفريد، پس آن گاه  انسان را از آىب اندك و ىب

ت  انگيزى است، آيات و نشانه داستان آفرينش انسان داستان عجيب و حريت هاى حق در ظاهر و باطن انسان آيات 
آورى است، امروزه هر عضو انسان و هر حالت باطن او، حمور علمى از علوم و نقطه حتقيقى از حتقيقات دانشمندان 

  .بزرگ بشرى است
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براى تشريح و تفسري هر عضو . كند حّىت يك طايفه، عمرش كفاف دريافت اوضاع و اسرار آفرينش انسان را منى يك نفر و
ا را بايد بر خود واجب و الزم دانست، تا معلوم   او چه ظاهرى و چه باطىن، كتاب و كتاب ها نوشته شده كه مطالعه آ

  .گردد اين كارگاه با عظمت چيست

   ات و اخبار، انسان را به حقيقت خلقت و ظاهر و باطنشآيات قرآن جميد و رواي

______________________________  
  .2): 76(انسان  -)1(

  .4): 16(حنل  -)2(

  238: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ب تفسريى و راهنماىي كرده، كه خبشى از آن را در سطور گذشته مالحظه كرديد، البّته فهم آن آيات و روايات بايد با كت
گريى از  فيزيولوژى و روانكاوى و روانشناسى دنبال شود، چه آن كه در آن آيات و معارف، نكاتى هست كه بدون كمك

  .علوم فهمش ميّسر نيست

انگيز است و از نظر باطىن اعجاب انگيزتر، به مهني خاطر چون اين ظاهر و باطن  انسان از نظر ظاهرى خملوقى اعجاب
  :د خطاب كردآراسته شد به خو 

  »1« »فـََتباَرَك الّلُه اْحَسُن اْخلاِلقنيَ 

  .پس مهيشه سودمند و بابركت است خدا كه نيكوترين آفرينندگان است

انسان ظرف هدايت، كرامت، شرافت، اصالت، وجدان، دانش و بينش و در يك كلمه، اليق مقام خالفت از حق است 
  .است و به مهني خاطر پيامرب آيات انفس را بر او خواندو مهني مقام براى نشان دادن شخصّيت او كاىف 

   آيات تشريع
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هاى حق كه نسبت به متام  پيامرب بزرگ اسالم صلى اهللا عليه و آله وظيفه داشت قرآن جميد را بر مردم خبواند تا با خواسته
  .شؤون حيات فراگري بود، آشنا شوند

بود بر مردم قرائت كند تا راه تأمني خري دنيا و آخرت خود را درك  مكّلف بود آيات كتاب حق را كه به حق نازل شده 
  .كنند

مسئولّيت داشت به تالوت آيات قرآن قيام كند تا مردم به حقوق خود و ديگران و خمصوصاً حقوق خالق زمني و آمسان 
ن شود و ا ز اين طريق به رمحت آشنا شوند و پس از آن از پى اجراى آن حقوق اقدام منايند تا سفره عدالت و حق 

  .واسعه حق برسند

پيامرب عزيز اسالم صلى اهللا عليه و آله در طول بيست و سه سال رسالت و بعثت خود آيات قرآن جميد را در سفر و 
  حضر، به وقت جنگ و صلح، در مسجد و بازار، در خيابان و

______________________________  
  .14): 23(مؤمنون  -)1(

  239: ، ص2 حيفه سجاديه، جتفسري و شرح ص

گذرگاه، روز و شب، به واسطه و ىب واسطه قرائت كرد و معناى آن را تعليم داد و زمينه عمل به آن آيات را فراهم آورد و 
  .در اين عرصه فداكارى عجيىب از خود نشان داد و چيزى تا حلظات آخر عمرش از اّمت فرو گذار نكرد

نساىن خود را نسبت به مردم ادا كرد و تا قيامت متام مردم جهان را مديون زمحات طاقت او در متام امور، َدين اهلى و ا
  .فرساى خود منود

اى شفا خبش چون قرآن جميد آورد و به وسيله اين نسخه توحيدى دردى را  او براى عالج بيماران فكرى و روحى نسخه
  .بدون دوا نگذاشت

قط و فقط كالم خداست و اين كالم حمض هدايت مشا آمده است، آن را فرا  او از طريق قرآن به مردم فهماند كه قرآن ف
  .گرييد و به آن عمل كنيد تا مهاى سعادت داَرْين را در آغوش بگرييد
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حممد صلى اهللا عليه و آله براى جنات عقل و جان مردم با مشعلى فروزان چون قرآن كرمي قيام كرد و در روشناىي اين  
  :غز انسان براى دريافت حقايق ملكى و ملكوتى عنايت فرمودكتاب، بينش عجيىب به م

مصطفى صلى اهللا عليه و آله جز هدايت انسان به شاهراه كمال و بيدارى و آگاهى بشر، ّمهىت نداشت و در اين راه از 
  .هيچ برنامه و امرى فروگذار نشد و تا ايثار جان خود و عزيزانش در اين مسري كوشش و فعالّيت كرد

طريق قرآن به مردم فهماند كه مقصد و مقصود اصلى و اساس و پايه مهه چيز فقط و فقط خداست و دنيا چيزى  او از
  .جز مزرعه آخرت نيست و هر انساىن براى رسيدن به مقصود بايد جان و مال خود را در طََبق ايثار و اخالص بگذارد

   برخورد كّفار با آيات قرآن

كرد وىل بسا  فرمود بر اساس فطرت و عقل و وجدان مردم بيان مى ات روشن بود و آنچه مىقرآن جميد با اين كه داراى آي
  شد كه سركشان و زورگويان قريش، مى

  240: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اثبات  اى بياورد كه صدق وى را  خواستند معجزه كردند و بسا از او مى كرد مسخره مى پيغمرب و آنچه را برايشان تالوت مى
  .كند

داد و به ايشان  وجود مقّدس نّىب اكرم صلى اهللا عليه و آله با تالوت قسمىت از قرآن جميد به استهزاى آنان جواب مى
خواست كه مانند آن را  كنم و از آنان مى معجزه من مهني قرآن است كه از نزد حق آمده و به آن حتّدى مى: فرمود مى

دن مثل قرآن، خود دليل اين بود كه قرآن سخن آدمى نيست بلكه كالم خداست كه راهى بياورند؛ و ناتواىن ايشان از آور 
  :خواند به تقليد و آوردن شبيه آن را ندارد تا چه رسد به آوردن مانند آن؛ و ضمن تالوت قرآن، اين آيه را بر آنان مى

  »1« »هَذا اْلُقْرآِن َال يَْأُتوَن ِمبِْثِلِه َوَلْو َكاَن بـَْعُضُهْم ِلبَـْعٍض َظِهرياً  َأن يَْأُتوا ِمبِْثلِ   ُقل لَِّئِن اْجَتَمَعِت اِإلنُس َواجلِْنُّ َعَلى

توانند مانندش را بياورند و اگر چه پشتيبان يكديگر  قطعاً اگر جّن و انس گرد آيند كه مانند اين قرآن را بياورند، منى: بگو
  .باشند



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

 

پريوى از دستورهاى حضرت او براى به دست آوردن خري دنيا و آخرت قرآن جميد مردم را به توحيد و يگانگى خدا و 
ى مى پرسىت و طاغوت منود و از شرك و بت دعوت مى كرد و از ظلم و  كرد، به عدالت و داد و احسان امر مى پرسىت 

  .داشت ستم و بغى و جتاوز و فحشا و منكرات باز مى

ر نزد حضرت حق يكسانند و كسى را بر كسى جز به نيكى و مهه مردم د: كرد آشكارا و بدون مالحظه اعالم مى
  .پرهيزكارى برترى نيست

  »2« »إنَّ اْكَرَمُكْم ِعْنَدالّلِه أْتقاُكمْ 

  .ترين مشا نزد خدا پرهيزكارترين مشاست ترديد گرامى ىب

______________________________  
  .88): 17(اسراء  -)1(

  .13): 49(حجرات  -)2(

  241: ، ص2 حيفه سجاديه، جتفسري و شرح ص

شوند و براى او كفوى و مانندى قرار داده و زندگى را بر اساس اعتقاد به آن كفو و مانند  كساىن را كه به خدا مشرك مى
دارد  گردند از عذاب سخت بر حذر مى جان و جاندار و بنده طاغوت مى كنند و در يك كلمه مطيع بت ىب آن تنظيم مى

كنند اجنامى است كه ناچار در روز قيامت به آن منتهى  اى اين دنيا كه مردم در آن زندگى مىدهد كه بر  و خرب مى
  .شود مى

روز : گويد كند، مى ها را از جا مى گويد كه دل راجع به قيامت چنان شديد و سخت و هولناك و ترس آور سخن مى
رسد مادران و فرزندان خود را فراموش  رسد، چون در حساب نزديك است و ناگهان در حال غفلت مردم به آنان مى

م مى كنند و آدمى جز خود مهه چيز را از ياد مى مى خورد، پس آمسان شكافته و ستارگان  برد، جهان هسىت سخت 
شود و آن روز روزى است كه هر كس هر كارى را كه پيش  پراكنده، درياها در هم آميخته و خشك و گورها شكافته مى

  .گردد بيند و با آن رو به رو مى ده است به عيان مىفرستاده يا پس آور 

شت و دوزخ بر او عرضه  شود كه متام كارهايش را در آن ثبت شده مى اى روبه رو مى انسان در قيامت با پرونده بيند، 
شت را با زيباترين جلوه مشاهده مى ترين قيافه ممكن مى شود، دوزخ را در زشت مى   .كند بيند و 
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شت  منايد  عنرب سرشت را به خاطر اميان و اخالق و عمل صاحلش به زيباترين صورت وصف ناشدىن مشاهده مىآرى، 
  .كند و به زبان حال به آن مركز آسايش و امنّيت خطاب مى

   نامه اعمال در قرآن

شىت : كهگويد   نامه عمل هر كسى كه در قيامت براى او روشن و واضح است مى: فرمايد خداوند متعال در قرآن مى او 
   پس. گردد شود، وىل حسنات او مضاعف مى اى از آنچه كرده كم منى است يا دوزخى، در آن جا به اندازه سنگيىن ذرّه
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انه   .هاى خود را پيش آورد آدمى در آن جا از كار خود آگاه است هر چند 

بينند بسى بيمناك گشته فرياد  ن و مشركان و فاسقان نامه عمل بازشده خود را مىآن روز هنگامى كه كافران و بدكارا
  :زنند مى

  »1« »اً َوَال َيْظِلُم َربَُّك َأَحداً يَاَويـَْلتَـَنا َماِل هَذا اْلِكَتاِب َال يـَُغاِدُر َصِغريًَة َوَال َكِبريًَة ِإالَّ َأْحَصاَها َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضر 

ما، اين چه كتاىب است كه هيچ عمل كوچك و بزرگى را فرو نگذاشته است مگر آن كه آن را به حساب  اى واى بر
  .يابند و پروردگارت به هيچ كس ستم خنواهدكرد اند، حاضر مى و هر عملى را اجنام داده! آورده؟

ش: فرمايد قرآن جميد مى هاى خود  ها به سوى نعمت ىتپس آنگاه كه ميان مردم به ميزان كارهاى ايشان داورى شود، 
روند و در صورتى كه به خدا مشرك باشند  رهسپار گردند، در حاىل كه مهيشه در آن جاويدند و دوزخيان به دوزخ خود مى

هاى خود را براى او خالص نساخته باشند مهيشه در آن جاويدند و هر گاه پس از اميان آوردن،   ها و باطن ها و جان و دل
ها مرتكب شده باشند، روزگارى كوتاه يا دراز كه ميزان آن تنها آمرزش پروردگار است در دوزخ گرفتار  ىگناه كرده و بد

  !باشند

پذيرد اهل جنات است و آن كه از روى عناد و هوا و هوس به انكار و  شنود، آن كه به جان مى بشر اين حقايق را مى
كرد و با   شنيد و آن را به شديدترين وجهى انكار مى ه را مىخيزد هيزم عذاب است، چنانكه قريش اين مه خمالفت برمى

  !داشت منود به شديدترين صورت، دمشىن روا مى كسى كه آن را بر آنان تالوت مى
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باشند و اينان نيز به زودى اگر دست از شرك نكشند در آتش به  پدران مشركشان در عذاب خمّلد مى: او به آنان گفت
ا مى    ب مهيشگى با آنانرسند و در آن عذا آ

______________________________  
  .49): 18(كهف   -)1(

  243: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ها و طواغيت را در   گردند، مگر آن كه پدران خود و كيش ايشان را انكار كنند و به خداى يكتا ىب آن كه بت شريك مى
كند  حمّمد صلى اهللا عليه و آله كه آيات قرآن را بر ايشان قرائت و تالوت مى كنار او قرار دهند اميان آورند و باور كنند كه

  .فرستاده خداست كه از جانب او به حق و با داليلى روشن بر ايشان مبعوث گشته است

اى ندارند جز آن كه زندگاىن خود را با پيامرب و سّنت و روش او مناسب سازند و هر چه را  آنگاه پس از اميان چاره
دارد بگذرند، پس اگر سرپيچى منودند خدا در كمني ايشان است  دهد اجنام دهند و از هر چه ايشان را باز مى ستور مىد

ا آماده تا با پدران مشرك خود در آن در آيند، ىب آن كه توبه و فديه اى از آنان پذيرفته شود، يا عذاب  و دوزخ براى آ
  !ايشان سبك گردد يا مهلت داده شوند

   انذار مردم از طريق قرآن

داشت و از عذاىب كه براى  داد و از حشر و حساب بر حذر مى با تالوت قرآن جميد مردم را از رسيدن قيامت بيم مى
هاى  از آن كه به ايشان رسد آنچه به مّلت: ترسانيد هاى ديگر مى مشركان و گنهكاران مهّيا شده است و نيز از برنامه

ا گفتند پيش از ايشان رسيد، ه ا را دروغ گو مشردند و در باره آ نگامى كه پيامربان با معجزاتشان نزد ايشان آمدند پس آ
ديد به  ! اند اند، جادو شده اينان ديوانه: آنچه را قريش درباره او نظر دادند برخى از انبيا را كشتند و بعضى ديگر را 

  !ذاب آينده مهيشگى مهّيا شده بر ايشان رخيته شدكشنت كردند، پس عذاب شتاباىن در اين دنيا پيشاهنگ ع

حمّمد صلى اهللا عليه و آله از طريق قرآن جميد قّصه طوفان را كه گنهكاران قوم نوح را غرق منود تالوت كرد، مهچنني قّصه 
هنگامى كه به  -رانابود كرد و داستان فرياد آمساىن كه قوم مثود  -هنگامى كه هود را نافرماىن كردند -بادى كه قوم عاد را
   هنگامى كه آمسان بر ايشان سنگ -از ميان برد و قّصه آنچه بر سر قوم لوط آمد - فرمان صاحل نرفتند
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و زلزله ايشان را هالك كرد،  - هنگامى كه شعيب را نافرماىن كردند -و قّصه آنچه به اهل مدين رسيد -نشاندار باريد
خواند آنچه را به فرعون و قومش رسيد، هنگامى كه دعوت موسى را  به تفصيل بر ايشان يعىن بر مردم جهان مى سپس

  .نشنيدند

كند در روى زمني گردش كنيد تا ببينيد سراجنام تبهكاران چه  كند كه امر مى حمّمد صلى اهللا عليه و آله آياتى را تالوت مى
است آنچه از انواع د ها را بر حذر مى بوده است و انسان ارد كه مبادا عالوه بر عذاب مهيشگى آخرت كه به انتظار آ

  !ها فرود آمد بر اينان نيز فرود آيد هاى دنيوى كه بر آن مّلت عذاب

داد تا به راه آيند و زمينه رشد و كمال آنان  رسول خدا صلى اهللا عليه و آله با تالوت آيات قرآن مردم را پند و موعظه مى
ربايد، آناىن به آيات او اعتنا  هاى قرآن دلشان را ربود و مى دهند كه جلوه آناىن به او گوش دادند و مى. گردد  فراهم

كنند كه نريوهاى برهان عقلشان را تسليم كند، چه بسا نزديكان كه تالوت آيات را از دهان مبارك او شنيدند و به او  مى
ها را از وى قبول كردند كه ده  ثت او به سويش شتافتند و آن چنان واقعّيتاميان نياوردند و بيگانگان با شنيدن خرب بع

درجه اميان را طى منوده و به مقام قرب حق و وصال حمبوب حقيقى رسيدند كه از آن مجله سلمان بزرگوار است كه 
  :مسلمان شدن او داستان عجيب و شنيدىن دارد

   اسالم سلمان فارسى

  :سلمان شخصاً و از دهان خود براى من چنني نقل كرد و گفت: گفته استاز ابن عّباس روايت شده كه  

  .گويند هستم اى كه به آن جّى مى من مردى ايراىن از اهل اصفهان و دهكده«

ترين خلق خدا در نظرش بودم، حمّبت او به من چندان بود كه مرا مهچون  اش بود و من حمبوب پدرم دهقان و ساالر دهكده
   گزاران آتشكده شدم و پدرم كوشيدم تا جاىي كه از خدمت ه زنداىن كرده بود و من در آيني جموسى مىدوشيزگان در خان
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  .داد يك ساعت خاموش باشد داشت و اجازه منى مهواره آتش را روشن نگه مى

پسركم، امروز به : به بوستان باز ماند، به من گفتپدرم بوستان بزرگى داشت، روزى سرگرم ساختماىن بود و از سركشى 
دير : واسطه گرفتارى ساختمان نتوانستم از مزرعه و بوستان خرب بگريم، تو برو خربى بگري و دستورهاىي به من داد و گفت

  .تر از مهه چيزى نياىي كه تو براى من پر ارزش
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ز كنار كليساىي از كليساهاى مسيحيان گذشتم، صداهاى ايشان به منظور رفنت به مزرعه راه افتادم، در اين هنگام ا: گويد
داشت، از امور مردم اطالعى  را كه مشغول مناز گزاردن بودند شنيدم و من به واسطه اين كه پدر در خانه حمبوسم مى

  .نداشتم

: ان خوشم آمد و گفتمكنند، چون ايشان را ديدم از منازش چون صداهاى ايشان را شنيدم وارد كليسا شدم تا ببينم چه مى
رت از آيني ماست و از آن جا حركت نكردم تا غروب شد   .به خدا سوگند اين آيني 

ا پرسيدم در كجا مى من . در شام: توامن به سر چشمه اين دين برسم؟ گفتند مزرعه پدر را رها كردم و آن جا نرفتم، از آ
چون پيش او رسيدم  . تاده و از مهه كارى باز مانده استپيش پدرم برگشتم، معلوم شد كساىن را به جستجوى من فرس

  :گفت

  كجا رفته بودى؟ مگر با تو چنان شرط نكرده بودم؟! اى پسرم

گذشتم كه در معبدى مشغول مناز بودند و آنچه از دين ايشان ديدم پسنديدم و تا  پدر جان از كنار مردمى مى: گفتم
رت است،  پسر : گفت. خورشيد غروب كرد پيش ايشان بودم جان در آن دين خربى نيست، دين تو و پدرانت از آن 

رت از دين ماست: گفتم   .به خدا سوگند چنني نيست آن دين 

اد و مرا در خانه زنداىن كرد: گويد من كسى پيش مسيحيان فرستادم و گفتم هر گاه  ! پدر بر من ترسيد، بر پاى من بند 
خرب كنيد و پس از اين كه كارهاى خود را اجنام دادند و آهنگ بازگشت كردند  كاروان بازرگانان مشا از شام رسيد مرا

   آگاهم
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  .سازيد

چون هنگام بازگشت ايشان رسيد به من خرب دادند، من بند از پاى خود برداشتم و مهراه ايشان رفتم تا به شام رسيدم و 
  ه بيشرت به مباىن مسيحّيت عامل است؟آن جا پرسيدم چه كسى از مه

دارم مهراه تو باشم و  ام و دوست مى پيش او رفتم و گفتم من به اين دين راغب شده. اسقفى كه در كليسا است: گفتند
بيا و وارد كليسا شدم و او مردى : گفت. براى تو و كليسا خدمت كنم و از تو دانش بياموزم و مهراه تو مناز بگزارم
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كرد و به فقرا  آوردند براى خود اندوخته مى داد صدقه دهند و چون صدقات را مى د، به مسيحيان دستور مىنادرست بو 
  .داشتم كند او را سخت دمشن مى داد، آن چنانكه هفت كوزه زر و سيم اندوخت و من كه ديدم چنان مى منى

اين مردى نادرست بود، به مشا دستور  :چون از دنيا رفت و مسيحيان براى خاكسپارى او مجع شدند به ايشان گفتم
كرد و  آورديد براى خود اندوخته مى كرد و پس از اين كه صدقه را مى داد و مشا را به آن تشويق مى پرداخت صدقه مى

كنم،   اش راهنماىي مى مشا را به اندوخته: داىن؟ گفتم اين مطلب را از كجا مى: داد، گفتند چيزى از آن به درويشان منى
ا را : گفتند چنان كن، من جاى آن را نشان دادم و ايشان هفت كوزه انباشته از زر و سيم را بريون آوردند و چون آ

  .سپارمي و جسدش را بر دار كشيده سنگسار كردند به خدا سوگند هرگز او را به خاك منى: ديدند، گفتند

  .مرد ديگرى آوردند و به جاى او گذاشتند

بود كه من هرگز نديده بودم كسى منازهايش را به خوىب او گزارد، او نسبت به دنيا سخت او مردى : گويد سلمان مى
داشتم  گذراند، من او را بسيار دوست مى ميل و نسبت به آخرت به شّدت راغب بود و شب و روز را در عبادت مى ىب

  .ام چنانكه پيش از او هيچ كس را به آن اندازه دوست نداشته

   من! اى فالن: ساختم، چون هنگام مرگش فرارسيد گفتم روزگارى با او سپرى
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بيىن فرمان خدا  ام، اكنون چنانكه مى داشتم كه هيچ چيز را آن چنان دوست نداشته مهراه تو بودم و تو را چنان دوست مى
  دهى؟ ن مىدرباره تو رسيده است، مرا به چه كسى سفارش و به چه چيزى فرما

اند و امروز كسى را  اند و بيشرت آداىب را كه بر آن بودند ترك كرده پسرجان، به خدا سوگند مردم به گمراهى افتاده: گفت
ام، خود را به  بينم كه به روش و آيني من باشد مگر مردى در موصل كه او هم به مهان راه و روشى است كه من بوده منى

  .او برسان

اى فالن، فالىن هنگام مرگ خود : دنيا رفت و به خاك سپرده شد به موصل پيش آن مرد رفتم و گفتمچون او از : گويد
پيش من مبان و من پيش او ماندم و : به من سفارش كرد تا پيش تو آمي و به من خرب داد كه تو بر راه و رسم اوىي، گفت

فالىن مرا : را هم مرگ در رسيد، به او گفتم ديدم كه مردى نيك و به روش دوست خود است، وىل چيزى نگذشت كه او
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بيىن كه فرمان خدا براى تو در رسيده است، تو به چه كسى  به تو سفارش كرد و دستور داد كه به تو ملحق شوم و مى
  دهى؟ كىن؟ و به چه چيز فرمامن مى سفارشم مى

رفتم پيش آن . باشد مگر مردى در نصيبنيمن كسى را سراغ ندارم كه به راه و روش ما ! پسر جان، به خدا سوگند: گفت
  .مرد و خرب خود را با او گفتم و فرمان رهنماى پيشني خود را براى او نقل كردم

پيش من مبان و پيش او ماندم و او را هم بر آيني دوستش ديدم و اقامت من در حضور مرد بسيار نيكى بود وىل : گقت
فالىن مرا به فالن و او : رسيد، چون به حال احتضار در آمد به او گفتمبه خدا سوگند چيزى نگذشت كه مرگ او هم فرا 

  دهى؟ مرا به تو راهنماىي كرد، تو مرا به چه كسى رهنمون هسىت و چه دستورى مى

شناسم كه به اين دين و آيني باشد مگر كسى كه در عموريّه است، خود را  پسر جان، به خدا سوگند كسى را منى: گفت
  .پيش او مبان به او برسان و
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پيش من مبان و : چون او مرد و به خاك سپرده شد من پيش آن مرد در عموريّه رفتم و داستان خود را براى او گفتم، گفت
  .من مهان جا ماندم و او هم مردى بود كه به راه و روش دوستانش بود

هم مشغول شدم، چنانكه چند ماده گاو و چند گوسپند براى من فراهم شد،  آن جا به كسب و كار: گويد سلمان مى
  :چون مرگ او نزديك و حمتضر شد به او گفتم

داىن كه من مهراه فالن كس بودم و او مرا به فالن كس ديگر و او به شخص ديگر معّرىف كرد و او مرا به تو  فالىن مى
  دهى؟  و به چه چيزفرمان مىراهنماىي كرد، اكنون تو مرا به چه كس راهنماىي

شناسم كه بر آيني ما باشد تا به تو بگومي كه پيش او بروى، وىل روزگاِر  پسر جان، به خدا سوگند من كسى را منى: گفت
هجرت او  ظهور پيامربى كه به آيني ابراهيم عليه السالم در زمني عرب برانگيخته خواهد شد نزديك شده است، حملّ 

ا درختان خرماست و او عالمت درسرزميىن ميان دو هاىي دارد كه خمفى نيست، از مجله صدقه  سنگالخ است كه ميان آ
هايش مهر نبّوت است، اگر بتواىن به آن سرزمني بروى اين كار  كند و ميان شانه خورد وىل اگر هديه بدهندش قبول مى منى

  .را اجنام بده
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ا  . ى در عموريّه ماندماو هم مرد و مدفون شد و من مّدت: گويد سلمان مى گروهى از بازرگانان بىن كلب آمدند، به آ
ا را به ايشان  مرا به سرزمني اعراب بربيد در عوض اين ماده گاوها و گوسپندامن را به مشا مى: گفتم دهم، پذيرفتند و من آ

عنوان برده به مردى جهود فروختند و دادم و مرا با خود بردند، مهني كه به وادى القرى رسيدمي به من ستم كردند و مرا به 
من پيش او بودم و چون درختان خرم را ديدم اميداور شدم كه مهان سرزميىن باشد كه دوستم برامي وصف كرده بود و اين 

  .موضوع پيش من حمّقق نشده بود

! مدينه برد؛ به خدا سوگندزماىن كه پيش او بودم يكى از پسر عموهايش كه از يهود بىن قريظه بود، مرا از او خريد و به 
  گوىي هم اكنون است كه آن سرزمني را
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  .شناختم و مهان جا ماندم

در اين هنگام رسول خدا مبعوث شده بود و در مّكه اقامت داشت و چون من برده و بنده بودم خربى از او نشنيدم تا 
  .اين كه به مدينه هجرت فرمود

كردم صاحب من زير درخت نشسته بود كه  روزى باالى درخت خرماىي بودم و براى ارباب خود كار مى! خدا قسمبه 
  :يكى از پسر عموهايش آمد و به او گفت

ا اآلن در منطقه قبا گرد مردى مجع شده! فالىن اند كه امروز از مّكه آمده است و ايشان  خدا اوس و خزرج را بكشد كه آ
  .او پيامرب است پندارند كه مى

از درخت . چون اين سخن را شنيدم چنان لرزه بر من افتاد كه پنداشتم روى صاحبم سقوط خواهم كرد: گويد سلمان مى
تو را به اين : چه گفىت؟ صاحبم خشمگني شد و سيلى حمكمى به من زد و گفت: پايني آمدم و به پسر عموى او گفتم

  گويد درست يا نه؟ خواستم ببينم آنچه مى چيزى نيست مى: اش، گفتمحرف چكار؟ برگرد، به كار خودت مشغول ب

چيزهاىي خوراكى داشتم كه مجع كرده بودم، هنگام غروب آن را برداشتم و پيش رسول خدا صلى اهللا عليه و : سلمان گويد
ىت و مهراه تو دوستاىن به من خرب رسيده است كه تو مردى نيكوكارى هس: حضور او رسيدم و گفتم. آله كه به قبا بود رفتم

پندارم كه مشا از ديگران به آن سزاوارتر هستيد و آن خوراكى را  نيازمند و غريب هستند، اين خوراكى صدقه است چنني مى
  .اين يك نشانه: خبوريد، وىل خود دست نگاه داشت و خنورد، با خود گفتم: نزديك او بردم، به يارانش فرمود
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چنني ديدم  : فراهم كردم، در اين فاصله پيامرب به مدينه بازگشته بود، پيش او رفتم و گفتم آنگاه برگشتم و خوراكى ديگر
اى است كه خواستم تو را باشد، پيامرب از آن خورد و به ياران خود هم دستور داد از آن  خورى اين هديه كه تو صدقه منى

  .خوردند

  .اين دو نشانه: با خود گفتم

  در بقيع رسيدم كه براى تشييع جنازه يكى ازپس از آن به حضور رسول خدا 
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ياران خود آمده بود، من دو قطيفه داشتم و پوشيده بودم و رسول خدا هم ميان اصحاب خود نشسته بود، سالم كردم و 
شود، مهني كه پيامرب ديد كه من در  ىبه طرف پشت سر او رفتم تا به شانه هايش بنگرم و ببينم آيا ُمهر نبّوت ديده م

پشت سرش ايستاده و در جستجوى چيزى هستم كه وصف آن را براى من گفته بودند، رداى خويش را از دوش افكند و 
  .من به ُمهر نبّوت نگريستم و آن را شناختم و شروع به بوسيدن آن و گريسنت كردم

داستان خود را مهچنني كه براى تو اى ابن عبّاس نقل كردم براى رسول  برگرد و برگشتم و برابر او نشستم و: پيامرب فرمود
  .اسالم گفتم و آن حضرت خوش داشت كه اين خرب را يارانش هم بشنوند

  .هاى بدر و احد شركت كند سلمان مهچنان گرفتار بردگى بود به طورى كه نتوانست در جنگ

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله به من فرمودند

اى براى آزادى خود بنويس و من تعّهدى نوشتم كه سيصد اصله خرما براى او به عمل آورم و با  حب خود عهد نامهبا صا
  .آب چاه آن را آبيارى كنم و چهل ُوقيه هم طال بپردازم

ال: پيامرب به اصحاب خود فرمود ا با  ال،  برادرتان را يارى كنيد و آ برخى هاى خرما مرا يارى كردند، بعضى سى 
ال براى من مجع شد ال و هر كس به قدر امكان خود مساعدت كرد و سيصد  ال و ده  ال و پانزده    .بيست 

ال! اى سلمان: پيامرب فرمود ا را  برو و براى اين  ها گود بردار، وقىت متام شد پيش من بيا تا خودم به دست خويش آ
پيامرب مهراه من . ون از آن فارغ شدم پيش رسول خدا برگشتم و خربش دادممن چنان كردم و ياران يارمي دادند و چ. بكارم



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

 

ال سوگند به كسى كه جان سلمان در دست اوست از . گذاشت تا متام شد دادمي و او در گود مى ها را به او مى آمد، ما 
ال هم خشك نشد و من درختان ا حّىت يك     آ
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رماىي كه تعّهد كرده بودم به صاحب خود پرداختم و آن مال مهچنان به عهده من بود، اّتفاقاً از يك معدن طال مقدارى خ
آن ايراىن كه براى آزادى خود : طال كه به اندازه ختم مرغى بود به حضور رسول خدا صلى اهللا عليه و آله آوردند، فرمود

  .اين را بگري و تعّهد خود را بپرداز: ه حضورش بردند، فرمودتعّهدنامه نوشته بود چه كرده است؟ مرا ب

حق صاحب خود را دادم و آزاد شدم و در حاىل  . سوگند به كسى كه جان سلمان در دست اوست چهل وقيه كامل بود
ها  كه آزاد بودم در جنگ خندق مهراه رسول خدا صلى اهللا عليه و آله شركت كردم و پس از آن در هيچ يك از جنگ

  »1« ».غايب نبودم

  شت روح شد گلزار رويت
 

  اميد عاشقان ديدار رويت

 ندانستم كه لطف صنع ايزد
 

  به حسن اينجا رساند كار رويت

 ها خورشيد گردد زمني را ذرّه
 

  اگر بر وى فتد انوار رويت

  لبانت شّكر مصر مجالت
 

  زبانت بلبل گلزار رويت

  گل سورى چو خار اندر گلستان
 

  ا ناورد در بازار رويت

  بديدم از ُدرسِت ماه بيش است
 

  عيار حسن در دينار رويت

 مه نو كو مدد دارد ز خورشيد
 

  نگردد بدر ىب تيمار رويت

 فروغ مشع مه پشت زمني را
 

  نگريد جز به استظهار رويت

  جبز آيينه ارواح عّشاق
 

  نداند هيچ كس مقدار رويت
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 هر چه داردتو را بيند نظر در 
 

  كسى كو كسب كرد اسرار رويت

  جهاىن  سيف فرغاىن  ببني چون
 

  چو چشم تو شده بيمار رويت

  

  )سيف فرغاىن(

______________________________  
  .134/ 1: اية اإلرب -)1(
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   رسالت پيامرب براى بشريت

كرد آياتى كه اصول دين  آله با كمال جّدّيت و در ميان طوفاىن كه شرك و كفر عليه او بر پا مى حمّمد صلى اهللا عليه و
اى نيست تا از بد عاقبىت دنيا و آخرت در امان باشند  داشت تالوت كرد، آنچه را از آن چاره حق را بر مردم عرضه مى

  .بر انسان قرائت فرمود

گانه و ىب شريك است و شريك ساخنت براى او ستم و انكارى است كه بر بشرّيت روشن ساخت كه پروردگار جهان ي
  .سازد صاحب خود را به جاويد ماندن در عذاب مهيشگى بيچاره مى

ها مبعوث  بر آنان خواند كه خداوند مهربان او را به رسالت برانگيخت چنانكه فرستادگان پيش از او را براى هدايت مّلت
  .به رسالت كرد

اش گواهى ندهد و  شود تا از عمق قلبش به يگانگى خدا و فرستاده ن تالوت كرد كه اميان كسى مستقيم منىبر متام جهانيا
  .هاى ايشان را لربيز سازد تا آن كه اميان و عشق به حق و رسولش دل

و صفا و  دهد بايد از روى اخالص به انسان خواند كه در اجنام و ترك عمل بايد به ياد خدا باشد و هر آنچه اجنام مى
  .پاكى دل اجنام دهد
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بر مهه مردم تالوت كرد كه خداوند به عدالت و نيكى و مهراهى با خويشان مهرباىن با يتيمان و بينوايان و نيكى با پدر و 
كند و بر جهانيان خواند كه خداوند ايشان را از   امر مى -مگر در كفر به خدا يا نافرماىن او -مادر و فرمانربى آن دو

كند و ناچار بايد از آن دورى كنند، از كشنت به ستم و كشنت فرزندان و از زنا و خودپسندى و غرور و  ى مىگناه 
  .دارد تكّرب و دروغ و سخن باطل و متاشاى كار بيهوده و شركت در آن بر حذر مى

ار شايسته كنند و فرمانربند به اين مهه و بيش از اين مهه را بر ايشان تالوت كرد و ايشان را در صورتى كه اميان آورند و ك
  ثواب نيكوتر نزد خدا نويد داد و اگر كافر

  253: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .شوند و فرمان حق را نربند از عذاب سخت دنيا و آخرت ترساند

وند او را به جوار قرب پيامرب بزرگ چنانكه در آغاز اين سطور اشاره شد در متام اوقاتش از روز اّول بعثت تا روزى كه خدا
  .خود برد آموزگار بود

كرد و آنچه  كرد و آنچه را از قرآن به تفسري نيازمند بود براى ايشان تفسري مى به طور دائم قرآن را بر مسلمني تالوت مى
به مردم داد و خالصه متام حقايق را به عنوان حكمت اهلى  را جممل بود و احتياج به تفصيل داشت براى ايشان تفصيل مى

  .داد تعليم مى

   هاى پيامرب در قرآن درس

  

  :كرد حمّمد صلى اهللا عليه و آله براى مردم تالوت مى

  »1« »َوَأنَّ َعَذاِىب ُهَو اْلَعَذاُب األَِليمُ * نـَبِّْئ ِعَباِدى َأىنِّ أَنَا اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ 

  .آمرزنده و مهربامنبسيار ]  نسبت به مؤمنان[به بندگامن خرب ده كه يقيناً من 

  .مهان عذاب دردناك است]  براى جمرمان[و اين كه عذامب * 

  اجابت دعا
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  »2« »ِىب َلَعلَُّهْم يـَْرُشُدونَ  ِإَذا َسأََلَك ِعَباِدى َعىنِّ فَِإىنِّ َقرِيٌب أُِجيُب َدْعَوَة الدَّاِع ِإَذا َدَعاِن فـَْلَيْسَتِجيُبوا ِىلْ َوْليـُْؤِمُنوا«

يقيناً من نزديكم، دعاى دعا كننده را زماىن كه مرا خبواند اجابت :] بگو[دگامن از تو درباره من بپرسند، هنگامى كه بن
  كنم؛ پس بايد دعومت را بپذيرند مى

______________________________  
  .50 -49): 15(حجر  -)1(

  .186): 2(بقره  -)2(

  254: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  ].و به مقصد اعلى برسند[راه يابند ]  به حّق و حقيقت[ن آورند، تا و به من اميا

  كلمات خدا

َنا مبِِ    »1« »ْثِلِه َمَدداً ُقل لَّْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداداً ِلَكِلَماِت َرىبِّ لََنِفَد اْلَبْحُر قـَْبَل َأن تَنَفَد َكِلَماُت َرىبِّ َوَلْو ِجئـْ

مركب شود، پيش از آن كه كلمات پروردگارم ] كه خملوقات او هستند[پروردگارم كلمات ]  نوشنت[اگر دريا براى : بگو
  .يابد و اگرچه مانند آن دريا را به كمك بياورمي پايان يابد، يقيناً دريا پايان مى

   اميان به خدا و فرشتگان و كتب اهلى

ْعَناَوَأطَ آَمَن الرَُّسوُل ِمبَا أُْنزَِل ِإلَْيِه ِمن َربِِّه َواْلُمْؤِمُنوَن   ْعَنا ُكلٌّ آَمَن بِالّلِه َوَمَالِئَكِتِه وَُكتُِبِه َوُرُسِلِه َال نـَُفرُِّق بـَْنيَ َأَحٍد ِمن ُرُسِلِه َوقَاُلوا مسَِ
  »2« »ُغْفرَاَنَك َربـََّنا َوِإَلْيَك اْلَمِصريُ 

ا و پيامربانش، اميان پيامرب به آنچه از پروردگارش به او نازل شده، اميان آورده و مؤمنان مهگى به خدا  و فرشتگان و كتا
شنيدمي و اطاعت  : و گفتند. گذارمي ما ميان هيچ يك از پيامربان او فرق منى:] و بر اساس اميان استوارشان گفتند[اند  آورده

  .به سوى توست]  مهه[آمرزشت را خواهانيم و بازگشت ! كردمي، پروردگارا
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______________________________  
  .109): 18(هف ك  -)1(

  .285): 2(بقره  -)2(

  255: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

   اميان به غيب

َوِباْآلِخَرِة ُهْم َوالَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن ِمبَا أُْنزَِل ِإَلْيَك َوَما أُ ْنزَِل ِمن قـَْبِلَك * الَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن بِاْلَغْيِب َويُِقيُموَن الصَّالَة َوِممَّا َرَزْقناُهْم يـُْنِفُقونَ 
ْم َوأُولِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ   أُولِئَك َعَلى* يُوِقُنونَ    »1« »ُهدًى ِمْن َرِِّ

و آنان كه به آنچه .* كنند امي، انفاق مى دارند و از آنچه به آنان روزى داده آنان كه به غيب اميان دارند و مناز را بر پا مى
آنانند كه از سوى پروردگارشان بر .* زل شده، مؤمن هستند و به آخرت يقني دارندبه سوى تو و به آنچه پيش از تو نا

  .اند و آنانند كه رستگارند هدايت]  راهِ [

   دين اسالم

ْسَالمُ    »2« »ِإنَّ الدِّيَن ِعنَد اللَِّه اْإلِ

  .نزد خدا، اسالم است] واقعى كه مهه پيامرباْن ُمبّلغ آن بودند[مسلماً ديِن 

ا َيصَّعُِّد ِيف السَّماِء َكذِلَك َجيَْعُل الّلُه َأن يـَْهِدَيُه َيْشرَْح َصْدَرُه ِلْإلِْسَالِم َوَمن يُرِْد َأن ُيِضلَُّه َجيَْعْل َصْدَرُه َضيِّقاً َحَرجاً َكَأمنََّ  َفَمن يُرِدِ 
  »3« »الّلُه الرِّْجَس َعَلى الَِّذيَن َاليـُْؤِمُنونَ 

به خاطر جلاجت و [گشايد؛ و كسى را كه  اسالم مى]  پذيرفنت[اش را براى  د، سينهپس كسى را كه خدا خبواهد هدايت كن
رود؛ خدا اين گونه پليدى  كند كه گوىي به زمحت در آمسان باال مى اش را چنان تنگ مى خبواهد گمراه منايد، سينه]  عنادش

  .دهد آورند، قرار مى را بر كساىن كه اميان منى

______________________________  
  .5 -3): 2(بقره  -)1(
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  .19): 3(آل عمران  -)2(

  .125): 6(انعام  -)3(
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   اسالم ابراهيم عليه السالم

ِإنَّ َأْوَىل النَّاِس بِِإبـْرَاِهيَم َللَِّذيَن اتـَّبَـُعوُه َوهَذا  *َما َكاَن ِإبـْرَاِهيُم يـَُهوِديّاً َوَال َنْصرَانِّياً َولِكن َكاَن َحِنيفاً ُمْسِلماً َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ 
  »1« »النَِّيبُّ َوالَِّذيَن آَمُنوا َوالّلُه َوِيلُّ اْلُمْؤِمِننيَ 

ترين مردم به  مسلماً نزديك.* گراىي تسليم بود و از مشركان نبود ابراهيم نه يهودى بود و نه نصراىن، بلكه يكتاپرست و حق
به [از او پريوى كردند و اين پيامرب و كساىن كه ]  از روى حقيقت[اند كه  كساىن]  از جهت پيوند وانتساب معنوى[يم ابراه

  .و خدا ياور و سرپرست مؤمنان است] ترند از مهه به او نزديك[اند  اميان آورده] او

، خداوند در قرآن جميد به رسولش كنند هر كس خبواهد به راه آيد بايد جهود يا نصراىن باشد اهل كتاب گمان مى
  :فرمايد به آنان بدين گفتار پاسخ بده مى

  »2« »َبْل ِملََّة إْبراهيَم َحنيفاً و ما كاَن ِمَن اْلُمْشرِكنيَ 

و او هرگز از ]  كنيم نه از آيني حتريف شده مشا كه عني گمراهى است پريوى مى[گرا  بلكه از آيني ابراهيم يكتاپرست و حق
  .ودمشركان نب

   عبادت مؤمنان

َر َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ  َوَجاِهُدوا ِيف اللَِّه َحقَّ ِجَهاِدِه ُهَو اْجَتَباُكْم َوَما * يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ارَْكُعوا َواْسُجُدوا َواْعُبُدوا َربَُّكْم َوافْـَعُلوا اْخلَيـْ
أَِبيُكْم ِإبـْرَاِهيَم ُهَو َمسَّاُكُم اْلُمْسِلِمَني ِمن قـَْبُل َوِىف هَذا ِلَيُكوَن الرَُّسوُل َشِهيداً َعَلْيُكْم َجَعَل َعَلْيُكْم ِىف الدِّيِن ِمْن َحرٍَج مِّلََّة 

  َوَتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس فََأِقيُموا الصََّالةَ 

______________________________  
  .68 -67): 3(آل عمران  -)1(



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

 

  .135): 2(بقره  -)2(

  257: ، ص2 فسري و شرح صحيفه سجاديه، جت

  »1« »َوِنْعَم النَِّصريُ   َوآُتوا الزََّكاَة َواْعَتِصُموا بِاللَِّه ُهَو َمْوَالُكْم َفِنْعَم اْلَمْوَىل 

و .* ركوع به جا آوريد و سجده مناييد و پروردگارتان را عبادت كنيد و كار نيك اجنام دهيد تا رستگار شويد! اى اهل اميان
. در راه خدا چنانكه شايسته جهاد است، جهاد كنيد؛ او مشا را برگزيد و بر مشا در دين هيچ مشقت و سخىت قرار نداد

ناميد » مسلمان«آيني پدرتان ابراهيم، او مشا را پيش از اين ]  در دينتان گشايش و آساىن قرار داد مانند گشايش و آساىنِ [
تا پيامرب گواه بر مشا باشد و مشا هم گواه بر مردم باشيد؛ پس مناز را ] ايد ذارى شدهقرآن هم به مهني عنوان نامگ[و در اين 

او سرپرست و ياور مشاست؛ چه خوب سرپرست و ياورى و چه . برپا داريد و زكات را بپردازيد و به خدا متّسك جوييد
  .اى است دهنده نيكو يارى

  كافرم من گر زيان َكردست كس
 

  يك نفسدر ره اميان و طاعت 

 سر شكسته نيست اين سر را مبند
 

 يك دو روزى جهد كن باقى خبند

  مكرها در كسب دنيا بارد است
 

  مكرها در ترك دنيا وارد است

 مكر آن باشد كه زندان حفره كرد
 

 آن كه حفره بست آن مكريست سرد

  اين جهان زندان و ما زندانيان
 

  حفره كن زندان و خود را وا رهان

  دنيا از خدا غافل شدنچيست 
 

  ىن قماش و نقده و ميزان و زن

ر دين باشى َمحول   مال را كز 
 

  نعم ماٌل صاحلٌ گفت آن رسول

  

  )مولوى(

   رستگارى مؤمنان
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   َوالَِّذيَن ُهْم َعنِ * الَِّذيَن ُهْم ِىف َصَالِِْم َخاِشُعونَ * َقْد أَفْـَلَح اْلُمْؤِمُنونَ 

______________________________  
  .78 -77): 22(حج  -)1(
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ُر َأْزَواِجِهْم َأْو َما َمَلَكْت   ِإالَّ َعَلى* َوالَِّذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفُظونَ * َوالَِّذيَن ُهْم لِلزََّكاِة َفاِعُلونَ * اللَّْغِو ُمْعِرُضونَ  َأْميَانـُُهْم َفِإنـَُّهْم َغيـْ
ِِْم َوَعْهِدِهْم رَاُعونَ * َورَاَء ذِلَك َفأُولِئَك ُهُم اْلَعاُدونَ   َفَمِن ابـْتَـَغى* َمُلوِمنيَ  ِِْم   َوالَِّذيَن ُهْم َعَلى* َوالَِّذيَن ُهْم ِألََمانَا َصَلَوا

  »1« »ثُوَن اْلِفْرَدْوَس ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ الَِّذيَن َيرِ * أُولِئَك ُهُم اْلَوارِثُونَ * ُحيَاِفظُونَ 

و آنان كه از .* اند]  و به باطن با حضور قلب[فروتن ] به ظاهر[آنان كه در منازشان .* ترديد مؤمنان رستگار شدند ىب
ه دارنده دامنشان و آنان كه نگ* اند، و آنان كه پرداخت كننده زكات* گردانند، فايده روى بيهوده و ىب] هر گفتار و كردارِ [
.* مورد سرزنش نيستند]  در اين زمينه[مهسران يا كنيزانشان، كه آنان ] كام جوىي از[مگر در * اند،]  هاى حرام از شهوت[

ره[پس كساىن  ها و  و آنان كه امانت.* هستند]  از حدود حق[غري از اين جويند، جتاوزكار ]  گريى جنسى، راهى كه در 
.* منازهايشان حمافظت دارند]  اوقات و شرايط ظاهرى و معنوى[و آنان كه مهواره بر * كنند، عايت مىهاى خود را ر  پيمان

  .اند در آن جاودانه] و[برند  شت فردوس را به مرياث مى]  از روى شايستگى[وارثاىن كه * اند، اينانند كه وارثان

   اوصاف مؤمنان

َواْخلَاِشِعَني ُمْؤِمِنَني َواْلُمْؤِمَناِت َواْلَقانِِتَني َواْلَقانَِتاِت َوالصَّاِدِقَني َوالصَّاِدَقاِت َوالصَّاِبرِيَن َوالصَّاِبرَاِت ِإنَّ اْلُمْسِلِمَني َواْلُمْسِلَماِت َوالْ 
قَاِت َوالصَّاِئِمَني َوالصَّاِئَماِت َواحلَْاِفِظَني فـُُروَجُهمْ  ِقَني َواْلُمَتَصدِّ اِكرِيَن اللََّه َكِثرياً َوالذَّاِكرَاِت  َواْخلَاِشَعاِت َواْلُمَتَصدِّ َواحلَْاِفظَاِت َوالذَّ

  َأَعدَّ اللَُّه َهلُم مَّْغِفَرًة َوَأْجراً 

______________________________  
  .11 -1): 23(مؤمنون  -)1(
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  »1« »َعِظيماً 
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پيشه، و مردان و زنان راستگو و  مردان و زنان با اميان و مردان و زنان عبادتمسلماً خدا براى مردان و زنان مسلمان و 
دار و مردان و زنان حفظ   مردان و زنان شكيبا و مردان و زنان فروتن و مردان و زنان صدقه دهنده و مردان و زنان روزه

  .ش و پاداشى بزرگ آماده كرده استكنند، آمرز  هاى جنسى و مردان و زناىن كه بسيار ياد خدا مى كننده خود از پليدى

   اميان حقيقى

ُتِطيُعوا اللََّه َوَرُسوَلُه َال يَِلْتُكم ِمْن  َقاَلِت اَألْعرَاُب آَمنَّا ُقل َملْ تـُْؤِمُنوا َولِكن قُولُوا َأْسَلْمَنا َوَلمَّا َيْدُخِل اِإلميَاُن ِىف قـُُلوِبُكْم َوِإن
  »2« »َغُفوٌر َرِحيمٌ َأْعَماِلُكْم َشْيئاً ِإنَّ اللََّه 

امي؛ زيرا هنوز اميان در  اسالم آورده: ايد، بلكه بگوييد اميان نياورده: بگو. اميان آوردمي]  از عمق قلب[ما : نشينان گفتند باديه
كاهد؛ زيرا خدا بسيار  و اگر خدا و پيامربش را اطاعت كنيد، چيزى از اعمالتان را منى. دل هايتان وارد نشده است

  .ه و مهربان استآمرزند

   درجات مؤمنان واقعى

َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر الّلُه َوِجَلْت قـُُلوبـُُهْم َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آيَاتُُه زَاَدتْـُهْم إِ  ْم يـَتَـوَكَُّلونَ   ميَاناً َوَعلىِإمنَّ الَِّذيَن يُِقيُموَن * َرِِّ
ْم َوَمْغِفَرٌة َوِرْزقٌ * ْم يـُْنِفُقونَ الصََّالَة َوِممَّا َرَزقْـَناهُ     أُْولِئَك ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َحّقاً َهلُْم َدَرَجاٌت ِعنَد َرِِّ

______________________________  
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  »1« »َكِرميٌ 

شود، وهنگامى كه آيات او بر آنان خوانده شود  هايشان ترسان مى مؤمنان، فقط كساىن هستند كه چون ياد خدا شود، دل
امي،  دارند و ازآنچه به آنان روزى داده هم آنان كه مناز را برپا مى.* كنند افزايد و بر پروردگارشان توكل مى بر اميانشان مى

حقيقى فقط آنانند، براى ايشان نزد پروردگارشان درجاتى باال و آمرزش و رزق نيكو و مؤمنان واقعى و .* كنند انفاق مى
  .فراواىن است
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   استغفار بعد از گناه

الَِّذيَن * أُِعدَّْت ِلْلُمتَِّقنيَ  َمْغِفَرٍة ِمن َربُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السَّماَواُت َواَألْرضُ   َوَسارُِعوا ِإَىل * َوَأِطيُعوا الّلَه َوالرَُّسوَل َلَعلَُّكْم تـُْرَمحُونَ 
َوالَِّذيَن ِإَذا فـََعُلوا َفاِحَشًة َأْو َظَلُموا * يـُْنِفُقوَن ِيف السَّرَّاِء َوالضَّرَّاِء َواْلَكاِظِمَني اْلَغْيَظ َواْلَعاِفَني َعِن النَّاِس َوالّلُه حيُِبُّ اْلُمْحِسِننيَ 

ِْم َوَمن يـَْغِفُر الذُّنُوَب ِإالَّ الّلُه وََملْ ُيِصرُّوا َعَلىأَنـُْفَسُهْم ذََكُروا الّلَه َفاْستَـْغفَ  أُولِئَك َجزَاُؤُهم َمْغِفَرٌة * َما فـََعُلوا َوُهْم يـَْعَلُمونَ   ُروا ِلُذنُِو
ْم َوَجنَّاٌت َجتِْرى ِمن َحتِْتَها اَألنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َونِْعَم َأْجُر اْلَعاِمِلنيَ    »2« »ِمن َرِِّ

نايش .* و از خدا و پيامرب فرمان بريد تا مورد رمحت قرار گرييد شىت كه  به [و به سوى آمرزشى از پروردگارتان و 
شىت كه براى پرهيزكاران آماده شده است؛ آمسان]  وسعتِ  آنان كه در گشايش و تنگ دسىت * ها و زمني است بشتابيد؛ 

و .* گذرند؛ و خدا نيكوكاران را دوست دارد مردم در مى]  خطاهاىِ [و از  برند كنند و خشم خود را فرو مى انفاق مى
   آنان

______________________________  
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د و براى گناهانشان آمرزش خواهند؛ و چه كسى كه چون كار زشىت مرتكب شوند يا بر خود ستم ورزند، خدا را ياد كنن
پاداش آنان آمرزشى * كنند؛ اند، پا فشارى منى آمرزد؟ و دانسته و آگاهانه بر آنچه مرتكب شده جز خدا گناهان را مى

شت رها جارى است، در آن جاودانه]  درختانِ [هاىي كه از زيِر  است از سوى پروردگارشان و  اند؛ و پاداش عمل   آن 
  .كنندگان، نيكوست

   اميان و اسالم و احسان در قرآن

مهه اين تعبريات بر  »3« »اْلُمْحِسننيَ   حيُِبُ  يا در آيات باال »2« »َجيْزى اْلُمْحِسننيَ  ، يا»1« »الُيضيُع أْجَر اْلُمْحِسننيَ 
م به آنچه خداوند به چه، لفظى كه در اين آيه هاست از اين مصدر مشتق شده و معىن آ. كند لفظ احسان داللت مى

  .آن امر فرموده تناسب دارد
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اى كه در طاقت اوست برسد و سسىت نكند و  آن است كه انسان در اطاعت خدا بكوشد تا به آخرين درجه  احسان
  .خسته نگردد و كوتاهى نورزد بلكه تا راهى به كوشش دارد با دل و جان و اعضاى خويش كوشش منايد

ا هم به هم نزديك است سه كلمه است كه در قرآن آمده و بسيار به كار مى  اميان و اسالم و احسان خود . رود و معىن آ
  .اى باقى نگذارد رسول اسالم اين كلمات را آن گونه شناساند كه در هيچ يك شبهه

  :اميان چيست؟ پيامرب فرمود: روزى رسول خدا در ميان اصحاب بود مردى آمد و گفت

  ا و فرشتگان و پيامربانش اميان آورى و لقاى پروردگار واميان آن است كه به خد

______________________________  
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آن است كه خداى را پرستش مناىي و براى او شريكى نگريى و : اسالم چيست؟ فرمود: پرسيد. را باور كىن روز رستاخيز
آن كه خدا را چنانكه  : احسان چيست؟ فرمود: پرسيد. گريى مناز رابپا دارى و زكات واجب را بدهى و رمضان را روزه

  :پرسيد. بيند شك او تورا مىچه، اگر تو او را نبيىن ىب . بيىن پرستش مناىي گوىي او را مى

  :قيامت كى خواهد بود؟ فرمود

  »1« »ِإنَّ اللََّه ِعنَدُه ِعْلُم السَّاَعةِ 

پيامرب بزرگ اسالم صلى اهللا عليه و آله تنها به تعليم حقايق اميان و  »2« .يقيناً خداست كه دانش قيامت فقط نزد اوست
نكرد، بلكه هم در زندگى خصوصى خود و هم در روابطى كه اسالم و احسان كه در آيات صفحات قبل گذشت اكتفا 

با مردم داشت عمًال به تعليم خواص و آثار اين سه صفت و آنچه دارندگان اينها شايسته است اجنام دهند و آنچه واجب 
  .است از آن دورى كنند ّمهت گماشت



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

 

َوَال َتُكونُوا  * ْميَاَن بـَْعَد تـَوِْكيِدَها َوَقْد َجَعْلُتُم اللََّه َعَلْيُكْم َكِفيًال ِإنَّ اللََّه يـَْعَلُم َما تـَْفَعُلونَ َوَأْوُفوا ِبَعْهِد اللَِّه ِإَذا َعاَهدمتُّْ َوَال تَنُقُضوا األَ 
ا يـَبـُْلوُكُم اللَُّه ِبِه   َي أَْرَىب َكالَِّيت نـََقَضْت َغْزَهلَا ِمن بـَْعِد قـُوٍَّة أَنَكاثاً تـَتَِّخُذوَن أَْميَاَنُكْم َدَخًال بـَيْـَنُكْم َأن َتُكوَن أُمٌَّة هِ  ِمْن أُمٍَّة ِإمنَّ

  »3« »َولَيُبَـيـَِّننَّ َلُكْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َما ُكنُتْم ِفيِه َختَْتِلُفونَ 

در حاىل كه ]  به وسيله عزم و قصد قطعى[و به پيمان خدا چون پيمان بستيد، وفا كنيد و سوگند را پس از حمكم كردنش 
   و مانند آن.* داند دهيد، مى ايد، نشكنيد؛ يقيناً خدا آنچه را اجنام مى خود ضامن و كفيل قرار دادهخدا را بر 

______________________________  
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انه  هاى تابيده خود را پس از استحكام و استوارى وا مى كه پشم]  زىن[ تابانيد، نباشيد كه سوگندهايتان را ميان خود به 
فساد قرار  ترند، مايه خيانت و از نظر نفرات و امكانات افزون]  چون مؤمنان[از گروهى ]  چون مشركان[اين كه گروهى 

به اين صورت كه از روى تظاهر، مؤمنان را با سوگندهايتان دخلوش كنيد كه با آنان هستيد و در پشت پرده [دهيد 
جز اين نيست كه خدا ] هاى دمشن در امان مبانيد، به دمشن بپيونديد سوگندهايتان را بشكنيد و به خيال اين كه از ضربه

مهواره در ]  از حق و باطل[كند و روز قيامت آنچه را  آزمايش مى]  زوىن نفرات دمشننفرات اندك واف[مشا را به وسيله آن 
  .سازد كرديد، براى مشا روشن مى آن اختالف مى

 خوش آن كس كه دانشور است و هنرور
 

 مر او راست علم و هنر يار و ياور

ره باشد  ز علم و هنر هر كه ىب 
 

 بر ُعقاىب است ىب پر درخىت است ىب

 فخر بر زيور و َزر كه كس را مكن
 

 به جز عقل وعلم و هنر نيست زيور

  خردمند از آنرو نگرديده گمره
 

 كه اورا به هر ره خرد بود رهرب
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  به فضل و كمال خود آن به كه نازى
 

 نه فضل پدر يا كماالت مادر

  تو را گر به اصل است فخر، اصل هر كس
 

 نبودست جز آب و گل چيز ديگر

  سزد شاهى هر دو عاملكسى را 
 

 كه ملك دىل گردد او را مسْخر

  

  )حالت(

كرد و به هر صورت ممكن معاىن  پيامرب عزيز اسالم در هر موقعّيت مناسىب آيات حالل و حرام قرآن را بر مردم تالوت مى
گناه دورى كنند و حّىت گاهى فرمود تا موعظه شوند و به واجبات روى آورده از حرام و   آن آيات را براى مردم بيان مى

  .فرمود صورت برزخى اعمال و اخالق و كردار مردم را جهت بيدارى آنان بيان مى

  .به حديث زير كه در جوامع حديث آمده توجه كنيد
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   صورت برزخى اعمال از نظر پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله

ديشب دو نفر پيش من آمدند و مرا : الم صلى اهللا عليه و آله بامدادى به اصحاب و ياران فرمودپيامرب گرامى اس«
پس با آن دو به راه افتادم تا به مردى خوابيده رسيدم و مرد ديگرى را با سنگ گراىن . بيا برومي: برانگيختند و به من گفتند

افتد به دنبال  شكند و چون سنگ به غلت مى ش را درهم مىكوبد و سر  بر سر او ايستاده ديدم كه سنگ را بر سر او مى
شود، پس بار ديگر به او  گريد و هنوز نزد آن مرد برنگشته سر وى چنانكه بود صحيح و سامل مى رود و آن را مى آن مى

  .دهد برد و مهان كار خنستني را با او اجنام مى محله مى

  .بيا برومي: نفر چيست؟ به من گفتندداستان اين دو ! سبحان اللَّه: به آن دو گفتم

پس رفتيم تا به مردى به پشت افتاده رسيدمي كه ديگرى با قّالىب آهنني بر سر او ايستاده است و ناگهان به يك سوى 
دهد، سپس به آن سوى ديگرش  آيد و هر يك ازگوشه لب و سوراخ بيىن و چشم او را تا پشت گردن چاك مى روى او مى
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دهد و هنوز از اين سو فارغ نشده كه آن طرف به  ارى كه با آن طرف كرده بود با اين طرف اجنام مىرود و مهان ك مى
  .كند حال اول برمى گردد، پس ديگر بار به او محله كرده مهان كار خنستني را تكرار مى

  .بيا برومي: داستان اين دو چيست؟ به من گفتند! سبحان اللَّه: گفتم

پس سرى به آن زدمي كه ناگاه مردان و . مانند رسيدمي كه فرياد و داد و بيدادهاىي از آن بلند بود پس رفتيم، به چيزى تنور
ا بر مى ا مى زنان برهنه در آن ديدمي كه زبانه آتش از زير پاى آ   .زدند رسيد فرياد مى خاست و چون به آ

  .بيا برومي: داستان اينها چيست؟ به من گفتند: به آن دو گفتم

   راه افتادمي تا به جوىي مانند خون سرخ رنگ رسيدمي كه در ميان آنپس به 
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اده بود، آن شناگر پس از مدتى شنا نزد  مردى شنا گر شنا مى كرد و در كنار جوى مردى بود كه سنگ بسيارى نزدش 
گشت و باز سنگ  كرد و باز مى انداخت او باز شنا مى او مىآمد و او سنگى به دهان  ها نزدش بود مى آن مرد كه سنگ

  .گشت شد و مهني طور تكرار مى به دهانش افكنده مى

  .بيا برومي: داستان اين دو نفر چيست؟ گفتند: به آن دو گفتم

كرد و گرد آن  مىافروخت و زير و رو  پس به راه افتادمي تا به مردى بد قيافه رسيدمي كه نزد او آتشى بود و آن را مى
  .گشت مى

  .بيا برومي: اين چيست؟ گفتند: به آن دو گفتم

ارى در آن به چشم مى خورد، ناگهان در ميان آن بستان مردى بلند  پس رفتيم تا به انبوهى رسيدمي كه از هر نوع گلى 
اين كيست و اينان كيانند؟ مرا  : تمبه آن دو گف. قامت با كودكاىن بيش از آنچه هرگز نديده بودم پريامون او به نظرم آمدند

  .برومي برومي: گفتند

رت از آن نديده بودم  -پس رفتيم تا به بستاىن بزرگ در اين بستان باال برو، پس : رسيدمي، به من گفتند -كه هرگز بزرگرت و 
هر آمدمي و خواهش  باال رفتيم تا به شهرى كه با خشىت طال و خشىت نقره ساخته شده بود رسيدمي، آنگاه به دروازه ش
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كردمي آن را باز كنند، دروازه گشوده شد، بعضى هر چه تصّور كىن زيبا و برخى هر چه گمان كىن زشت روى به استقبال 
  .ما آمدند

ناورى: به آنان گفتند  -كه گوىي آبش در سفيدى شري خالص است  - برويد در اين جوى آب تىن كنيد كه ناگاه جوى 
تىن كردند و سپس در حاىل كه آن زشىت از ايشان رفته بود و به نيكوترين صورتى در آمده  جلب نظر كرد و در آن آب

شت جاويدان : بود نزد ما آمدند، به من گفتند   .است و اين خانه توست» عدن«اين 

   به من. ام به باال خريه شد ناگاه كاخى مانند ابرى سفيد به نظر رسيد پس ديده

  266: ، ص2 ج تفسري و شرح صحيفه سجاديه،

  .خانه تو مهان است: گفتند

به . شود، داخل آن خواهى شد اكنون كه منى: خدا مباركتان گرداند، مرا بگذاريد تا داخل آن شوم، گفتند: به آن دو گفتم
  از آنچه امشب ديدم در شگفتم، اين چه بود كه ديدم؟: آن دو گفتم

شد مردى است   كه بر او گذشىت و سرش با سنگ درهم شكسته مى  آن مرد خنستني: گوييم اكنون به تو مى: به من گفتند
  .كه قرآن را فراگريد و سپس آن را رها كند در وقت مناز خبوابد تا مناز او فوت شود

شد، مردى است   آن مرد ديگرى كه ديدى هر يك از كنار دهان و سوراخ بيىن و چشم او تا پشت گردنش چاك زده مى
  .آيد و دروغى بگويد كه در ميان مردم منتشر شوداش در  كه بامداد از خانه

  .اى كه در تنور مانندى بودند زنان و مردان زنا كارند مردان و زنان برهنه

  .خورد افكند كسى است كه ربا مى كند و سنگ به دهانش مى آن مردى كه ديدى در جوى خون شنا مى

گشت مالك و سر پرست دوزخ  افروخت و ِگرد آن مى كرد و مى اى كه در كنار آتش بود و آن را زير و رو مى مرد بد قيافه
  .بود

آن مرد بلند قامىت كه در آن بوستان بود ابراهيم عليه السالم است و آن كودكاىن كه پريامون او بودند هر نوزادى است كه 
  .بر فطرت خداشناسى مبريد
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  .رى، فرزندان مشركان همآ: آيا فرزندان مشركان هم؟ پاسخ داد! اى فرستاده خدا: راوى پرسيد

م آميخته بودند  اّما آن گروهى كه بعضى زيبا و بعضى زشت رو بودند آنان مردمى هستند كه كارى شايسته و كارى بد را 
  »1« ».و خدا از آنان در گذشت

______________________________  
  .177: ه اسالم؛ آيين33، باب ما جاء ىف عذاب القرب، باب 104/ 2: صحيح البخارى -)1(

  267: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

   هاى ديگر از پيامرب در قرآن درس

   آثار سوء بازيچه گرفنت دين

َلْيَس َهلَا ِمن ُدوِن الّلِه َوِىلٌّ َوَال  ِمبَا َكَسَبْت َوَذِر الَِّذيَن اختََُّذوا ِدينَـُهْم َلِعباً َوَهلْواً َوَغرَّتْـُهُم احلََْياُة الدُّنـَْيا َوذَكِّْر ِبِه َأن تـُْبَسَل نـَْفسٌ 
ي  »ٍم َوَعَذاٌب أَِليٌم ِمبَا َكانُوا َيْكُفُرونَ َشِفيٌع َوِإن تـَْعِدْل ُكلَّ َعْدٍل َاليـُْؤَخْذ ِمنـَْها أُولِئَك الَِّذيَن أُْبِسُلوا ِمبَا َكَسُبوا َهلُْم َشرَاٌب ِمن محَِ

»1«  

با قرآن اندرز ده؛ كه ] مردم را[گرفتند و زندگى دنيا آنان را فريفت و اگذار؛ و و كساىن كه دينشان را بازى و سرگرمى  
و به هالكت [حمروم ماند ]  از رمحت و ثواب[مرتكب شده ]  از گناهان[آنچه ] كيفر[به ]  در روز قيامت[مبادا كسى 
هر گونه عوض و ]  ش از عذابا براى رهاىي[؛ و او را جز خدا سرپرست و ياور و شفيعى نباشد؛ و اگر ]سپرده شود

حمروم ]  از رمحت و ثواب[اند  مرتكب شده]  از اعمال زشت[آنانند كه به سبب آنچه . اى بدهد از او پذيرفته نشود فديه
اى از  ورزيدند براى آنان نوشابه كفر مى]  به آيات اهلى[و به خاطر آن كه مهواره . اند]  و به هالكت سپرده شده[مانده 

  .و عذاىب دردناك استآب جوشان 

  نفخ صور

   َوُهَو الَِّذى َخَلَق السَّماَواِت َواَألْرَض بِاحلَْقِّ َويـَْوَم يـَُقوُل ُكْن فـََيُكوُن قـَْولُهُ 

______________________________  
  .70): 6(انعام  -)1(
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  268: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »ِىف الصُّوِر َعاِملُ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة َوُهَو احلَِْكيُم اْخلَِبريُ  احلَْقُّ َوَلُه اْلُمْلُك يـَْوَم يُنَفخُ 

باش، : گويد مى] اش به آفريدن چيزى تعلق گريد اراده[ها و زمني را به درسىت و راسىت آفريد؛ و روزى كه  و اوست كه آمسان
فرمانرواىي و حاكمّيت مطلق ويژه اوست، باشد؛ گفتارش حق است؛ و روزى كه در صور دميده شود  درنگ مى پس ىب

ان و آشكار است و او حكيم و آگاه است   .داناى 

   انذار با قرآن

ُق الَِّذى بـَْنيَ َيَدْيِه َولِتُنِذَر أُمَّ اْلُقَرى   ُنوَن ِبِه َوُهْم َعَلىَوَمْن َحْوَهلَا َوالَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن ِباآلِخَرِة يـُْؤمِ   َوهَذا ِكَتاٌب أَنـْزَْلَناُه ُمَباَرٌك ُمَصدِّ
  »2« »َصَالِِْم ُحيَاِفظُونَ 

اى آمساىن پيش از خود است و ]  قرآن[و اين  ]  نزولش[كتاىب است پرفايده، كه ما آن را نازل كردمي، تصديق كننده كتا
آورند و  به آن اميان مى براى اين است كه مردم مكه و كساىن را كه پريامون آنند بيم دهى؛ و آنان كه به آخرت اميان دارند

  .كنند آنان مهواره بر منازشان حمافظت مى

  خالق يكتا

  ءٍ  ُكلِّ َشىْ    ٍء َفاْعُبُدوُه َوُهَو َعَلى ذِلُكُم الّلُه َربُُّكْم َالِإلَه ِإالَّ ُهَو َخاِلُق ُكلِّ َشىْ 

______________________________  
  .73): 6(انعام  -)1(

  .92): 6(انعام  -)2(

  269: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

َقْد َجاءَُكم َبَصاِئُر ِمن َربُِّكْم َفَمْن أَْبَصَر فَِلنَـْفِسِه َوَمْن َعِمَى * َالُتْدرُِكُه األَْبَصاُر َوُهَو يُْدرُِك اَألْبَصاَر َوُهَو اللَِّطيُف اْخلَِبريُ * وَِكيلٌ 
  »1« »فـََعَليـَْها َوَما أَنَا َعَلْيُكْم ِحبَِفيظٍ 
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اين است خدا پروردگار مشا، جز او معبودى نيست، آفريننده مهه چيز است؛ پس تنها او را بپرستيد و او كارساز هر چيز 
ترديد براى مشا از سوى  ىب.* يابد و او لطيف و آگاه است ها را درمى يابند، وىل او چشم ها او را در منى چشم.* است

ببيند به سود خود ]  به وسيله آن داليل بينا شود و حقايق را با چشم دل[ر كه پروردگارتان داليلى روشن آمده، پس ه
وظيفه من [به زيان خود اوست، ] و از ديدن حقايق حمروم گردد[كوردل شود ]  با پشت كردن به داليل[اوست و هر كه 

  .و بر مشا حافظ و نگهبان نيستم]  ابالغ پيام خداست

   تبعّيت از وحى

  »2« »ْوِحَى ِإَلْيَك ِمن َربَِّك َال ِإلَه ِإالَّ ُهَو َوَأْعِرْض َعِن اْلُمْشرِِكنيَ اتَِّبْع َما أُ 

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

   قبح دشنام

ْم َمْرِجُعُهْم فـَيـَُنبِّئـُُهْم ِمبَا    الّلَه َعْدًوا ِبَغْريِ ِعْلٍم َكذِلَك َزيـَّنَّا ِلُكلِّ أُمٍَّة َعَمَلُهْم ُمثَّ ِإَىل َوَالَتُسبُّوا الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدوِن الّلِه فـََيُسبُّوا  َرِِّ
  »3« »َكانُوا يـَْعَمُلونَ 

ا دشنام خواهند پرستند، دشنام ندهيد، كه آنان هم از روى دمشىن و ناداىن خدا ر  و معبوداىن را كه كافران به جاى خدا مى
   تا به كيفر جلاجت و عنادشان گمان كنندكه آنچه اجنام[اين گونه براى هر امىت عملشان را آراستيم . داد

______________________________  
  .104 -102): 6(انعام  -)1(

  .106): 18(انعام  -)2(

  .108): 18(انعام  -)3(

  270: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

سپس بازگشت مهه آنان به سوى پروردگارشان خواهد بود، پس آنان را به اعماىل كه مهواره اجنام ] دهند نيكوست، مى
  .كند دادند، آگاه مى مى
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  داورى خدا

َناُهُم  َر الّلِه أَبـَْتِغي َحَكماً َوُهَو الَِّذي أَنـَْزَل ِإَلْيُكُم اْلِكَتاَب ُمَفصًَّال َوالَِّذيَن آتـَيـْ اْلِكَتاَب يـَْعَلُموَن أَنَُّه ُمنَـزٌَّل ِمن َربَِّك بِاحلَْقِّ َفَال أَفـََغيـْ
  »1« »َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْمَرتِينَ 

به ]  مهه معارف و احكام در آن[در حاىل كه اوست كه اين كتاب آمساىن را كه ! آيا جز خدا حاكم و داورى بطلبم؟
از سوى ]  قرآن[دانند كه اين كتاب  مى]  به ويژه دانشمندان آنان[تفصيل بيان شده به سوى مشا نازل كرد؛ و اهل كتاب 

هاى اهل كتاب از روى  در اين كه معجزه خواهى منكران و خمالفت[پروردگارت به درسىت و راسىت نازل شده؛ پس 
  .از ترديدكنندگان مباش]  جوىي نيست حقيقت

   عمل صاحل

قـَيِّماً لُِّينِذَر بَْأساً َشِديداً ِمن لَُّدْنُه َويـَُبشَِّر اْلُمْؤِمِنَني الَِّذيَن يـَْعَمُلوَن * ِدِه اْلِكَتاَب وََملْ َجيَْعل لَُّه ِعَوجاَعبْ   احلَْْمُد ِللَِّه الَِّذى أَنَزَل َعَلى
  »2« »َماِكِثَني ِفيِه أََبداً * الصَّاحلَِاِت َأنَّ َهلُْم َأْجراً َحَسناً 

]  كتاىب.* [اش نازل كرد و براى آن هيچ گونه احنراف و كژى قرار نداد ا بر بندهها ويژه خداست كه اين كتاب ر  مهه ستايش
  و[است درست و استوار 

______________________________  
  .114): 18(انعام  -)1(

  .3 -1): 18(كهف   -)2(

  271: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

به عذاىب سخت بيم دهد و مؤمناىن را كه كارهاى شايسته ] كاران راستم[تا از سوى خود ]  برپادارنده مصاحل حيات انسان
  .كه در آن پاداش نيكو، جاودانه ماندگارند.* دهند، مژده دهد كه براى آنان پاداشى نيكوست اجنام مى

   سخن حق
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نَا ِللظَّاِلِمَني نَاراً َأَحاَط ِِْم ُسرَاِدقـَُها َوِإن َيْسَتِغيُثوا يـَُغاثُوا ِمبَاٍء  َوُقِل احلَْقُّ ِمن َربُِّكْم َفَمن َشاَء فـَْليـُْوِمْن َوَمن َشاَء فـَْلَيْكُفْر ِإنَّا َأْعَتدْ 
 »َمًال ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحلَِاِت ِإنَّا َال ُنِضيُع َأْجَر َمْن َأْحَسَن عَ * َكاْلُمْهِل َيْشِوي اْلُوُجوَه ِبْئَس الشَّرَاُب َوَساَءْت ُمْرتـََفقاً 

»1«  

فقط از سوى پروردگار مشاست؛ پس هر كه خواست اميان بياورد و هر كه خواست  ]  كه قرآن است[حق ]  سخن: [و بگو
]  از شدت تشنگى[هايش بر آنان احاطه دارد و اگر  امي كه سراپرده كافر شود، به يقني ما براى ستمكاران آتشى آماده كرده

جواب گويند، بد آشاميدىن و بد ]  به استغاثه آنان[كند  ها را بريان مى ه كه چهرهاستغاثه كنند با آىب چون مس گداخت
  .*جايگاهى است

؛ زيرا ما پاداش كساىن را كه كار ]پاداششان داده خواهد شد[مسلماً كساىن كه اميان آوردند و كارهاى شايسته اجنام دادند 
  .كنيم اند، تباه منى نيكو كرده

  زينت دنيا

نـَْيا َواْلَباِقَياُت الصَّاِحلَاُت َخيـٌْر ِعنَد َربَِّك َثواباً َوَخيـٌْر أََمًال اْلَماُل َوا   »2« »ْلبَـُنوَن زِيَنُة اْحلََياِة الدُّ

______________________________  
  .30 -29): 18(كهف   -)1(

  .46): 18(كهف   -)2(

  272: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

رت و از حلاظ مال و فرزندان، آرايش و  زيور زندگى دنيا هستند، وىل اعمال شايسته پايدار نزد پروردگارت از جهت پاداش 
ا نيكوتر است   .اميد داشنت به آ

   زيانكارترين عمل

نـَْيا َوُهْم َحيَْسبُ * ُقْل َهْل نـَُنبُِّئُكم ِباَألْخَسرِيَن َأْعَماًال  أُولِئَك الَِّذيَن َكَفُروا * وَن أَنـَُّهْم ُحيِْسُنوَن ُصْنعاً الَِّذيَن َضلَّ َسْعيـُُهْم ِيف اْحلََياِة الدُّ
ْم َوِلَقائِِه َفَحِبَطْت َأْعَماُهلُْم َفال نُِقيُم َهلُْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوْزناً  * ذِلَك َجزَاُؤُهْم َجَهنَُّم ِمبَا َكَفُروا َواختََُّذوا آيَاِيت َوُرُسِلي ُهُزواً * بَآيَاِت َرِِّ

  »1« »َخاِلِديَن ِفيَها اليـَبـُْغوَن َعنـَْها ِحَوًال * الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َكاَنْت َهلُْم َجنَّاُت اْلِفْرَدْوِس نـُُزًال  ِإنَّ 
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كساىن هستند كه كوششان در زندگى دنيا به هدر ]  آنان* [آيا مشا را از زيانكارترين مردم از جهت عمل آگاه كنم؟: بگو
آنان كساىن هستند كه آيات پروردگارشان و .* كنند پندارند، خوب عمل مى در حاىل كه خود مى]  و گم شده است[رفته 

اثر شده است، پس روز قيامت  را به وسيله او منكر شدند، در نتيجه اعمالشان تباه و ىب]  قيامت و حماسبه اعمال[ديدار 
به سبب آن كه كفر ورزيدند و آيات ]  وضع و حال زيانكاران[اين است .* كنيم آنان برپا منى]  حماسبه اعمال[ميزاىن براى 

  .*من و پيامربامن را به مسخره گرفتند

شت مسلماً كساىن كه اميان آورده و كارهاى شايسته اجنام داده در آن .* هاى فردوس جاى پذيراىي آنان است اند، 
  .كنند اند و از آن درخواست انتقال به جاى ديگر منى جاودانه

______________________________  
  .108 -103): 18(كهف   -)1(

  273: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

   مناز و زكات

 »َوالزََّكاِة وََكاَن ِعنَد َربِِّه َمْرِضّياً وََكاَن يَْأُمُر َأْهَلُه بِالصََّالِة * َواذُْكْر ِىف اْلِكَتاِب ِإْمساِعيَل ِإنَُّه َكاَن َصاِدَق اْلَوْعِد وََكاَن َرُسوًال نَِّبّياً 
»1«  

اش را  و مهواره خانواده.* اى پيامرب بود امساعيل را ياد كن، كه او وفا كننده به عهد و فرستاده]  سرگذشتِ [و در اين كتاب، 
  .داد و نزد پروردگارش پسنديده بود به مناز و زكات فرمان مى

   تعّقل در قرآن

  »2« »ا ِإلَْيُكْم ِكَتاباً ِفيِه ذِْكرُُكْم أََفَال تـَْعِقُلونَ َلَقْد أَنَزْلنَ 

  .انديشيد مشا در آن است؛ آيا منى]  شرف، بزرگوارى، رشد و سعادت[ترديد كتاىب به سوى مشا نازل كردمي كه مايه  ىب

   وحدانّيت

  »3« »َال إِلَه ِإالَّ أَنَا فَاْعُبُدونِ  َوَما َأْرَسْلَنا ِمن قـَْبِلَك ِمن رَُّسوٍل ِإالَّ نُوِحي ِإلَْيِه أَ نَّهُ 
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  .و پيش از تو هيچ پيامربى نفرستادمي مگر آن كه به او وحى كردمي كه معبودى جز من نيست، پس تنها مرا بپرستيد

______________________________  
  .55 -54): 19(مرمي  -)1(

  .10): 21(انبياء  -)2(

  .25): 21(انبياء  -)3(

  274: ، ص2 صحيفه سجاديه، جتفسري و شرح 

   مرگ

َنًة َوِإَليْـَنا تـُْرَجُعونَ    »1« »ُكلُّ نـَْفٍس َذائَِقُة اْلَمْوِت َونـَبـُْلوُكم بِالشَّرِّ َواخلَْْريِ ِفتـْ

يدسىت، ثروت، سالمت، [به نوعى خري و شر ]  چنانكه سزاوار است[هر كسى چشنده مرگ است و ما مشا را  كه 
  .شويد كنيم و به سوى ما بازگردانده مى آزمايش مى]  بيمارى، امنيت و بالست

  :اگر خبواهيم آياتى كه پيامرب بر حق، بر مردم تالوت كرده در اين جزوه آورده شود بايد مهه قرآن جميد را بنويسم وىل

 آب دريا را اگر نتوان كشيد
 

 هم بقدر تشنگى بايد چشيد

  

ها اعّم از مادى و معنوى، فردى و اجتماعى، سياسى و  در متام زمينه هاىي از كتاب حق بود كه سطور گذشته منونه
  .هاى اهلى آشنا سازد اقتصادى، قلىب و اخالقى، رسول خدا بر مردم تالوت كرد تا آنان را با حقايق ملكوتى و واقعّيت

  :گويد عارف بزرگوار عماد فقيه كرماىن در نعت رسول خدا مى

  د استمقصود از آب و گل چو وجود حممّ 
 

  از طينتش مباِىن هسىت مشّيد است
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  بر خامت نبّوت او مهر اليزال
 

  بر صفحه رسالت او نقش سرمد است

  عرش جميد پايه معراج مصطفى
 

  بدر منري آلت اعجاز امحد است

  هر دل كه پشت گرمىي از مهر اونيافت
 

  در زمهرير دوزخ هفتم خملَّد است

 گريدينش به نصرت صمدّيت كمال  
 

  شرعش به قّوت احدّيت مؤيَّد است

 عماد شد بنده كمينه درگاه تو
 

  اى كه غالم حمّمد است آزاد بنده

  

  )عماد فقيه كرماىن(

______________________________  
  .35): 21(انبياء  -)1(

  275: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

   تزكيه و طهارت نفس

  :آل عمران كه در جهت تفسري و توضيح آن هستيم مسأله تزكيه استسوره  164خبش دوم آيه 

  »1« »يـَتـُْلوا َعَلْيِهْم آياتِِه َويـُزَكِّيِهمْ 

  .كند پاكشان مى]  هاى فكرى و روحى از آلودگى[خواند و  آيات او را بر آنان مى

وده، حقيقىت است كه مركز قواى حيواىن مراد از نفس در آيات و روايات كه پيامرب عظيم الشأن اسالم مأمور بر تزكيه آن ب
گردند و هوا اجياد  از شهوت و غضب و غرائز و اميال است، كه اگر اين قوا كنرتل و تزكيه نشوند تبديل به هوا مى

  .دهد كند كه دنيا و آخرت انسان را به باد مى هاى عظيمى در عقل و قلب و روح و بدن مى طوفان



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

 

گران، آلودگان، ستمكاران، ظاملان، معتدين، متكّربان، جّباران، تبهكاران، عاصيان، فاسقان، فاجران، كاذبان، خدعه  
  .خاطيان، درنده خويان، جاهالن، ىب خردان، مهه و مهه حمصول و معلول و نتيجه هواى نفسند

غري قابل جرباىن به هاى  غرائز و اميال و شهوات بايد با قواعد تربيىت اسالم و هدايت شارع مقّدس كنرتل گردند، ورنه ضربه
  .سازند انسان و انسانّيت وارد مى

گاه حيات آلوده به  شود و در صورت عدم كنرتل، عرصه در صورت كنرتل شدن، خيمه عدالت در متام جوانب بر پا مى
  .انواع ظلم و ستم و خطا و معصيت و جتاوز و زور گوىي و عناد و قلدرى و هر گونه رذيلىت خواهد شد

______________________________  
  .164): 3(آل عمران  -)1(

  276: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

   جهاد با نفس در كالم بزرگان

  

  :غزاىل گويد

  »1« .ُيْطَلُق النـَّْفُس َعَلى اْجلاِمِع الّصفاِت اْلَمْذُموَمِة أْى القوى احليوانية اْلُمضادَِّة لِْلُقَوى اْلَعْقِليَّةِ 

  .كنند كه رذايل ضّد نريوهاى ملكوتى يعىن نريوهاى حيواىن، در آن اجتماع مى  نفس مهان است

ا در صورت عدم كنرتل افزوده شود جاىي براى حكومت عقل و شرع در ميدان  اگر اين رذايل عالج نشوند و بر قدرت آ
  .ماند حيات باقى منى

جا را  جاىي كه مبارزه با شهوات و غرائز غلط و ىب مسأله كنرتل غرايز و شهوات از اعظم مسائل اهلى و انساىن است تا
  .اند اند و افضل اجلهاد ناميده جهاد اكرب گفته
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َمْرَحباً ِبَقْوٍم َقَضُوا اجلِْهاَد اْألْصَغَر و بَِقَى َعَلْيِهُم اجلِْهاُد : انَّ َرُسوَل الّلِه صلى اهللا عليه و آله بـََعَث َسرِيًَّة فـََلّما َرَجُعوا قالَ 
  يا َرُسوَل الّلِه و َمااجلِْهاُد ْاألْكبَـُر؟: قيلَ . بَـرُ اْألكْ 

  »2« .أْفَضُل اجلِْهاِد َمْن جاَهَد نـَْفَسُه الَّىت بـَْنيَ َجْنبـَْيهِ : ُمثَّ قاَل صلى اهللا عليه و آله. ِجهاُد النـَّْفسِ : قالَ 

اى   آفرين به طايفه: ن رزم برگشتند فرمودندرسول خدا صلى اهللا عليه و آله مجعّيىت را به جبهه جنگ فرستادند، چون از ميدا
است   :جهاد اكرب چيست؟ فرمود! يا رسول اللَّه: گفته شد. كه جهاد اصغر را به سر بردند وىل جهاد اكرب بر عهده آ

  .برترين جهاد، جهاد با شهوات است: سپس فرمود. مبارزه با نفس

______________________________  
  .، به نقل از غزاىل419/ 1: جممع البحرين -)1(

  .20216، حديث 1، باب 163/ 15: ؛ وسائل الشيعة7، حديث 45، باب 65/ 67: حبار األنوار -)2(

  277: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :گويند حكما و عرفاى اهلى مى

يمى و َسُبعى  و شيطاىن از اين تعّلق جهاد با نفس فقط به حلاظ تعّلق آن با جسم و جسمانّيات است، كه اوصاف 
  :آيد پديد مى

يمى    اوصاف 

  »1« »َوالَِّذيَن َكَفُروا يـََتَمتـَُّعوَن َويَْأُكُلوَن َكَما َتْأُكُل اَألنـَْعاُم َوالنَّاُر َمْثوًى َهلُمْ 

ره كه چهارپايان خورند، مهان گونه   دنيايند و مى] كاال و لذت هاى زودگذر[گريى از  و در حاىل كه كافران مهواره سرگرم 
  .خورند و جايگاهشان آتش است مى

َا َولِكنَُّه َأْخَلَد ِإَىل * َواْتُل َعَلْيِهْم نـََبأَ الَِّذي آتـَيْـَناُه آيَاتَِنا فَاْنَسَلَخ ِمنـَْها فََأتْـبَـَعُه الشَّْيطَاُن َفَكاَن ِمَن اْلَغاِوينَ  َنا َلَرفـَْعَناُه ِ َوَلْو ِشئـْ
بُوا ِبآيَاتَِنا َفاْقُصِص ُه َفَمثـَُلُه َكَمَثِل اْلَكْلِب ِإن َحتِْمْل َعَلْيِه يـَْلَهْث َأْو تـَتـْرُْكُه يـَْلَهْث ذِلَك َمَثُل اْلَقْوِم الَِّذيَن َكذَّ اَألْرِض َواتـََّبَع َهَوا

  »2« »اْلَقَصَص َلَعلَُّهْم يـَتَـَفكَُّرونَ 
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ان جدا شد، براى آنان خبوان؛ پس شيطان او را و سرگذشت كسى كه آيات خود را به او عطا كردمي و او عمًال از آن
به وسيله آن ] درجات و مقاماتش را[خواستيم  و اگر مى.* و در نتيجه از گمراهان شد]  تا به دامش انداخت[دنبال كرد 

ى منود؛ هاِى زودگذِر دنياىي متايل پيدا كرد واز هواى نفسش پريو  بردمي، وىل او به امور ناچيز مادى و لذت آيات باال مى
آورد، واگر به حال خودش  اگر به او هجوم برى، زبان از كام بريون مى]  كه[پس داستانش چون داستان سگ است 

   اين داستان گروهى است كه آيات ما را تكذيب كردند؛ پس اين. آورد زبان از كام بريون مى]  باز هم[واگذارى 

______________________________  
  .12): 47(حمّمد  -)1(

  .176 -175): 7(اعراف  -)2(

  278: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .بينديشند]  نسبت به امور خويش[حكايت كن، شايد ]  براى مردم[داستان را 

   اوصاف شيطاىن

  »1« »َأَخاُف اللََّه َربَّ اْلَعاَلِمنيَ ءٌ ِمنَك ِإينِّ  َكَمَثِل الشَّْيطَاِن ِإْذ َقاَل ِلْإلِنَساِن اْكُفْر فـََلمَّا َكَفَر قَاَل ِإينِّ َبرِي

: چون داستان شيطان است كه به انسان گفت] هاى دروغ فريفتند داستان منافقان كه كافران از اهل كتاب را با وعده[
  :هنگامى كه كافر شد، گفت. كافر شو

  .ترسم من از تو بيزارم، من از خدا كه پروردگار جهانيان است، مى

و حقيقت نفس با قطع نظر از اين تعّلق، عقل است و داراى صفات ملكوتى و به اقتضاى سرشت ورنه وجود انسان 
  :خود

  »2« .ما ُعِبَد ِبِه الرَّْمحُن، َواْكُتِسَب ِبِه اْجلِنانُ 

شت به واسطه آن به دست آيد   .آنچه كه خداوند بدان پرستيده شود و 



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

 

يمى و سبعىبايد با عوارض خطرناك و بنيان بركن آن تعّلق كه  شيطاىن است جهاد كرد، تا از شّر حيوانات در  حالت 
اجم و تنازع است   .امان برود و گرنه در اين خانه مهيشه غوغاىي از 

  :گويد سعدى مى

   از كسى معناى

  »3« .َعُدوَِّك نـَْفُسَك الَّىت بـَْنيَ َجْنبَـْيكَ   أْعدى

______________________________  
  .16): 59(حشر  -)1(

  .20288، حديث 8، باب 205/ 15: ؛ وسائل الشيعة8، حديث 4، باب 116/ 1: حبار األنوار -)2(

  .187، 118/ 4: ؛ عواىل الآلىل1، حديث 45، باب 64/ 67: حبار األنوار -)3(

  279: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .ترين دمشن تو، نفس مهيشه مهراه توست دمشن

كم آن كه به هر دمشىن احسان كىن دوست گردد، مگر نفس را كه هر چه احسان بيشرت مناىي به ح: را پرسيدند؟ گفت
  .خمالفت زياده كند

  ىب وصل او ز صحبت جامن خجالت است
 

  جان را هم از مصاحبت تن ماللت است

  بينم از غمش من دامن و دمل كه چه مى
 

  كس را وقوف نيست كه ما را چه حالت است

 كعبه كه باشد دليل مايارب به سوى  
 

  رومي طريق ضاللت است كني ره كه مى

  رسيم رومي به مقصد منى چندان كه مى
 

  ما را از اين ترّدد ضايع خجالت است

 هر درد را كه هست طبيىب كند دوا
 

  درمان درد ما به وصالش حوالت است



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

 

  

  )عماد فقيه كرماىن(

خدا از طريق تعاليم رسول بزرگ اسالم صلى اهللا عليه و آله با هواى نفس مبارزه  چه بسيار قليل و نادرند آنانكه در راه 
  .كنند

لول گفتند ا خيلى مشكل است از عقال بپرسيد تا بگومي: داىن چند نفرند؟ گفت هاى شهر را مى ديوانه: به    .مشردن آ

اّدى و شيطاىن بايد آزاد شد و داراى از گناهان و معاصى و عوارض هواى نفس و خالصه از اين مهه ثقل و سنگيىن م
كشىت در دريا چون داراى ثقل باشد از واژگون شدن، برخاسنت و در معرض موج و باد قرار  . ثقل و سنگيىن معنوى شد

   گرفنت

  280: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اند  غر كه اهل بيت و ائّمه معصومنيآرام است و گر نه مضطرب؛ انسان وقىت به حقايق ثقل اكرب كه قرآن است و ثقل اص
  .ها آرام خواهد بود ها و سيل گردد و در برابر متام حوادث و طوفان ثقيل شد داراى نفس مطمئّنه مى

كه راه رهيدنش معرفت به اوضاع و   -چون از ثقل مادى و بدىن و به خصوص از ثقل معاصى و بارهاى هواى نفس برهى
به معراج معنوى و كشف و  -ت و امامت است و به كارگريى دستورهاى آن منابع اهلّيهاحوال نفس از طريق قرآن و رسال

  .شهود خواهى رسيد

   حكايىت از عّالمه طباطباىي

  :فرمودند عّالمه طباطباىي فيلسوف بزرگ و مفّسر كم نظري مى

كردم، ناگهان ديدم  قرائت مى» ص«خواندم و در مناز پس از محد، سوره مباركه  در مسجد سهله در مقام ادريس مناز مى
ديدم تا پس  اى با بدمن فاصله گرفتم كه او را دورترين نقطه مى از جاى خود حركت كردم وىل بدمن در زمني است، به اندازه

  .از چندى به حال اول برگشتم

  :فرمايد خداوند در قرآن جميد در شأن ادريس مى
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  »1« »َوَرفـَْعناُه َمكاناً َعِليّاً 

  .جايگاه و مقام بلندى ارتقا دادميو او را به 

   درختان عامل ملكوت

  :فرمايند بينايان و بيداران، عارفان و واهلان و واصالن و عاشقان بر اساس حقايق قرآنّيه و معارف اهلّيه مى

  :عامل ملكوت را دو درخت است

______________________________  
  .57): 19(مرمي  -)1(

  281: ، ص2 ، جتفسري و شرح صحيفه سجاديه

   شجره طوىب - 1

   شجره زّقوم - 2

هاى درخت طوىب است و هر يك از  اى از شاخه هاىي به دنيا دارند، هر يك از حسنات اخالقى شاخه هر يك شاخه
  .هاى درخت زّقوم اى از شاخه رذايل اخالقى شاخه

نفس را ميدان تاخت و تاز قرار دهند بدون انسان اگر به مبارزه با هواى نفس برخنيزد و بگذارد شهوات و غرايز رذايل، 
شك هر يك از رذايل تبديل به ُخلق يا ملكه و رنگ ثابت شود و در حقيقت ريشه در ذات دوانده بلكه عني ذات گردد، 

داستان در . اى از آن درخت گشته و پس از مجع شدن بساط عامل، هيزم ثابت جهّنم شود آنوقت است كه انسان شاخه
  .اين قرار استحسنات هم از 

  :شريف آمده »كاىف« در

َوالشَّحُّ َشَجَرةٌ ِىف النّاِر، . يُْدِخَلُه اْجلَنَّةَ   السَّخاءُ َشَجَرٌة ِىف اْجلَنَِّة، َفَمْن كاَن َسِخيا أَخَذ ِبُغْصٍن ِمْنها، فـََلْم يـَتـْرُْكُه ذِلَك اْلُغْصُن َحّىت 
  »1« .يُْدِخَلُه الّنارَ   َلْم يـَتـْرُْكُه َحّىت َفَمْن كاَن َشحيحاً أَخَذ ِبُغْصٍن ِمْنها، فَـ 
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شت است، سخى شاخه شت  سخاوت درخىت در  اى از آن را در دست جان دارد، آن شاخه وى را رها نكند تا وارد 
اى از اوست، آن شاخه او را رها نكند تا وى را داخل در  و خبل درخىت در جهّنم است، خبيل آوخيته به شاخه. منايد

  .كند  جهّنم

سوزاند و هم آتش به خرمن زندگى و  آن كه دچار هواى نفس و رذايل اخالقى است، آتشى است كه هم خود را مى
شود كه براى مهار كردن  و از مهني جا عظمت رسالت رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله روشن مى. اندازد حقوق ديگران مى
   و خاموش منودن

______________________________  
  .170/ 1: ؛ جمموعة ورام422/ 5: ؛ تفسري الثعالىب16208، حديث 391/ 6: كنز العمال  -)1(

  282: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :اين آتش كه در تنور نفس است آمده كه

  »1« »َويـُزَّكيِهمْ 

  .پاكشان كند]  هاى ظاهرى و باطىن از آلودگى[و 

د به حقيقت و واقعّيت يعىن به حّق و قيامت و انبيا و امامان و قرآن آشنا شد و براى جنات وجود از شّر هواى نفس باي
  :اند به آن منابع عاىل عشق ورزيد و به اطاعت از دستورهاى آن منابع اهلّيه برخاست، كه حكما فرموده

است، عشق حقيقى چنانكه عشق ماّدى يا جمازى سبب خروج جسم از عقيمى وموّلد فرزند و مايه بقاى نوع و نسل «
هم روح را و عقل را از عقيمى و بسته بودن در آورده، مايه ادراك اشراق و دريافت زندگى جاويد يعىن نيل به معرفت مجال 

  »2« ».حقيقت و خري مطلق و زندگى روحاىن است

   درد گناه

درد باعث هالكت انسان و از درد گناه و معصيت، درد خطا و اشتباه، بسيار درد بد و سنگيىن است و طول زماىن اين 
  .بني رفنت خري دنيا و آخرت آدمى است

  :فرمايد امريمؤمنان عليه السالم مى
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  »3« .اْلَمْوِت و َكفى ِمبا َسَلَف تـََفكُّراً وََكفى ِباْلَمْوِت واِعظاً  ال َوَجَع أْوَجُع ِلْلُقُلوِب ِمَن الذُّنُوِب و الَخْوَف أَشدُّ ِمنَ 

باشد، چيزى چون انديشه در حوادث   تر از گناهان نيست و ترسى شديدتر از ترس از مرگ منى دردناكها  دردى براى دل
   گذشته انسان را كفايت

______________________________  
  .129): 2(بقره  -)1(

  .186: هزار نكته -)2(

  .20584، حديث 40، باب 304/ 15: ؛ وسائل الشيعة25، حديث 137، باب 342/ 70: حبار األنوار -)3(

  283: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .كند و مرگ براى بيدارى انسان از خواب غفلت كاىف است منى

تر از درد  درد ظاهرى قلب كشنده انسان است، و درد باطىن حمصول و معلول گناه است و بدون شك درد معنوى كشنده
  .ماّدى است

ِْم َمَرٌض فـَزَاَدُهُم    »1« »الّلُه َمَرضاً ِىف قـُُلِو

  .است، پس خدا به كيفِر نفاقشان بر بيماريشان افزود]  سخىت از نفاق[دِل آنان بيمارِى 

ماند وىل  انديشه در احوال خود كه عمر در چه گذشت و تفكر در احوال ديگران و فكر در اين كه لّذت گناه باقى منى
ى آخرت و انديشه در مرگ آرزو داران پيش از رسيدن به تبعات و آثار آن باقى است، تفكر در فناى دنيا و بقا

  .آروزهايشان و حسن عاقبت صاحلان و حمسنان و سوء عاقبت ظاملان و متجاوزان، عبادت بزرگ است

كيفّيىت كه   -امام باقر عليه السالم به نقل از پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله روايت مهّمى را در كيفيت مردن مردم
  :فرمايد كه رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود نقل مى -لول عقايد و اخالق و اعمال آنان استحمصول ومع

ؤِمُن، اذا ماَت اْسَرتاَح ِمْن الدُّنيا وَبالئِها، وامَّا اّلذي اراَح . واِحٌد أراَح، َوآَخُر اْسَرتاحَ : النَّاُس اثنانِ 
ُ
فاّما الذى اْسَرتاَح َفامل

  »2« .اراَح الشََّجَر َوالدَّوابَّ وََكثرياً ِمَن النَّاسِ  َفاْلكاِفُر اذا ماتَ 
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شود مؤمن  اّما آن كه راحت مى. شود منايد و ديگرى راحت مى يكى راحت مى: اند مردم در جهت مرگ بر دو دسته
ريد منايد كافر است، چون مب اّما آن كه راحت مى. رهد هايش مى است، چون مبريد از دنيا و باليش و تنگى و سخىت

  .منايد درخت و جنبنده و بسيارى از مردم را با مرگ خودش راحت مى

______________________________  
  .10): 2(بقره  -)1(

  .21، حديث 39/ 1: ؛ اخلصال1، حديث 6، باب 151/ 6: حبار األنوار -)2(

  284: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ما از خدمت به كافر ناراحتيم، چون كافر مبريد درخت و جنبنده از مرگش : گويند درخت و جنبنده به زبان حال مى
  .هايش كه معلول ىب ديىن و ىب خربى اوست شوند و انسان هم از مزامحت راحت مى

   نفس در كالم رسول خدا صلى اهللا عليه و آله

  :دهدر زمينه نفس حديثى بسيار جالب به مضمون زير از رسول خدا در جوامع حديث روايت ش

يا َرُسوَل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله َكْيَف الطَّريُق إىل َمْعرَِفِة : َدَخَل َرُجٌل َعلى َرُسوِل الّلِه صلى اهللا عليه و آله اْمسُُه ُجماِشُع َفقال
  .َمْعرَِفُة النـَّْفسِ : احلَْقِّ؟ َفقالَ 

  .ُخماَلَفُة النـَّْفسِ : احلَْقِّ؟ قالَ َكْيَف الطَّريُق إىل ُموافـََقِة ! يا َرُسوَل اللَّهِ : َفقالَ 

  .َسَخُط النـَّْفسِ : َفَكْيَف الطَّريُق إىل ِرَضا احلَْقِّ؟ قالَ ! يا َرُسوَل اللَّهِ : َفقالَ 

  .َهْجُر النـَّْفسِ : َفَكْيَف الطَّريُق إىل َوْصِل احلَْقِّ؟ قالَ ! يا َرُسوَل اللَّهِ : َفقالَ 

  .ِعْصياُن النـَّْفسِ : الطَّريُق إىل طاَعِة احلَْقِّ؟ قالَ  َفَكْيفَ ! يا َرُسوَل اللَّهِ : َفقالَ 

  .ِنْسياُن النـَّْفسِ : َفَكْيَف الطَّريُق إىل ذِْكِر احلَْقِّ؟ قالَ ! يا َرُسوَل اللَّهِ : َفقالَ 

  .التَّباُعُد ِمَن النـَّْفسِ : َفَكْيَف الطَّريُق إىل قـُْرِب احلَْقِّ؟ قالَ ! يا َرُسوَل اللَّهِ : َفقالَ 



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

 

  .اْلَوْحشةُ ِمَن النـَّْفسِ : َفَكْيَف الطَّريُق إىل اْنِس احلَْقِّ؟ قالَ ! يا َرُسوَل اللَّهِ : قالَ فَ 

  »1« .اْالْسِتعانَُة بِاحلَْقِّ َعَلى النـَّْفسِ : َفَكْيَف الطَّريُق إىل ذِلَك؟ قالَ ! يا َرُسوَل اللَّهِ : َفقالَ 

راه رسيدن به معرفت حق چيست؟ : اهللا عليه و آله عرضه داشت مردى به نام جماشع به حمضر مبارك رسول اسالم صلى
  .شناخت نفس: پيامرب فرمودند

______________________________  
/ 11: ؛ مستدرك الوسائل1، حديث 246/ 1: ؛ عواىل الآلىل23، حديث 45، باب 72/ 67: حبار األنوار -)1(

  .12643، حديث 1، باب 138

  285: ، ص2 ، جتفسري و شرح صحيفه سجاديه

  .خمالفت با نفس: راه موافقت با حق چيست؟ حضرت فرمودند: گفت

  .خشمگني بودن بر نفس: راه حتصيل خشنودى حق كدام است؟ فرمود: عرضه داشت

  .دورى از نفس: راه رسيدن به وصال حق چيست؟ فرمود: پرسيد

  .روى گرداندن از نفس: راه طاعت حق كدام است؟ فرمود: گفت

  .فراموشى نفس: ياد حق كدام است؟ فرمودراه : گفت

  .فاصله داشنت با نفس: طريق قرب حق چيست؟ فرمود: پرسيد

  .وحشت از نفس: راه انس با حق چيست؟ فرمود: عرضه داشت

  .يارى جسنت از حق عليه نفس: راه به دست آوردن اين مهه كدام است؟ فرمود: گفت

  اى دولت آستانه صاحبدالن كجاست
 

  حرم و قبله و دعاست كاجنا مقابل
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  ما دردمند و تنگدل و خسته خاطرمي
 

  انفاس روح پرور اهل صفا كجاست

  پاى طلب گشاده و بر بسته چشم عيب
 

  تا اين قدم كه دارد و تا اين نظر كراست

  يا ما ِگليم و صحت اين زمره مهچو ُگل
 

  يا خود مسيم و ّمهت اين فرقه كيمياست

  گداىي غريب نيست  در راه عشق رسم
 

  سلطان اگر به كوى حمبت رسد گداست

  هر طاعىت كه عّلت ُعجب است و معصيت
 

  هر نعمىت كه موجب كفران بود بالست

  

  )عماد فقيه كرماىن(

  286: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

   راه رسيدن به واليت

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

َوالّلِه إّىن َالِحبُُّكْم و اِحبُّ : َحىتَّ انـْتَـَهْينا إىل اْلَقْربِ و اْلِمْنَربِ و إذا اناٌس ِمْن أْصحاِبِه، فـََوَقَف َعَلْيِهْم َفَسلََّم و قالَ ُكْنُت َمَع أىب 
  »1« .بِاْلَورٍَع َواْالْجِتهادِ رَحيُكْم و َأْرواَحُكْم، َفأعيُنونا َعلى ذِلَك ِبَورٍَع َواْجِتهاٍد، فَإنَُّكْم َلْن َتناُلوا َواليـََتنا إّال 

با پدرم حضرت باقر عليه السالم بودم تا كنار قرب ومنرب رسول خدا رسيدمي، در آن هنگام گروهى از ياران پدرم در آن جا 
ارم، مشا و بوى مشا و روح مشا را دوست د! و اللَّه قسم: بودند، امام باقر باالى سرشان ايستاد و به آنان سالم داد و فرمود

ما را در اين دوسىت با پاكدامىن و كوشش در راه حق براى رسيدن به رشد و كمال يارى كنيد كه جز با پارساىي و كوشش 
  .رسد در راه حمبوب كسى به واليت ما منى

اش ورع و تقوا و پاكى و طهارت قلب است ثابت ماندن در صراط  آرى، بدون مبارزه با هوا و غلبه بر نفس كه نتيجه
  .است كه هر كس خارج از اين صراط است يا مغضوب است يا گمراه» أنعمت عليهم«قيم امكان ندارد، صراطى كه مست

  »2« »نُوٍر ِمن رَبِِّه فـََوْيٌل لِْلَقاِسَيِة قـُُلوبـُُهم ِمن ِذْكِر اللَِّه أُولِئَك ِيف َضَالٍل ُمِبنيٍ   أََفَمن َشرََح اللَُّه َصْدَرُه ِلِإلْسَالِم فـَُهَو َعَلى
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ره مند از نورى از سوى پروردگار خويش است ]  پذيرفنت[اش را براى  آيا كسى كه خدا سينه مانند  [اسالم گشاده است و 
  هايشان از ياد كردن خدا پس واى بر آنان كه دل] اش از پذيرفنت اسالم تنگ است؟ كسى است كه سينه

______________________________  
  .90/ 2: ؛ جمموعة ورّام101/ 1: ؛ ارشاد القلوب، ديلمى1522، حديث 722: ىاألماىل، شيخ طوس -)1(

  .22): 39(زمر  -)2(

  287: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .سخت است، اينان در گمراهى آشكار هستند

   تزكيه نفس

گناه و معصيت . اند كردهآنچه باعث روشناىي دل است در اسالم بيان شده و هر آنچه عّلت كدورت قلب است باز گو  
و رها كردن نفس، زمينه ساز سياهى قلب، و مبارزه با هوا و هوس و اميال و شهوات غلط، عّلت جتّلى نور رّب در عرش 

  .دل است

تصفيه و تزكيه نفس كه باعث نورانّيت دل و روشناىي جان است از اهّم وظايف پيامرب بزرگ اسالم صلى اهللا عليه و آله 
  .حضرت در اين زمينه تا مرز ايثار جان اقدام به پياده منودن آن وظيفه و مسئولّيت كردبود، كه آن 

اد  او خري و شّر نفس را براى مردم بيان كرد و راه آراسنت نفس را به خري و پرياسنت اين حقيقت را از شر پيش پاى مردم 
اى منونه آنان را نداشته و  كند كه هيچ مدرسه ت مىو در اين مدرسه مردان و زناىن را تربيت كرد و در بسرت تاريخ تربي

  .ندارد

خداوند مهربان در تعريف . او با كتاىب مبعوث به رسالت شد كه آن كتاب شفا خبش دردهاى قلىب و نفسى و عقلى بود
  :فرمايد آن كتاب مى

  »1« » الصُُّدوِر َوُهدًى َوَرْمحٌَة ِلْلُمْؤِمِننيَ يَا أيـَُّها النَّاُس َقْد َجاَءْتُكم َمْوِعَظٌة ِمن َربُِّكْم َوِشَفاءٌ ِلَما ِيف 

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
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   يـَْهِدى ِبِه الّلُه َمِن اتـََّبَع ِرْضَوانَهُ * َتاٌب ُمِبنيٌ َقْد َجاءَُكم ِمَن الّلِه نُوٌر وَكِ 

______________________________  
  .57): 10(يونس  -)1(

  288: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »ُمْسَتِقيمٍ ِصرَاٍط   ُسُبَل السََّالِم َوُخيْرُِجُهم ِمَن الظُُّلَماِت ِإَىل النُّوِر ِبِإْذِنِه َويـَْهِديِهْم ِإَىل 

كساىن را كه از ]  نور و كتاب[خدا به وسيله آن .* ترديد از سوى خدا براى مشا نور و كتاىب روشنگر آمده است ىب
ِى جهل، كفر، شرك [ها  كند و آنان را به توفيق خود از تاريكى خشنودى او پريوى كنند به راههاى سالمت راهنماىي مى

  .كند آورد و به جانب راه راست هدايت مى بريون مى]  رفت، اميان و عمل صاحلمع[به سوى روشناىيِ ]  و نفاق

ها را  ها را روشن و نفوس را تزكيه و سينه ها را نوارىن و قلب رسول بزرگوار اسالم صلى اهللا عليه و آله به وسيله قرآن جميد دل
از بيابان نشينان ابوذر و از غري عرب سلمان و از گان بالل و از ميان بردگان ُصَهيب و  شفا داد، او از ميان سياه چهره

  .طايفه زنان خدجيه و زهرا و زينب ساخت

   معراج آدمّيت و انسانّيت

  :آورده »انسان كامل«  در كتاب

  :معراج آدمّيت و انسانّيت باچهار چيز ميّسر است

  .قرآن، كلمات انبيا و امامان و اوليا: معارف اهلّيه - 1

  .اقوال نيك - 2

  .افعال نيك - 3

  .اخالق حسنه - 4

  :اند آيد به قدرى مهّم است كه گفته و اين چهار كه از طريق مبارزه با هوا و هوس و جهاد با نفس به دست مى
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______________________________  
  .16 -15): 5(مائده  -)1(

  289: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ر كه دارد آدمى است و هر كس اين چهار را به كمال برساند انسان كامل هر كه اين چهار را ندارد آدمى نيست و ه
  .است

چون به دنبال شناخت حقايق قرآنّيه ومعارف اهلّيه رفىت و از آن دو منبع يعىن كتاب و حديث كسب نور كردى و به 
رسول اعظم فراهم آورده  عبادت و اطاعت قيام منودى زمينه مبارزه با هوا و هوس و تزكيه نفس را به كمك حق و رسالت

و به انتظار باش كه نورى كه حمصول اين مبارزه است متام شئون حيات و جوانب وجودت را روشن كند، نورى كه رسول 
  :بزرگ صلى اهللا عليه و آله از خداوند عّز وجّل درخواست داشت

راً و ىف َمسْعى نُوراً و َعْن َمييىن نُوراً و َعْن َيسارى نُوراً و ِمْن فـَْوقى الّلُهمَّ اْجَعْل ىل ىف قـَْلىب نُوراً َوىف ِلساىن نُوراً و ىف َبَصرى نُو 
  »1« .نُوراً َوِمْن َحتْىت نُوراً َوِمْن أَمامى نُوراً و ِمْن َخْلفى نُوراً، َواْجَعْل ىل ىف نـَْفسى نُوراً و أْعِظم ىل نُوراً 

راستم، از چپم، از باالى سرم، از زير پامي، از پيش رومي، از پشت ام، درگوشم، از  پروردگارا در قلبم، در زبامن، در ديده
  .سرم و در نفسم نور قرار بده و اين نور را براى من عظيم گردان

  :گويند عرفا مى

مراد از اين نور، قرآن و توفيق خاّص اهلى است و مقصود پيامرب صلى اهللا عليه و آله از اين درخواست اين است كه قرآن 
آن و سرّالسّر قرآن و حقيقت آيات، متام جوانب وجودش را پر كند، كه اين خواسته در ازل مورد اجابت قرار  و باطن قر 

  .گرفت و به نزول قرآن جتّلى آشكار كرد

ن انس نثارى بفرست   روضه را از 
 

  يعىن از خاك در خويش غبارى بفرست

  

______________________________  
  .3388/ 4: ؛ ميزان احلكمة182 /2: صحيح مسلم -)1(
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شت   تا دگر عطر فروشى نكند باد 
 

ارى بفرست   بانسيم سحرى بوى 

  جامن از باده دوشينه تو خممور است
 

  زان معّطر قدحش دفع مخارى بفرست

  

  )عماد فقيه كرماىن(

  :امري املؤمنني عليه السالم فرمود

  »1« .اْلعاِرُف َمْن َعَرَف نـَْفَسُه فَأْعتَـَقها و نـَزََّهها َعْن ُكلِّ ما يـُْبِعُدها

عارف كسى است كه نفس خود و عوارضش را از شّر و خري شناخته باشد و آن را از مجيع شرور و رذايل آزاد منوده و 
  .كند حفظ منوده باشد تصفيه كرده و وى را از آنچه از خدايش دور مى

  يخ داناى مرشد شهابمرا ش
 

  دو اندرز فرمود در روى آب

  يكى آن كه در نفس خودبني مباش
 

  يكى آن كه در خلق بدبني مباش

  

چون نفس را بشناسى از خودّيت و خودبيىن جنات پيدا كىن و در راه صالح و اصالح آن با كمك قرآن و رسالت و 
مملوك حق و امانت جناب او در دست توست و بر توست كه اين امانت امامت برخيزى و به اين نتيجه برسى كه نفس، 
  .را از شّر غوالن و طاغوتيان و رذايل حفظ مناىي

گذارند  مهه موانعى هستند بني نفس و بني حق، كه منى... خودبيىن و خود خواهى و ُعجب و كرب و حرص و خبل و 
  .فيوضات ربّانّيه و نفحات رمحانّيه به نفس برسند

   در كالم ميبدى نفس
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  :آورده »فتح ثالث« ميبدى در

______________________________  
  .69/ 1: ؛ هزار نكته4841، حديث 239: غرر احلكم -)1(

  291: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

م زده گل آلود كن شيخ سعدالدين محوى سواره به رودخانه رسيد، اسب از آب منى ند، در حال گذشت، امر كرد آب را 
چون مرض خودبيىن و خود خواهى عالج شود . توانست كرد ديد از اين وادى عبور منى تا خود مى: فرمود. اسب عبور كرد

و حالت خداجوىي و خداخواهى پديد آيد، حركت نفس به سوى مقام قرب و لقا با كمك طاعات و عبادات آغاز 
  :فرمايد م مىرسد كه امام صادق عليه السال شود و به جاىي مى مى

ا   »1« .انَّ ُروَح اْلُمْؤِمِن َألَشدُّ اتِّصاًال ِبُروِح الّلِه ِمِن اّتصاِل ُشعاِع الشَّْمِس ِ

  .اّتصال روح مؤمن به روح خدا از اّتصال شعاع آفتاب به آفتاب شديدتر است

   وصف عارفان در روايات

  

  :فرمايد مى» ج البالغه«در  امري املومنني عليه السالم در وصف صاحبان عرفان و فضيلت

  »2« .َصِحُبوا الدُّنْيا بِأْبداٍن أْرواُحها ُمَعلََّقةٌ ِباْلَمَحلِّ اْألْعلى

  .با بدن در دنيايند، وىل روح آنان تعّلق به حمّل اعلى دارد

دهند حمض او  مىخواهند و آنچه اجنام  اند، آنچه مى اين گونه نفوس نسبت به حق و اوامر و نواهى حق در حالت تسليم
  .و براى او و به خاطر او و براى رسيدن به قرب و لقاء و وصال اوست

  :فرمايد امام باقر عليه السالم مى
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  :گروهى به رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله گذشتند، عرضه داشتند

______________________________  
  .32: ؛ االختصاص، شيخ مفيد4، حديث 166/ 2: الكاىف -)1(

  .247: ؛ األماىل، شيخ مفيد4، حديث 2، باب 188/ 1: ؛ حبار األنوار147حكمت : ج البالغه -)2(

  292: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :ما انـُْتْم؟ فقالُوا َحنَْن ُمؤِمُنوَن، قالَ : السالم عليَك يا رسول اللَّه، َفقاَل صلى اهللا عليه و آله

: الرِّضا ِبَقضاِء اللَِّه َوالتـَّْفويُض اَىل اللَِّه والتَّْسليُم ِالْمِر اللَِّه، فقاَل َرسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله: قالواَفما َحقيقُة امياِنُكْم؟ 
ُنوا ما الَتْسُكُنوَن َوال جتَْ  َمُعوا ما التَأُكُلوَن واتـَُّقواللََّه ُعَلماءُ حكماءُ كاُدوا اْن َيُكونُوا ِمَن اِحلْكَمِة انِبياَء، فَاْن ُكْنُتْم صاِدقَني َفال تـَبـْ

  »1« .الَْيِه تـُْرَجُعونَ   اّلذى

رضايت و : حقيقت اميان مشا چيست؟ گفتند: اهل اميان، فرمود: كيستيد، گفتند: سالم بر تو اى رسول خدا، فرمود
  .حقهاى  خشنودى به احكام و قضاى اهلى و واگذارى امر خود به حضرت او و تسليم در برابر فرمان

اگر در گفتار خود راستگوييد، بناىي كه . خواهند مهچو انبيا باشند اينان اهل علم و حكمتند و گوىي از حكمت مى: فرمود
گرديد پرهيز   خواهيد خبوريد مجع نكنيد و از خداىي كه به او باز مى خواهيد در آن سكونت كنيد نسازيد و چيزى كه منى منى

  .كنيد

است كه حقايق قرآنّيه و معارف اهلّيه در آن جتّلى كند و راهى براى تزكيه و تصفيه آن جز اين  تصفيه و تزكيه نفس به اين
رسد و چيزى از شهوات و متايالت و غرايز آن جلودار  بدون اسالم و اميان و احسان نفس به جاىي منى. وجود ندارد

  .نيست

چون رسول خدا صلى اهللا عليه و آله در حّجة  :كند كه شيخ طوسى از حضرت باقر عليه السالم روايت مى »اماىل«
  :الوداع از كار حج بپرداخت و بر راحله خود نشست فرمود

و   اْإلْسالُم ُعْرياٌن و لِباُسُه التـَّْقوى: َوَما اْإلْسالُم؟ فقال! فقال يا َرُسوَل الّلهِ : َفقاَم إليه أبُوَذرٍّ . الَيْدُخُل اْجلَنََّة إّالَمْن كاَن ُمْسِلماً 
يُن و َمثَرُُه اْلَعَمُل الّصاِلُح و ِلُكلِّ َشىْ     ٍء أساٌس و أساسُ  زيَنُتُه احلَْياُء، َوِمالُكُه اْلَورَُع و َكمالُُه الدِّ
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______________________________  
  .1، حديث 53/ 2: ؛ الكاىف8، حديث 14، باب 286/ 64: حبار األنوار -)1(

  293 :، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .اْإلْسالِم ُحبُّنا أْهَل اْلبَـْيتِ 

شت منى اسالم عريان است، لباسش تقوا، : اسالم چيست؟ فرمود! يا رسول اللَّه: ابوذر پرسيد. شود مگر مسلمان وارد 
اى است و پايه اسالم عشق  اش عمل صاحل است؛ و براى هر چيزى پايه زينتش حيا، قوامش پارساىي، كمالش دين و ميوه

  .به ما اهل بيت است

  :كند ابو محزه مثاىل در مسأله كمال نفس، از حضرت باقر عليه السالم روايت مى

َقَدِمِه   اميانِِه، َوُحمَِّصْت َعْنُه ذُنوبُُه َوَلِقَى َربَُّه َوُهَو َعْنُه راٍض َوَلْو كاَن فيما بـَْنيَ قـََرِنِه اىل  اربٌع َمْن ُكنَّ فيِه َكُمَل اسالُمُه، وأُعَني َعلى
نـَْفِسِه للَِّه وِصْدُق الِلسان َمع الناِس واحلياءُ ِممّا يـَْقَبُح عنداللَّه وعند   الَوفاءُ ِمبا َجيَْعُل َعلى: ذنوٌب َحّطَها اللَُّه تعاىل َعْنُه َوِهىَ 

  »2« .الناس وحسن اخلُْلِق مع األْهِل والناسِ 

انش كمك شده، گناهانش حمو گشته و خدا را مالقات چهار حقيقت در هر كه باشد اسالمش كامل است و بر امي
ا  مى كند در حاىل كه جناب او از وى راضى و خشنود است و چنانچه از سر تا قدمش گناه باشد حضرت رّب العزّه آ

  :ريزد اش مى را از پرونده

اده است  هداتى كه با خداوند منوده مانند نذر و عهد و قسم و ساير تع(وفا به آنچه كه براى خداوند بر عهده خود 
   ، راستگوىي با مردم، حيا از آنچه)است

______________________________  
  .126، حديث 84: ؛ األماىل، شيخ طوسى27، حديث 27، باب 379/ 65: حبار األنوار -)1(

  .319، حديث 189: ؛ األماىل، شيخ طوسى10016، حديث 93، باب 462/ 8: مستدرك الوسائل -)2(
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  .نزد حق و خلق قبيح است، خوشروىي با زن و فرزند و مردم
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   صفات خوب انسان

  :آمده است كه »آداب النفس«  در كتاب

  :انسان خوب چهار صفت دارد«

  .عّفت نفس، پرهيزكارى و تقوا، زهد در ُحطام دنيا، ورع از معصيت

و با شيطان بريوىن رفاقت و مهنشيىن مكن، مهيشه با اين دو از در خمالفت برآ؛ كه نود با نفس سركش و اميال و شهواتش 
  .گشايند تا در مرحله صدم تو را به دام بيندازند و نه دِر خري به رويت مى

 اگر به دنيا خبوانندت بگو فاىن است، اگر به شهوات غلط دعوتت كنند بگو ندامت است، اگر به كرب خواندند به اّول و
آخر نظر كن كه نطفه و جيفه است، اگر به خودبيىن خبوانند به حقيقت بنگر كه چيزى از تو نيست، مالك خداست و 

  .تو با متام هوّيت و هسىت مملوكى

  :گويد يكى از عرفا مى

ه اى از بندگان حق را شنيدم، براى ديدارش شتافتم، چون به او رسيدم با او حرف زدم جواب نداد، دوبار  وصف بنده
مرا : به حّق معبودت به من نظر كن، نظر كرد، ابروهايش به چشمش افتاده بود، گفتم: سخن گفتم جواب نداد، گفتم

روزى را در خدمت او به سر بردم دو كلمه . كشد وصّيىت كن، اشاره كرد از حرف زدن معذورم كه حرف ما را به گناه مى
  :از وى شنيدم

  .است با غري چكار داردعجب دارم از كسى كه باتو مأنوس  - 1

  !داند خزانه مهه چيز نزد توست چرا به غري تكيه و توكل دارد؟ عجب دارم از كسى كه مى - 2

اين بزرگوار چند سال است مقيم اين ناحيه : برگشتم به قريه رسيدم، به مردم گفتم. هيمن دو كلمه مرا بس است: گفتم
   چرا با من: نود سال، گفتم: است؟ گفتند

  295: ، ص2 شرح صحيفه سجاديه، ج تفسري و

  »1« ».پنجاه سال است غري حرف خدا از او سابقه حرف زدن ندارمي: حرف نزد؟ گفتند
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   مراحل نفس در كالم امرياملؤمنني عليه السالم

: كدام نفس را؟ عرض كرد: نفس را براى من تعريف كن، حضرت فرمود: كميل به امري املؤمنني عليه السالم عرضه داشت
  :براى نفس چهار مرحله است: ر چند نفس دارمي؟ فرمودمگ

   ناميه نباتيّه - 1

   حّسّيه حيوانّيه - 2

   ناطقه قدسّيه - 3

   كلّيه اهليّه  - 4

  .ماسكه، جاذبه، هاضمه، دافعه، مربيّه: براى ناميه پنج قدرت است - 1

  .استترين نفس به حيوان  و اين شبيه. زياد شدن، كم شدن: و داراى دو خاصيت است

  .خوشى، غضب. و داراى دو خاصيت است. مسع، بصر، شّم، ذائقه، المسه: حّسّيه حيوانّيه پنج قّوه دارد - 2

  .فكر، ذكر، علم، حلم، نباهت: ناطقه قدسّيه پنج صفت دارد - 3

را دو خاصيت  و وى. بقاى در فنا، نعيم در شقا، عّز در ُذّل، فقر در غنا، صرب در بال: كلّيه اهلّيه پنج قدرت دارد  - 4
هدف رسالت اين است كه نفس را از حالت نامى و حيواىن به سوى كلّيه اهلّيه برساند و اين  »2« .رضا، تسليم: است

  -يعىن آراسته شدن به فضايل و پرياسته شدن از رذايل - جز با تزكيه

______________________________  
  .58: آداب النفس -)1(

  .111/ 3: ؛ تفسري الصاىف113/ 10: ؛ مستدرك سفينة البحار85 -84/ 58: حبار األنوار -)2(
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  .ميّسر نيست
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اگر نفس باتزكيه مهار نشود، در مسأله مال دنيا دچار حرام خورى، در مسأله شهوت گرفتار انواع معاصى و در مسأله 
  .شود ق يك ملت مىحكومت دچار غصب حق ذى حق و پاميال كردن حقو 

   داستاىن عجيب از فضيل و هارون

در طواف بيت ملخى را لگد مال كرد . هارون در كمال قدرت وسطوت و در عني كرب و خنوت با مجعى به حج آمده بود
  .دانست در حاىل كه حكمش را منى

. ا او را به حضورش بياوردجهت يافنت حكم مسأله مأمون را نزد وى فرستاد ت. شنيد فضيل عياض در مسجداحلرام است
گويد چند حلظه نزد ما بيا، فضيل جواب مأمون را  خليفه سالم دارد و مى: مأمون نزد فضيل آمد و پس از سالم گفت

  !آورد مرا نزد كسى فرستادى كه تو را به حساب منى: نداد، مأمون بازگشت و گفت

! اى فضيل: چون به فضيل رسيد گفت. شت افتادندهارون با غصب و خشم حركت كرد، در حاىل كه اطرافيانش به وح
ام،  من در حال احرام و طواف ملخى را لگد كرده! واجب است نزد ما آىي و حّق ما را بشناسى، آخر ما حاكم مشاييم

بر چوپان واجب ! پرسى چه چوپاىن هسىت كه از گوسپند مسأله مى: حكمش چيست؟ فضيل بلندبلند گريه كرد و گفت
سپندان را امن كند، غذاى نيكو فراهم آورد، آب شريين بدهد، تو كه از يك مسأله دين عاجزى، چه چوپاىن است حمّل گو 

  »1« !برى؟ هسىت واين گله را كجا مى

   اى بس عجيب در وضع امرياملؤمنني عليه السالم نكته

  :گويد يكى از اصحاب مى

______________________________  
  .48: آداب النفس -)1(

  297: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

   شنيده بودم آيه شريفه

  »1« »أمَّْن ُهَو قاِنٌت آناَء اللَّْيلِ 
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رت است كننده آيا چنني انسان كفران[ يا كسى كه در ساعات شب به سجده و قيام و عبادتى خالصانه مشغول ]  اى 
  .است

وقت مغرب با ياران خود مناز خواند و پس از . شم خود ببينمدر شأن على است، رفتم تا حسنات و عبادات او را به چ
اى از شب، او را در قرآن و مناز  تعقيبات به مناز عشا پرداخت، آنگاه با اجازه آن حضرت به منزلش رفتم، قسمت عمده

پس از . دديدم، صبح منازش را در مسجد به مجاعت جباى آورد، سپس به كار مردم پرداخت تا وقت مناز ظهر و عصر آم
  :فرمود! به او گفتم به روز و شب آسايش ندارى. فريضه ظهر و عصر دوباره تا شب به كار مردم پرداخت

اگر روز بياسامي كار رعّيت ضايع شود، اگر شب بياسامي قيامت خودم ضايع گردد، پس روْز مهّم مردم را اجنام دهم و 
راضيه مرضيّه، اين است حمصول و نتيجه نفس تصفيه شده آرى، اين است صاحب نفس زكّيه  »2« .شب مهّم خودم را

  .واين است آن كه قرآن جميد نفس او را نفس پيامرب خوانده است

  رومى نشد از سّر على كس آگاه
 

  آرى، نشد آگاه كس از سّر اله

  يك ممكن و اين مهه صفات واجب
 

  ال حول و ال قوَّةاّال باللَّه

  

   نفساىنآثار حسنات و سّيئات 

   حسنات نفسّيه كه در قرآن جميد و معارف اسالمى مطرح است موجد نورانّيت

______________________________  
  .9): 39(زمر  -)1(

/ 1: ؛ روضة الواعظني14، حديث 282: شيخ صدوق: ؛ األماىل3، حديث 101، باب 13/ 41: حبار األنوار -)2(
117.  
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  :قلب و استحكام اميان و سيّئات نفسّيه موجب ظلمت دل و سسىت رشته عقيده و خمّرب عمل است
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  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

ْلِب و َوْهناً ِىف اْلَعَمِل و َشْيناً ِىف َوَوَجْدُت اخلَْطيَئة َسواداً ِىف اْلقَ . َوَجْدُت احلََْسَنَة نُوراً ِىف اْلَقْلِب َوزَيْناً ِىف اْلَوْجِه َوقـُوًَّة ِىف اْلَعَملِ 
  »1« .اَلَوْجهِ 

و گناه و سيّئه را ظلمىت در دل و باعث سسىت در . حسنه را نورى در قلب و آبروىي در چهره و قدرتى بر عمل يافتم
  .عمل صاحل و عّلت آبرو ريزى ديدم

ُحْسُن اْخلُْلِق و التَّواُضُع و الصَّبـُْر َعَلى : َحَسَنٍة أْفَضُل ِعْنَد اللَِّه؟ قالَ  أىُّ : َسَأَل َرُجٌل َرُسوَل الّلِه صلى اهللا عليه و آله َفقالَ 
  »2« .ُسوءُاْخلُْلِق َوالشُّحُّ اْلُمطاعُ : أىُّ َسيَِّئٍة أْعَظُم ِعْنَداللَِّه؟ قالَ : قالَ . اْلَبِليَِّة، َوالرِّضا بِاْلَقضاءِ 

  :كدام حسنه نزد خداوند برتر است؟ فرمود: سيدمردى از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله پر 

اى نزد حق بزرگرت است؟  چه سيّئه: عرضه داشت. نيك ُخلقى، تواضع، صرب و استقامت در بال و رضا به قضاى حق
  .بد ُخلقى و خبلى كه به عمل گذارده شود: فرمود

آراسنت نفس به . س شريره استحسن خلق، تواضع و صرب از اوصاف نفس زكّيه و بد اخالقى و خبل از حاالت نف
حسنات اهلّيه و پرياسنت آن از اوصاف شيطانّيه نيازمند به مبارزه و به قول رسول خدا جهاد اكرب و حمتاج به گذشت از 

  :هاست كه خود و هواها و هوس

 شود نابرده رنج گنج ميّسر منى
 

 مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد

  

  )سعدى شريازى(

______________________________  
  .858، حديث 636/ 1: ؛ ميزان احلكمة44084، حديث 110/ 16: كنز العمال  -)1(

  .44154، حديث 129/ 16: كنز العمال  -)2(
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   حكايىت در مبارزه با نفس

  :گويد ابن عرىب مى

يا شيخ، در اين : گذشت، خدمت يكى از اولياى خدا رسيد، عرضه داشت امريى با خيل و خدم و حشم به راهى مى
از كم : ها كه بر تن من است مناز رواست يانه؟ آن بزرگ خنديد، آن امري از سّر خنده پرسيد، مرد خدا گفت جامه و لباس

اى افتاده واز آن  ماند كه در مردار و جيفه و به حال سگى مىحال ت! عقلى و ناداىن تو تعّجب كرده خنديدم، اى امري
سري خورده و سرا پاى او از خون و جناسات آلوده شده و او را احتياج به قضاى حاجت افتاده، خيلى مواظب است كه 

  !ترّشح بول او را جنس نكند

ا  پرونده شكم تو از حرام پر است، مظامل عباد بر گردنت بسيار است، ستم و ستمكارى در ات ماال مال است تو از آ
  !ترسى، از اين دغدغه دارى كه مناز در اين لباس چگونه است منى

  .امري گريست و از اسب پياده شد و به خاك مذّلت نشست و ترك جاه و رياست غلط كرد و مالزم شيخ شد

ت برخيز با اين طناب به صحرا رو و چون سه روز از اين ماجرا گذشت شيخ طناىب به او داد و گفت، ايّام ضيافت گذش
. گريستند نگريستند مى مردم كه وى را بدان حال مى. او در كار فروش هيمه رفت. هيزم بياور جهت امرار معاش بفروش

  :آن امري داىي من بود كه مصداق اين آيه شريفه شد: گويد ابن عرىب مى

  »1« » اْهلَوى َوأّما َمْن خاَف َمقاَم رَبِّه َونـََهى النـَّْفَس َعنِ 

   و اما كسى كه از مقام و منزلت پروردگارش ترسيده و نفس را از هوا و هوس

______________________________  
  .40): 79(نازعات  -)1(
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  .بازداشته است

   بندگى حقيقى
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  :آورده »مصابيح القلوب« در

جهت شكار به صحرا رفت، ناگهان مهاىي در هوا پيدا شد، لشگريان گفتند برومي در سايه او اى زياد  حممود غزنوى با عّده
گرفتند، تنها كسى كه نرفت اياز بود،  قرار بگريمي تا از گرما و حرارت هوا مصون مبانيم و براى اين كار از هم سبقت مى

رت از اين كه در سايه سلطاىن كد: تو چرا نرفىت تا مها برسرت سايه اندازد؟ گفت: حممود به او گفت ام سعادت براى من 
  !چون مشا هستم

اگر كسى ترك غري او كند، غريى كه مانع رشد و كمال ! اين حكايت براى اين است كه بداىن به جالل ذواجلالل قسم
در شش شود كه شقاوت از پى ندارد و لطف حضرت او  است و قدم در راه بندگى حقيقى بگذارد سعادتى نصيب او مى

  :شود مرحله نصيب وى مى

1 -  

  »1« »ُهَو َمَعُكْم أيْنما ُكْنُتمْ 

  .و او با مشاست هرجا كه باشيد

  »2« .فـََتُمرُّ فاِطَمُة وشيَعُتها َعَلى الصِّراِط َكاْلبَـْرِق اْخلاِطفِ  - 2

  .فاطمه عليها السالم و شيعه او عبورش از صراط مهانند برق خريه كننده است

3 -  

اَحّىت إذا جاؤُ  ُ   »3« »وها و فُِتَحْت أْبوا

  .چون به آن رسند در حاىل كه درهايش از پيش گشوده شده است

______________________________  
  .4): 57(حديد  -)1(

  .220: ؛ ثواب االعمال9، حديث 8، باب 223/ 43: حبار األنوار -)2(

  .73): 39(زمر  -)3(
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4 -  

  »1« »َوقاَل َهلُْم َخَزنـَُتها َسالٌم َعَلْيُكمْ 

  .سالم بر مشا: نگهبانانش به آنان گويند

5 -  

  »2« »َكأْمثاِل اللُّْؤُلِؤ اْلَمْكُنونِ * َوُحوٌر عنيٌ 

  .هم چون مرواريد پنهان شده در صدف* و حورياىن چشم درشت،

6 -  

  »3« »َوِرْضواٌن ِمَن الّلِه أْكبَـرُ 

  .تر است بزرگ] كه از مهه آن نعمت ها[رضايىت از سوى خدا  و مهچنني خشنودى و

   ترين خاليق حمبوب

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  »4« .اْنُظُروا إىل َعْبدى تـََرَك َشْهَوَتُه ِمْن َأْجلى: إنَّ اللََّه َتعاىل يُباهى بِالّشابِّ اْلعاِبِد اْلَمالِئَكَة، يـَُقولُ 

ام را بنگريد كه به خاطر من دست از  اى مالئكه، بنده: فرمايد كند، مى ئكه مباهات و افتخار مىبر جوان عابد به مال
  .شهوت و هوا و هوس نفساىن برداشته است

  :و نيز فرمود

   إنَّ أَحبَّ اخلَْالِئِق إَىل اللَِّه َعزََّوَجلَّ شابٌّ َحَدُث السِّنِّ ىف ُصوَرٍة َحَسَنٍة َجَعلَ 
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______________________________  
  .73): 39(زمر  -)1(

  .23 -22): 56(واقعه  -)2(

  .72): 9(توبه  -)3(

ج الفصاحة43057، حديث 776/ 15: كنز العمال  -)4(   .736، حديث 303: ؛ 

  302: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .هذا َعْبدى َحّقاً : الرَّْمحاُن َمالِئَكَتُه، يَقولُ َشبابَُه و َمجاَلُه لِّلِه و ىف طاَعِتِه، ذِلَك الَّذى يُباهى ِبِه 

ترين آفريدگان نزد خداى بزرگ، جوان نو سال و زيباروىي است كه جواىن و زيباىي خود را براى خدا و در راه  مهانا حمبوب
اده است و او مهان كسى است كه خداى رمحان به او بر فرشتگانش مباهات مى حّقاً اين : فرمايد كند و مى اطاعت او 

  .بنده من است

  :امام باقر عليه السالم به سليمان بن جعفر فرمود

اصحاب كهف از پريان بودند وىل خداوند آنان را : نزد ما جوانان هستند، حضرت فرمود: جوامنرد كيست؟ عرضه داشت
  .جوان و جوامنرد گفت

  .»2«  ىتفـَُهَو اْلفَ   يا ُسَلْيماُن، َمْن آَمَن بِالّلِه َواتَّقى

  .اى سليمان، آن كس كه به خدا اميان آورد و از مهه معاصى خود را حفظ كند او جوامنرد است، در هر سّىن كه باشد

  نصايح ابوذر

ابوذر شاگرد بزرگوار و با كرامت رسول خدا، كه دانش و بينشش را از آن منبع فيض گرفته بود مردم را در جهت تزكيه 
  :فرمود نفس نصيحت مى

  :را دو جلسه قرار بده دنيا
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  .جملسى براى طلب حالل - 1

  .جملسى براى طلب آخرت، جلسه سوم ضرر دارد - 2

______________________________  
  .43103، حديث 785/ 15: كنز العمال  -)1(

  .11، حديث 323/ 2: ؛ تفسري العياشى10، حديث 27، باب 428/ 14: حبار األنوار -)2(

  303: ، ص2 سجاديه، جتفسري و شرح صحيفه 

  :كالم را دو كالم قرار بده

  .اى براى آخرت كلمه  - 1

  .اى براى طلب حالل، كلمه سوم مضّر است كلمه  - 2

  :مالت را دو مال قرار بده

  .درمهى براى عيال - 1

  .درمهى براى ساخنت آخرت، درهم سّوم خسارت است - 2

  :دنيا را ساعىت بني دو ساعت قرار بده

  .ته و قدرت برگرداندن آن را ندارىساعىت كه گذش - 1

اين ساعىت كه در آىن به عبادت خرج كن و در عمل صحيح صرف منا و از  . ساعىت كه اميد دركش براى تو نيست - 2
  »1« .گناه خود دارى كن ورنه به هالكت افىت

  ها در كالم پيامرب زينت

  :رسول خدا در روايت بسيار مهّمى فرمودند
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ْنيا    .اْلماُل و اْلَوَلُد و النِّساءُ : َثالثَةٌ زيَنُة الدُّ

  .اْلِعْلُم َواْلَورَُع َوالصََّدَقةُ : َوزيَنُة اْآلِخَرِة َثالثَةٌ 

  .ِقلَُّة اْألْكِل َوِقلَُّة النـَّْوِم َوِقلَُّة اْلَكالمِ : َوأّما زيَنُة اْلَبَدنِ 

  »2« .فَالصَّبـُْر َوالصَّْمُت َوالشُّْكرُ : َوأّما زيَنُة اْلَقْلبِ 

  .مال، فرزند، زن: زينت دنيا سه چيزاست

  .دانش، پارساىي، صدقه: زينت آخرت سه چيزاست

  .كم خورى، كم خواىب، كم گوىي: اّما زينت بدن در سه برنامه است

  .صرب، سكوت، شكر: و اّما زينت قلب در سه حقيقت است

______________________________  
  .، ىف الثنائيات2، باب 107: لعددية؛ املواعظ ا20/ 2: جمموعة ورام -)1(

  .، ىف الثالثيات3، باب 127: املواعظ العددية -)2(

  304: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

 بادست طلب پاى تو در سلسله تا چند
 

 آه اى دل من غافلى از قافله تا چند

 ره توشه تو عشق و فرا راه تو خورشيد
 

 چندنگشوده به تيغ سحرى سلسله تا 

 زين آتش افروخته بر دامن فرياد
 

 فرياد كه بريان جگر حوصله تا چند

  اين شعله زباىن كه تو را سوخته چون مشع
 

 گل كرده ز آتشكده دل گله تا چند
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 زين دايره خورشيد سواران مهه رفتند
 

 اى سايه نشني، خواب در اين مرحله تا چند

 در حضرت جانان دل ما يكدله بايد
 

 خرب از عامل جان ده دله تا چنداى ىب 

  

  )مشفق كاشاىن(

   جواهر در كالم انبياء عليهم السالم

قواعد و كمال و تربيت و حقايق روحى و قلىب و راه مبارزه با هوا و هوس را بايد از رسول خدا گرفت كه او پيامرب رمحت 
  .است و معّلم قرآن و كامل كننده نفوس و مرّىب ارواح و جال دهنده قلوب

أمَّا : فَاْلَعْقُل َوالدِّيُن َواْحلَياءُ َواْلَعَمُل الّصاِلحُ : أمَّا اجلَْواِهرُ : أْربـََعُة َجواِهَر ُتزيُلها أْربـََعةٌ : قاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله
   زيُل احلَْياَء َوأمَّا اْلَغيَبُة فـَُيزيُل اْلَعَملَ اْلَغَضُب فـَُيزيُل اْلَعْقَل َوأمَّا احلََْسُد فـَُيزيُل الدِّيَن، أمَّا الطََّمُع فـَيُ 

  305: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .الّصاِلحَ 

  :است كه چهار چيز از بني برنده آن است چهار گوهر گران: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  .عقل، دين، حيا، عمل صاحل: اّما آن چهار گوهر عبارت است از

  .غضب زايل كننده عقل، حسد زايل كننده دين، طمع زايل كننده حيا و غيبت زايل كننده عمل صاحل است

   شش نصيحت از موسى بن عمران

  :يابند طلبند وىل منى ام و مردم در شش برنامه ديگر مى شش چيز را در شش چيز قرار داده: به موسى بن عمران وحى شد«

  .كنند ام، مردم در دنيا طلب مى شت قرار داده راحت و امنّيت و آسايش را در - 1

  .طلبند ام، مردم در سريى مى دانش و علم را در گرسنگى گذاشته - 2
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  .طلبند ام، مردم نزد ارباب حكومت مى عّزت و آقاىي را در قيام به عبادت به وقت شب قرار داده - 3

  .جويند تكّرب مى ام، مردم در رفعت و سر بلندى را در تواضع و فروتىن گذاشته - 4

  .طلبند ام، مردم در قيل و قال مى اجابت دعا را در لقمه حالل قرار داده - 5

______________________________  
  .، ىف الرباعيات4، باب 211: املواعظ العدديّة -)1(

  306: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اده - 6   »1« ».جويند اجناس مىام، مردم در كثرت اشيا و  غنا را در قناعت 

   آموزش هشت مسئله از امام صادق عليه السالم

امام صادق عليه السالم كه قلبش جتّلى گاه علم و دانش و بصريت و بينش پيامرب صلى اهللا عليه و آله است، يك روز به «
  :ديكى از شاگردانش كه نزد حضرت علم آموخته بود و به تصفيه و تزكيه نفس موّفق شده بود فرمو 

براى من تعريف كن، : هشت مسأله از مشا فراگرفتم، حضرت فرمودند: در اين مّدت كه نزد مىن چه آموخىت؟ پاسخ داد
  :عرضه داشت

كند، ّمهت به خرج دادم براى به دست آوردن چيزى كه از من  هر حمبوىب را ديدم به وقت مرگ از ُحمّبش مفارقت مى - 1
  :و مونس من باشد و آن عمل خري استمفارقت نكند، بلكه در تنهاىي انيس 

  »2« .َوَمْن يـَْفَعْل َخْرياً ُجيَْز بِهِ 

  .شود هر كس عمل خريى اجنام دهد به مهان جزا داده مى

  .أْحَسْنَت َواللَّه: فرمود

م كنند، وىل ديدم افتخار در اينها نيست بلكه فخر عظي اى را ديدم به حسب و گروهى به مال و ولد افتخار مى عّده - 2
  :در آن است كه خداوند فرموده
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  »3« »ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّه أَتْـَقاُكمْ 

  .ترين مشا نزد خدا پرهيزكارترين مشاست ترديد گرامى ىب

  .أْحَسْنَت َواللَّه: فرمود. سعى كردم پيش خداوند، كرمي باشم

  :هلو و لعب و سرگرمى مردم را ديدم و قول حق را شنيدم - 3

   َفِإنَّ اْجلَنََّة ِهيَ *  َمْن َخاَف َمَقاَم رَبِِّه َونـََهى النـَّْفَس َعِن اْهلََوىَوَأمَّا 

______________________________  
  .، ىف السداسيات6، باب 309: املواعظ العدديّة -)1(

  .138/ 1: الصراط املستقيم -)2(

  .13): 49(حجرات  -)3(

  307: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« » ْلَمْأَوىا

ترديد جايگاهش  پس ىب* و اما كسى كه از مقام و منزلت پروردگارش ترسيده و نفس را از هوا و هوس بازداشته است؛
  .شت است

  :فرمود. سعى كردم هوا را از نفس بگريم تا نفس در بسرت مرضات حق قرار گريد

  .أْحَسْنَت َواللَّه

نصيبش شد، سعى كرد دو دسىت به آن بچسبد و آن را حفظ كند، من قول حق ء ماّدى قيمىت  ديدم هر كس يك شى - 4
  :را شنيدم

  »2« »َمن َذا الَِّذي يـُْقِرُض اللََّه قـَْرضاً َحَسناً فـَُيَضاِعَفهُ َلهُ َوَلُه َأْجٌر َكِرميٌ 
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  اارزش باشد؟كيست كه به خدا وامى نيكو دهد تا خدا آن را براى او دو چندان كند و او را پاداشى نيكو و ب

  .أْحَسْنَت َواللَّه: فرمود. ام در روز حاجتم باشد ء با ارزشى بود، سعى كردم به آن بپردازم تا ذخريه قرض دادن نزد من شى

  :اى در زندگى ديدم و قول حق را شنيدم اى را به عّده حسودى عّده - 5

نـْيَ  نَـُهم َمِعيَشتَـُهْم ِيف احلََْياِة الدُّ ا َوَرفـَْعَنا بـَْعَضُهْم فـَْوَق بـَْعٍض َدَرَجاٍت ِلَيتَِّخَذ بـَْعُضُهم بـَْعضاً ُسْخرِيّاً َوَرْمحَُت َربَِّك َحنُْن َقَسْمَنا بـَيـْ
  »3« »َخيـٌْر ِممَّا َجيَْمُعونَ 

بر برخى برترى ]  فكرى و مادى[امي و برخى را از جهت درجات  ما در زندگى دنيا معيشت آنان را ميانشان تقسيم كرده
به خدمت گريند؛ و رمحت پروردگارت از آنچه آنان ] در امر معيشت و ساير امور[تا برخى از آنان برخى ديگر را امي  داده

رت است مجع مى   .كنند، 

______________________________  
  .41 -40): 79(نازعات  -)1(

  .11): 57(حديد  -)2(

  .32): 43(زخرف  -)3(

  308: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .أْحَسْنَت َواللَّه: فرمود. بر احدى حسد نربدم و بر از دست داده تأّسف خنوردم

هاى قلىب چه بالى خطرناكى است، از طرىف  دمشىن بعضى را با بعضى در امور دنيا ديدم و مشاهده منودم كدورت - 6
  :قول حضرت حق را شنيدم

ُذوُه َعُدوّ    »1« »اً ِإنَّ الشَّْيَطاَن َلُكْم َعُدوٌّ َفاختَِّ

  .ترديد شيطان، دمشن مشاست، پس او را دمشن خود بگرييد ىب

: حضرت فرمود. خود را مشغول عداوت شيطان كردم و وقت دمشىن نسبت به مردم مسلمان و مؤمن در خود نگذاشتم
  .أْحَسْنَت َواللَّه
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ن زمينه به يكديگر رحم كنند و مراعات حالل و حرام ننموده در اي ديدم مردم براى طلب رزْق خود كشى مى - 7
  :منايند، من قول حق را شنيدم منى

 »ِإنَّ اللََّه ُهَو الرَّزَّاُق ُذو اْلُقوَِّة اْلَمِتنيُ * َما أُرِيُد ِمنـُْهم مِّن رِّْزٍق َوَما أُرِيُد َأن يُْطِعُمونِ * َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواِإلنَس ِإالَّ ِليَـْعُبُدونِ 
»2«  

.* خواهم كه مرا طعام دهند خواهم و منى از آنان هيچ رزقى منى* ى اين كه مرا بپرستند نيافريدمي؛و جن و انس را جز برا
  .دهنده و صاحب قدرت استوار است ترديد خدا خود روزى ىب

اش خشنود شدم، به دنبال حالل رفته و در طلب رزق  دانستم وعده او حق و قولش صدق است، آرام گشته و به وعده
  .أْحَسْنَت َواللَّه: حضرت فرمود. حّد قناعت كفايت كردم و بقّيه اوقات به عبادت گذراندمراحت شدم، به 

  :اى به مثل خودشان و من قول حق را شنيدم اى مّتكى به صّحت بدنند، گروهى به كثرت مال و عّده ديدم عّده - 8

   َال َحيَْتِسُب َوَمن َويـَْرزُْقهُ ِمْن َحْيثُ * َوَمن يـَتَِّق اللََّه َجيَْعل َلُه َخمَْرجاً 

______________________________  
  .6): 35(فاطر  -)1(

  .58 -56): 51(ذاريات  -)2(

  309: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »يـَتَـوَكَّْل َعَلى اللَِّه فـَُهَو َحْسُبهُ 

و او را از جاىي كه  .* دهد قرار مى] رااز مشكالت و تنگناها [و هر كه از خدا پروا كند، خدا براى او راه بريون شدن 
  .دهد و كسى كه بر خدا توكل كند، خدا برايش كاىف است برد روزى مى گمان منى

و اللَّه تورات و اجنيل و زبور و فرقان و ساير كتب به : حضرت فرمود. از غري تكيه برداشته و بر حضرت حمبوب تكيه كردم
  :گويد عارف و عاشق شيدا سيف فرغاىن مىعارف م »2« ».گردد اين هشت مسأله بر مى
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  قرآن چه بـَُود خمزن اسرار اهلى
 

  گنج ِحَكم و حكمت آن نامتناهى

  

  در صورت الفاظ معانيش كنوز است
 

  وين حرف طلسمى است بر آن گنج اهلى

  لفظش به قرائات خبواىنّ و نداىن
 

  معّىن وى اى حاصلت از حرف سياهى

  علم و ُدر حكمتحبريست درو گوهر 
 

  غّواص شود ُدر طلب از حبر نه ماهى

  ز اعراب و نـَُقط هست پس و پيش حروفش
 

  آراسته چون درگه سلطان به سپاهى

شت است   قرآن رهاننده ز دوزخ چو 
 

  زيرا كه بياىب تو در و هر چه خبواهى

  

______________________________  
  .3 -2): 65(طالق  -)1(

  .، ىف الثمانيات8، باب 342: املواعظ العدديّة -)2(

  310: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

 تا پرده صورت نگشاىي ننمايد
 

  اسرار و معانيش به تو روى كما هى

ا كه يكى حرف بدانند ز قرآن   آ
 

  بر مجله كتب مفتخرانند و مباهى

 ىب معرفىت بر لب درياى حروفند
 

  رسن بر سر چاهى چون تشنه ىب دلو و
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  )سيف فرغاىن(

   هاى سّيئات اخالقى ريشه

عارفان بيدار، عاشقان آگاه و آنان كه در مقام تزكيه نفوسند با تكيه بر آيات و سّنت رسول اسالم ومعارف اهل بيت 
  :هاى سيّئات اخالقى سه مورد است اصول و ريشه: اند فرموده

  .هوا -غضب -شهوت

  .حرص و خبل، عجب و كرب، بدعت و كفر و حسد: هفت گياه تلخ برويدو از اين سه مورد 

   عالج سيّئات اخالقى

  

  .سوره مباركه محد در صورت توّجه به حقيقت آن، براى عالج اين موارد است

  «در 

   ِبْسِم اللَّه الرمحن الرحيم

ين معىن در قلبش جتّلى كند كه اللَّه ذات كسى كه در مقام معرفت اللَّه بر آيد و ا. رحيم -رمحان -اللَّه: سه نام است» 
مستجمع مجيع صفات كمال است و معبود و حمبوب و معشوق و كارگرداىن جز او نيست و ُملك و ملكوت هسىت به 

هاى او در كارگاه  دست اوست، از عبادت هوا خالصى يابد و جز خلوص و تسليم در برابر عظمت حق و فرمان
   معلولوجودش مناند، كه هوا پرسىت 

  311: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .دورى از معرفت و حمصول خودبيىن و ىب توجهى به حضرت معبود است

  »1« . خاِلْف َهواَك فَإّىن ما َخَلْقُت َخْلقاً ناَزعىن ىف ُمْلكى إالَّ اْهلَوى! يا ُموسى

  .جز هوا نيست با هواى نفس خمالفت كن، كه در متام هسىت براى من خمالفى! اى موسى
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ها بپا كند كه  چون هوا بر وجود حاكم گردد در درون و برون طوفان. اى جز پيوسنت به هوا ندارد بريدن از حق نتيجه
  !چيزى در برابرش سامل مناند

كسى كه به حقيقت رمحانّيت توجه كند، قلبش به اين صفت آراسته گردد و جانش به اين حقيقت نوراىن شود و عقلش از 
ماند و در آن صورت عقل و روح و قلب و  اقعيت روشناىي گريد؛ آن زمان جاىي براى آتش غضب در ظرف نفس منىاين و 

  .ماند جان از عوارض خطرناك اين آتش شيطاىن در امان مى

  :چون توجه شود به. از عوارض غضب، واليت خواهى و برترى جوىي است

  »2« »اْلُمْلُك يـَْوَمِئٍذ احلَْقُّ ِللرَّْمحنِ 

  .رمحان ثابت است]  خداى[در آن روز فرمانرواىي مطلق براى 

  .ماند ديگر غضب و خشمى جز در راه او و براى او و حمض او براى انسان منى

كسى كه به حقيقت رحيمّيت برسد و سعى كند اين وصف مجيل را در عرش دل جتّلى دهد، از ظلم به خود و به ديگران 
  .مصون شود

  «با توجه به حقيقت 

   احلَْمُد ِلّلهِ 

رسد كه خرج نعمت در مهان راهى است كه  ها به خداست، به مقام شكر مى كه نشان دهنده خمتص بودن متام سپاس» 
و چون شاكر برده شهوت نيست از خطر خبل و حرص حمفوظ . رهد منعم دستور داده؛ در اين صورت از شهوت غلط مى

  .دمان مانده و از اين دو آفت شهوت در امان مى

______________________________  
  .267/ 1: التفسري الكبري، فخر رازى -)1(

  .26): 25(فرقان  -)2(

  312: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج
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دو  »3« »ِإيِّاَك نـَْعُبُد َوِإيَّاَك َنْسَتِعنيُ  شود و با ريشه غضب كنده مى »2« »ماِلِك يـَْوِم الّدين و »1« »الرَّْمحن الرَّحيم با
  !گردد شاخه خطرناك كرب و عجب بريده مى

و با توجه به . شود و چون هوا برود آفت كفر و بدعت نابود گردد چون به صراط مستقيم رسد، از شّر هوا راحت مى
وضع خطرناك مغضوبني و ضاّلني كه بر اثر حسد به اولياى خدا دست به خمالفت با حقايق اهلّيه زدند و به غضب حق و  

  .منايد هى دچار شدند، مرض سهمناك حسد چون مرغى از قفس قلب پريده و فرار مىگمرا

رساند كه به متام رذايل گرفتار شود و از مهه حسنات دور مباند،  راسىت، اگر مواظب وضع نفس نباشيم كار را به جاىي مى
  .و خسارت و زيان بر جا مناندشود و از آدمى جز شّر و ضرر  هاى جنات به روى انسان بسته مى آنوقت متام روزنه

بر ما واجب است كه در شبانه روز ساعىت را با نفس خود خلوت كرده و به وضع او برسيم و با او سخن گفته وى را 
  .حماكمه كنيم

   مواظبت بر نفس

  

  :كرد ابن ِمساك هر روز به نفس خود خطاب مى

َهْيهاَت، إنَّ لِْلَجنَِّة اَقواماً آَخريَن و َهلُْم أْعماٌل ! َعَمَل اْلُمناِفقَني و ِىف اْجلَنَِّة َتْطَمعنيَ يا نـَْفُس َتقولَني قـَْوَل الزّاِهديَن و تـَْعَملَني 
  »4« .َغيـُْر ما تـَْعَملنيَ 

شت حق طمع مى! اى نفس چه ! ورزى گفتارت، گفتار زاهدان وىل كردارت كردار منافقان است، در اين صورت به 
  .شت را مشرتيان ديگرى است و براى آنان عملى غري از عمل توست !اندازه از حقيقت دورى

______________________________  
  .3): 1(فاحته  -)1(

  .4): 1(فاحته  -)2(

  .5): 1(فاحته  -)3(
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  .415/ 2: روضة الواعظني، نيشابورى -)4(

  313: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

شياطني داخلى وخارجى گشته و آدمى را از خداى مهربان دور منوده تبديل به هيزم جهّنم اگر از نفس مواظبت نشود اسري 
  .كند مى

  :فرمايد قرآن در اين زمينه مى

ِِْم َوَعن َمشَائِِلِهْم َوَال جتَُِد ُمثَّ َآلتِيَـنـَُّهم ِمن بـَْنيِ أَْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم َوعَ * َقاَل َفِبَما أَْغَويـَْتِين َألَقْـُعَدنَّ َهلُْم ِصرَاَطَك اْلُمْسَتِقيمَ  ْن َأْميَا
  »1« »قَاَل اْخرُْج ِمنـَْها َمْذُءوماً َمْدُحوراً َلَمن َتِبَعَك ِمنـُْهْم َألَْمَألَنَّ َجَهنََّم ِمنُكْم َأْمجَِعنيَ * َأْكثـََرُهْم َشاِكرِينَ 

كه رهروانش را به سعادت ابدى [راه راست تو  به سبب اين كه مرا به برياهه و گمراهى انداخىت، يقيناً بر سر: گفت
سپس از پيش رو و پشت سر و از طرف راست و از جانب چپشان بر آنان .* در كمني آنان خواهم نشست] رساند مى
از : خدا فرمود.* گزار خنواهى يافت بيشرتشان را سپاس]  كنم كه تا جاىي آنان را دچار وسوسه و اغواگرى مى[تازم و  مى

ترديد جهنم را از مهه مشا  گاه و منزلتت نكوهيده و مطرود بريون شو كه قطعاً هر كه از آنان از تو پريوى كند، ىباين جاي
  .لربيز خواهم كرد

   تفسري آيه فوق از كالم امام باقر عليه السالم

  

  :امام باقر عليه السالم اين آيه را به احسن وجه تفسري فرموده

بنابر اين معناى آيه . گوئيم فالىن از چهار طرف حماصره شده مى. صطالح استپيش رو، پشت سر، راست و چپ، ا
  :شود اين مى

  .َمْعناُه اَهوُِّن َعَلْيِهْم أْمَر اْآلِخرَةِ : ِمْن بـَْنيِ أْيديِهمْ 

  كنم كه آن را يعىن مسأله آخرت را نزد آنان آن چنان سبك مى» از پيش رو«
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______________________________  
  .18 -16): 7(اعراف  -)1(

  314: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .شوند از ياد بربند، چون از ياد بردند به انواع معاصى آلوده مى

ا َعِن اْحلُقوِق لَِتْبقى ِلَوَرثَِتِهمْ : َوِمْن َخْلِفِهمْ    .آُمُرُهْم ِجبَْمِع اْألْمواِل َواْلُبْخِل ِ

كنم، تا مهه ثروت به ورثه برسد و  ورزى از حقوق ماىل مى به مجع كردن ثروت و خبليعىن آنان را تشويق » از پشت سر«
  !آنان از منافع اخروى مال حمروم مبانند

بْـَهةِ : َوَعْن أْمياِِمْ    .اْفِسُد َعَلْيِهْم أْمَر ديِنِهْم ِبتَـْزيِني الضَّالَلِة َوَحتْسِني الشُّ

  .كنم نيكو جلوه دادن شبهه، مسأله دين را بر آنان فاسد مىيعىن با زينت دادن گمراهى و » از طرف راست«

ِمْ : َوَعْن َمشائِِلِهمْ    »1« .بَِتْحبيِب اللَّّذاِت إَلْيِهْم و تـَْغليِب الشََّهواِت َعلى قـُُلِو

منامي تا چون ماهى در آب، غرق در ماّديگرى  جا را حمبوب قلب آنان مى يعىن لّذات غلط و شهوات ىب» از طرف چپ«
هاى ماّدى و معنوى را در غري راه خدا به خرج  روند و متام نعمت آن وقت است كه از دايره شكر بريون مى. شوند

  .گذارند و چون اين شود خانواده و جامعه به فساد و تباهى كشيده شوند مى

  گذشت عمر و نشد شاد جاِن خسته دمى
 

  غمى نرفته ز دل بر دمل نشست غمى

  را حكايتهاستز سوز سينه ما ساز 
 

  اى كه برآرد زير و مبى به پرده

 مگر فسرده دمل زندگى ز سر گريد
 

  كجاست زنده دالن مهدم مسيح دمى

  

______________________________  
  .2، باب 132/ 11: سوره اعراف؛ حبار األنوار 17، ذيل آيه 403/ 2: ترمجه تفسري جممع البيان -)1(
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  315: ، ص2 سجاديه، جتفسري و شرح صحيفه 

  

  مرا به جام جهان بني نياز نيست كه هست
 

  درون سينه دل روشنم چو جام مجى

  زبان دل نتوان با هزار افسوس بست
 

  چه غم شكست به دست ستم اگر قلمى

  

  )مشفق كاشاىن(

   حاالت نفس در قرآن

اهللا عليه و آله تربيت نشود دچار حاالت عجيىب اگر نفس مهراه با قواعد اهلّيه و سنن حضرت رسالت پناهى صلى 
  .گردد كه عالج بعضى از آن حاالت بسيار سخت وگاهى غري ممكن است مى

شود كه نفس با شيطان رفاقت كند و با كمال آرامش طريق گمراهى و ضاللت بپيمايد و هر جنايىت   آن حاالت باعث مى
  .شد اجنام دهدكه خبواهد مرتكب گردد و هر كارى كه ميل داشته با

  :قرآن جميد آن حاالت را به هفت مرحله بيان فرموده

نفس  -7. نفس سفهى -6. نفس دّساىي -5. نفس هواىي -4. نفس رهينه - 3. نفس حسرت زده -2. نفس اّماره - 1
  .تسويلى

  :آياتى كه اين حاالت را براى نفوس ذكر كرده به ترتيب عبارت است از

   نفس اماره - 1

  

  »1« »النـَّْفَس َألَمَّاَرُة بِالسُّوِء ِإالَّ َما َرِحَم َرىبِّ ِإنَّ «

   دهد مگر زماىن كه پروردگارم زيرا نفس طغيان گر، بسيار به بدى فرمان مى
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______________________________  
  .53): 12(يوسف  -)1(

  316: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .رحم كند

   نفس حسرت زده - 2

  

َما   َأن تـَُقوَل نـَْفٌس يَاَحْسَرَتى َعَلى* ُرونَ َواتَِّبُعوا َأْحَسَن َما أُنزَِل ِإلَْيُكم ِمن َربُِّكم مِّن قـَْبِل َأن يَْأتَِيُكُم اْلَعَذاُب بـَْغَتًة َوأَنُتْم َال َتْشعُ «
  »1« »فـَرَّطُت ِىف َجنِب اللَِّه َوِإن ُكنُت َلِمَن السَّاِخرِينَ 

چيزى كه از طرف پروردگارتان به سوى مشا نازل شده است پريوى كنيد، پيش از آن كه ناگهان و در حاىل  و از نيكوترين 
كارى و تقصريى كه درباره خدا   دريغ و افسوس بر امهال: تا مبادا آن كه كسى بگويد* خربيد، عذاب به مشا رسد؛ كه ىب

  .سخره كنندگان بودماز م]  نسبت به احكام اهلى و آيات ربّاىن[ترديد  كردم و ىب

   نفس رهينه - 3

  

  »2« »ِإالَّ َأْصَحاَب اْلَيِمنيِ * ُكلُّ نـَْفٍس ِمبَا َكَسَبْت َرِهيَنةٌ «

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

   نفس هواىي - 4

  

  »3« » َوأَمَّا َمْن َخاَف َمَقاَم َربِِّه َونـََهى النـَّْفَس َعِن اْهلََوى«

   ا كسى كه از مقام و منزلت پروردگارش ترسيده و نفس را از هوا و هوسو ام
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______________________________  
  .56 -55): 39(زمر  -)1(

  .39 -38): 74(مّدثّر  -)2(

  .40): 79(نازعات  -)3(

  317: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .بازداشته است

   نفس دّساىي - 5

  

  »1« »َدسَّاَهاَوَقْد َخاَب َمن «

  .نوميد شد]  از رمحت حق[بيالود ] ها و امور بازدارنده از رشد به آلودگى[و كسى كه آن را 

   نفس سفهى - 6

  

  »2« »َوَمن يـَْرَغُب َعن ِملَِّة ِإبـْرَاِهيَم ِإالَّ َمن َسِفَه نـَْفَسهُ «

خويش را به ناداىن و سبك ] ارزش كند و ىبخود را خوار و [وكيست كه از آيني ابراهيم روى گردان شود، جز كسى كه 
  مغزى زند؟

   نفس تسويلى - 7

  

يلٌ «   »3« »َقاَل َبْل َسوََّلْت َلُكْم أَنـُْفُسُكْم أَْمراً َفَصبـٌْر مجَِ
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در ] تا اجنامش بر مشا آسان شود[در نظرتان آراست ] زشت را[گوييد، بلكه نفس مشا كارى  چنني نيست كه مى: گفت
  ]. تر است مناسب[ اين حال صربى نيكو

نفس كه مركز اميال، آمال، غرائز و شهوات است واجب است حتت كنرتل قواعد اهلى باشد؛ زيرا تنها قواعد ربّانّيه هستند  
  كنند، كه نفس را از سركشى حفظ مى

______________________________  
  .10): 91(مشس  -)1(

  .130): 2(بقره  -)2(

  .18): 12(يوسف  -)3(

  318: ، ص2 و شرح صحيفه سجاديه، جتفسري 

آيد، به طورى كه  ها به كار گرفته نشود، طوفاىن چون طوفان عاد و مثود در درون به وجود مى اگر آن قواعد و برنامه
  .رود موجودّيت اهلى انسان به خطر افتاده بر باد مى

از مال دنيا ىب نياز كرده، بگو هر دخرتى را خداوند مرا : تاجرى از جتّار مهدان خدمت انور باباطاهر رسيد، عرضه داشت
توانست قبول كند اّما فكر كرد، قبول اين مسأله عيش  سّن باباطاهر مناسب با دخرت نبود وىل مى. خبواهى برايت بگريم

م مى اى بر نفس مسّلط بود كه در جواب  زند، به اندازه عاطفى و احساسى و ظاهرى و باطىن يكى از بندگان خدا را 
  :اجر گفتت

 مرا عشق رخ موالست بر سر
 

 هواى باغ روح افزاست بر سر

  از اين دنيا منودم دست كوتاه
 

 مرا سوداى آن دنياست بر سر

  

  )باباطاهر عريان(

   موعظه نفس
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  »1« .َفاْسَتْحِى ِمّىن  ِعْظ نـَْفَسَك، فَإْن اتـََّعْظَت َفِعِظ النّاَس و إّال : أْوَحى الّلُه إىل عيسى ْبَن َمْرَميَ عليهما السالم

نفست را موعظه كن، چون قبول موعظه كردى به موعظه و : خداوند مهربان به عيسى بن مرمي عليهما السالم وحى كرد
  .نصيحت مردم اقدام كن ورنه از من حيا كن

  .نفس مريض را بايد با قرآن و سّنت پيامرب معاجله كرد و در اين امر بايد جّدى بود

كسى كه سخن خدا و رسولش را سبك بشمارد و به قبول نصايح و مواعظ حق تن ندهد، هشدارهاى ماّدى واى به حال  
   مردم را بپذيرد وىل اشارات و هشدارهاى

______________________________  
  .187/ 2: ؛ جامع السعادات28/ 2: ؛ الدّر املنثور104/ 1: فيض القدير -)1(

  319: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .معنوى و حقيقى حق را قبول نكند

  :فرمايد فيض، آن عامل جليل القدر، آن فيلسوف عاىل مقدار و آن حكيم بزرگوار مى

اندازى، وىل  اگر طبيىب يهودى لذيذترين غذا را در مذاقت بگويد براى تو ضرر دارد، در ترك آن خود را به ناراحىت مى«
  !كى معجزات و ديگر تصديق حق، باور ندارىي: قول انبيا را كه دو تأييد دارد

هايت را در  از تو بسيار عجب است از اين كه اگر يك بّچه به تو بگويد عقرىب در لباس توست، ناگهان متام لباس
مگر گفتار آنان نزد ! آورى بدون اين كه از آن كودك طلب دليل و برهان كىن، وىل قبول قول انبيا براى تو سنگني است مى

  !تر است؟ گفتار يك كودك كم ارزش  تو از

دهند و از اغالل و  پرهيزى وىل از آتش جهّنم و خون و چركى كه به قول قرآن به خورد اهل آن مى از آتش سر كربيت مى
انسان اگر  »1« »!كشد پرهيز و پروا ندارى يك قطره آن متام جانداران دريا را مى: سالسل دوزخ و زّقومى كه پيامرب فرمود

ها، از هوا و هوس و شيطان و شيطنت رنگ  ول مسائل حق سر سخىت به خرج دهد و جباى رنگ گرفنت از واقعّيتدر قب
  .تواند اّدعا كند من اّمت پيامربم تواند بگويد من مسلمامن و منى بگريد منى

   حّب نفس
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بُّوَن َمخَْساً َويـَْنَسْوَن َمخَْساً   اَمىت  َزماٌن َعلى  َسَيأتى: قاَل َرُسوُل اللَّه صلى اهللا عليه و آله بُّوَن : حيُِ نيا َويـَْنَسْوَن اآلِخَرَة َوحيُِ حيُِبُّوَن الدُّ
   اْلماَل َويـَْنَسوَن احلِْسابَ 

______________________________  
/ 1: ، به صورت پراكنده و مشابه آمده است؛ ارشاد القلوب، ديلمى361، 358، 319/ 8: احملجة البيضاء -)1(

  .25، باب 106

  320: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

بُّوَن النِّساَء َويـَْنَسْوَن احلُْوَر َوحيُِبُّوَن الُقُصوَر َويـَْنَسْوَن الُقُبوَر َوحيُِبُّوَن النـَّْفَس َويـَْنَسْونَ   .َوانَا بَرٌى ِمنـُْهمْ    الرَّبَّ اولِئَك َبريُئوَن ِمّىن َوحيُِ
»1«  

عاشق : زماىن بر امَّت من برسد كه عاشق پنج چيز شوند و پنج چيز را از ياد بربند: هللا عليه و آله فرمودرسول خدا صلى ا
دنيا شوند و آخرت را از ياد بربند، عاشق مجع مال گردند و حساب فرداى آن را از ياد بربند، عاشق زنان شوند و حور را 

آنان از من . از ياد بربندعاشق نفس شوند و رّب را فراموش كننداز ياد بربند، عاشق بناهاى سنگني شوند و قربها را 
  .بيزارند و من از آنان بيزارم

  نفس در كالم مال صدرا

  

  :نفس«: فرمايد مى» هداية الطالبني«حضرت صدر املتأّهلني در 

  .يا شريفه است و مقابل آن خسيسه - 1

  .يا قويّه است و مقابل آن ضعيفه - 2

  .هم شريفه و هم قويّه يا جامعه است، يعىن - 3

   نفس شريفه

  .كه با زمحات طاقت فرساى صاحبش بر اساس معارف اهلّيه تربيت شده و داراى حكمت و حرّّيت است
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  .شناسى و خطرشناسى است حكمت آن، خداشناسى، خودشناسى، فرمان

  .حرّّيت آن، آزادى از اميال و شهوات و غرائز و حاالت غلط و غري خداىي است

آن خسيسه است كه از حكمت و حرّّيت حمروم و از حسنات و فضايل و خالصه از رمحت حضرت دوست  در مقابل
  .حمروم است

______________________________  
  .128: ، ىف اخلماسيات؛ احلكم الزاهرة، ترمجه انصارى5، باب 256: املواعظ العددية -)1(

  321: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

   نفس قويّه

  .نفسى است كه تسليم واقعيّات و عامل به حقايق اهلّيه است و مقابل آن نفس ضعيفه است كه باركش شيطان است

   نفس جامعه

  ».نفس انبيا و اوليا و ائّمه طاهرين عليهم السالم است

   نفس در كالم حاجى سبزوارى

  

  :فرمايد مى -أعلى اللَّه مقامه الشريف -حاجى سبزوارى

بيىن ِكْلك قدرت اهلى از بسيارى و اين مهه مجاد كه كثرت آن معلوم  الوجود است و أندر النوادر، منى انسان بس عزيز«
نيست اندكى را نبات قرار داد و از بسيارى از جانداران اندكى انسانند و از بسيارى انسان اندكى عاقل و از بسيارى 

ه مؤمن اندكى عابد و از بسيارى عابد اندكى زاهد و از عقال اندكى مسلم و از بسيارى مسلم اندكى مؤمن و از اين مه
زاهدين اندكى عامل و از علما اندكى عارف و از عرفا اندكى اوليا و از اوليا اندكى انبيا و از انبيا اندكى اولوالعزم و از پنج 

سيد و از معارف او درس و اولوالعزم يكى خامت و داراى مقام مجعى است و اين هم در اختيار مشا اّمت است، او را بشنا
  ».هاى او جامه عمل بپوشانيد تا با قلب پاك و نفس زكّيه و عمل صاحل، مقّرب پيشگاه او شويد پند گرييد و به خواسته
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  »1« »َلَقْد كاَن َلُكْم ىف َرُسوِل الّلِه اْسَوٌة َحَسَنةٌ 

  .پيامرب خدا الگوى نيكوىي است] روش و رفتار[يقيناً براى مشا در 

َفُع َوقـَْلٍب ال َخيَْشعُ : قاَل َرسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله    الّلُهمَّ إّىن أُعوُذ ِبَك ِمْن ِعْلٍم ال يـَنـْ

______________________________  
  .21): 33(احزاب  -)1(

  322: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .َونـَْفٍس ال َتْشَبُع َوُدعاٍء ال ُيْسَمعُ 

برم از دانشى كه به عمل در نيايد و مرا سودى ندهد و از  خداوندا، به تو پناه مى: خدا صلى اهللا عليه و آله فرمودرسول 
ها سري نگردد و از دعاىي كه  هاى تو تواضع ندارد و از نفسى كه از دنيا و ماّديات و هوا و هوس قلىب كه در برابر واقعّيت

  !مستجاب نشود

   اللَّهنفس در كالم سهل بن عبد

  

  :سهل بن عبداللَّه گفت

و اين سه صفت نفس را رها نكند مگر به رياضت و رياضت اداى . يا كفر، يا نفاق، يا ريا: نفس را سه صفت است
  .واجبات و ترك حمّرمات است كه تكرار آن نفس را تزكيه كند

  .گذارد توّجه به واقعيّات اثر عجيىب در بيدارى و رشد و حركت نفس مى

كرد، تا نزديك  بود يهودى به نام ُخمَرييق؛ در رفت و آمدهايش در مدينه، زياد نسبت به پيامرب عزيز اسالم انديشه مىمردى 
نه، شبيه به : اين مهان شخص موعود نيست كه موسى خرب داده؟ گفتند: جنگ احد به نزد دانايان يهود آمد و گفت

  .كنيد ردان كتمان حق مىشباهت يعىن چه؟ او مهان است و مشا نام: گفت. اوست
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نزد پيامرب آمد، به حقيقت اميان آورد و مالش را كه فوق العاده بود به حضرت واگذار كرد؛ كه بيشرت صدقات و انفاقات 
رسول حق بعد از مال خدجيه از مال اوست، سپس براى دفاع از حق در جنگ احد شركت كرد و به شرف شهادت نايل 

  »2« .آمد

  امى گرفتمز ساقىِّ شب دوش ج
 

  ز دور فلك انتقامى گرفتم

 اگر چه جهاىن به جامى نريزد
 

  وىل من جهاىن به جامى گرفتم

  

______________________________  
  .5381، حديث 22، باب 70/ 5: ؛ مستدرك الوسائل15، حديث 38، باب 18/ 83: حبار األنوار -)1(

  .260/ 14: ج البالغه، ابن اىب احلديد ؛ شرح12، باب 130/ 20: حبار األنوار -)2(

  323: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  به كام دمل چون نشد دوِر گردون
 

  به ناكامى از باده كامى گرفتم

 «1» رِه ىب نشاىن سپردم چو عنقا
 

  به سر تا كه سوداى نامى گرفتم

  به غفلت ز افسون صيّاد گيىت
 

  گرفتمپى دانه ره سوى دامى  

  نشان رخ تو ز موى تو جستم
 

  سراغ مه از تريه شامى گرفتم

  چو شد از صبا گيسوانت پريشان
 

  در آن دم من از دل پيامى گرفتم

 كه سود  مشفق  مرا قامت از غم هالىل است
 

  اى ماه متامى گرفتم
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  )مشفق كاشاىن(

شود، اگر ثرومتند شود ثرومتند ُمَرتف و ُمسِرف و  امري ظامل مىنفِس بدون تربيت و منهاى تزكيه اگر صاحبش امري شود 
  .گردد خبيل شده و اگر دانشمند شود متظاهر و رياكار مى

   سخن آتش دوزخ

  

  :اندر قيامت، آتش دوزخ با سه كس سخن گويد: در حديث آمده

عدالت را در جامعه به كار نگرفتيد  اى كساىن كه خداوند بزرگ به مشا قدرت داد، وىل مشا اصول: به زمامداران گويد - 1
ا را مى. و داد مظلوم را از ظامل نستانديد   .بلعد، چنانكه پرندگان دانه كنجد را پس آ

اى كساىن كه امكانات وسيع به مشا خبشيدند و از مشا خواستند مقدارى از آن را انفاق كنيد وىل : به ثرومتندان گويد - 2
ا را! مشا خبل ورزيديد   .بلعد هم مى آنگاه آ

  اى كه ظاهر خود را براى مردم آراستيد وىل در اى طايفه: به دانشمندان گويد/ - 3

______________________________  
  .اى است؛ سيمرغ مرغى افسانه: عنقا -)1(

  324: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ا را مى! باطن به معصيت خدا پرداختيد   »1« .بلعد سپس آ

   نفس و ترك گناهمراقبت 

  

  :در آداب مراقبت آمده
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ٍء  َوما تـََقرََّب اْلُمتَـَقرِّبُوَن ِبَشىْ .  َواسَِّس َعَلْيِه أساُس اْآلِخَرِة َواْالوىل  اْألوَُّل تـَْرُك اْلَمعاصى َوهذا ُهَو الَّذى ُبِىنَ َعَلْيِه ِقواُم التـَّْقوى
  .َوأْفَضَل ِمْنهُ   أْعلى

و مقرَّبان به مانند چيزى چون تقوا به خدا . قوام تقوا بر آن است و ريشه دنيا و آخرت استاّول ترك معاصى است كه 
  .قرب جنستند

ام و به چه  اى كه من مأمور يادگريى از تو شده چه كرده: موسى از آن مرد عامل كه داستانش در سوره كهف آمده پرسيد
  :چيز به اين مرتبه رسيدى؟ گفت

  .ِصَيةِ ِبتَـْرِك اْلَمعْ : األول

  .به ترك معاصى: اول

  .اْالْشِتغاُل بالطّاعاِت َمَع ُحُضوِر اْلَقْلبِ : الثّاىن

  .برنامه از آداب مراقبت اجنام عبادات با حضور قلب است: دوم

  .َعَدُم اْلَغْفَلةِ : الثّاِلثُ 

  .پرهيز و دورى از غفلت است: سوم

  .إّال ىف قـَْلٍب َحمُْزونٍ إّىن ال أْسُكُن : احلُْْزُن الّدائُِم، قالَ : الرّابع

   حزن دائم قلىب است نسبت به گذشته و تقصري نفس، كه حضرت حق: چهارم

______________________________  
  .84، حديث 111/ 1: ؛ اخلصال12، حديث 24، باب 285/ 8: حبار األنوار -)1(

  325: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .ستممن جز در قلب حمزون ني: فرمود

   اخالق صاحلان در روايات
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اىي از قول رسول خدا صلى اهللا عليه و آله ده برنامه را به عنوان اخالق صاحلني يعىن آنان كه نفس خود  »اربعني« شيخ 
اگر در اين ده برنامه دّقت كنيد اّمهات صفات سايرين و «: فرمايد كند، شيخ مى را به صالح و سداد آراستند نقل مى

  :وليا و عارفان است و كامالن از عبّاد حق از اين اوصاف برخوردارندشأن مجيع ا

  .سكوت از غري حق كه باب جنات است - 1

  .كم خورى  - 2

  .وادار كردن نفس به عبادت - 3

  .انديشه و فكر در مهه امور حيات - 4

  .لساىن، قلىب، عملى: ذكر - 5

  .نظر به عربت - 6

  .نطق به حكمت - 7

  .كردن مردم، نفع رساندن به خلق  قضاى حاجت مردم، هدايت - 8

  .خوف از معاصى و عذاب آن - 9

  .كند چون انسان واجد اين صفات شد، اّتصال به مقامات ملكوتى و فيوضات قدسى پيدا مى »1« ».اميد به حق -10

زَكاَة   َمْن أْسَبَغ ُوُضوَءُه و أْحَسَن َصالَتُه َوأّدى: ُمَفتََّحٌة َلهُ َسبْـَعةٌ َمْن ُكنَّ فيه فـََقِد اْسَتْكَمَل َحقيَقَة اْإلمياِن َوأْبواُب اْجلَنَِّة ! يا َعَلىُّ 
   ماِلِه و َكفَّ َغَضَبُه و َسَجَن ِلسانَُه، َواْستَـْغَفَر ِلَذنِْبِه َوأدَّى النَّصيَحَة ِألْهِل بـَْيتِ 

______________________________  
اىي -)1(   .67 -64: ترمجه االربعني، شيخ 

  326: ، ص2 و شرح صحيفه سجاديه، جتفسري 

  »1« .نَِبيِّهِ 
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در هر كس هفت برنامه باشد به حقيقت اميان رسيده، درهاى : رسول خدا صلى اهللا عليه و آله به على عليه السالم فرمود
ضب وضو را كامل كند، مناز را نيكو جبا آورد، زكات مال بپردازد، خود را از خشم و غ: جّنت به روى او گشوده شده

حفظ كند، زبان از غري حق ببندد، براى گناهش استغفار كند و نسبت به اهل بيت پيامرب به نصيحت وخري خواهى 
  .برخيزد

ِد، ُطوىب ِلَمْن َعصى ِفْرَعْوَن َهواُه و أطاَع ُموسى تـَْقواُه، طُوىب ِلَمْن ذََكَر اْلَمعاَد َواْسَتْكثـََر ِمَن الزّا: عْن أمريِاملؤمنَني عليه السالم
قـَْلَبُه، ُطوىب ِلَمْن حاَفَظ َعلى طاَعِة َربِِّه، ُطوىب ِلَمْن َخال ِمَن اْلِغلِّ   ُطوْىب ِلَمْن راَقَب َربَُّه و خاَف َذنـَْبُه، ُطوىب ِلَمْن أْشَعَر التـَّْقوى

  »2« .َصْدرُُه َوَسِلَم ِمَن اْلَغشِّ قـَْلبُهُ 

به حال كسى كه فرعون هوايش را عصيان كند و از موساى تقوايش خوشا : از امري املؤمنني عليه السالم روايت شده
اطاعت منايد، خوشا به حال كسى كه از معاد ياد كند و بر زاد و توشه بيفزايد، خوشا به حال كسى كه خدا را مراقب 

رار دهد، باشد و از گناهش برتسد، خوشا به حال كسى كه تقوا را بر ذات قلبش بفهماند و اين حقيقت را شعار دل ق
اش ازغل و قلبش از غش پاك  مواظب طاعت براى پروردگارش باشد، خوشا به حال كسى كه سينه خوشا به حال كسى كه

  .باشد

  .گردد شود و آماده انعكاس حقايق ملكوتّيه مى هاىي كه اگر به كار گرفته شود نفس تزكيه مى آرى، اين است واقعّيت

  :اند عرفا فرموده

______________________________  
  .13، حديث 346/ 2: ؛ اخلصال12، حديث 32، باب 170/ 66: حبار األنوار -)1(

  .314: عيون احلكم واملواعظ -)2(

  327: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .َلفُّ ىف َكَفِن اللَّْعَنِة َويُْدَفُن ىف أرِض اْلُعُقوبَةِ َمْن أماَت نـَْفَسُه يـَُلفُّ ىف َكَفِن الرَّْمحَِة و يُْدَفُن ىف أرِض اْلَكراَمِة َوَمْن أماَت قـَْلَبهُ يُـ 

هر كس نفس را از اميال و شهوات و غرايز غلط مبرياند در كفن رمحت پيچيده شود و در زمني كرامت دفن گردد و هر  
ده شود و در منايد و به زندگى معنوى و ملكوتى آن خامته دهد، در كفن لعنت پيچي كس قلبش را از حيات اهلى عارى

  .زمني عذاب و عقوبت دفن شود
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   اى لطيف نكته

  :مشا زيباتر هستيد يا يوسف؟ فرمود: از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله پرسيدند

  »1« .ُهَو أْصَبُح ِمّىن و أنَا أْمَلُح ِمْنهُ 

  .ترم او از نظر صورت از من زيباتر بود و من از او منكني

  :استاين تشبيه به منك را دو نكته 

كند تا آن مواد سامل مبانند و خومشزه شوند، آن جناب هم با اهل بيتش  منك خودش را در مواّد ديگر ذوب مى - 1
ها از شّر و شرور و شقاوت سامل مانده، بقاى  خودشان را در انواع حوادث و مشّقات و تكاليف ذوب كردند تا انسان

  .اهلى پيدا كنند

تر شود، وىل اگر در منكزار  ، اگر به آب هفت دريا بشويندش پاك نشود بلكه جنسسگ از حيوانات جنس العني است - 2
  .بيفتد پس از مّدتى كه از وضع موجودش تغيري پيدا كند، پاك و حالل و طّيب شود

اين سگ نفس اّماره هم اگر در منكزار شريعت رسول خدا صلى اهللا عليه و آله كه تركيىب از عقيده و اخالق و عمل است 
  .فتد، حالت اّمارگى را از دست بدهد و به مرتبه مطمئّنه و راضيه و مرضّيه برسدبي

______________________________  
  .408/ 1: معامل السبطني، حائرى -)1(

  328: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

برخاستند و به مقامات عاىل زهد و احواالت آنان كه در سايه رسالت پيامرب و سّنت َسنيِّه آن حضرت به مبارزه با نفس 
ورع و صرب و توّكل و رضا و تسليم و توحيد رسيدند احواالت عجيىب است، انسان از هر حلظه زندگى آنان جهت رشد و  

  .تواند درس بگريد كمال و آزادى از هوا و هوس مى

جود مقّدس حق تعاىل، عذر قابل در اين زمينه حّجت حضرت رّب العزّه بر مهه كس متام است و احدى را در پيشگاه و 
  .قبوىل نيست
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  .هاى رسول خداست حكايت زير منودارى از مبارزه اولياى خدا با هوا و هوس در سايه راهنماىي

   داستان فضيل عيّاض و داود طاىي

نيد، فضيل عياض كه خود داستاىن عجيىب دارد به در خانه داود طاىي آمد، صداى ناله جانسوز او را از درون خانه ش
  :اگر حديث رسول خدا را كه فرمود! اى داود: فضيل فرياد زد

  »1« .الَيْدُخُل النّاَر َمْن َبكى ِمْن َخْشَيِة الّلهِ 

  شود كسى كه از ترس خدا بگريد داخل آتش منى

گريه و پنداشىت اين مهه   كند درست مى اى از اين اشك، آتش عذاب را خاموش مى را صّحت ورود يافته و اين كه قطره
شود و چرا اين گونه با كشىت چشم در درياى اشك رواىن؟ در به رومي باز كن كه به زيارتت  كردى، تو را چه مى زارى منى

  .ام آمده

مرا خوف و خشيت از حق، از مالقات با اشخاص باز داشته، فعًال در راه حمبوب و براى تصفيه جان و : داود جواب داد
   دن كدورتِ تزكيه نفس و صفاى قلب و زدو 

______________________________  
  .276: ؛ أعالم الدين8771، حديث 29، باب 76/ 7: وسائل الشيعة -)1(

  329: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  !روان مشغول خودم

مجاعت  حوصله كن تا وقت مناز برسد و او براى مناز: زىن در مهسايگى داود بود، به درب خانه آمد و به فضيل گفت
  .عزميت مسجد كند، او را آن وقت زيارت كن كه وى در خرج كردن وقت انساىن بسيار منّظم و دقيق است

كوزه . وقت مناز رسيد داود به مسجد رفت و فضيل هم دنبال او به مسجد شد، سپس با اجازه داود به خانه داود درآمد
  .موىل و ساده و اثاثى خمتصر و در حّد قناعتاى از آب ديد كه آبش تابش آفتاب خورده و اطاقى مع شكسته
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آن قدر به خود اطمينان ندارم  : اين كوزه را از آفتاب بردار و جاىي بگذار تا آبش خنك شود، داود گفت: به داود گفت
  .كه آب سرد ميل مرا به طرف لّذات دنيا زياد نكند

است و مهني مرا بس است كه حال اسراف و زياده  عمارت دنيا از متّتعات طبع: خانه را بپرداز، گفت! اى داود: گفت
  .روى ندارم

اى كه در بني مردم مشهور به  قبل از اين زيارت، داود را به غايت حسن و مجال ديده بودم به اندازه: گويد فضيل مى
اين چه : فتمتر از او كسى نبود، وىل در اين زيارت وى را زار و نزار و رنگ پريده و الغر ديدم، به او گ صاحب مجال
  حال است؟

  :هشت غم مرا از خورد و خوراك و سؤال و جواب باز داشته و به اين روزم انداخته است! اى فضيل: گفت

   هشت غم داود طاىي

   غم هول مطّلع

  :غم هول ُمطَّلع يعىن وقت مرگ، كه در قرآن آمده - 1

  330: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »َمْوتِ ُكلُّ نـَْفٍس ذائَِقُة الْ 

  .چشد هر كسى مرگ را مى

  »2« »أَيـَْنما َتُكونُوا يُْدرِككُُّم اْلَمْوُت َوَلْو ُكنُتْم ِيف بـُُروٍج ُمَشيََّدةٍ 

  .يابد هاى مرتفع و استوار، مرگ مشا را درمى هر كجا باشيد هر چند در قلعه

  »3« »َربَِّك يـَْوَمِئٍذ اْلَمَساقُ   ِإَىل * َواْلتَـفَِّت السَّاُق بِالسَّاقِ * أَنَُّه اْلِفرَاقُ َوَظنَّ * َوِقيَل َمْن رَاقٍ * َكالَّ ِإَذا بـََلَغِت التـَّرَاِقيَ 

درمان كننده اين بيمار  : گويند] كسان بيمار[و * ، هنگامى كه جان به گلوگاه رسد،]پندارد كه مى[اين چنني نيست 
فرا رسيده ] از دنيا، ثروت، زن و فرزند[زمان جداىي ]  كه با رسيدن جان به گلوگاه[كند  يقني مى] بيمار[و * كيست؟

  .آن روز، روز سوق و مسري به سوى پروردگار توست* ساق به ساق به هم پيچد؛]  از سخىت جان كندن[و !* است
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  »4« »َوأَنُتْم ِحيَنِئٍذ تَنظُُرونَ * فـََلْوَال ِإَذا بـََلَغِت اْحلُْلُقومَ 

  !]و هيچ كارى از مشا ساخته نيست[گر هستيد  و مشا در آن وقت نظاره* رسد، پس چرا هنگامى كه روح به گلوگاه مى

  غم منزل گور

  :قرار گرفنت در منزل گور است - 2

   منزل ىب در و پيكر، منزل تنگ و تاريك، منزل غربت، منزل وحشت، منزل

______________________________  
  .185): 3(آل عمران  -)1(

  .78): 4(نساء  -)2(

  .30 -26): 75(قيامت  -)3(

  .84 -83): 56(واقعه  -)4(

  331: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

سرگذاشنت به خشت حلد با يك لباس چون كفن، منزىل كه راه گريز به جاىي ندارد و ندامن در اين خانه كدام تابلو را بر 
  باالى سر من نصب كنند؟

  »1« .ُحْفَرةٌ ِمْن ُحَفر الّنريانِ َرْوَضٌة ِمْن رِياِض اْجلَنَِّة أو 

شت، يا چاهى از چاههاى آتش دوزخ   .باغى از باغهاى 

   غم جواب دو ملك

  :فرياد دو ملكى است كه در قرب به گوشم رسد - 3

  »2« َمْن َربَُّك؟
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  پروردگار تو كيست؟

ال توحيد را با اعت. دامن جوابگو هستم يا نه كه منى قاد و اخالق و عمل آبيارى كرده و بارور  اين بستگى دارد به اين كه 
  !كرده باشم تا بتوامن پاسخگوى آنان گردم و گر نه اگر غفلت داشته و درون را بتخانه كرده باشم چه جواىب دارم بدهم؟

  غم نفخه صور

  :غم نفخه صور است - 4

ْم يَنِسُلونَ   َونُِفَخ ِىف الصُّوِر َفِإَذا ُهم ِمَن اَألْجَداِث ِإَىل  َقالُوا يَاَويـَْلَنا َمْن بـََعثـََنا ِمن مَّْرَقِدنَا هَذا َما َوَعَد الرَّْمحُن َوَصَدَق * َرِِّ
  »3« »اْلُمْرَسُلونَ 

اى واى بر ما، چه كسى ما : گويند مى.* شتابند و در صور دميده شود، ناگاه مهه آنان از قربها به سوى پروردگارشان مى
   رمحان وعده داده بود و پيامربان]  خداى[يىت است كه را از خوابگامهان برانگيخت؟ اين واقع

______________________________  
  .359: ؛ االختصاص2، حديث 112، باب 249/ 41: حبار األنوار -)1(

  .3336، حديث 20، باب 176/ 3: ؛ وسائل الشيعة1، ذيل حديث 7، باب 175/ 6: حبار األنوار -)2(

  .52 -51): 36(يس  -)3(

  332: ، ص2 و شرح صحيفه سجاديه، ج تفسري

  !!راست گفته بودند

ام كنند كه به حمشر بيامي، چون آماده شوم ندامن به چه  در آن وقت بدن به من برگردانده شود و در قرب آماده! اى فضيل
  :حال وارد شوم؟ كه قرآن را در اين زمينه دو آيه است

َوأَمَّا الَِّذيَن * َفَأمَّا الَِّذيَن اْسَودَّت ُوُجوُهُهْم َأَكَفْرُمت بـَْعَد ِإميَاِنُكْم َفُذوقُوا اْلَعَذاَب ِمبَا ُكْنُتْم َتْكُفُرونَ يـَْوَم تـَبـَْيضُّ ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ ُوُجوٌه 
  »1« »ابـَْيضَّْت ُوُجوُهُهْم َفِفي َرْمحَِة الّلِه ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 
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آيا پس از :] به آنان گويند[هايشان سياه شده  شود، اما آنان كه چهره هاىي سياه هاىي سپيد و چهره در روزى كه چهره
هايشان سپيد گشته،  و اما آنان كه چهره.* ورزيديد، اين عذاب را بچشيد اميانتان كافر شديد؟ پس به كيفر آن كه كفر مى

  .اند مهواره در رمحت خدايند و در آن جاودانه

  غم حمشر

ام و يا مالئكه رمحت براى  ام امرم را به ساربان آتش دهند كه خود براى خود پرداختهچون وارد حمشر شوم ندامن زم - 5
  :نداى

  »2« »اْدُخُلوَها ِبَسَالٍم آِمِننيَ 

  .با سالمت و امنيت وارد آن جا شويد:] به آنان گويند[

  .به سراغم آيند

   غم موقف حساب

  :موقف حساب است كه - 6

______________________________  
  .107 -106): 3(آل عمران  -)1(

  .46): 15(حجر  -)2(

  333: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »ِإنَّ الّلَه َال َيْظِلُم ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َوِإن َتُك َحَسَنًة ُيَضاِعْفَها َويـُْؤِت ِمن َلُدْنُه َأْجراً َعِظيماً 

كار نيكى باشد، آن را دو چندان ]  هم وزن آن ذرّه[كند و اگر  ىستم من]  به احدى[اى  يقيناً خدا به اندازه وزن ذرّه
  .دهد كند و از نزد خود پاداشى بزرگ مى مى

   غم ترازوى اعمال
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  :به وقت قرار گرفنت در برابر ميزان و ترازوى سنجش اعمال است - 7

َوَمْن َخفَّْت َمَوازِيُنُه فَأُولِئَك الَِّذيَن َخِسُروا أَنـُْفَسُهم ِمبَا َكانُوا * ْلُمْفِلُحونَ َواْلَوْزُن يـَْوَمِئٍذ احلَْقُّ َفَمن ثـَُقَلْت َمَوازِيُنُه فَأُولِئَك ُهُم ا
  »2« »ِبآيَاتَِنا َيْظِلُمونَ 

.* 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  ارزش باشد، به سبب اينكه مهواره به آيات ما ستم مى نان سبك و ىبو كساىن كه اعمال وزن شده آ

  .اند]  و سرمايه وجودشان راتباه كرده[زده 

  »3« »َفَأمَّا َمْن أُوِتَى ِكَتابَُه ِبَيميِنِه فـَيَـُقوُل َهاُؤُم اقْـَرُؤا ِكَتابَِيهْ 

  .پرونده مرا بگرييد و خبوانيد!] اى مردم: [گويد مىاش را به دست راستش دهند،  اما كسى كه پرونده

  »4« »َوَأمَّا َمْن أُوِيتَ ِكَتابَُه ِبِشماِلِه فـَيَـُقوُل يَا َلْيَتِين َملْ أُوَت ِكَتابَِيهْ 

   اى كاش: گويد و اما كسى كه پرونده اعمالش را به دست چپش دهند، مى

______________________________  
  .40): 4(نساء  -)1(

  .9 -8): 7(اعراف  -)2(

  .19): 69(حاّقه  -)3(

  .25): 69(حاّقه  -)4(

  334: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .كردم ام را دريافت منى پرونده

  غم قهر خدا
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شت و رضوان و جتّلى . خدا را رمحت است و قهر - 8 جتّلى رمحتش در دنيا، قرآن و رسالت و تكاليف، و در آخرت 
و اين آخرين مرحله است كه من ندامن در آن آخرين مرحله عاقبتم . رت عذاب اليم و دوزخ مهيشگى استقهرش در آخ

  »!گردد؟ به كجا منتهى مى

   هوا و هوس عامل سقوط انسان

  :امرياملؤمنني عليه السالم فرمود

  »1« .أْكثـَرَُمصارِِع اْلُعُقوِل َحتَْت بـُُروِق اْلَمطاِمعِ 

اى    .عقول و ورشكسته شدن خردها مربوط به برق و صاعقه شهوات و هوا و هوس استبيشرت زمني خورد

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  »2« .َلْوال أنَّ الشَّياطَني َحيُوُموَن َعلى قـُُلوِب َبىن آَدَم لََنَظُروا إىل َمَلُكوِت السَّماءِ 

  .نگريستند يدند هر آينه فرزندان آدم به اسرار عامل باال مىچرخ هاى دروىن بر گرد قلوب منى اگر شياطني و هوا و هوس

صاحبان اين دو قرب اآلن به كيفر گناهاىن كه : كردند، به دو قرب اشاره فرمودند و گفتند رسول خدا از قربستان عبور مى
  :داشتند در عذابند، سپس فرمودند

______________________________  
  .6750، حديث 298: غرر احلكم ؛219حكمت : ج البالغه -)1(

  .174، حديث 113/ 4: ؛ عواىل الآلىل23، باب 163/ 56: حبار األنوار -)2(

  335: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .و َلَسِمْعُتْم ما أْمسَعُ   َلوال َتْكثٌري ىف َكالِمُكْم و َمتْريٌج ىف قـُُلوِبُكْم َلَرأيـُْتْم ما أرى

ديديد و هر چه  ديدم مى گفتيد و اگر قلب مشا چراگاه صفات ناپسند نبود هرآينه آنچه من مى منى اگر جز به حق سخن
  .شنيديد من شنيدم مى
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  :امري املؤمنني عليه السالم فرمود

َفُع و الدُّعاءُ ُيْسَمُع، َواْحلاُل هاِدئَةٌ َواْألْقالُم  جارِيٌَة َوباِدُروا ِباْألْعماِل ُعُمراً ناِكسًا، أْوَمَرضاً َفاْعَمُلوا َواْلَعَمُل يـُْرَفُع، َوالتـَّْوَبةُ تـَنـْ
  »2« .حاِبساً، أْوَمْوتاً خاِلساً 

شود و زمان زماِن آرامش  دهد و دعا مستجاب مى رود و توبه سود مى پس عمل كنيد حاىل كه عمل به جانب حق باال مى
از آن كه جواىن به پريى رسد و بيمارى مشا را از كار و قلم كاتبان عمل در كار است و به بندگى و طاعت بشتابيد پيش 

  .ها و دور كننده اهداف است ها و تريه كننده خوشى بيندازد، يا مرگ مشا را بربايد، كه مرگ نابود كننده لّذت

   سلمان فارسى و برادر ديىن

  :كند ابن اىب عمري از حضرت صادق عليه السالم نقل مى

منطقه آهنگرها افتاد، جواىن را ديد به روى زمني افتاده و مردم دورش مجعند، به سلمان  سلمان در بازار كوفه گذرش به 
سلمان باالى سر جوان نشست، . گفتند، اى بنده حق اين جوان غش كرده چيزى در گوشش خبوان بلكه به هوش بيايد

   اگر در حّق من چيزى گفتند درست نيست، من وقىت! اى سلمان: چون به هوش آمد گفت

______________________________  
  .643/ 15: ، با كمى اختالف؛ كنز العمال266/ 5: مسند أمحد -)1(

  .221خطبه : ج البالغه -)2(

  336: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :گذرم به اين بازار افتاد و پتك زىن آهنگرها را به روى سندان ديدم اين آيه يادم آمد

  »1« »ْن َحديدٍ َوَهلُْم َمقاِمُع مِ 

  .]كوبند كه بر سرشان مى[است ]  خمصوص[و براى آنان گرزهاىي از آهن 
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حالوت حمّبت . تو ارزش اين را دارى كه در راه خدا برادر من باشى: سلمان به او گفت! از خوف ِعقاب حق عقلم پريد
ر حاىل كه جوان در حال جان دادن باهم بودند تا جوان مريض شد، سلمان باالى سرش آمد د. او قلب سلمان را گرفت

  :بود، سلمان صدا زد

  .يا َمَلَك اْلَمْوِت اْرُفْق ِبأخى

  .اى ملك املوت با برادر من مدارا كن

  :جواب شنيد

  »2« .اّىن ِبُكلِّ ُمْؤِمٍن َرفيقٌ 

  .كنم من با هر مؤمىن به مدارا رفتار مى

  نصيحت زناكار

  :از امام صادق عليه السالم نقل شده است كه

گنهكار فرياد . عيسى مردم را خواست تا وى را سنگسار كنند. زنا كردم، مرا پاك كن: مردى به عيسى عليه السالم گفت
  .مهه رفتند جز عيسى و حيىي. هر كس حّدى به گردن دارد مرا نزند: زد

گنهكار : بيفزاى، گفت: فرمود. نفس را با هوا و ميلش آزاد و تنها مگذار: مرا پندى ده، گفت: حيىي نزديك آمد و گفت
   غضب: بيفزاى، گفت: گفت. را سرزنش مكن

______________________________  
  .21): 22(حج  -)1(

  .136: ؛ األماىل، شيخ مفيد27، حديث 11، باب 385/ 22: حبار األنوار -)2(

  337: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :اند بيداران راه حق فرموده »1« .مرا كاىف است: حيىي گفت. مكن
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راند تا به  دل راكب است و بدن مركب، اگر راكب فهميده با شعور و با بصريت باشد مركب را درست و صحيح مى
اّما اگر راكب غافل و خواب باشد مركب هر كجا دلش . گذارد در طّى مسري درچاله و چاه بيفتد هدف برسد و منى

سپارد آنگاه هر دو از بني  بيابان زندگى به دست دزد، راهزن و حيوانات درنده مىرود و صاحبش را در  خواست مى
  .روند مى

  .دهد رساند، هم ديگران را از گرفتارى جنات مى دل بيدار و قلب ىب غفلت هم خودش را به ساحل جنات مى

  ذكاوت امري كبري

اسى و مذهىب است در خدمت به مملكت ايران و هاى بزرگ سي امري كبري كه از رجال نامدار تاريخ ايران و از شخصيت
  .مردم اين مرز و بوم ازهيچ كوشش و فّعاليىت دريغ نكرد

  :نويسد عبداللَّه مستوىف مى

. اى از شال كشمريى كه پول زر در آن بود نزد قاضى شهر به امانت گذاشتم مردى به امري شكايت برد كه پارچه بسته
بينم طالرفته و نقره به جاى آن است در صورتى كه سر بسته باز  ام، مى گرفته و گشوده  اكنون كه از سفر بازگشته، بسته را

  .رسد نشده و بقچه هم پارگى ندارد، چون برسخن خود گواه ندارم فريادم به جاىي منى

ه كسى برو چندى ديگر بيا و ب: پارچه را گرفت و دقيق مطالعه كرد و گفت. گويد امري از وضع حال او دانست راست مى
  .حرف نزن

   شب رسيد، امري به بسرت خواب رفت، نيمه شب از جاى برخاست، به طورى كه

______________________________  
  .34201، حديث 31، باب 56/ 28: ؛ وسائل الشيعة39، حديث 15، باب 188/ 14: حبار األنوار -)1(

  338: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .از رويه حلاف ترمه را به قدر يك مهر مناز سوزاند اى كسى نفهمد، گوشه

پس از چند شب ديد حلاف ترمه آمده وىل آن چنان . شب ديگر كه رفت خبوابد ديد حلاف عوض شده، چيزى نگفت
  .فهمد رفو شده كه كسى منى
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خدمتكاران سخت  اين حلاف سوخته بود چه كرديد؟: آن را با پارچه آن مرد تطبيق كرد ديد كار يك استاد است، گفت
: او را آوردند، بقچه آن مرد را به او نشان داد و گفت. نرتسيد كار خود من بوده، رفوگر را بياوريد: ناراحت شدند، فرمود
آرى، قاضى را طلبيد و مال آن مرد را از آن خائن پس گرفت و به صاحبش داد و وى را به خاطر : تو رفو كردى؟ گفت

  .خيانت، سياست فرمود

   نفس و تزكيه آنهواى 

  :در كالم بزرگان عرفا آمده است

 .اِع السُّنَِّة َوَجَد َحالَوَة النَّجاةِ َمْن َغضَّ َبَصَرُه َعِن اْلَمحارِِم، َوأْمَسَك نـَْفَسُه َعِن الشََّهواِت َوَعمََّر باِطَنُه اْلُمراقـََبَة و ظاِهَرُه بِاتَّب
»1«  

شهوات و اميال و هوا و هوس حفظ كند و باطن به دوام مراقبت عمارت منايد كسى كه ديده از حرام بپوشاند و نفس از 
  .و ظاهر به متابعت سّنت رسول بيارايد، شرييىن جنات در دنيا و آخرت بيابد

  .ِبصاِلٍح َتِقىٍّ َوال ِبعاِرٍف َنِقىٍّ  َكْيَف حاُل َمْن كاَن ديُنُه َهواُه َوِمهَُّتهُ ُدنْياُه، لَْيسَ : ُسِئَل َعْن أْمحََد ْبِن ُرَوميٍْ َكْيَف حاُلَك؟ قالَ 

اش دنياست، صاحل با  چگونه باشد حال كسى كه دينش هواى نفس و اراده: اى؟ گفت چگونه: از امحد بن رومي پرسيدند
  .باشد تقوا نيست و عارف پاكيزه منى

______________________________  
  .131/ 1: رشاد القلوب، ديلمى، برگرفته از حديثى در ا186/ 1: فيض القدير -)1(

  339: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :اند عارفان فرموده

ْنيا َفال قيَمَة َلُه و إْن كاَنْت ِمهَُّتُه ِرَضا الّلهِ    َفالُميِْكُن اْسِتدراُك غايَِة قيَمِتِه َوَال قيَمُة ُكلِّ إْنساٍن ِبَقْدِر ِمهَِّتِه، َفإْن كاَنْت ِمهَُّتُه الدُّ
  .اْلُوُقوُف َعَلْيها

اش ماّدّيت است پس ارزش ندارد و اگر مهّتش خشنودى حّق  ارزش هر انسان به اندازه ّمهت و اراده اوست، اگر اراده
ايت ارزشش در امكان كسى نيست   .است، پس يافنت قيمت و 
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  :كنند ا پيشنهاد مىاولياى خدا با تكيه به قرآن و سخنان پيامرب و ائمه براى تزكيه نفس، مسائل زير ر 

ان و آشكار - 1   .تقوا و پرهيزكارى در 

  .كم خورى  - 2

  .كم خواىب  - 3

  .كم گوىي  - 4

  .دورى از معاصى و گناهان - 5

  .مواظبت بر روزه - 6

  .دوام مناز شب - 7

  .ترك اميال و شهوات غلط به طور دائم - 8

  .حتّمل آزار از اقوام و مهسايگان و مردم كم ظرفّيت - 9

  .رفاقت با نادانانترك  -10

  .معاشرت با شايستگان و بزرگواران -11

رتين مردم با منفعت -12 رتين كالم، سخن خمتصر و با معىن است به حقيقت كه  است و  و سپاس مر خدا را . ترين آ
  .به تنهاىي

  340: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

   آمادگى براى مرگ

اى را قرب كردند، حضرت به قدرى گريه كرد كه  ه و آله در كنار قربى ايستاده بود كه جنازهپيامرب عزيز اسالم صلى اهللا علي
  .خاك قرب از اشك حضرت، تر شد
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  :آنگاه به اصحاب خطاب كرد

  »1« .إْخواىن ِلِمْثِل هذا َفأِعدُّوا

  .برادرامن براى مثل چنني روزى خود را آماده كنيد

  :ل كردند راه آمادگى چيست؟ فرموداز امرياملؤمنني على عليه السالم سؤا

  »2« .أداءُ اْلَفراِئِض، َواْجِتناُب اْلَمحارِِم، َواإلْشِتماُل على اْلَمكارِمِ 

  .گريى كنيد و به حسنات آراسته شويد واجبات را جباى آوريد، از حمّرمات كناره

  فقري در كالم پيامرب

  

نه، فقري آن است كه روز قيامت مهراه : مال دنيا ندارد، فرمودكسى كه : رسول خدا از اصحاب پرسيد فقري كيست؟ گفتند
با اين كه اهل عبادت بوده و ثواب برده به جهّنم : عرضه داشتند. با ثواب وارد شود، امر رسد كه او را به آتش بيندازند

  :آرى، چون داراى چهار برنامه بوده: رود؟ فرمود مى

  .است به مردم زيادى بدهكارى داشته نپرداخته - 1

  .اهل فحش بوده است - 2

______________________________  
  .107: ؛ مسّكن الفؤاد2476، حديث 74، باب 465/ 2: مستدرك الوسائل -)1(

  .158/ 2: ؛ جمموعة ورام8، حديث 110: ؛ األماىل، شيخ صدوق43، حديث 4، باب 137/ 6: حبار األنوار -)2(

  341: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .اى ظلم كرده است به عّده - 3

  .به اهل مخس و زكات مديون بوده است - 4
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   مقام حكمت لقمان

  

لقمان بزرگوار كه خداوند عزيز او را در قرآن به حكمت ستوده در رأس اهل تزكيه در زمان خودش بود، كسى به او گفت، 
  مقام رسيدى؟از كجا به اين : چرا برده بودم، گفت: تو بنده آل فالن نبودى؟ گفت

هر كس اين حقايق . راستگوىي، اداى امانت، ترك كار بيهوده، چشم پوشى از ناحمرم، حفظ زبان، عّفت شكم: پاسخ داد
  »1« .كند مانند من است تر و هر كس اضافه دارد باالتر و هر كس مهني ها را عمل مى را ندارد از من پست

   گفتگوى عيسى عليه السالم با شيطان

  

: چيست؟ گفت: كند، گفتم شيطان را مهراه پنج االغ ديدم كه بر هر كدام بارى محل مى: گويد السالم مى عيسى عليه
  .مال التجاره است، براى آن دنبال مشرتى هستم

  :ات كدام است؟ گفت مال التجاره: گفتم

  .ستم، مشرتى آن امرا هستند - 1

  .كرب، مشرتى آن صاحبان عناوينند  - 2

  .شمندانندحسد، مشرتى آن دان - 3

  .خيانت، مشرتى آن ّجتارند - 4

  :فرمايد رسول گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله مى »2« .مكر و حيله، مشرتى آن زنانند - 5

______________________________  
  .، ىف املفردات1، باب 67: املواعظ العدديّة -)1(

  .، ىف اخلماسيات5باب ، 276: ؛ املواعظ العددية7، باب 196/ 6: حبار األنوار -)2(
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  342: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

 . َعزََّوَجلَّ قَِبَل ُعْذَرُه َوَجتاَوَز َعْنهُ َمْن َخَزَن ِلسانَُه َستَـَر الّلُه َعْورََتُه و َمْن َكفَّ َغَضَبُه َكفَّ الّلُه َعْنُه َعذاَبُه، َوَمِن اْعَتَذَر إَىل الّلهِ 
»1«  

هاى او را بپوشاند و هر كس خوددارى از خشم و غضبش منايد  باطل حفظ كند خداوند بدىهر كس زبانش را از 
خداوند وى را از عذاب حمافظت فرمايد و هر آن كه از حضرت حق به خاطر گناهانش عذرخبواهد عذرش را بپذيرد و از 

  .وى در گذرد

   شرايط تزكيه نفس

  

  :اند دانستهبراى حركت به سوى تزكيه هفت واقعّيت را الزم 

  .گويند» اسالم«روى آوردن به حق و قبول آن، كه آن را  - 1

  .گويند» اميان«يقني به حق، نبّوت، امامت، كتاب، حساب، كه آن را  - 2

  .گويند» عمل«امتثال اوامر كه به مصلحت دنيا و آخرت انسان وضع شده، كه آن را  - 3

  .گويند» مبارزه«ها بنا گذارى شده، كه به آن  دگىاجتناب از نواهى كه جهت پاك ماندن انسان از آلو  - 4

  .گويند» حال«توبه حقيقى كه قضاى گذشته و بازگرداندن مال مردم به مردم و عذر خواهى از خداست كه آن را  - 5

  .كسب حالل جهت آزادى از طمع به مال ديگران و فقر و ذّلت  - 6

  .تقوا و پرهيزكارى كه رأس متام امور است - 7

   ىمؤمن واقع

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود
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______________________________  
  .4/ 1: ؛ جمموعة ورّام25، حديث 101/ 1: عواىل الآلىل -)1(

  343: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

َواُمورِِهْم، َواْلُمْسِلُم َمْن َسِلَم اْلُمْسِلُموَن ِمْن ِلسانِِه َوَيِدِه،  أال انـَبُِّئُكْم بِاْلُمْؤِمِن؟ اْلُمْؤِمُن َمِن ائْـَتَمَنُه اْلُمْؤِمُنوَن َعلى أْمواهلِِمْ 
  »1« .اْلُمهاِجُر َمْن َهَجَر السَّيِّئاِت َوتـََرَك ما َحرََّمُه الّلُه َعَلْيهِ 

و مسلمانان از مشا را از مؤمن خرب دهم؟ مؤمن كسى است كه متام مردم مؤمن وى را بر اموال و مهه امورشان امني بدانند 
گريى كند و آنچه را از خداوند بر وى حرام منوده ترك  زبان و دستش سامل باشند و مهاجر كسى است كه از گناهان كناره

  .منايد

خبش تزكيه كه از اهداف بزرگ رسالت است خبشى نيست كه در اين جزوه بتوان به متام جوانب آن اشاره كرد، آنچه را در 
كه در مبحث نگاهى   164بود از سوره مباركه آل عمران آيه   يـُزَّكيِهمْ   ديد دورمناىي از توضيح مجلهسطور گذشته مطالعه كر 

  .به چهره حمّمد صلى اهللا عليه و آله در آيينه قرآن مورد توجه قرار گرفت

   تعليم كتاب و حكمت

  :در تتمه آيه مورد حبث آمده

  »2« »انُوا مْن قـَْبُل َلفى َضالٍل ُمبنيٍ َويـَُعلُِّمُهُم اْلِكتاَب َواحلِْْكَمَة َوإْن ك

  .آموزد و به راسىت كه آنان پيش از آن در گمراهى آشكارى بودند و كتاب و حكمت به آنان مى

  .، تعليم قرائت قرآن و مفاهيم ظاهرى آن است»كتاب«منظور از تعليم 

  :اند گفته» حكمت«در باب تعليم 

   كه جز پيامرب و ائّمه كسى را بدانمراد از حكمت، باطن آيات و مفاهيمى است  

______________________________  
  .31، حديث 14، باب 302/ 64: ؛ حبار األنوار426، حديث 45، باب 285/ 1: احملاسن -)1(
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  .164): 3(آل عمران  -)2(

  344: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اعمالش معاىن و كيفّيت اجراى آن را تعليم داد، يا مراْد زمينه سازى راه نيست و يا مراد شريعت است كه پيامرب بزرگ با 
  .براى علم يقيىن است كه آن علم دين است و علم دين عبارت است از مباىن اعتقادى و اخالقى و عملى و معارف اهلّيه

فرمود و نيز عمًال نشان حكمت عبارت از تشّبه به حّق است و پيامرب معّلم اين تشّبه، چنانكه خود : اند بعضى فرموده
  :داد

  .َختَلَُّقوا ِبأْخالِق الّلهِ 

  .به اخالق اهلى آراسته شويد

آن كه . شود حكمت عبارت است از معارف حّقه كه آثارش در مهه امور حيات و زندگى ظاهر مى: اند برخى فرموده
نيست، بلكه دنيا براى او جاىي است   حكيم است دنيا برايش حمّل هلو و لعب و زينت و تفاخر و تكاثر در مال و اوالد

ها شالوده  تواند با به كارگريى صحيح نعمت كه مهه نوع وسايل ترّقى و تنّبه و رشد و كمال در آن قرار دارد و آدمى مى
  .سعادت ابدى خود را در آن پى ريزى منايد

جامعه گمراه و اّمت جاهلى، جامعه و  خداوند حكيم، قرآن حكيم را بر پيامرب حكيم نازل كرد تا از: خالصه كالم آن كه
  .اّمىت حكيم بسازد

   پريوى از پيامرب در قرآن

  

قرآن جميد پس از نشان دادن چهره ملكوتى و با عظمت و اهلى حمّمد صلى اهللا عليه و آله و بيان اهداف رسالت آن 
تابعت و پريوى از حضرت حضرت، جهت تأمني سعادت دنيا و آخرت مردم، اصرار و پافشارى عجيىب بر اطاعت و م

  :دارد

  »1« »ُقْل َأِطيُعوا الّلَه َوالرَُّسوَل فَِإن تـََولَّوا َفِإنَّ الّلَه َال حيُِبُّ اْلَكاِفرِينَ 
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  يقيناً ]  بدانند كه[پس اگر روى گردانيدند . از خدا و پيامرب اطاعت كنيد: بگو

______________________________  
  .32): 3(آل عمران  -)1(

  345: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .خدا كافران را دوست ندارد

ٌق ِلَما َمَعُكْم َلتـُْؤِمُننَّ ِبِه َولَتَنُصرُنَّهُ    »1« »ُمثَّ َجاءَُكْم َرُسوٌل ُمَصدِّ

اى آمساىن[پيامربى براى مشا آمد كه آنچه را ]  در آينده[سپس  ه او اميان نزد مشاست تصديق كرد، قطعاً بايد ب]  از كتا
  .آوريد و وى را يارى دهيد

  »2« »َوَأِطيُعوا الّلَه َوالرَُّسوَل َلَعلَُّكْم تـُْرَمحُونَ 

  .و از خدا و پيامرب فرمان بريد تا مورد رمحت قرار گرييد

  »3« »َأِطيُعوا الّلَه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َواوِىل اْألْمِر ِمْنُكمْ 

اند و چون پيامرب  كه امامان از اهل بيت[از پيامرب و صاحبان امر خودتان ] نيز[از خدا اطاعت كنيد و ! اى اهل اميان
  .اطاعت كنيد] باشند داراى مقام عصمت مى

 »احلَِِني َوَحُسَن أُولِئَك َرِفيقاً شَُّهَداِء َوالصَّ َوَمن يُِطِع الّلَه َوالرَُّسوَل َفأُولِئَك َمَع الَِّذيَن أَنـَْعَم الّلُه َعَلْيِهم ِمَن النَِّبيَِّني َوالصِّدِّيِقَني َوال
»4«  

و كساىن كه از خدا و پيامرب اطاعت كنند، در زمره كساىن از پيامربان و صّديقان و شهيدان و شايستگان خواهند بود كه 
  .داده؛ و اينان نيكو رفيقاىن هستند]  اميان، اخالق و عمل صاحل[خدا به آنان نعمت 

  »5« »َأَطاَع الّلهَ  َمن ُيِطِع الرَُّسوَل فـََقدْ 

  .هر كه از پيامرب اطاعت كند، در حقيقت از خدا اطاعت كرده
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  »6« »َوَما آَتاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نـََهاُكْم َعْنُه فَانتَـُهوا

______________________________  
  .81): 3(آل عمران  -)1(

  .132): 3(آل عمران  -)2(

  .59): 4(نساء  -)3(

  .69): 4(نساء  -)4(

  .80): 4(نساء  -)5(

  .7): 59(حشر  -)6(

  346: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ى كرد، باز ايستيد   .آنچه را پيامرب به مشا عطا كرد بگرييد و از آنچه مشا را 

َهلُُم اخلِْيَـَرُة ِمْن أَْمرِِهْم َوَمن يـَْعِص اللََّه َوَرُسوَلُه فـََقْد َضلَّ َضَالًال َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوَال ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اللَُّه َوَرُسوُلهُ َأْمراً َأن َيُكوَن 
  »1« »مُِّبيناً 

و هيچ مرد و زن مؤمىن را نرسد هنگامى كه خدا و پيامربش كارى را حكم كنند براى آنان در كار خودشان اختيار باشد؛ 
  .به صورتى آشكار گمراه شده استو هركس خدا و پيامربش را نافرماىن كند يقيناً 

  »2« »َوَمن يُِطِع اللََّه َوَرُسوَلُه فـََقْد َفاَز فـَْوزاً َعِظيماً 

  .ترديد رستگارى بزرگى يافته است و هركس خدا و پيامربش را اطاعت كند، ىب

ج البالغه    پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله در 
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شخصّيت حضرت حمّمد صلى اهللا عليه و آله و اهداف رسالت آن حضرت  به معّرىف»  ج البالغه«اى از  قسمت عمده
رود، باشد كه بتوانيم از باب  اشاره مى» ج البالغه«هاىي از  براى احرتاز از طول موضوع به قسمت. اختصاص يافته است

  . عليه و آله واقف شومياى از عظمت رسول خدا صلى اهللا مدينه علم و زبان گوياى اسالم و معّلم معارف اهلّيه به گوشه

  بعثت پيامرب

  

ْجناِز ِعَدتِِه و َمتاِم نـُبـُوَّتِِه، َمْأخوذاً    إىل أْن بـََعَث الّلُه ُسْبحاَنُه ُحمَمَّداً صلى اهللا عليه و آله ِإلِ

______________________________  
  .36): 33(احزاب  -)1(

  .71): 33(احزاب  -)2(

  347: ص ،2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اءٌ ُمْنَتِشَرٌة و َطراِئُق ُمَتَشتََّتٌة لِّلِه ِخبَْلِقِه، َعَلى النَِّبّيَني ميثاقُُه، َمْشُهوَرًة ِمساتُُه، َكرمياً ميالُدُه و أَْهُل اْالْرِض يـَْوَمِئٍذ ِمَلٌل ُمتَـَفرَّقٌَة، َوأْهو 
ِه، أْو ُمشٍري إىل َغْريِِه، فـََهداُهْم    »1« .ِبِه ِمَن الضَّالَلِة َوأنـَْقَذُهْم ِمبَكاِنِه ِمَن اجلَْهالَةِ أْو ُمْلِحٍد ِىف امسِْ

اش و به پايان بردن مقام نبّوت مبعوث كرد، در حاىل   تا خداوند حممد صلى اهللا عليه و آله را براى به اجنام رساندن وعده
در آن روزگار اهل زمني . عّزت و كرامت بودهايش روشن و ميالدش با  كه قبوىل رسالت او را از متام انبيا گرفته بود، نشانه

اى در نام  هاىي خمتلف بودند، گروهى خدا را تشبيه به خملوق كرده، عده هاىي متفاوت و روش مللى پراكنده، داراى خواسته
اند و چنني مردمى را به وسيله پيامرب از گمراهى به هدايت رس. منودند او از حق منحرف بوده و برخى غري او را عبادت مى

  .به سبب شخصّيت او از چاه جهالت به در آورد

 اى ز روى تو مه و خور را مدد
 

 از ازل، دوران ُحسنت تا ابد

  

  ُحسن را از عاشقان باشد كمال
 

 پادشا از لشگرى دارد مدد
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  گنجد حروف در كتاب ما منى
 

 آيد عدد در حساب ما منى

 معِىن امسا مهه در ذات تو
 

 دوست چون نه در نودُمضمرست اى 

  ُكشته عشقت منريد در َمصاف
 

 مرده شوقت خنسبد در حلد

رت كه نتوامن گرفت   خامشى 
 

 خيمه گردون چو خرگه در مند

  

  )سيف فرغاىن(

  دين پيامرب

  

اْلَمْأثُوِر، َواْلِكتاِب اْلَمْسُطوِر، َوالنُّوِر الّساِطِع، َوالضِّياِء الّالِمِع َوأْشَهُد أنَّ ُحمَمَّداً َعْبُدُه َوَرُسولُُه، أْرَسَلُه بِالّديِن اْلَمْشُهوِر و اْلَعَلِم 
  َواْألْمِر الّصادِِع، إزاَحًة لِلشُُّبهاِت و اْحِتجاجاً ِباْلبَـيِّناِت، َوَحتْذيراً بِاْآلياِت، َوَختْويفاً 

______________________________  
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َشتََّت اْألْمُر، َوضاَق اْلَمْخرَُج، ِباْلَمُثالِت، َوالّناُس ىف ِفَنتٍ اْجنََذَم فيها َحْبُل الّديِن، َوتـََزْعَزَعْت َسوارِى اْلَيقِني، َواْختَـَلَف النَّْجُر و تَ 
  »1« .ِصَى الرَّْمحاُن، َوُنِصَر الشَّْيطاُن، َوُخِذَل اْإلميانُ شاِمٌل، عُ   خاِمٌل، َواْلَعمى  َوَعِمَى اْلَمْصَدُر، َفاْهلُدى

دهم كه حمّمد بنده و رسول اوست، و او را به آئِني مشهور، و نشانه معروف، و كتاب مسطور، و نور  و شهادت مى
سازد، و با داليل  هاى آنان را برطرف درخشان، و چراغ فروزان، و دستور روشن و آشكار، به سوى مردم فرستاد، تا شبهه

روشن بر آنان امتام حّجت كند، و به آيات قرآن مردم را از هالكت برحذر داشته، و از عواقب شوم معصيت برتساند، 
هاى يقني متزلزل، و اصل  اى بودند، كه ريسمان دين از اثر آن گسسته، و پايه رسالت او به وقىت بود كه مردم دچار فتنه
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امور درهم رخيته بود، راه رهاىي بر مردم تنگ، و مصدر هدايت پوشيده، چراغ راهنما خاموش  دين گرفتار اختالف، و مهه
  .شد و اميان ورشكسته خدا نافرماىن، و شيطان يارى مى. و گمراهى نسبت به مهه فراگري بود

  انذار پيامرب

  

َوأميناً َعَلى التـَّْنزيِل، َوأنـُْتْم َمْعَشَر اْلَعَرِب َعلى َشرِّ ديٍن َوىف َشرِّ داٍر، إنَّ الّلَه بـََعَث ُحمَمَّداً صلى اهللا عليه و آله َنذيراً لِْلعاَلمَني، 
تـَْقَطُعوَن أْرحاَمُكْم، اْألْصناُم ُمنيُخوَن بـَْنيَ ِحجاَرٍة ُخْشٍن َوَحّياٍت ُصمٍّ، َتْشرَبُوَن اْلَكِدَر، َوَتْأُكُلوَن اجلَِْشَب َوَتْسِفُكوَن ِدماءَُكْم، وَ 

  »2« .َمْنُصوَبٌة َواْآلثاُم ِبُكْم َمْعُصوبَةٌ  فيُكمْ 

   خداوند حممد صلى اهللا عليه و آله را به عنوان بيم دهنده جهانيان و امني بر قرآن برانگيخت

______________________________  
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هاى سخت و در  و مشا مّلت عرب در آن وقت داراى بدترين دين و در بدترين خانه بوديد، اقامت گاهتان در ميان سنگ
كرديد،  رخيتيد، قطع رحم مى خورديد، خون يكديگر را مى نوشيديد، غذاى خشن مى بني مارهاى زهردار بود، آب تريه مى

  .ا بسته بودبتان در ميان مشا نصب شده بود و گناهان به مش

اين وضع نكبت بار زندگى عرب بود، كه بر اثر عقايد فاسده و اخالق رذيله به آن خو داشتند، رهرب با كرامت اسالم با 
  !داند هاى بدتر از درندگان را به صراط مستقيم كشانيد، خدا مى چه زمحىت در سايه قرآن جميد آن وحشى

 اى از نور اى چو خورشيد چشمه
 

 از من دور پرتو تو مباد

 دوست را چون بود شكيب از دوست؟
 

 چشم را كى بود مالل از نور؟
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  دو جهانش نيايد اندر چشم
 

 هر كه را در جهان توىي منظور

  صحبت تو غنا و من درويش
 

 نظر تو شفا و من رجنور

 نيست هر خوب را مالحت تو
 

 نيست هر كوه را كرامت طور

 از تو سرينشد  سيف فرغاىن
 

 عسل سري كى شود زنبوراز 

  

  )سيف فرغاىن(

   بعثت پيامرب بر عرب جاهلى

  

ًة، َفساَق النّاَس َحّىت بـَوََّأُهْم إنَّ الّلَه ُسْبحانَُه بـََعَث ُحمَمَّداً صلى اهللا عليه و آله َولَْيَس أَحٌد ِمَن اْلَعَرِب يـَْقَرأُ ِكتاباً، الَيدَّعى نـَبـُوَّ 
  »1« .بـَلََّغُهْم َمْنجاتـَُهْم، َفاْسَتقاَمْت َقناتـُُهْم َواْطَمأَنَّْت َصفاتـُُهمْ َحمَلَّتـُُهْم و 

خداوند سبحان حمّمد صلى اهللا عليه و آله را به نبوت برانگيخت، در حاىل كه احدى از عرب كتاخبوان نبود و اّدعاى 
  آن حضرت ايشان را رهربى كرد تا در. نبّوت نداشت

______________________________  
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هاى آنان استقامت يافت و احوال متزلزل آنان  خبش رساند، تا كجى حمل اصلى آدمّيت مستقر ساخت و به زندگى جنات
  .آرام گرديد

  دنياى زمان رسالت پيامرب
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، َوانِْتشاٍر ِمَن اْالُموِر و تـََلظٍّ ِمَن  حنيِ   أْرَسَلُه َعلى َرٍة ِمَن الرُُّسِل َوُطوِل َهْجَعٍة ِمَن اْالَمِم َواْعِتزاٍم ِمَن اْلِفَنتِ ْنيا  فـَتـْ اْحلُُروِب َوالدُّ
  ٍر ِمْن ماِئها، َقْد َدَرَسْت َمناُر اْهلُدىحِني اْصِفراٍر ِمْن َوَرِقها، َوإياٍس ِمْن َمثَرِها و اْغِورا  كاِسَفُة النُّوِر، ظاِهَرُة اْلُغُروِر، َعلى

َنُة و َطعاُمَها اْجليَفُة، َوِشعاُرَها اخلَْوْ  َوَظَهَرْت أْعالُم الرَّدى ُف َوِدثاُرَها ، َفِهَى ُمَتَجهََّمٌة ِألْهِلها، عاِبَسٌة ىف َوْجِه طالِبها، َمثَُرَها اْلِفتـْ
  »1« .السَّْيفُ 

ها جّدى و امور حيات از هم   ها طوالىن و فتنه ه رشته رسالت منقطع و خواب غفلت مّلتپيامرب را در زماىن فرستاد ك
هاى  نور دنيا در كسوف و دنيا با ظهور چهره فريبنده در حال خودمناىي، برگ. ور بود ها شعله گسيخته و آتش جنگ

هاى  زماىن كه نشانه. كش كرده بودها چريه و آب زندگى فرو  درخت زندگى زرد، نوميدى از بارور شدن شجره حيات بر دل
اش فتنه،  ميوه. اش عبوس بود دنيا به اهلش روى زشت منوده و نسبت به خواهنده. هدايت كهنه، عالئم گمراهى منايان بود

  .غذايش مردار، جامه زيرش ترس و جامه رويش مششري بود

   شجره نبوت

  

عاِدنِ   َحىتَّ أَْفَضْت َكراَمُة اللَِّه ُسْبحاَنُه اىل
َ
   ُحمَمٍَّد صلى اهللا عليه و آله فََأْخَرَجُه ِمْن أَْفَضِل امل
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ُر اْلِعَرتِ و اْسَرُتُه َخيـُْر اْالَسِر، . انـَْتَخَب ِمْنها اَمناَءهُ َمْنَبتاً َواَعزِّ االُروماِت َمْغرِساً ِمَن الشََّجَرِة اّلىت َصدََع ِمْنها أْنِبياَءُه و  َرُتُه َخيـْ ِعتـْ
و َبصريَُة َمِن   َمِن اتَّقى َو َشَجَرُتُه َخيـْرُالشََّجِر، نـََبَتْت ىف َحَرٍم و َبَسَقْت ىف َكَرٍم، َهلا ُفروٌع ِطواٌل و َمثََرٌة ال تُناُل، فـَُهَو إمامُ 

ُل و ُحْكُمهُ َلَمَع َضْوُؤُه و ِشهاٌب َسَطَع نُورُُه و َزْنٌد بـََرَق َلْمُعُه، ِسريَُتُه اْلَقْصُد و ُسنَُّتُه الرُّْشُد و َكالُمُه اْلَفصْ  ، ِسراجٌ  اْهَتدى
َرٍة ِمَن الرُُّسِل و َهْفَوٍة َعْن اْلَعَمِل و َغباَوٍة ِمَن اْالَممِ    »1« .اْلَعْدُل؛ أْرَسَلُه َعلى حِني فـَتـْ

ن كه كرامت خداوند سبحان منتهى به حممد صلى اهللا عليه و آله شد، او را از برترين معادن روياند و در عزيزترين تا آ
رتين . ها كاشت، از مهان درخىت كه پيامربانش را از آن آشكار كرد و امناى خود را از آن انتخاب منود سرزمني عرتتش 
رتين دودمان عرتت رتين شجره هها و شجر  هاست و دودمانش  اى كه در حرم روييده و در عرصه كرامت و  ها، شجره اش 
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از اين رو او امام تقواپيشگان و وسيله . هاىي دور از دسرتس هاىي بلند دارد و ميوه اى كه شاخه جمد به رشد رسيده، شجره
روشش . دار هاى زبانه هاى با شعل گريه اى فروزان و آتش چراغى است درخشان و ستاره. بصريت هدايت يافتگان است

  .اش رشد، كالمش جداكننده حق از باطل و ُحكمش عدل است اعتدال، طريقه

ها  اى كه بني آمدن پيامربان رخ داده بود برانگيخت، زماىن كه مردم از عمل نيك روى برتافته و ملت خداوند او را در فاصله
  .غرق جهالت بودند

   دعوت به حكمت و موعظه حسنه

  

َنٍة، َقِد اْستَـْهَوتْـُهُم اْألْهواُء،بـََعَثُه    َوالنّاُس ُضّالٌل ىف َحيـَْرٍة و خاِبطُوَن ىف ِفتـْ

______________________________  
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ىف زِْلزاٍل ِمَن اْألْمِر َوَبالٍء ِمَن اجلَْْهِل، فَباَلَغ صلى اهللا عليه و آله ِىف   اجلَْْهالُء، َحيارىَواْستَـَزلَّتـُْهُم اْلِكْربِياءُ َواْسَتَخفَّتـُْهُم اْجلاِهِليَُّة 
  »1« .َعَلى الطَّريَقِة َوَدعا إىل احلِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة احلََْسَنةِ   النَّصيَحِة و َمضى

رفتند، هواهاى نفساىن عقل  ان بودند، در فتنه كوركورانه مىخداوند پيامرب را هنگامى فرستاد كه مردم در وادى گمراهى حري 
. اعتبارشان منوده بود و خرد را از آنان ربوده، كرب و خودپسندى آنان را دچار لغزش كرده و جاهليت تاريك، سبكسر و ىب

ا به  رسول حق صلى اهللا عليه و آله خريخواهى. در كارها ناآرام و سرگردان و ملىت گرفتار ناداىن بودند را نسبت به آ
  .ايت رساند، به راه حق حركت كرد و آنان را به حكمت و موعظه حسنه دعوت فرمود

 كسى كو مهچو تو جانان ندارد
 

 اگر چه زنده باشد جان ندارد

  گل وصلت نبويد گر چه غنچه
 

 دىل پرخون لىب خندان ندارد

 شده چون تو توانگر را خريدار
 

 نداردفقريى كز گداىي نان 
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  خنواهم ىب تو ملك هر دو عامل
 

 كه ىب تو هر دو عامل آن ندارد

  غم ما خور دمى كآجنا كه مائيم
 

 واليت غري تو سلطان ندارد

  به وصل است  سيف فرغاىن اميد
 

 كه مسكني طاقت هجران ندارد

  

  )سيف فرغاىن(

  بركات پيامرب

  

 ، ثُِنَيْت إلَْيِه أزِمَُّة َوَمْنِبُتُه َأْشَرُف َمْنِبٍت، ىف َمعاِدِن اْلَكراَمِة َوَمماِهِد السَّالَمِة، َقْد ُصرَِفْت َحنَْوُه أْفِئَدُة اْالْبراِر وَ ُمْستَـَقرُُّه َخيـُْر ُمْستَـَقرٍّ
   ِه أْقرانًا، أَعزَّ بِهِ اْألبصاِر، َدَفَن الّلُه ِبِه الضَّغاِئَن َوأْطَفأَ ِبِه النَّوائَِر، ألََّف ِبِه إْخوانًا، َوفـَرََّق بِ 

______________________________  
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لََّة، َوأَذلَّ ِبِه اْلِعزََّة، َكالُمُه بَياٌن، َوَصْمُتهُ ِلسانٌ    »1« .الذِّ

رتين قرارگاه و حمل روييدنش شريف هاى سالمت، قلب خوبان  در معادن بزرگوارى و گهواره ترين حمل است، قرارگاهش 
. ها را خاموش منود ها را دفن كرد و آتش دمشىن خداوند به بركت او كينه. ها به جانب او گشت شيفته او شد و توجه ديده
سيله او ذليل را به و . از هم دور كرد) به خاطر كفر(اميان برادر ساخت و نزديكان را ) به خاطر(مردم را به دست او با هم 

  .كالمش روشن كننده حق و سكوتش زبان گويا بود. جهت را ذليل گرداند عزيز و عزيز ىب

  پيامرب، راه جنات بشر
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ًة َوال َوْحيًا، َفقاَتَل الَيدَّعى نـُبـُوَّ أّما بـَْعُد َفإنَّ الّلَه َسْبحانَُه بـََعَث ُحمَمَّداً صلى اهللا عليه و آله َولَْيَس أَحٌد ِمَن اْلَعَرِب يـَْقَرأُ ِكتابًا، وَ 
 َمْنجاِِْم، َويُباِدُرُِِم الّساَعَة أْن تـَْنزَِل ِِْم، َحيِْسُر احلَْسُري، َوَيِقُف اْلَكسُري، فـَُيقيُم َعَلْيِه َحّىت   ِمبَْن أطاَعُه َمْن َعصاُه، َيُسوقـُُهْم إىل

  »2« .راُهْم َمْنجاتـَُهْم، َوبـَوَّأَُهْم َحمَلَّتَـُهْم، َفاْسَتداَرْت َرحاُهْم، َواْسَتقاَمْت َقناتـُُهمْ يـُْلِحَقُه غايـََتُه، إّال هاِلكاً ال َخيـَْر فيِه، َحّىت أ

پس از محد خداوند پيامرب صلى اهللا عليه و آله را برانگيخت در حاىل كه احدى از عرب نبود كه كتاىب خبواند و نه دعوى 
نافرمان بودند به مهراهى مطيعانش جنگيد، عاصيان را به سوى جنات سوق پس با آنان كه . پيامربى و نزول وحى كند

بر سر راه مانده و از پاى . منود داد و براى رهانيدن مردم از گمراهى پيش از آن كه مرگشان فرا رسد پيشدسىت مى مى
  تا آن جا ايستاد. اى كه خريى در او نبود كرد تا او را به مقصدش برساند، مگر هالك شونده درآمده اقامت مى

______________________________  
  .95خطبه : ج البالغه -)1(

  .103خطبه : ج البالغه -)2(

  354: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

كه راه جنات را به آنان نشان داد و در جايگاه انسانيشان جاى داد، تا آسياى حياتشان به كار افتاد و امورشان استوار 
  .شد

  ارت و انذار پيامرببش

  

َر اْلَربِيَِّة ِطْفًال، َوأْجنََبها َكهْ  ًال َوأْطَهَر اْلُمَطهَّريَن شيَمًة َحّىت بـََعَث الّلُه ُحمَمَّداً صلى اهللا عليه و آله َشهيداً َوَبشرياً َوَنذيراً، َخيـْ
  »1« .َوأْجَوَد اْلُمْسَتْمَطريَن دميَةً 

  .عليه و آله را گواه و بشارت دهنده و ترساننده برانگيختتا اين كه خداوند حمّمد صلى اهللا 

رتين مردم، در بزرگساىل جنيب   .ترين پاكان و دوام جود و سخايش از مهه بيشرت بود ترين انسان، در اخالق پاك در كودكى 

   پيامرب امني
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 .ْأُموُن َوَشهيُدَك يـَْوَم الّديِن، َوبَعيُثَك نِْعَمًة َوَرُسوُلَك بِاحلَْقِّ َرْمحَةً قـََبساً ِلقاِبٍس َوأناَر َعَلماً ِحلاِبٍس، فـَُهَو أميُنَك اْلمَ   َحّىت أْورى
»2«  

او امني ! خداوند. اى براى وامانده در گمراهى روشن ساخت اى براى خواستار نور برافروخت و نشانه تا آن كه پيامرب شعله
  .با رسالت فرستادى و رمحىت است كه به حق گسيل داشىت و مورد اعتماد تو و گواه حضرتت در قيامت و نعمىت است كه

   چشمه حكمت

  

  اْختاَرُه ِمْن َشَجَرِة اْألنْبياِء و ِمْشكاِة الّضياِء َوُذؤابَِة اْلَعْلياِء َوُسرَّة

______________________________  
  .104خطبه : ج البالغه -)1(

  .105خطبه : ج البالغه -)2(

  355: ، ص2 سجاديه، جتفسري و شرح صحيفه 

  »1« .اْلَبْطحاِء، َمصابيِح الظُّْلَمِة َويَنابيِع احلِْْكَمةِ 

هاى برافروخته در ظلمت و  او را از شجره انبيا و از چراغدان نور و از مرتبت بلند و از مركز سرزمني بطحا و از چراغ
  .هاى حكمت، اختيار منود چشمه

  طبابت پيامرب

  

ٍن ُصمٍّ و أْلِسَنٍة ِبِطبِِّه، َقْد َأْحَكَم َمراِمهَُه و أْمحى َمواِمسَُه، َيَضُع ِمْن ذِلَك َحْيُث اْحلاَجُة إلَْيِه، ِمْن قـُُلوٍب ُعْمٍى و آذاَطبيٌب َدّواٌر 
َرِة، َملْ َيْسَتضيُئوا بِأْضواِء احلِْكْ  َمِة وََملْ يـَْقَدُحوا ِبزِناِد اْلُعُلوِم الثّاِقَبِة، فـَُهْم ىف ذِلَك  ُبْكٍم، ُمَتَتبٌِّع ِبَدواِئِه َمواِضَع اْلَغْفَلِة و َمواِطَن اْحلَيـْ

  »2« .َكاْألْنعاِم الّساِئَمِة و الصُُّخوِر اْلقاِسَيةِ 
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هايش را حمكم و آماده ساخته و ابزارهايش را براى سوزاندن  گردد، مرهم طبيىب است كه مهراه با طّبش در ميان مردم مى
دارو به دست . هاى الل به كار گريد هاى كر و زبان هاى كور و گوش در زمينه دل: هر جا الزم باشد زمخها داغ منوده، تا

اين بيماران وجود خود را از انوار حكمت روشن ننموده و با . هاى غفلت و دردهاى حريت است به دنبال عالج بيمارى
  .اند هاى سخت چهارپايان چرنده و سنگ از اين بابت به مانند. اند آتش زنه دانشى درخشان، شعله نيفروخته

  ارزشى دنيا در نزد پيامرب ىب

  

ا و َعِلَم أنَّ اللََّه َزواها َعْنهُ  َ ا و َهوَّ ْنيا َوَصغََّرها َوأَهَوَن ِ    َقْد َحقََّر الدُّ

______________________________  
  .107خطبه : ج البالغه -)1(

  .107خطبه : ج البالغه -)2(

  356: ، ص2 و شرح صحيفه سجاديه، ج تفسري

َتغيَب زيَنُتها َعْن َعْيِنِه، ِلَكْيال  اْخِتياراً َوَبَسَطها ِلَغْريِِه اْحِتقاراً، َفأْعَرَض َعِن الدُّنْيا ِبَقْلِبِه و أماَت ذِْكَرها َعْن نـَْفِسِه، َوأَحبَّ أنْ 
 .َغ َعْن رَبِّه ُمْعِذراً و َنَصَح ِالمَِّتِه ُمْنِذراً و َدعا إَىل اْجلَنَِّة ُمَبشِّراً َو َخْوفاً ِمَن الّناِر ُحمَذِّراً بـَلَّ . يـَتَِّخَذ ِمْنها رِياشاً، أْو يـَْرُجَو فيها ُمقاماً 

»1«  

دانست كه خداوند با اختيار خود  رسول حق دنيا را حقري و كوچك مشرد و پستش دانست و نزد ديگران خوار منود، مى
پس او با قلبش از دنيا روى گرداند و يادش . به خاطر حقارتش آن را براى ديگران گشاده ساخت دنيا را از او دور كرد و

را از باطن خود مرياند و عاشق غايب شدن زينتش از مقابل خود بود، تا از آن لباس آرايشى برنگريد، يا اقامت در آن را 
شيد و براى مردم با ترساندن از عذاب خريخواهى در رساندن احكام از جانب خدا براى قطع عذر مردم كو . هوس ننمايد

ديدهاىي كه كرد از آتش ترساند منود و با مژده شت دعوت فرمود و با    .هاىي كه داد، به 

   دعوت كننده به حق و گواه بر خلق
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، َوشاِهداً َعَلى اْخلَْلِق، فـَبَـلََّغ رِساالِت َربِِّه َغيـَْر و  ٍر، أْرَسَلُه داِعياً إَىل احلَْقِّ اٍن َوال ُمَقصٍِّر، َجاَهَد ِىف الّلِه أْعداَءُه َغيـَْر واِهٍن َوال ُمعذِّ
  »2« . و َبَصُر َمِن اْهَتدى  إماُم َمِن اتَّقى

آن حضرت بدون سسىت و كوتاهى متام احكام . خداوند پيامرب را دعوت كننده به سوى حق و گواه بر خلق فرستاد
وى پيشواى اهل تقوا و ديده اهل . ضعف و عذر تراشى با دمشنان خدا جنگيد پروردگارش را به مردم رساند و بدون

  .هدايت بود

______________________________  
  .108خطبه : ج البالغه -)1(

  .115خطبه : ج البالغه -)2(

  357: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

   پرسىت و اطاعت شيطان مبارزه با بت

  

طاَعِتِه، ِبُقْرآٍن   ِعباَدتِِه َوِمْن طاَعِة الشَّْيطاِن إىل  ُحمَمَّداً صلى اهللا عليه و آله بِاحلَْقِّ ِلُيْخرَِج ِعباَدُه ِمْن ِعباَدِة اْألْوثاِن إىل فـَبَـَعَث اللَّهُ 
  »1« .َجَحُدوُه َولِيُْثِبُتوُه بـَْعَد إْذ أْنَكُروهُ  َقْد بـَيـََّنُه َوأْحَكَمُه، ِليَـْعَلَم اْلِعباُد َربـَُّهْم إْذ َجِهُلوُه و لُِيِقرُّوا ِبِه بـَْعَد إذْ 

ها درآورده به مدار عبادت خود  خداوند حمّمد صلى اهللا عليه و آله را به حق برانگيخت تا بندگانش را از حلقه پرستش بت
روشن و بنيانش را  وارد كند و از طاعت شيطان جنات داده به گردونه اطاعت خود بياورد، به وسيله قرآىن كه معنايش را

و پس . او به وجودش اقرار منايند) زباىن(استوار كرد، تا بندگان خداى خود را بعد از جهل به او بشناسند و پس از انكار 
  .او وجودش را ثابت بدانند) قلىب(از انكار 

   رسالت پيامرب با نور قرآن
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َرٍة ِمَن الرُُّسِل و طُوِل َهْجعَ   أْرَسَلُه َعلى ٍة ِمَن اْالَمِم َوانِْتقاٍض ِمَن اْلُمبـَْرِم، َفجاَءُهْم بَِتْصديِق الَّذى بـَْنيَ َيَدْيِه َوالنُّوِر حِني فـَتـْ
ى، َوَدواءَ أال إنَّ فيِه ِعْلَم مايَْأتى َواحلَْديَث َعِن اْلماض: ِبِه، ذِلَك اْلُقْرآُن َفاْستَـْنِطُقوُه، َوَلْن يـَْنِطَق، َولِكْن اْخِربُُكْم َعْنهُ   اْلُمْقَتدى

َنُكمْ    »2« .داِئُكْم َوَنْظَم مابـَيـْ

او را در عصرى به رسالت برانگيخت كه خاىل از پيامربان بود و خواب گران ملل جهان طوالىن شده بود و رشته حمكم 
   پس او با كتاىب كه تصديق كننده حقايق كتب آمساىن بود و نورى كه بايد از آن پريوى شود به. دين گسيخته بود

______________________________  
  .147خطبه : ج البالغه -)1(

  .157خطبه : ج البالغه -)2(

  358: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

: دهم گويد، اّما من مشا را از آن خرب مى آن نور قرآن است، آن را به سخن آريد وىل هرگز سخن منى. جانب مردم آمد
آيد و خرب آنچه كه در جهان گذشت و درمان دردهاى مشا و مقّررات نظم دهنده  مىدانش آنچه : آگاه باشيد كه

  .زندگيتان در اين كتاب است

   پيامرب در دنيا و آخرت

  

  .َفإنَّ الّلَه َجَعَل ُحمَمَّداً صلى اهللا عليه و آله َعَلماً لِلّساَعِة َوُمَبشِّراً بِاْجلَنَِّة، َوُمْنِذراً بِاْلُعُقوبَةِ 

ْنيا َمخيصاً َوَوَرَد اْآلِخَرَة َسليماً َخرََج    »1« .ِمَن الدُّ

شت و ترساننده از عقوبت قرار داد او با شكم  . خداوند حمّمد صلى اهللا عليه و آله را نشانه قيامت و بشارت دهنده به 
  .گرسنه از دنيا رفت و با سالمت مهه جانبه وارد آخرت شد

  والدت و بعثت و هجرت پيامرب
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ا . ابـْتَـَعَثُه ِبالنُّوِر اْلُمضِئ، َوالبـُْرهاِن اجلَِْلىِّ، َواْلِمْنهاِج اْلباِدى و اْلِكتاِب اْهلاِدى ُ اْسرَتُُه َخيـُْر اْسَرٍة و َشَجرَتُُه َخيـُْر َشَجَرٍة، أْغصا
َلٌة، َمْوِلُدُه ِمبَكََّة، ِهْجرَُتهُ ِبطَْيَبَة، َعال ا ِذْكرُُه َواْمَتدَّ ِمْنها َصْوتُهُ  ُمْعَتِدَلٌة َوِمثاُرها ُمتَـَهدِّ أْرَسَلُه ِحبُجٍَّة كاِفَيٍة َوَمْوِعَظٍة شاِفَيٍة َوَدْعَوٍة . ِ

  »2« .ُصولةَ ُمَتالِفَيٍة، أْظَهَر ِبِه الشَّراِيَع اْلَمْجهوَلَة َوَقَمَع ِبِه اْلِبدََع اْلَمْدُخوَلَة َوبـَنيََّ ِبِه اْألْحكاَم اْلَمفْ 

   نورى درخشان و دليلى روشن و راهى آشكار و كتاىب هدايتپيامربش را با 

______________________________  
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  .160خطبه : ج البالغه -)2(

  359: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

رتين شجره است، شجره. كننده برانگيخت رتين خاندان و شجره وجودش  هايش معتدل و ميوه  شاخه اى كه خاندانش 
جايگاه والدتش مّكه و هجرتش مدينه طيّبه بود، در مدينه نامش پرآوازه شد و صدايش از آن . هايش در دسرتس است

. ها برهاند فرستاد خداوند او را با دليل كاىف و پندى شفاخبش و دعوتى كه مردم را از گمراهى. جا به مهه جا رسيد
هاى نادرست را در هم كوبيد و احكامى را كه هم اكنون نزد  به وسيله او آشكار منود و بدعت دستورهاى ناشناخته دين را
  .ما معلوم است بيان داشت

  امني وحى و آخرين پيامرب

  

  »1« .أمُني َوْحِيِه، َوخاَمتُ ُرُسِلِه، َوَبشُري َرْمحَِتِه، َوَنذيُر ِنْقَمِتهِ 

  .بشارت دهنده به رمحت و بيم دهنده از عذاب او بودرسول خدا امني وحى و آخرين فرستادگان و 

   وسيله كرامت امت
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ْنيا اْالْنقطاُع، َوأقْـَبلَ  ِمَن اْآلِخَرِة اْالّطالُع و أْظَلَمْت  ُمثَّ إنَّ الّلَه ُسْبحاَنُه بـََعَث ُحمَمَّداً صلى اهللا عليه و آله بِاحلَْقِّ حَني َدنا ِمَن الدُّ
ا و اْقِرتاٍب ِمْن   و قاَمْت ِبأْهِلها َعلى بـَْهَجُتها بـَْعَد إْشراقٍ  ِ ساٍق و َخُشَن ِمْنها ِمهاٌد و أِزَف ِمْنها ِقياٌد، ِىف اْنِقطاٍع ِمْن ُمدَّ

ا و ِقَصٍر ِمْن ِمْن َعوْ أْشراِطها و َتَصرٍُّم ِمْن أْهِلها و اْنفصاٍم ِمْن َحْلَقِتها و انِْتشاٍر ِمْن َسَبِبها و َعفاٍء ِمْن أعالِمها، َو َتَكشٍُّف  ِ را
   َجَعَلُه الّلُه ُسْبحانَُه َبالغاً ِلرِسالَِتِه وََكراَمًة ِالمَِّتِه َوَربيعاً ِالْهِل َزمانِِه َورِفْـَعًة ِألْعوانِهِ . ُطوِهلا

______________________________  
  .172خطبه : ج البالغه -)1(

  360: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .َوَشَرفاً ِألْنصارِهِ 

گاه خداوند حمّمد صلى اهللا عليه و آله را به حق برانگيخت وقىت كه دنيا به سپرى شدن نزديك شده و آخرت روى  آن
آورده و سرسبزى دنيا پس از روشىن تاريك و اهلش را در مشّقت قرار داده بود، آن زمان كه بسرت دنيا نامهوار و آماده 

هاى زوالش نزديك شده بود، آن زمان كه اهل دنيا رو به نابودى و  زمانش رو به پايان و نشانه. ودنابودى و نيسىت ب
اش رو به شكسته شدن و ريسمانش رو به پاره شدن و نشانه هايش رو به كهنه شدن و عيب هايش رو به مكشوف  حلقه

ليغ كننده رسالت و وسيله كرامت اّمت و خداوند پاك آن حضرت را تب. رفت شدن و درازى مّدتش رو به كوتاه شدن مى
  .ار اهل زمان و بلندى مرتبت ياران و شرف هواخواهان خود قرار داد

   غلبه بر گردنكشان

  

َمهُ ِىف اْالْصِطفاِء، فـََرَتَق ِبِه اْلَمفاِتَق و ساَوَر ِبِه اْلُمغاِلَب، َوَذلََّل ِبِه الصُّ  َسرََّح   هََّل ِبِه اْحلُزونََة، َحّىت ُعوَبَة و سَ أْرَسَلُه بِالضِّياِء و َقدَّ
  »2« .الضَّالَل َعْن َميٍني و ِمشالٍ 

ها را به وسيله او به هم بست و به وجود او بر گردنكشان  او را با نور فرستاد، در برگزيدگى بر مهگان پيشى داد، رخنه
  .را از راست و چپ دور گردانيدپريوز شد، به او مشكل را آسان و نامهوارى را مهوار ساخت، تا جبهه گمراهى 

______________________________  
  .189خطبه : ج البالغه -)1(
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  .204خطبه : ج البالغه -)2(

  361: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  امي عنان ما به دست تو داده
 

  زىنّ و ِسنان گر مهه تري مى

  قيمت وصل تو نداند كس
 

  جهان يك سر موى توست هر دو

  كس ميان من و ميان تو نيست
 

ان   سّر ما از دو عامل است 

  

  من نكردم ز دل فراموشت
 

  كىن به زبان گر تو يادم منى

  آنچه هجر تو كرد با دل من
 

  با گلستان نكرد باد خزان

 در فراق تو روى و ديده ما
 

  هاى روان گل زرد است و چشمه

 كشيم انتظار موكب تو مى
 

  كه نثارت كنيم نقد روان

 عماد  چهره زرد و اشك سرخ
 

  كنند بيان دعوى عشق مى

  

  )عماد فقيه كاشاىن(

دهم و به كمك حضرت حمبوب به  پايان مى» صحيفه«در اينجا به شرح و تفسري و توضيح و حتليل مجله اّول دعاى دوم 
  .پردازم فرازهاى ديگر دعا مى

  362: ، ص2 جتفسري و شرح صحيفه سجاديه، 

يِع َمْن َذرَأَ َوَجَعَلَنا ُشَهَداَء َعَلى َمْن َجَحَد وََكثـََّرنَا ِمبَنِِّه َعَلى َمْن َقلَ » 2«[    ] َفَخَتَم بَِنا َعَلى مجَِ
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هاىي كه آفريد، خامت قرار داد و بر مهه منكران حق و حقيقت گواه گرفت و با نيكى و  خداى توانا، ما را بر مهه اّمت
  .ما را بر آنان كه اندك بودند، فزوىن خبشيداحسانش، 

  ها نگني اّمت

قلوىب كه ريشه و اساس عقايدش توحيد و معاد و قرآن و نفوسى كه بنيان و ريشه اخالقش، آيات اخالقى قرآن و اعضاى 
پريو  هاى كتاب خداست، صاحبان آن قلوب و نفوس و اعضا كه به حق اّمت حمّمد و بدىن كه حركاتش مطابق با فرمان

  .اند حقيقى آن حضرتند بر متام جهانيان گواه و شاهد عقايد حّقه و اخالق حسنه و اعمال صاحله

هاى عملى چنانكه قرآن جميد و رسول خدا و ائّمه هدى  يك مؤمن در مسائل اعتقادى و در جهات اخالقى و در زمينه
ها و آنان كه در غري مذهب اسالمند بايد با ديدن  اند بايد حّجت و شاهد و گواه و دليل ساير امم باشد، اّمت خواسته

  .يك فرد مؤمن به اسالم به درك عظمت حق و اخالق و اميان و رفتار پيامرب و ائّمه نايل شوند

  :ترين كتب حديث از حضرت صادق عليه السالم رسيده در مهم

  َورََع َواْالْجِتهاَد َوالصَّالةَ ُكونُوا ُدعاًة لِلّناِس ِبَغْريِ أْلِسَنِتُكْم، لِيَـَرْوا ِمْنُكُم الْ 

  363: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .َواْخلَيـَْر، َفإنَّ ذِلَك داِعَيةٌ 

ها و  با اعمال خود دعوت كننده به حق باشيد، سايرين بايد از مشا، پاكدامىن و پارساىي و كوشش در راه اللَّه در متام زمينه
كنند، كه اين اعمال و اخالق و اميان واعتقاد راهرب ديگران به سوى صراط مستقيم حّق   مناز و هر كار خريى را مشاهده

  .است

نظري  باشد كه در ذيل، منزلت اين شخصيت كم صفوان بن حيىي يكى از بزرگاىن است كه مصداق بارز اين حديث مى
  :آيد مى

   منزلت صفوان بن حيىي
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  :بر ديگران بود، در كتب معترب رجاىل آمدهدرباره صفوان بن حيىي كه حقا شاهد و گواه 

از اصحاب حضرت موسى بن جعفر و حضرت رضا و جواد األئّمه عليهم السالم بود به حنوى كه از آن منابع اهلى  - 1
ره امياىن و تربيىت و اخالقى را مى   .گرفت رتين 

  .نزد حضرت رضا عليه السالم داراى منزلت و كرامت و شرافت بود - 2

  .امور دين و دنيا وكيل حضرت رضا عليه السالم و حضرت جواد عليه السالم بود در - 3

  .ترين و عابدترين مردم روزگارش بود موثَّق - 4

  .در زهد و بندگى حق داراى منزلىت عظيم بود - 5

ا را طرد   مجاعت واقفّيه مال بسيارى براى او بردند تا با آنان مهراه شود، او با كمال شجاعت و به عّلت اميان - 6 باال آ
  .كرد

______________________________  
  .14، حديث 78/ 2: ؛ الكاىف13، حديث 57، باب 303/ 67: حبار األنوار -)1(

  364: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

هر اندازه عمر كرد قرار گذاشتند هر كدام از دنيا رفتند ديگرى  با عبداللَّه بن جندب و علّى بن نعمان در بيت اللَّه - 7
آن دو نفر از دنيا رفتند و صفوان شبانه روز صد و پنجاه ركعت مناز براى . جباى از دنيا رفته اداى زكات و روزه و مناز كند

  .داد آورد و سه زكات هر سال در راه خدا مى خود و آن دو جبا مى

صرب كن، آنگاه پيش : فرزندش برساند، گفت در سفر حج يكى از مهسايگانش پوىل به او داد كه در كوفه به زن و - 8
  !شود آيا راضى هسىت بربم؟ اين مقدار پول به بار من اضافه مى: شرتدار رفت و فرمود

صفوان در مدينه از دنيا رفت حضرت جواد عليه السالم كفن خمصوص خود و حنوطش را براى كفن و دفن او  - 9
  »1« .فرستاد
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  كسى كو غم عشق جانان نداشت
 

  زد و جان نداشت نده نفس مىچو ز 

  گداى توام اى توانگر به ُحسن
 

  چنني مملكت هيچ سلطان نداشت

  توىي آن شفاىي كه بيمار دل
 

  جبز درد تو هيچ درمان نداشت

 دىل را كه اندوه تو مجع كرد
 

  غم هر دو َكْونش پريشان نداشت

  مرو ىب حمّبت كه مفّىت عشق
 

  نداشتچنني مؤمىن را مسلمان 

  

  )سيف فرغاىن(

   مؤمن واقعى در قرآن

  :كند قرآن جميد چهره با عظمت مؤمن را اين گونه تصوير مى

َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اللَُّه َوِجَلْت قـُُلوبـُُهْم َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آيَاتُُه زَاَدتْـُهْم  ْم   ِإميَاناً َوَعلىِإمنَّ الَِّذيَن يُِقيُموَن * يـَتَـوَكَُّلونَ َرِِّ
ْم َوَمْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكِرميٌ * الصَّلوَة َوِممَّا َرَزقْـَناُهْم يـُْنِفُقونَ    »2« »أُْولِئَك ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َحّقاً َهلُْم َدَرَجاٌت ِعنَد َرِِّ

______________________________  
  .792/ 2: اختيار معرفة الرجال -)1(

  .4 -2): 8(انفال  -)2(

  365: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

شود، وهنگامى كه آيات او بر آنان خوانده شود  هايشان ترسان مى مؤمنان، فقط كساىن هستند كه چون ياد خدا شود، دل
امي،  ازآنچه به آنان روزى دادهدارند و  هم آنان كه مناز را برپا مى.* كنند افزايد و بر پروردگارشان توكل مى بر اميانشان مى

مؤمنان واقعى و حقيقى فقط آنانند، براى ايشان نزد پروردگارشان درجاتى باال و آمرزش و رزق نيكو و .* كنند انفاق مى
  .فراواىن است
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ُر اْلَربِيِّةِ  ْم َجنَّاُت َعْدٍن َجتِْري ِمن َحتِْتَها اْألَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َجزَاُؤُهْم ِعنَد رَ * ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت أُولِئَك ُهْم َخيـْ ِِّ
  »1« »أََبداً َرِضَي اللَُّه َعنـُْهْم َوَرُضوا َعْنُه ذِلَك ِلَمْن َخِشَي رَبَّهُ 

رتين خملوقاتند مسلماً كساىن كه اميان آورده و كارهاى شايسته اجنام داده نزد پروردگارشان  پاداششان.* 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 

  :در باره مسلمان مطيع در قرآن جميد فرموده

 »احلَِِني َوَحُسَن أُولِئَك َرِفيقاً َه َوالرَُّسوَل َفأُولِئَك َمَع الَِّذيَن أَنـَْعَم اللَُّه َعَلْيِهم ِمَن النَِّبيَِّني َوالصِّدِّيِقَني َوالشَُّهَداِء َوالصَّ َوَمن يُِطِع اللَّ 
»2«  

شايستگان خواهند بود كه و كساىن كه از خدا و پيامرب اطاعت كنند، در زمره كساىن از پيامربان و صّديقان و شهيدان و 
  .داده؛ و اينان نيكو رفيقاىن هستند]  اميان، اخالق و عمل صاحل[خدا به آنان نعمت 

______________________________  
  .8 -7): 98(بّينه  -)1(

  .69): 4(نساء  -)2(

  366: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  ها شاهد و گواه بر امت

  

ها باشيد و شاهد  زير اصرار دارد مشا اّمت بايد در عقايد و اخالق و اعمال، شاهد و گواه بر اّمتقرآن جميد در آيات 
  .شدن جز در سايه پريوى از قرآن و پيامرب صلى اهللا عليه و آله در مهه شئون حيات ميّسر نيست

  »1« »َيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيداً وََكذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطاً ِلَتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس وَ 
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قرار دادمي تا ] ومعتدل و پرياسته از افراط و تفريط[مشا را امىت ميانه ]  كه مشا را به راه راست هدايت كردمي[و مهان گونه 
  .بر مردم گواه باشيد و پيامرب هم گواه بر مشا باشد]  در اميان، عمل، درسىت و راسىت[

  »2« »ُسوُل َشِهيداً َعَلْيُكْم َوَتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاسِ ِلَيُكوَن الرَّ 

  .تا پيامرب گواه بر مشا باشد و مشا هم گواه بر مردم باشيد

اند و بعضى از مفّسران حقيقت اين گونه  اى از روايات لفظ شهدا را به ائّمه معصومني عليهم السالم ترمجه كرده در پاره
اند، كه اين دو معنا  اند، به اين معىن كه اين اّمت شاهد و گواه بر اعمال آدميان در قيامت قيامت دانستهآيات را مربوط به 

  .منافات با معناى اّول ندارد

  »وََكثـََّرنا ِمبَنِِّه َعلى َمْن َقلَّ «

و حسنات اخالقى و  اتر از اسالم نيست، اسالمى كه عبارت از عقايد حّقه از آن جا كه در خزانه آفرينش گوهرى گران
اعمال نيكوست و به توّسط رسالت ختم انبيا وواليت ائّمه معصومني عليهم السالم در كمال و جامعّيت خاّص خودش 

  :ظهور كرد كه

______________________________  
  .143): 2(بقره  -)1(

  .78): 22(حج  -)2(

  367: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »ْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْمتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِيت َوَرِضيُت َلُكُم اْإلِْسَالَم ِديناً اْليَـْوَم َأْكمَ 

دينتان را براى مشا كامل ]  طالب عليه السالم به واليت، امامت، حكومت و فرمانرواىي بر امت با نصِب على بن اىب[امروز 
  .به عنوان دين پسنديدم و نعمتم را بر مشا متام كردم و اسالم را برايتان

  .شود اين گوهر با متام حيثيّتش در وجود هر كس جتّلى كند ارزشش مهان ارزش اسالم مى

   مؤمن واقعى در روايات
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  :فرمايد در اين كه بايد مؤمن براى مهگان اسوه و شاهد باشد روايىت از امام صادق عليه السالم به ما رسيده كه مى

  :فرمايد مىامام صادق عليه السالم 

ِه َواتـََّبَع آثاَرنا َوَعِمَل ِبأْعماِلنا، لَْيَس ِمْن شيَعِتنا َمْن قاَل بِِلساِنِه َوخاَلَفنا ىف أْعمالِنا َوآثارِنا َولِكْن شيَعتُنا َمْن وافـََقنا بِِلسانِه َوقـَْلبِ 
  »2« .اولئَك شيَعُتنا

شيعه كسى است كه با زبان و . و آثار ماست شيعه نيستام وىل عمًال خمالف اعمال  گويد شيعه آن كس كه به زبان مى
  .دل موافق ما باشد و از ما پريوى منوده و برابر با كردار ما عمل كند، كه اينانند شيعيان ما

  به من وصّيىت كن؟: َعْمرو بن سعيد به حضرت صادق عليه السالم عرضه داشت

  :حضرت فرمود

______________________________  
  .3): 5(ده مائ -)1(

  .70: ؛ مشكاة األنوار13، حديث 19، باب 164/ 65: حبار األنوار -)2(

  368: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

در حديث  »1« .كنم، بدانكه كوشش ىب ورع سودى ندارد تو را به تقوا و پاكدامىن و كوشش در راه حق سفارش مى
  :قدسى آمده

  »2« .ماَخَلْقُت َخْلقاً أَحبَّ إَىلَّ ِمْن َعْبِدَى اْلُمْؤِمنِ !  عليه السالم أن يا موسى  ُوسىم  أْوَحى الّلُه َعزََّوَجلَّ إىل

  .ام تر ازبنده مؤمن نيافريده خملوقى حمبوب! اى موسى: به موسى وحى شد

  :ه آمدهو در حديث مهّمى از حضرت رضا عليه السالم به نقل از پدران بزرگوارش از رسول خدا صلى اهللا عليه و آل

  »3« .ِمْن ذِلكَ َمَثُل اْلمْؤِمِن ِعْنَد الّلِه َعزََّوَجلَّ َكَمَثِل َمَلٍك ُمَقرٍَّب َوإنَّ اْلُمْؤِمَن ِعْنَد الّلِه َعزََّوَجلَّ أْعَظُم 

  .تر است مؤمن در نزد خداوند مهانند ملك مقرَّب است و بلكه مؤمن در پيشگاه حق از ملك مقّرب هم عظيم
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  :فرمايد يه السالم مىامام صادق عل

  »4« .إنَّ اْلُمْؤِمَن أْعَظُم ُحْرَمًة ِمَن اْلَكْعَبةِ 

  .حرمت مؤمن از حرمت كعبه برتر است

  :فرمايد امرياملؤمنني عليه السالم مى

  »5« .َوَفضََّل ُحْرَمَة اْلُمْسِلِم َعَلى احلَُْرِم ُكلِّها

______________________________  
  .10، حديث 57، باب 301/ 67: ؛ حبار األنوار11حديث  ،78/ 2: الكاىف -)1(

  .7، حديث 61/ 2: ؛ الكاىف13، حديث 62، باب 405: التوحيد، شيخ صدوق -)2(

  .21021، حديث 86، باب 75/ 16: ؛ وسائل الشيعة15، حديث 20، باب 21/ 6: حبار األنوار -)3(

  .95، حديث 27/ 1: ؛ اخلصال20، حديث 15، باب 16/ 65: حبار األنوار -)4(

  .166خطبه : ج البالغه -)5(

  369: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .و حرمت مسلمان را بر آنچه داراى حرمت است برترى داد

توانيد براى حتقق بيشرت به آن آيات و  در هر صورت چهره با عظمت مؤمن در آيات قرآن و روايات ترسيم شده كه مشا مى
  .يثى مراجعه كنيد؛ زيرا اين جزوه گنجايش ذكر آن مهه آيات و روايات را نداردروايات در كتب حد

  370: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

يِبَك ِمْن َخْلِقَك َوَصِفيَِّك ِمْن ِعَباِدَك ِإَماِم الرَّ » 3«[  ِد اخلَْْريِ َوِمْفَتاِح ْمحَِة َوَقائِ اللَُّهمَّ َفَصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َأِميِنَك َعَلى َوْحِيَك َوجنَِ
  ]اْلبَـرََكةِ 
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خدايا بر حمّمد درود فرست، آن وجود مباركى كه امني بر وحيت و گزيده از خملوقاتت و انتخاب شده از بندگان توست و 
  .او پيشواى رمحت و قافله ساالر خوىب و كليد بركت است

   صفات برجسته گل سر سبد آفرينش

  .صفات برجسته پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله براى مقام نبوت اشاره داردحضرت در فرازهاى اين دعا به 

   امانتدارى در وحى

  

و . هاى پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله امني است كه برگرفته از كلمه امانت و اداى آن و راسىت در وعده است از نام
  .گفتند ان و اميىن از خالف و دروغ او را امني مىدارى از ايش عرب قبل از بعثت پيامرب به خاطر مشاهده امانت

آجنا كه خداوند . كند به مهني جهت جربئيل هم در قرآن، امني خوانده شده است و پيامرب هم به اين مقام افتخار مى
  :فرمود

  371: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »نيٍ ُمطَاٍع َمثَّ َأمِ * ِذى قـُوٍَّة ِعنَد ِذى اْلَعْرِش َمِكنيٍ 

  .و امني است]  فرشتگان[آجنا مورد اطاعت * نريومندى كه نزد صاحب عرش داراى مقام و منزلت است؛

آيا از : نازل شد، رسول خدا صلى اهللا عليه و آله به جربئيل فرمود »2« »َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َرْمحًَة لِْلَعاَلِمنيَ   هنگامى كه آيه
ترسيدم وىل من به تو امين شدم؛ آنچه را   بلى، من از عاقبت امر خود مى: شد؟ عرض كرداين رمحت هم چيزى نصيب تو 

  :كه خداوند بر من ثنا گفته است به آيه

  »3« »ُمطَاٍع َمثَّ َأِمنيٍ * ِذى قـُوٍَّة ِعنَد ِذى اْلَعْرِش َمِكنيٍ 

  .و امني است]  انفرشتگ[آجنا مورد اطاعت * نريومندى كه نزد صاحب عرش داراى مقام و منزلت است؛

  :و مهچنني رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله فرمود
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در حقيقت آيه فوق تضميىن بود كه جايگاه رسول خدا صلى اهللا عليه و آله در  »4« .ام مهانا من رمحِت هدايت شده
رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله به جهت فضيلت مقام . بارگاه اهلى رفيع است و نفوذ و قدرتش مهواره حمفوظ خواهد ماند

سول وحى او يعىن جربئيل هم گذر دارى در زمني و آمسان توفيق رسالت يافت تا شب معراج دربارگاه خاص حق از ر  امانت
  .رسيد» قاب قوسني«منود و به 

______________________________  
  .21 -20): 81(تكوير  -)1(

  .107): 21(انبياء  -)2(

  .21 -20): 81(تكوير  -)3(

  .انبياءسوره  107، ذيل آيه 121/ 7: ؛ جممع البيان ىف تفسري القرآن11، باب 306/ 16: حبار األنوار -)4(

  372: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

پس خداى تعاىل وحى را از عامل غيب به حضرت عطا فرمود و در قلب و جان پاك و نوراىن او قرار داد و به طور امانت 
در . پس نيكوست كه رسالت وحى را به سراجنام آن برساند. در اختيارش گذاشت كه به وسيله آن آدميان را هدايت كند

  .غري اين صورت امانت را ادا نكرده است

   حقيقت وحى

وىل در اصطالح به . وحى در لغت به معناى اشاره، رساله، كتاب، اهلام، آنچه به ديگرى داده شود تا از آن آگاه گردد«
ه رسانده هاى گوناگون در خواب و بيدارى با واسطه فرشته يا ىب واسط دستورهاى آشكار حق به انبيا و رسوالن كه از راه

  .گردد شود؛ اطالق مى مى

مراد از امني وحى اين است كه پيامرب حق، تواناىي آنچه تكليف به او شده را داشته باشد كه در قلب و ذهن خود حفظ  
دارى كند پس وحى كه امانت مهم رسالت است  كند و با حكمت اهلى و استعداد ذاتى، اسرار دانش و حكمت را نگه

ها بر مهه عامل عرضه شده وىل تنها انسان پذيرفت و تا پايان حيات هسىت  اين گونه امانت. خداوند استويژه افراد برگزيده 
  .يابد اين امانتدارى از رسوالن به ائمه اطهار عليهم السالم رسيده و ادامه مى
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  »1« ». را اجرا كندهاى حق تعاىل پيامرب اسالم براى مأموريت وحى و ارشاد آدميان، امني مشرده شد تا بتواند برنامه

   اصطفا و جنابت و امانتدارى پيامرب گرامى اسالم در روايات

  

جنيب به معناى آنچه كه در ذات خوب و نفيس باشد و يا داراى هوشيارى و داناىي هم باشد وىل صفى به معناى 
  .و به معناى حبيب هم آمده است. و گزينش شده ديگرى است  ُمصطفى

______________________________  
  .455 -454/ 1: رياض السالكني -)1(

  373: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :اى حقيقى بود كه خود بر اين مطلب گواه است؛ كه فرمود حممد مصطفى صلى اهللا عليه و آله، برگزيده

  »1« .ْرضِ َألَمٌني ِىف السَّماِء َوأَمٌني ِىف األَ   َأَما َواللَِّه ِإىنّ 

  .به خدا قسم كه من در آمسان امني هستم و در زمني نيز أمينم! هان

  :فرمايد ستايد و مى و آنگاه كه يار و وصى او، او را مى

ْخُزوِن، َوَشهيُدَك يـَْوَم الدِّيِن، َوبَعيُثَك بِاحلَْقِّ، َوَرُسوُلَك ا
َ
  »2« .ْخلَْلقِ َىل افـَُهَو َأميُنَك اْلَمْأُموُن، َوخازُِن ِعْلِمَك امل

ات به سوى  ات به حّق، و فرستاده ات، و شاهد تو در روز قيامت، و برانگيخته دار دانش سّرى او امني درستكار تو، خزانه
  .خلق است

  :ابن اىب احلديد در شرح مجله اول گفته است

  »أَمينك املأمون«

امانتدارى نزد ايشان امهيت  »3« .عليه و آله استيعىن امني بر وحى توست و مأمون يكى از القاب رسول اللَّه صلى اهللا 
ى مى   :فرمايد كند و مى زيادى دارد كه اّمت را به شّدت از خيانت در امانت 
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  »4« .َعَلْيِه َغْضبانٌ  اللَُّه َوُهوَ   َويـَْلقى  أهِلها ُمثَّ َأْدرََكُه اْلَمْوُت ماَت َعلى َغْريِ ِملَّىت  َمْن خاَن أَمانًَة ِىف الدُّنيا وََملْ يـَُردَّها إىل

  كسى كه در دنيا به امانىت خيانت كند و آن را به صاحبش برنگرداند و: فرمود

______________________________  
  .126/ 4: ؛ جممع الزوائد31937، حديث 413/ 11: كنز العمال  -)1(

  .71خطبه : ج البالغه -)2(

ج البالغه، ابن اىب احلديد -)3(   .141/ 6: شرح 

؛ األماىل، 24194، حديث 3، باب 78/ 19: ؛ وسائل الشيعة3، حديث 58، باب 171/ 72: حبار األنوار -)4(
  .429: شيخ صدوق

  374: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .مبريد بر دين من منرده است و با خدا ديدار كند در حاىل كه بر او خشمگني است

هر كس وفا در امانت و عهد ندارد؛ دين و اميان ندارد، پس رّد امانت واجب : معناى فرمايش حضرت اين است كه
  .و اين يك حكم شرعى الزامى است نه دستور اخالقى و آداىب. است

با مهه اين اوصاف، حضرت رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله از ميان متام بندگان حق با فضايل و درجات ذاتى و اخالقى 
  .ار رسالت پيام به وى سپرده گرديدبرگزيده شد و متام ابز 

  :حضرت رضا عليه السالم در اين زمينه فرمود

 َمِة وأْهلََمُه الِعْلَم إهلاماً، فـََلْم يـَْعَى بـَْعَدهُ إنَّ اْلَعْبَد اذا اْختاَرُه اللَُّه َعزََّوَجلَّ ِالموِر ِعباِدِه َشرََح َصْدَرُه ِلذلَك َو أْودََع قـَْلَبُه يَناِبيَع اِحلكْ 
  »1« .ِجبَواٍب َوال ُحيَيـَُّر فيِه َعِن الصَّوابِ 

هاى  چشمه. اى را براى اداره امور بندگانش برگزيند براى اين امور به او شرح صدر عطا كند هرگاه خداوند عّزوجل بنده
درست  حكمت را در دلش جارى سازد و به او علم اهلام منايد كه از آن پس از هيچ پاسخى در مناند و در يافنت راه

  .سرگشته نشود
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   رسالت پيامرب گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله

آرى، حمّمد صلى اهللا عليه و آله امني وحى بود، يعىن قوانني و مقّررات و حالل و حرام خدا را در طول بيست و سه ساىل  
  .كه به عنوان رسول در بني مردم بود بدون كم و زياد و تغيري و تبديل، به مردم رساند

   در سفر حّجة الوداع در روز عيد قربان در مسجد َخْيف در مقّدمه يك سخنراىن

______________________________  
  .1، حديث 202/ 1: ؛ الكاىف2، حديث 101: معاىن األخبار -)1(

  375: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :مهم فرمود

شت نزديك مىطلبم كه آنچه مردم ر  تو را به شهادت مى! خداوندا« منود من براى مردم  كرد و از عذاب تو دور مى ا به 
  :قرآن جميد به او دستور داد به مردم بگو »1« ».بيان كردم

  »2« »َوأُوِحَى ِإَىلَّ هَذا اْلُقْرآُن ِألُنِذرَُكم ِبِه َوَمن بـََلغَ 

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

   رسالت پيامرب صلى اهللا عليه و آله درباره امرياملؤمنني عليه السالم

ُمَك ِمَن النَّاِس ِإنَّ اللََّه َال يـَْهِدي اْلَقْوَم ْعصِ يَا أَيـَُّها الرَُّسوُل بـَلِّْغ َما أُْنزَِل ِإلَْيَك ِمن رَبَِّك َوِإن َملْ تـَْفَعْل َفَما بـَلَّْغَت رَِساَلَتُه َواللَُّه يَـ 
  »3« »اْلَكاِفرِينَ 

بر تو نازل شده ]  طالب امرياملؤمنني عليه السالم درباره واليت و رهربى على بن أىب[آنچه از سوى پروردگارت ! اى پيامرب
دارد؛ قطعاً خدا گروه   مردم نگه مى] يب و گزندآس[و خدا تو را از . اى ابالغ كن؛ و اگر اجنام ندهى پيام خدا را نرسانده

  .كند كافران را هدايت منى
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به امجاع مفّسران و امجاع اهل حديث در صدها كتاب معترب، آيه شريفه در اعالم خالفت و واليت حضرت موىل املوحّدين 
رفت  جاىن براى رسول عزيز اسالم مىامري املؤمنني نازل شده؛ و با اين كه در ابالغ آن احتمال هر گونه خطرى حّىت خطر 

   وىل امني وحى، در حمّل غدير خم در برابر هزاران نفر على عليه السالم را بر اساس

______________________________  
، 12، باب 45/ 17: ؛ وسائل الشيعة399، حديث 39، باب 278/ 1: ؛ احملاسن2، حديث 74/ 2: الكاىف -)1(

  .21939حديث 

  .19): 6(م انعا -)2(

  .67): 5(مائده  -)3(

  376: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :دستور آيه به خالفت و جانشيىن خود معّرىف فرمود و در ضمن معّرىف امام، آن مجالت زيبا و ملكوتى را به مردم القا كرد

  »1« .َمْن عاداُه، َواْنُصْر َمْن َنَصَرُه، َواْخُذْل َمْن َخَذَلهُ  الّلُهمَّ واِل َمْن واالُه و عادِ . َمْن ُكْنُت َمْوالُه و فـََعلىٌّ َمْوالهُ 

خداوندا دوست او را دوست و دمشن او را دمشن بدار، ياور او را يارى كن . هر كه من موالى اومي، پس عل موالى اوست
  .و هر كه او را تنها گذارد و دست از يارى او بردارد تنهايش گذار و دست از ياريش بردار

  »2« »ِباللَِّه َحِسيباً   الَِّذيَن يـُبَـلُِّغوَن رَِساالِت اللَِّه َوَخيَْشْونَُه َوَال َخيَْشْوَن َأَحداً ِإالَّ اللََّه وََكَفى

ترسند و  او مى]  عظمت و مقام[رسانند و از  آنان كه مهواره پيامهاى خدا را به مردم مى]  آرى، اين روش خداست درباره[
  .خدا كاىف است]  كار با ارزش اينان[وامهه ندارند و براى حسابرسى  از هيچ كس جز او

   ابالغ دين

حمّمد صلى اهللا عليه و آله در متام جهات تبليغ يعىن تبليغ زباىن، اخالقى، عملى و تربيىت، مصداق اكمل و اّمت اين آيه 
  :شريفه بود

َا َعَلْيَك اْلَبَالُغ َوالّلُه    »3« »َبِصٌري بِاْلِعَبادِ َوِإْن تـََولَّْوا َفِإمنَّ
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  .ست] پيام خدا[كه آنچه بر عهده توست فقط ابالغ ] برتو دشوار و سخت نيايد[و اگر روى گرداندند 

______________________________  
  .255/ 1: ؛ كشف الغمة3، حديث 295/ 1: ؛ الكاىف11، حديث 6، باب 103/ 23: حبار األنوار -)1(

  .39): 33(احزاب  -)2(

  .20): 3(آل عمران  -)3(

  377: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

وجود مقّدس حمّمد صلى اهللا عليه و آله تبليغش مهراه منطق و استدالل و برهان بود و جاى عذرى براى احدى باقى 
ه و خشم و اى از يهود و نصارى از سر كين در عني حال، دنياپرستان و ماّديگران و شهوترانان و عّده. گذاشت منى

داشت و احكام  گرداندند، وىل آن جناب كه امني وحى حق بود از تبليغ دست بر منى عداوت و دمشىن از وى روى مى
  .گذاشت اهلّيه و معارف ملكوتّيه و مسائل ربانّيه را ىب كم و زياد در اختيار گمراهان مى

مش، صرب و تقوايش و صالح و احسانش، حمّمد صلى اهللا عليه و آله به خاطر اخالصش و عبادتش و حكمت و عل
صدق و سخايش، كرم و وفايش، عقل و درايتش، اميان و اخالقش، شخصّيت و كرامتش، بصريت و بينشش، و رأفت و 

رمحتش، نسب و اصالتش، قلب و روحش، جود و سخايش، خشوع و تواضعش، صفا و طهارتش، حلم و بردباريش و 
  .حق بود و احدى از خلق خدا اعم از جّن و انس و مالئكه به پايه او نبودبندگى و نبّوتش، جنيب و صفّى حضرت 

  دوست، سلطان و دل واليت اوست
 

  خّرم آن دل كه در محايت اوست

 هر كه را دل به عشق اوست گرو
 

  از ازل تا ابد واليت اوست

  پس مناند ز سابقان در راه
 

  هر كه را پيش رو هدايت اوست

 بنهد عرش بر آستانش سر
 

  هر كه را تكيه بر عنايت اوست

  در دو عامل ز كس ندارد خوف
 

  هر كه در مأمن رعايت اوست
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 ار سخن شنود  سيف فرغاىن
 

  اندكى زين منط كفايت اوست

  

  )سيف فرغاىن(

   امام رمحت

  .بود حمّمد صلى اهللا عليه و آله در ميان خلق، رمحت خدا و مبّشر رمحت حضرت حمبوب در بني مردم

  378: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :قرآن جميد از طرىف پيامرب را، رمحت معّرىف كرد و فرمود

  »1« »َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َرْمحًَة ِلْلَعاَلِمنيَ 

  .و تو را جز رمحىت براى جهانيان نفرستادمي

  :از طرف ديگر او را بشارت دهنده به رمحت خطاب كرد

  »2« »َأْرَسْلَناَك ِإالَّ ُمَبشِّراً َونَِذيراً َوَما 

  .رسان و بيم دهنده نفرستادمي و تو را جز مژده

  .او رمحت خدا بود، قرآن و بيان و دستورهايش جهت تأمني سعادت دنيا و آخرت، رمحت حق بود

رمحت  -وز دور استيعىن حياتى كه از دستربد هوا و هوس و شيطان و طاغوت و بغى و جتا -حيات طيّبه در دنيا
شت است و جز با اطاعت از رسول  شت و رضواىن كه اكرب از  خداست كه حمصول پريوى از آن حضرت است و نيز 

توان رسيد، رمحت اهلى است؛ و اين مهه معلول رسالت حمّمد صلى اهللا عليه و آله است، پس رسول اسالم صلى  به آن منى
العزّه در ميان مهه مردم است و در يك كلمه به قول حضرت زين العابدين عليه اهللا عليه و آله عني رمحت حضرت رّب 

  :السالم
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  .حمّمد صلى اهللا عليه و آله امام رمحت است

ترين گوهر خزانه خلقت است و حمّمد  آرى، قرآن جميد و توضيحات رسول خدا نسبت به اين كتاب آمساىن كه پر ارزش
  .محت خداست، رمحىت كه به وسيله رمحت بودن رسول اللَّه، به مردم رسيدصلى اهللا عليه و آله مبّلغ آن بود ر 

شت و ِرْضواٌن ِمَن اللَّه أكرب، جز از طريق  رسيدن به رمحت حق در دنيا يعىن حيات طيّبه و رمحت حق در آيات يعىن 
   اّتصال به قرآن كه كتاب آمساىن

______________________________  
  .107): 21(انبياء  -)1(

  .105): 17(اسراء  -)2(

  379: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

حمّمد صلى اهللا عليه و آله و اتّصال به رسالت نّىب اكرم و متابعت از دستورهاى آن حضرت كه رمحت خداست، ميّسر 
  .نيست

  .هلّيه استحمّمد صلى اهللا عليه و آله چه از جهت وجودى، چه از حيث رسالت جتّلى گاه رمحت واسعه ا

نبّوت به او ختم شد، دين به سبب رسالت او به كمال رسيد، نعمت معنوى حق در پرتو وجود او به امتام رسيد، به اسالم 
حمّمدى براى تأمني خري دنيا و آخرت مردم رضايت داده شد و قرآن از بركت قلب اهلى او براى هدايت مردم نازل گرديد، 

  .يق رمحت است كه حمّمد صلى اهللا عليه و آله، رمحت استاين مهه معاىن و مفاهيم و مصاد

  رمحت در قرآن جميد

  

  :اكنون به شرح ماجراى رمحت از طريق آيات قرآن جميد توّجه منائيد
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رمحت خاّص حق كه جتّلى رحيمّيت حضرت اوست در دنيا به صورت قوانني و مقّررات و در چهره عمل به صورت 
شت و به صورت ِرْضواٌن ِمَن اخالق حسنه و اعمال صاحله و  نتيجه آن امنّيت باطن و ظاهر است و در آخرت به قيافه 

  .باشد و منادى و زمينه ساز اين مهه براى عامل انسانّيت، حمّمد صلى اهللا عليه و آله است اللَّه أكرب مى

، به رمحت رحيمّيه حق در دنيا و احدى از مردم جهان جز با عمل به قوانني حق و پريوى از حمّمد صلى اهللا عليه و آله
  .رسد آخرت منى

كند آياتى است كه يا حاوى مقّررات و دستورها و حالل و حرام حق و فضايل  آياتى كه رمحت رحيمّيه را مطرح مى
  .ندا ها و حقايق دينّيه و ملكوتيّه اخالقى و عقايد حّقه است، يا بيانگر چهره مؤمن و مسلم و حمسن كه آراسته به واقعّيت

  »1« »َوَأِطيُعوا اللََّه َوالرَُّسوَل َلَعلَُّكْم تـُْرَمحُونَ 

______________________________  
  .132): 3(آل عمران  -)1(

  380: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .و از خدا و پيامرب فرمان بريد تا مورد رمحت قرار گرييد

  بندگى فخر من است ار تو خريدار مىن
 

شت   م كه تو در هر دو جهان يار مىندر 

  دوش گفىت كه غم بيهده تا چند خورى
 

  من چرا غم خورم اكنون كه تو غمخوار مىن

  تو شفاى مهه رجنّى و طبيب مهه كس
 

  نتوان گفت كه درد دل بيمار مىن

  دل به مهر تو سپردم نه به دستت دادم
 

  نا نگردد كسى آگه كه تو دلدار مىن

  

  )فقيه كرماىنعماد (

  »1« »َوهَذا ِكَتاٌب أَنـْزَْلَناُه ُمَباَرٌك َفاتَِّبُعوُه َواتـَُّقوا َلَعلَُّكْم تـُْرَمحُونَ 
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بپرهيزيد تا مشمول ]  از خمالفت با آن[كتاىب پرفايده است كه ما آن را نازل كردمي پس آن را پريوى كنيد و ]  قرآن[و اين 
  .رمحت شويد

  »2« »فَاْسَتِمُعوا َلُه َوأَْنِصُتوا َلَعلَُّكْم تـُْرَمحُونَ  َوِإَذا ُقِرَئ اْلُقْرآنُ 

  .و هنگامى كه قرآن خوانده شود، به آن گوش فرا دهيد و سكوت كنيد تا مشمول رمحت شويد

  »3« »َوأَِقيُموا الصَّلوَة َوآُتوا الزَّكوَة َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َلَعلَُّكْم تـُْرَمحُونَ 

  .زكات را بپردازيد و اين پيامرب را اطاعت كنيد تا مورد رمحت قرار گرييد و مناز را برپا داريد و

َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة َفَأْصِلُحوا بـَْنيَ َأَخَوْيُكْم َواتـَُّقوا اللََّه َلَعلَُّكمْ     ِإمنَّ

______________________________  
  .155): 6(انعام  -)1(

  .204): 7(اعراف  -)2(

  .56): 24(نور  -)3(

  381: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »تـُْرَمحُونَ 

ميان برادرانتان صلح و آشىت برقرار كنيد ]  در مهه نزاع ها و اختالفات[جز اين نيست كه مهه مؤمنان با هم برادرند؛ بنابراين 
  .و از خدا پروا مناييد كه مورد رمحت قرار گرييد

ْم َوَرْمحٌَة َوأُولِئَك ُهُم اْلُمْهَتُدونَ * ُمِصيَبٌة قَاُلوا ِإنَّا للَِّه وِإنّا ِإلَيِه رَاِجُعونَ الَِّذيَن ِإَذا َأَصابـَتـُْهْم    »2« »أُولِئَك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت ِمن َرِِّ

ه درودها آنانند ك.* گردمي ما مملوك خداييم و يقيناً به سوى او بازمى: مهان كساىن كه چون بال و آسيىب به آنان رسد گويند
  .اند و رمحىت از سوى پروردگارشان بر آنان است و آنانند كه هدايت يافته

  »3« »ُفوٌر َرِحيمٌ ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِيف َسِبيِل اللَِّه أُولِئَك يـَْرُجوَن َرْمحََة اللَِّه َواللَُّه غَ 
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كه هجرت كرده و در راه خدا به جهاد برخاستند، به رمحت خدا اميد دارند؛ و خدا   يقيناً كساىن كه اميان آورده و آنان
  .بسيار آمرزنده و مهربان است

  »4« »ِصرَاطاً ُمْسَتِقيماً َفَأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َواْعَتَصُموا ِبِه َفَسُيْدِخُلُهْم ِيف َرْمحٍَة ِمْنهُ َوَفْضٍل َويـَْهِديِهْم ِإلَْيِه 

ما كساىن كه به خدا اميان آوردند و به او متّسك جستند، به زودى آنان را در رمحت و فضلى از سوى خود درآورد و به ا
  .كند راهى راست به سوى خود راهنماىي مى

  »5« »فـََقْد َجاءَُكم بـَيـَِّنٌة ِمن َربُِّكْم َوُهدًى َوَرْمحَةٌ 

______________________________  
  .10 ):49(حجرات  -)1(

  .157 -156): 2(بقره  -)2(

  .218): 2(بقره  -)3(

  .175): 4(نساء  -)4(

  .157): 6(انعام  -)5(

  382: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .اينك برهاىن آشكار و هدايت و رمحىت از سوى پروردگارتان براى مشا آمد

َناُهْم ِبِكَتاٍب َفصَّْلَناُه َعَلى   »1« »دًى َوَرْمحًَة ِلَقْوٍم يـُْؤِمُنونَ ِعْلٍم هُ   َوَلَقْد ِجئـْ

بيان كردمي، در حاىل كه براى  ]  گسرتده و دقيق[آوردمي كه آن را از روى دانشى ]  عظيم و با ارزش[و براى آنان كتاىب 
  .گروهى كه اميان آوردند، سراسر هدايت و رمحت است

  »2« »َواْدُعوُه َخْوفاً َوَطَمعاً ِإنَّ َرْمحََة اللَِّه َقرِيٌب ِمَن اْلُمْحِسِننيَ َوَال تـُْفِسُدوا ِيف اْألَْرِض بـَْعَد ِإْصَالِحَها 
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فساد مكنيد و خدا را از روى بيم و اميد خبوانيد، كه يقيناً رمحت ]  به وسيله رسالت پيامربان[و در زمني پس از اصالح آن 
  .خدا به نيكوكاران نزديك است

َا أَتَِّبُع َمايُ    »3« »ِإَيلَّ ِمن َريبِّ هَذا َبَصائُِر ِمن َربُِّكْم َوُهدًى َوَرْمحٌَة ِلَقْوٍم يـُْؤِمُنونَ   وَحىُقْل ِإمنَّ

  .كنم شود، پريوى مى من فقط آنچه از سوى پروردگارم به من وحى مى: بگو

  .ت استآورند، سراسر هدايت و رمح اين قرآن داليلى روشن از سوى پروردگار مشاست و براى گروهى كه اميان مى

  »4« »يـَُبشُِّرُهْم َربـُُّهْم ِبَرْمحٍَة ِمْنُه َوِرْضَواٍن َوَجنَّاٍت َهلُْم ِفيَها نَِعيٌم ُمِقيمٌ 

شت    هاىي كه براى پروردگارشان آنان را نزد خود به رمحت و خشنودى و 

______________________________  
  .52): 7(اعراف  -)1(

  .56): 7(اعراف  -)2(

  .203): 7(اعراف  -)3(

  .21): 9(توبه  -)4(

  383: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ا نعمت هاى پايدار است، مژده مى   .دهد آنان در آ

اللَِّه َوِبَرْمحَِتِه َفِبذِلَك  ُقْل ِبَفْضلِ * يَا أيـَُّها النَّاُس َقْد َجاَءْتُكم َمْوِعَظٌة ِمن َربُِّكْم َوِشَفاءٌ ِلَما ِيف الصُُّدوِر َوُهدًى َوَرْمحٌَة ِلْلُمْؤِمِننيَ 
  »1« »فـَْليَـْفَرُحوا ُهَو َخيـٌْر ِممَّا َجيَْمُعونَ 

هاى اعتقادى و  ازبيمارى[اى آمده و شفاست براى آنچه  يقيناً از سوى پروردگارتان براى مشا پند وموعظه! اى مردم
به ]  اين موعظه، دارو، هدايت و رمحت[ :بگو.* هاست و سراسر هدايت و رمحىت است براى مؤمنان در سينه]  اخالقى

رت است فضل و رمحت خداست، پس بايد مؤمنان به آن شاد شوند كه آن از مهه ثروتى كه مجع مى   .كنند، 
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َياناً ِلُكلِّ َشيْ    »2« »ِلْلُمْسِلِمنيَ   ٍء َوُهدًى َوَرْمحًَة َوُبْشَرى َونـَزَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِبـْ

] هاى خدا به فرمان[شدگان  اى براى تسليم ر تو نازل كردمي كه بيانگر هر چيزى و هدايت و رمحت ومژدهو اين كتاب را ب
  .ست

  »3« »فـََلْوَال َفْضُل اللَِّه َعَلْيُكْم َوَرْمحَُتُه َلُكْنُتْم ِمَن اْخلَاِسرِينَ 

  .و اگر فضل و رمحت خدا بر مشا نبود، قطعاً از زيانكاران بوديد

  »4« »َفْضُل اللَِّه َعَلْيُكْم َوَرْمحَُتُه َالتـَّبـَْعُتُم الشَّْيطَاَن ِإالَّ قَِليًال َوَلْوَال 

  .كرديد و اگر فضل و رمحت خدا بر مشا نبود، يقيناً مهه مشا جز اندكى، از شيطان پريوى مى

  »5« »ِتِه ذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلُمِبنيُ َفَأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحلَِاِت فـَُيْدِخُلُهْم َربـُُّهْم ِىف َرمحَْ 

______________________________  
  .58 -57): 10(يونس  -)1(

  .89): 16(حنل  -)2(

  .64): 2(بقره  -)3(

  .83): 4(نساء  -)4(

  .30): 45(جاثيه  -)5(

  384: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اند، پس پروردگارشان آنان را در رمحت خود درآورد؛ اين مهان   ته اجنام دادهو اما كساىن كه اميان آورده و كارهاى شايس
  .كامياىب آشكار است

شت و رضوان در روز قيامت، حمصول نبّوت حمّمد صلى اهللا  آرى، اين مهه جتّلِى رمحت و نتيجه اميان و عمل صاحل و 
  .السالم امام رمحت استعليه و آله است كه وجود مقّدسش رمحت و به قول حضرت سّجاد عليه 
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   قائد اخلري يا راهرب نيكى

رسول با كرامت اسالم صلى اهللا عليه و آله در متام شئون حيات و زواياى زندگى، براى انسان و انسانّيت، قائد خري و 
  .ها بود راهنماىي به سوى نيكى

، و به توّسط اعمال و اخالق و كلمات  آن شخصّيت ىب نظري به وسيله قرآن جميد هر برنامه خريى را به انسان مناياند
  .گهربارش خري و نيكى را معنا كرد

خواهنده خري دنيا و آخرت جز در سايه پريوى از آن حضرت و فرهنگ مثر خبشش، حمال است به آنچه كه طالب آن 
  .است برسد

دانستند در حقيقت شّر بود،  مىجهانيان پيش از بعثت و رسالت او، از معنا و مفهوم خري ىب خرب بودند و آنچه را خري 
ها دعوت كرد كه خود را در مهه جوانب  آن مشعل پر فروغ هدايت مسئله خري و خوىب را به مردم تعليم داد و از متام انسان

  .حيات به خري بيارايند

شب جهل  تعاليم حيات خبش نّىب اسالم صلى اهللا عليه و آله نورى بود كه در دل ظلمت درخشيد و چراغى بود كه در
  .بشر روشن شد

  بيدارى مشرق زمني از بركت رسالت او بود و متّدن جهاىن، ريشه در نبّوت او

  385: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .دارد

الزم است مسئله خري در اين مقال از نظر قرآن و روايات را بررسى كرده تا بيش از پيش به مفهوم خري كه پيشاهنگ و 
  .اعظمت حق بود، آشنا شوميراهنمايش رسول ب

   خري و نيكى در قرآن
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» خري«اى كه به حقيقت به نفع انسان و خانواده و جامعه باشد و منتهى به ثواب آخرت گردد  قرآن جميد هر برنامه
  .داند مى

  تقوا

ٌر َلْو َكانُوا يـَعْ    »1« »َلُمونَ َوَلْو أَنـَُّهْم آَمُنوا َواتـََّقْوا َلَمثُوبٌَة ِمْن ِعْنِد اللَِّه َخيـْ

كردند، قطعاً پاداشى كه از جانب خداست  پرهيز مى] از سحر و جادو[آوردند و  اميان مى]  از روى حقيقت[و اگر آنان 
  .دانستند رت بود، اگر مى]  براى آنان[

ل اميان و داند، خريى كه عبارت از جزاى ابدى خداوند براى اه قرآن در اين آيه شريفه اميان و تقوا را منبع خري مى
  .تقواست

  »2« »َواتـَُّقوِن يَا أُوِىل اْألَْلَبابِ   َوتـََزوَُّدوا َفِإنَّ َخيـَْر الزَّاِد التـَّْقَوى

رتين توشه، پرهيزكارى است و اى صاحباِن خرد   .از من پروا كنيد! و به نفع خود توشه برگرييد كه 

  »3« »ذِلَك َخيـْرٌ   َولَِباُس التـَّْقَوى

  .رت است] دارد هاى ظاهر و باطن بازمى انسان را از آلودگىكه [و لباس تقوا 

______________________________  
  .103): 2(بقره  -)1(

  .197): 2(بقره  -)2(

  .26): 7(اعراف  -)3(

  386: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ٌر ِللَِّذيَن آَمُنوا وََكانُوا يـَتـَُّقونَ    »1« »َوَألْجُر اْآلِخَرِة َخيـْ

رت است اند ومهواره پرهيزكارى مى و يقيناً پاداش آخرت براى كساىن كه اميان آورده   .كردند، 
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   مناز و زكات

  »2« »ا تـَْعَمُلوَن َبِصريٌ َوأَِقيُموا الصَّلوَة َوآُتوا الزَّكوَةَوَما تـَُقدُِّموا ِألَنـُْفِسُكْم ِمْن َخْريٍ جتَُِدوُه ِعْنَد اللَِّه ِإنَّ اللََّه مبَِ 

مسلماً خدا . و مناز را برپا داريد و زكات بپردازيد و آنچه از كار نيك براى خود پيش فرستيد آن را نزد خدا خواهيد يافت
  .دهيد، بيناست به آنچه اجنام مى

  .كه در اين آيه كرميه، مناز و زكات را خري دانسته است

   روزه

ٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم    »3« »تـَْعَلُمونَ َوَأْن َتُصوُموا َخيـْ

رت است] فضيلت و ثوابش را[اگر ] هر چند دشوار و سخت باشد[و روزه گرفنت    .بدانيد براى مشا 

  .شود، روزه براى انسان چه در جهت باطن چه در جهت ظاهر خري است از اين آيه استفاده مى

______________________________  
  .57): 12(يوسف  -)1(

  .110): 2(بقره  -)2(

  .184): 2(بقره  -)3(

  387: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

يدستان    توّجه به يتيمان و 

  »1« »ُقْل ِإْصَالٌح َهلُْم َخيـٌْر َوِإن ُختَاِلطُوُهْم َفِإْخَواُنُكمْ   َو َيْسأَلُوَنَك َعِن اْلَيَتاَمى

رت است : پرسند، بگو و از تو درباره يتيمان مى و اگر با آنان معاشرت كنيد و امورتان را با امورشان اصالح امور آنان 
  .آنان برادر ديىن مشا هستند]  كارى خداپسندانه است[بياميزيد 
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  »2« »قـَْوٌل َمْعُروٌف َوَمْغِفَرٌة َخيـٌْر ِمن َصَدَقٍة يـَْتبَـُعَها أَذًى َواللَُّه َغِينٌّ َحِليمٌ 

يدستان[گفتارى پسنديده  رت از خبششى است كه ]  انه نسبت به خشم و بد زباىن مستمندانى كرمي[و عفو ]  در برابر 
  .نياز و بردبار است دنبالش آزارى باشد و خدا ىب

  »3« »ِإن تـُْبُدوا الصََّدَقاِت فَِنِعمَّا ِهَي َوِإن ُختُْفوَها َوتـُْؤُتوَها اْلُفَقرَاَء فـَُهَو َخيـٌْر َلُكمْ 

رت است؛ و خدا ها را آشكار كنيد، كارى نيكوست  اگر صدقه يدستان دهيد براى مشا  ا را پنهان داريد و به  و اگر آ
  .دهيد، آگاه است كند؛ و خدا به آنچه اجنام مى خبشى از گناهانتان را حمو مى]  به اين سبب[

يدستان و رسيدگى به آبروداران و مستمندان، از نظر قرآن جميد خري است   .گذشته از مال و دستگريى از 

ى از منكرامر ب   ه معروف و 

   َوْلَتُكن ِمنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإىل اخلَْْريِ َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويـَنـَْهْوَن َعنِ 

______________________________  
  .220): 2(بقره  -)1(

  .263): 2(بقره  -)2(

  .271): 2(بقره  -)3(

  388: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »َكِر َوأُولِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ اْلُمنْ 

دعوت منايند ]  احتاد، اتفاق، الفت، برادرى، مواسات و درسىت[به سوى خري ] مهه مردم را[و بايد از مشا گروهى باشند كه 
  .و به كار شايسته و پسنديده وادارند و از كار ناپسند و زشت بازدارند؛ و اينانند كه يقيناً رستگارند

  خريعمل 

ُتَِّقنيَ 
  »2« »َوَما يـَْفَعُلوا ِمْن َخْريٍ فـََلن ُيْكَفُروُه َواللَُّه َعِليٌم بِامل
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  .و هر كار خريى اجنام دهند، هرگز درباره آن مورد ناسپاسى قرار خنواهند گرفت؛ و خدا به تقواپيشگان داناست

  »3« »ثْـَقاَل َذرٍَّة َشرّاً يـََرهُ َوَمن يـَْعَمْل مِ * َفَمن يـَْعَمْل ِمثـَْقاَل َذرٍَّة َخْرياً يـََرهُ 

  .اى بدى كند، آن بدى را ببيند وزن ذره و هركس هم.* اى نيكى كند، آن نيكى را ببيند وزن ذره پس هركس هم

  صرب

ٌر َلُكْم َواللَُّه َغُفوٌر َرِحيمٌ    »4« »َوَأْن َتْصِربُوا َخيـْ

رت است؛ و خدا بسيار آمرزنده و    .مهربان استو شكيباىي كردن براى مشا 

  اطاعت از خدا و پيامرب

   يَاأَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُوِيل اْألَْمِر ِمْنُكْم فَِإن

______________________________  
  .104): 3(آل عمران  -)1(

  .115): 3(آل عمران  -)2(

  .8 -7): 99(زلزال  -)3(

  .25 ):4(نساء  -)4(

  389: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »يًال ٍء فـَُردُّوُه ِإَىل اللَِّه َوالرَُّسوِل ِإن ُكْنُتْم تـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َوالَْيوِم اآلِخِر ذِلَك َخيـٌْر َوَأْحَسُن َتْأوِ  تـََناَزْعُتْم ِيف َشيْ 

اند و چون پيامرب  كه امامان از اهل بيت[صاحبان امر خودتان از پيامرب و ] نيز[از خدا اطاعت كنيد و ! اى اهل اميان
از احكام و امور مادى و معنوى و حكومت و [و اگر درباره چيزى . اطاعت كنيد] باشند داراى مقام عصمت مى
ا و پيامرب اگر به خدا و روز قيامت اميان داريد، به خد]  براى فيصله يافتنش[نزاع داشتيد، آن را ] جانشيىن پس از پيامرب

رت واز نظر عاقبت نيكوتر است]  ارجاع دادن[ارجاع دهيد؛ اين    .براى مشا 
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   توبه

  »2« »َفِإن تـُْبُتْم فـَُهَو َخيـٌْر َلُكمْ 

رت است] و مسلمان شويد[توبه كنيد ]  از پيمان شكىن و خيانت[اگر !] اى مشركان[پس    .براى مشا 

  جهاد

ٌر َلُكْم ِإن ُكنُتْم تـَْعَلُمونَ انِفُروا ِخَفافاً َوثَِقاًال َوجَ    »3« »اِهُدوا ِبَأْمَواِلُكْم َوأَنـُْفِسُكْم ِيف َسِبيِل اللَِّه ذِلُكْم َخيـْ

بريون رويد و با اموال و ] و سواره، پياده، پري و جوان به سوى ميدان نربد[با شتاب با جتهيزات سبك و سنگني 
رت است]  ِى به حقايق[هايتان در راه خدا جهاد كنيد كه اگر دانا  جان   .باشيد اين براى مشا 

______________________________  
  .59): 4(نساء  -)1(

  .3): 9(توبه  -)2(

  .41): 9(توبه  -)3(

  390: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

   ترازوى صحيح

َما َلُكم ِمْن إِلٍه َغيـْرُُه َوَال تـَنـُْقُصوا اْلِمْكَياَل َواْلِميزَاَن ِإينِّ َأرَاُكم ِخبَْريٍ َوِإينِّ َأَخاُف َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشَعْيباً َقاَل يَا قـَْوِم اْعُبُدوا اللََّه   َوِإَىل 
  »1« »َعَلْيُكْم َعَذاَب يـَْوٍم حمُِيطٍ 

معبودى  خدا را بپرستيد، مشا را جز او هيچ! اى قوم من: گفت.] فرستادمي[َمدين، برادرشان شعيب را ]  مردم[و به سوى 
]  نياز كننده از كم فروشى است ى كه ىب[نيست؛ و از پيمانه و ترازو مكاهيد، مهانا من مشا را در توانگرى و نعمت 

  .بينم و بر مشا از عذاب روزى فراگري بيمناكم مى

  »2« »ُن َتْأِويًال َوَأْوُفوا اْلَكْيَل ِإَذا ِكْلُتْم َوزِنُوا بِاْلِقْسطَاِس اْلُمْسَتِقيِم ذِلَك َخيـٌْر َوَأْحسَ 
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با ترازوى درست و صحيح وزن  ] اجناس قابل وزن را[كنيد، پيمانه را كامل بدهيد و  پيمانه مى] جنسى را[و هنگامى كه 
رت و فرجامش نيكوتر است   .كنيد، اين براى مشا 

   باقيات الصاحلات

نـَْيا َواْلَباِقَياُت    »3« »الصَّاِحلَاُت َخيـٌْر ِعنَد َربَِّك َثواباً َوَخيـٌْر أََمًال اْلَماُل َواْلبَـُنوَن زِيَنُة اْحلََياِة الدُّ

رت و از حلاظ  مال و فرزندان، آرايش و زيور زندگى دنيا هستند، وىل اعمال شايسته پايدار نزد پروردگارت از جهت پاداش 
ا نيكوتر است   .اميد داشنت به آ

______________________________  
  .84): 11(هود  -)1(

  .35): 17(اسراء  -)2(

  .46): 18(كهف   -)3(

  391: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

نَـْيَك ِإَىل  نـَْيا ِلنـَْفِتنَـُهْم ِفيِه َوِرْزُق َربَِّك َخيـٌْر َوأَبـْقَ   َوَال َمتُدَّنَّ َعيـْ   »1« » ىَما َمتـَّْعَنا ِبِه أَْزَواجاً مِّنـُْهْم َزْهَرَة احلََْياِة الدُّ

رهديدگانت  ]  ميوه و زيور و زينت ىب[شكوفه ]  امي آنچه به آنان داده[مند كردمي مدوز،  را به آنچه برخى از اصناف آنان را 
رت و پايدارتر است   .دنياست تا آنان را در آن بيازماييم و رزق پروردگارت 

   سالم كردن

َر بُـ    »2« »َأْهِلَها ذِلُكْم َخيـٌْر لَُّكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ   َتْسَتْأِنُسوا َوُتَسلُِّموا َعَلى  ُيوِتُكْم َحىتَّ يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال َتْدُخُلوا بـُُيوتاً َغيـْ

ا سالم كنيد،  هاىي غري از خانه به خانه! اى اهل اميان هاى خودتان وارد نشويد تا آن كه اجازه بگرييد و بر اهل آ
رت است، باشد كه متذّكر شويدبرا]  امور اخالقى[اين ]  رعايت[   .ى مشا 

   متاع آخرت
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  »3« »أََفَال تـَْعِقُلونَ   ٍء َفَمَتاُع احلََْياِة الدُّنـَْيا َوزِيَنتـَُها َوَما ِعنَد اللَِّه َخيـٌْر َوأَبـَْقى َوَما أُوتِيُتم ِمن َشيْ 

رت و پايدارتر است؛ آيا آنچه به مشا داده شده كاال و ابزار زندگى دنيا و زينت آن است و آنچه نزد خد است 
  انديشيد؟ منى

ٌر ِلَمِن اتـََّقى نـَْيا َقِليٌل َواآلِخَرُة َخيـْ   »4« » ُقْل َمَتاُع الدُّ

______________________________  
  .131): 20(طه  -)1(

  .27): 24(نور  -)2(

  .60): 28(قصص  -)3(

  .77): 4(نساء  -)4(

  392: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

رت است متاع دنيا اندك و آخرت براى آنان كه تقوا ورزيده: بگو   .اند 

تـُْؤِمُنوَن ِباللَِّه َوَرُسوِلِه َوُجتَاِهُدوَن ِيف َسِبيِل اللَِّه بَِأْمَواِلُكْم * ِجتَاَرٍة تُنِجيُكم ِمْن َعَذاٍب أَِليمٍ   يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َهْل أَُدلُُّكْم َعَلى
ٌر َلُكْم ِإن ُكنُتْم تـَْعَلُمونَ َوأَ    »1« »نُفِسُكْم ذِلُكْم َخيـْ

به خدا و پيامربش اميان آوريد * دهد؟ آيا مشا را به جتارتى راهنماىي كنم كه مشا را از عذاىب دردناك جنات مى! اى اهل اميان
معرفت و ]  فراگري و مهيشگى آن به منافع[اگر ] اميان و جهاد[هايتان در راه خدا جهاد كنيد؛ اين  و با اموال و جان

  .رت است]  از هر چيزى[آگاهى داشتيد، براى مشا 

  »2« »ُقْل َما ِعنَد اللَِّه َخيـٌْر ِمَن اللَّْهِو َوِمَن التَِّجاَرِة َواللَُّه َخيـُْر الرَّازِِقنيَ 

رتين روزى د: بگو رت است و خدا    .هندگان استپاداش و ثواىب كه نزد خداست از سرگرمى و جتارت 

   قرض احلسنه
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  »3« »َم َأْجراً َوأَْقِرُضوا اللََّه قـَْرضاً َحَسناً َوَما تـَُقدُِّموا ِألَنُفِسُكم ِمْن َخْريٍ جتَُِدوُه ِعنَد اللَِّه ُهَو َخْرياً َوَأْعظَ 

رت  و وام نيكو به خدا بدهيد؛ و آنچه را از عمل خري براى خود پيش مى ترين  ين صورت و بزرگفرستيد، آن را نزد خدا به 
  .پاداش خواهيد يافت

   حكمت

______________________________  
  .11 -10): 61(صف  -)1(

  .11): 62(مجعه  -)2(

  .20): 73(مّزّمل  -)3(

  393: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »َخْرياً َكِثرياً يـُْؤِتى احلِْْكَمَة َمن َيَشاءُ َوَمن يـُْؤَت احلِْْكَمَة فـََقْد أُوِتَى 

  .اند ترديد او را خري فراواىن داده دهد و آن كه به او حكمت داده شود، ىب حكمت را به هر كس خبواهد مى

   انفاق

  »2« »َفاتـَُّقوا اللََّه َما اْسَتَطْعُتْم َواْمسَُعوا َوَأِطيُعوا َوأَنِفُقوا َخرياً ِألَنُفِسُكمْ 

بشنويد و اطاعت مناييد و انفاق كنيد كه براى مشا ] دعوت حق را[داريد از خدا پروا كنيد و بنابراين به اندازه استطاعىت كه 
  .رت است

منايد و مهچنني اخالق  از آيات گذشته روشن شد كه جمموعه عبادات و خدماتى كه انسان براى خدا به بندگان حق مى
  .جر حضرت حق در قيامت مهه و مهه خري استحسنه و اعمال صاحله و صدقات و انفاق و حكمت و علم و ثواب و ا

وجود مقّدس حمّمد صلى اهللا عليه و آله قائِد خري است، يعىن هم او بود كه خري را در : و به فرموده حضرت زين العابدين
  .مفهوم وسيعش به مردم تعليم داد و كامًال خودش به خري آراسته بود



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

 

   كليد بركت

ها و حقايق عقلى و  اهللا عليه و آله، جهاىن گرفتار ظلم و جهل و نسبت به واقعّيتجهان قبل از بعثت رسول اسالم صلى 
يدسىت بود   .ملكوتى و اهلى، دچار 

رسالت او و مشعل پرفروغى چون قرآن كه براى بيدارى جهانيان نازل شده بود، در متام شئون حيات انسان اجياد دگرگوىن  
  .كرد

  دانش بشر حمدود به چهار. ر انداختها از كار افتاده بود، او به كا عقل

______________________________  
  .269): 2(بقره  -)1(

  .16): 64(تغابن  -)2(

  394: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

. انسان از ُملك و ملكوت ىب خرب بود، او وى را با خرب كرد. هاى معّيىن بود، او آن مرزهاى حمدود را شكست چوب
بناى متّدن خراب . ها حمدود به طوايف معّني بود، او فراگريى دانش را بر مهگان فريضه اعالم كرد در متام مّلتحتصيل علم 

بود، وى بناى ديگرى از متّدن را كه متّدن امروز ريشه در آن دارد از نو بنياد كرد و راه و رسم ترّقى و تربيت را حضرت او 
  .و امامان بعد از او، به جهانيان آموختند

هاى علمى  مسلمانان از بركات وجود او به مدارج تعاىل و كمال رسيدند و از ميان آنان دانشمنداىن بزرگ در متام رشته
  .ها را مديون زمحات خود منودند هاى عظيم اجياد منودند، به حنوى كه متام مّلت برخاستند و كتاخبانه

   اسالم از ديدگاه دانشمندان غرىب

  

  :نويسد ن به نام اروپاست مىلپرى كه از دانشمندا

  .»افتاد اگر نام اسالم و مسلمني از تاريخ خارج شده بود عصر جتديد حيات عملى اروپا تا چندين قرن ديگر عقب مى«
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  :نويسد مى» تاريخ متّدن اسالم«گوستاو لبون در 

ايت درجه « م و دهم ميالدى يعىن مهان وقىت كه متّدن اسالمى در آندلس در  ارتقا و اعتال بوده است، مراكز در قرن 
ها و امراى ما اروپائيان به حالت نيم وحشى  علمى اروپا عبارت بودند از قالع ناهنجار و ضخيمى كه در آن قالع ارباب

تر از مهه رهبانان نادان بودند كه متام  منودند كه داراى خّط و سواد نيستند و در ميان آنان عامل به سر برده و افتخار مى
هاى كليساها، كتب قدميه يونان و روم را بريون آورده و كلمات  منودند كه از ميان كتاخبانه ات خود را صرف اين كار مىاوق

  .و عبارات آن را حك كنند و روى آن كلمات پوسىت، كلمات و اوراد مهمل خود را بنويسند

البّته در قرن يازدهم و بيشرت در قرن . د احساس كنندحالت بربرّيت اروپائيان تا مّدتى طوالىن بيش از آن بود كه خود بتوانن
   دوازدهم، احساسات خمتصرى در بني مردم اروپا پيدا شد وىل از مهان وقت كه چند نفر حّساس و روشن خيال ضرورت

  395: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

لمني كه از هر جهت برتر و استادتر بودند اين معىن را احساس كردند كه بايد كفن جهالت را دريد، فوراً به طرف مس
ا منودند   ».متوّجه شده و مراجعه به آ

  :گويد گوستاو لبون سپس مى

اى در طَُلْيطََله يكى از مناطق اروپا حتت رياست اسقف اعظم راميند، تأسيس شد و  ميالدى دار الرتمجه 1130در سال «
ها موفقّيت كاملى حاصل گرديد،  شروع به ترمجه منودند و از اين ترمجهمتام كتب مشهور علماى اسالم را از عرىب به التني 

  .اى را توانستند به نظر بياورند هاى اروپائيان از اين كتب باز شده و دنياى تازه يعىن چشم

م بودند به هاى ابن سينا، ابن رشد آندلسى را كه از علماى اسال اين دارالرتمجه نه تنها كتب حمّمد زكريّاى رازى، بلكه نوشته
تر مصّنفات جالينوس، ذميقراطيس، افالطون، ارسطو، اقليدس، ارمشيدس، بطلميوس را كه  التني ترمجه منودند و از مهه مهم

  ».مسلمني از يوناىن به عرىب ترمجه كرده بودند از عرىب به التيىن برگرداندند

تاب مشهور عرىب را كه به التيىن ترمجه شده ذكر خود پس از آن كه نام زياده از سيصد ك» تاريخ طبّ «دكرت لكلرك در 
  :نويسد كند، چنني مى مى

هاى عرب بوده است و از بركت  در قرون وسطى اطالعاتى كه از علوم يونان براى ما حاصل شده به وسيله مهني ترمجه«
م يونان را هم بلد نبودند؛ بدين هاىي كه نا ها توانستيم تصانيف قدميه يونان را هم به دست بياورمي نه از راهب مهني ترمجه
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ا را از دستربد  ا خدمت به معارف دنيا كرده و اين ذخاير ىب  جهت متام دنيا بايد رهني مسلمني باشند كه فقط آ
  ».حوادث زمانه حفظ كردند

  :نويسد گوستاولبون راجع به درجه احنطاط فكرى ملل اروپا مى

و به نام سيلوسرت دوم مقام پاپى را حائز گرديد، وىل وقىت كه خواست ميالدى حتصيالتى منوده  999گربرت در سال «
   اى علوم خود را در اروپا انتشار دهد تا درجه

  396: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اين مطلب در نظر مردم اروپا خالف طبيعت جلوه منود كه آن بيچاره را مّتهم منودند كه شيطان در جسم او حلول كرده و 
  »!طريق خداوند مسيح خارج شده است از

  :گويد اين دانشمند فرانسوى در ضمن حبث ديگرى مى

: كند ، سپس اضافه مى»مشردند تا قرن پانزدهم قوىل را كه مأخوذ از مصّنفني اسالم نبود، دانشمندان اروپا آن را مستند منى«
ا يا از شاگردان علماى رژر باكن، لئوناردوپيز، ارنوويالنو، رميندلول، سن توماس، آلربت « بزرگ، آلفونس دهم، متام آ

ا   .»اسالم بودند و يا ناقل اقوال آ

  :گويد مسيو رنان مى

هر چه داشت از بوعلى سينا دانشمند ) كه حتقيقات علمى او منشأ حتّوالتى در افكار مردم اروپا گرديد(آلربت بزرگ «
ها و  مأخوذ از ابن رشد آندلسى عامل اسالمى است، متام دانشكده اش سن توماس متام فلسفه. بزرگ اسالمى فراگرفته بود

هاى اروپا تا پانصد سال اىل ششصد سال روى كتب علماى اسالم دائر بود و مدار علوم ما در آن مهه مّدت  دانشگاه
ات اطبّاى تا زمان ما هم نظريّ : توان گفت هاى علوم مانند طب مى فقط علوم مسلمني بوده است و در بعضى از رشته

چه، آن كه در فرانسه مصنَّفات بو على سينا تا آخر قرن گذشته هم باقى بوده و شروحى بر آن . اسالم باقى مانده است
ا  تسّلط علوم عرب در اروپا تا درجه. شد نوشته مى ا استاد نبودند باز به تصانيف آ اى بود كه در آن علمى هم كه آ
  .شد رجوع مى
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 1473در سال . شد هم فلسفه ابن رشد آندلسى در مدارس اروپا جزء دستور بود و تدريس مىاز ابتداى قرن سيزد
ميالدى وقىت كه لوىي يازدهم دستور براى آموزش وضع منود حكم كرد كه بايد در فلسفه مهان تصنيفات ابن رشد تدريس 

  ».سالمى كمرت از نقاط ديگر نبوده استهاى ايتاليا به ويژه دانشگاه پادو هم نفوذ و تسّلط علوم ا در دانشگاه. شود

  :نويسد گوستاولبون باز مى

  397: ، ص2 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اسالف ما اروپائيان به وسيله معاشرت و مراودت با مسلمانان، اطوار بربرّيت خود را به تدريج ترك گفته و ملل اروپا در «
به زن و فرزند و پايبندى به عهد و قسم و امثال آن، متاماً از خصوص اخالق و وظايف اخالقى مانند شفقت و عاطفه 

  ».چيزهاىي است كه از پريوان اسالم آموختند

  .اند ملل اروپا در جنگ صليىب ثابت منودند كه در فضايل انسانيت فرسنگها از مسلمني عقب بوده

  :نويسد خود مى »قرآن«  بارتلمى در كتاب

مسلمني، اخالق و عادات رذيله امرا و اشراف ما اروپائيان در قرن وسطى اصالح شده و از معاشرت با عرب و تقليد از «
  .آن اخالق ستوده و صفات محيده كه خمصوص ملل زنده است، اروپائيان از مسلمني آموختند

يق آدمّيت منوده و متّدن اسالمى نسبت به متام دنيا تأثري حمّري العقوىل خبشيد و در نتيجه اقوام وحشى اروپا را داخل در طر 
ا باز   نيز نفوذ دماغى و عقالىن مسلمني، دروازه علوم و فنون فلسفه را كه ملل اروپا از آن به كّلى ىب خرب بودند به روى آ

  !اند كرده و تا ششصد سال استاد ما اروپائيان بوده

يه منود كه  اخته و زمينههاى صليىب، اروپا را از اخالق و عادات رذيله و اطوار وحشيانه خارج س مهني جنگ ا  اى در آ
هاى اروپا انتشار يافت، طورى آن را بسط دهند كه باألخره روزى در آتيه  بعدها علوم و ادبيّات مسلمني كه در دانشكده

  ».منشأ رنسانس گردند

  :نويسد گوستاو لبون در آخر كتابش به عنوان خالصه گفتار چنني مى

شوند كه از حيث متّدن بر پريوان اسالم تفّوق حاصل منوده باشند و  كمرت اقوامى يافت مى  در عامل: اوًال بايد دانست كه«
ا به فاصله كمى در علوم حاصل منوده: ديگر آن كه   .اند براى هيچ قومى چنني ميّسر نشد ترقّيات حريت انگيزى كه آ
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   مذهبترين  اند كه هنوز زنده مسلمني از نظر مذهىب مذهب بزرگى را تشكيل داده
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شود و اّما از نظر خصائص عقالىن و اخالقى مهني قدر كاىف است كه اروپا را تربيت كرده و داخل در متّدن  دنيا مشرده مى
كه آقاى   دارد» فرهنگ اسالم در اروپا«خامن دكرت زيگريد هونكه، كتاب بسيار مهّمى در سه جلد به نام  »1« ».اند منوده

  :گويد مرتضى رهباىن آن را ترمجه كرده است، در مقّدمه هر سه جلدش مى

  ».خواهد تشّكرى را كه دير زماىن است ما به مسلمانان مديون هستيم بيان كند اين كتاب مى«

در متام جهان  كند كه فرهنگ و متّدن و علوم خامن زيگريد در اين سه جلد كتاب، مهراه با حتقيقات بسيار عاملانه ثابت مى
به خصوص در اروپا و مغرب زمني بدون شك مديون اسالم است، اسالمى كه مبّلغ و منادى آن حمّمد صلى اهللا عليه و 

  .آله بود

باور كنيد جز ذات مقّدس حضرت حق، احدى قدرت مشاره كردن بركات و آثار وجودى رسول بزرگوار اسالم صلى اهللا 
  .عليه و آله را ندارد

  :عربه قول شا

  كتاب فضل تو را آب حبر كاىف نيست
 

  كه تر كنم سر انگشت و صفحه بشمارم

  

  .حمّمد صلى اهللا عليه و آله كليد بركت بود: و چه زيبا حضرت زين العابدين عليه السالم فرمود كه

  حمّمد تاجدار ختت كونني
 

  دو كون از وى پر از زيب و پر از زين

 چراغ چشم چرخ اجنم افروز
 

 ز نامش حرز طومار شب و روز

  فروزان نريى كاندر نقاب است
 

  از او عامل سراسر آفتاب است
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 ز شرع او كه مهر انور آمد
 

 جهان را مهر، باالى سر آمد

  سجود از چار حّد مركز ِگل
 

  برندش پنج نوبت در مقابل

ان بود  ميان آب و گل آدم 
 

 كه او پيغمرب آخر زمان بود

  

______________________________  
  .345: ايدئولوژى و فرهنگ اسالم از ديدگاه ژول البوم -)1(
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 نه در دستش مهني شق قمر بود
 

 به هر انگشت ازينش صد هنر بود

  به ختت هسىت ار خاص است اگر عام
 

  مهه در حيطه فرمان او رام

  خود نيستش باك كسى از چشم بد
 

  كه خواند إن َيكاَدش ايزد پاك

  

  )وحشى بافقى(

اى در شرق و غرب حول حمور اسالم نوشته شده،  اگر كسى فرصت كند متام كتىب كه در اين پانزده قرن در هر رشته
  اى از بركات وجود حمّمد صلى اهللا عليه و آله آگاه شود مطالعه كند شايد بتواند به گوشه
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