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  7: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

   تفسري و شرح صحيفه سّجاديه جلد سّوم

  

   استاد حسني انصاريان

  2ادامه دعاى 

  

   در صلوات بر رسول خدا صلى اهللا عليه و آله

   و بيان اوصاف آن حضرت

َعاِء ِإلَْيَك َحامََّتهُ » 6«َوَعرََّض ِفيَك ِلْلَمْكُروِه َبَدنَُه » 5«ِألَْمرَِك نـَْفَسهُ َكَما َنَصَب » 4«[  َوَحاَرَب ِيف » 7«وََكاَشَف ِيف الدُّ
ْقَصْنيَ َعَلى اْسِتَجابَِتِهْم َوقـَرََّب األَ » 10«َوأَْقَصى اَألْدنـَْنيَ َعَلى ُجُحوِدِهْم » 9«َوَقَطَع ِيف ِإْحَياِء ِدينَك َرِمحَُه » 8«ِرَضاَك ُأْسَرَتُه 

  ] َوَعاَدى ِفيَك اَألقْـَرِبنيَ » 12«َو َواَىل ِفيَك اَألبـَْعِديَن » 11«َلَك 

چنانكه جانش را براى فرمانت به زمحت انداخت و بدنش را در راه وجود مقّدست در معرض ناراحىت قرار داد و در 
اش  در رو قرار گرفت و در مسري خشنوديت با اشخاص خانوادهدعوت به سوى تو، آشكارا با خويشان و نزديكانش رو 

ترين بستگانش را به سبب انكارشان، از خود دور كرد و  جنگيد و در راه برقرارى دينت، از خويشاوندانش بريد و نزديك
ترين  يد و با نزديكترين مردم، به خاطر تو دوسىت ورز  با بيگانه. دورترين را به علت پذيرفنت دين تو، به خود نزديك فرمود

 .خويشان، به هواى تو دمشىن كرد

  8: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

   مقام نبّوت در آيات
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اشاره به انتخاب پيامرب صلى اهللا عليه و آله به مقام نبّوت » َكَما َنَصَب ِألَْمرَِك نـَْفَسهُ «حضرت سجاد عليه السالم در فراز 
  :فرمايد مى در آجنا كه خداوند تعاىل. دارد

  »1« »ُحمَمٌَّد رَُّسوُل اللَّهِ 

  .حممد صلى اهللا عليه و آله فرستاده خداست

و عالوه بر زيباىي ظاهرى و سالمت جسمى، شخص منتخب بايد داراى . مقام نبوت، از سوى خداوند انتصاىب است
  .رتين صفات پسنديده و اخالق فاضله باشد

حضرت حممد صلى اهللا عليه و آله پيش از بعثت به طهارت روح و . تاز باشدتا در ميان مردم از هر جهت سرآمد و مم
عصمت در عمل و جامع فضايل انساىن از مجله جوامنردى، خوش اخالقى، بردبارى، راستگوىي، امانتدارى شناخته شده 

د بار امانت بزرگ سپس خداون. هاى اخالقى تا زمان انتصاب رمسى او به مقام رسالت، ادامه يافت و اين ارزش. بود
اد   .رسالت و اجراى تكاليف حق را به دوش پيامرب اعظم صلى اهللا عليه و آله 

  »2« »َو ِسرَاًجا مُِّنريًا َو َداِعًيا ِإَىل اللَِّه ِبِإْذنِهِ * يَاأَيـَُّها النَِّىبُّ ِإنَّا َأْرَسْلَناَك َشاِهداً َوُمَبشِّراً َوَنِذيراً 

و تو را دعوت كننده به سوى خدا به .* دهنده فرستادمي رسان و بيم و مژده]  بر امت[را شاهد  به راسىت ما تو! اى پيامرب
  .قرار دادمي]  براى هدايت جهانيان[فرمان او و چراغى فروزان 

منافق او پيشواى رمحت عامليان بر مردم مؤمن و كافر و . پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله از جنيبان و برگزيدگان آفرينش بود
  .منود شد كه به خري و نيكى رهربى مى

______________________________  
  .29): 48(فتح  -)1(

  .46 -45): 33(احزاب  -)2(

  9: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َرْمحًَة ِلْلَعاَلِمنيَ 
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  .و تو را جز رمحىت براى جهانيان نفرستادمي

بلى، من از : آيا از رمحت خدا هم چيزى نصيب تو گرديد؟ فرمود: تا جاىي كه جربئيل از پيامرب صلى اهللا عليه و آله پرسيد
از بركت بعثت و نزول آيات قرآن به اراده اهلى آرامش خاطر . ترسيدم كه مبادا كارم به شقاوت ختم شود عاقبت خود مى

و به دليل اين اطمينان خاطر بود كه در . رگاه قرب اهلى مهواره حمفوظ خواهد مانديافتم و فهميدم جايگاه و نفوذ من در با
  .داد و خداوند و دانايان را شاهد بر اين مطلب قرار مى. منود برابر كافران و مشركان ايستادگى مى

َنُكْم َوَمْن ِعنَدُه ِعْلُم اْلِكَتابِ َويـَُقوُل الَِّذيَن َكَفُروا َلْسَت ُمْرَسًال ُقْل َكَفى بِاللَِّه َشِهيداً بـَْيِين َوبَـ    »2« »يـْ

چون [و كسى ]  با آيات حمكم و استوار قرآنش[كاىف است كه خدا : بگو. نيسىت] خدا[تو فرستاده : گويند كافران مى
  .گواه باشند]  ام نسبت به پيامربى[كه دانش كتاب نزد اوست، ميان من و مشا ]  طالب امرياملؤمنني على بن اىب

هر حال حضرت رسول اكرام صلى اهللا عليه و آله براى رسالىت عظيم كه هدايت مردم و بشارت به بشر بود برگزيده به 
  .برند شد؛ هر چند بسيارى از مردم دنيا هنوز هم در خواب غفلت و ناداىن به سر مى

  »3« »ثـََر النَّاِس َال يـَْعَلُمونَ َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َكافًَّة لِّلنَّاِس َبِشرياً َوَنِذيراً َولِكنَّ َأكْ 

______________________________  
  .107): 21(انبياء  -)1(

  .43): 13(رعد  -)2(

  .28): 34(سبأ  -)3(

  10: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .معرفت و آگاهى ندارند]  به اين واقعيت[رسان و بيم دهنده نفرستادمي، وىل بيشرت مردم  و ما تو را براى مهه مردم جز مژده

   مقام نبوت در روايات

  

  :كند دهد و حقيقت را چنني بازگو مى اولني مرد مؤمن به رسالت پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله، شهادت مى
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يِن اْلَمْشُهوِر، واْلَعَلم اْلَمأثُوِر  َواْلِكتاِب اْلَمْسُطوِر َو النُّوِر الّساِطِع، َو الضِّياء اّلالِمِع، َواْشَهُد َأنَّ ُحمَمَّداً َعْبُدُه َوَرُسوُلُه، اْرَسَلُه بِالدِّ
  »1« .َو اْالْمِر الّصادِعِ 

دهم كه حممد بنده و رسول اوست، و او را به آئِني مشهور، و نشانه معروف، و كتاب مسطور، و نور  و شهادت مى
  .ستاددرخشان، و چراغ فروزان، و دستور روشن و آشكار به سوى مردم فر 

  .جايگاه تكليف رسالت شايسته شخصيىت بود كه نزد حق داراى شرافت و منزلت رفيع بود

  :فرمايد امام صادق عليه السالم در اين زمينه مى

الّناِس ُكلِِّهْم َوْحَدُه ِبنَـْفِسِه إْن َملْ  ىَ انَّ اللََّه َكلََّف َرُسوَل اللَّه صلى اهللا عليه و آله ماَملْ ُيَكلِّْفُه َأَحداً ِمْن َخْلِقِه َكلََّفُه َأْن َخيْرَُج َعلَ 
َلُه َوال بـَْعَده   »2« .جيَِْد ِفَئًة تُقاِتُل َمَعُه وََملْ يَُكلِّْف هذا اَحًد ِمْن َخْلِقِه قـَبـْ

خداى عزوجل به رسول گرامى خود تكليفى كرد كه به احدى از خلقش چنان تكليفى نكرد و آن اين بود كه بعد از فرمان 
اد و امتناع مردم از اجابت دعوت آن جناب، پيامرب را مكلف كرد كه يك تنه و به تنهاىي به جنگ دمشن برود هر به جه

   چند كه مجعيىت نيابد كه با وى به قتال برود و خداى تعاىل چنني

______________________________  
  .2خطبه : ج البالغه -)1(

  .87، حديث 11، باب 377/ 16: ألنوار؛ حبار ا414، حديث 274/ 8: الكاىف -)2(

  11: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .تكليفى را به احدى از خلق نكرده، نه قبل از آن جناب و نه بعد از او

رسول خدا صلى اهللا عليه و آله الگوى كاملى از اخالق و اعمال برتر بود و اين امتياز او را بر فرزندان قريش ارزمشند 
اين چنني است كه ابوطالب در باره . و شرافت ذاتى او از طينت پاك آباء و اجدادش به ارث رسيده بود. بودساخته 

  :پيامرب فرمود

گردد مگر اين كه برترى  فرزند برادرم حممد صلى اهللا عليه و آله؛ فرزند عبداللَّه با هيچ يك از مردان قريش هم وزن منى«
و در اخالق از مهه برتر، در  »1« ».شود مگر اين كه بزرگى از آن اوست ىدارد؛ و با احدى از آنان مقايسه من
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دارى از مهه باالتر، و در نقل خرب از مهه  تر، در عقل و امانت برخوردى از مهه نيكوتر، در فكر از مهه عميق خوش
  .راستگوتر و در آزار ديگران از مهه دورتر

ج البالغه در وصف    :فرمايد پيامرب صلى اهللا عليه و آله مىحضرت على عليه السالم در 

َخيـَْر الَربيَِّة ِطْفًال َواْجنَبَـَها َكْهًال َواْطَهَر اْلُمَطهَّريَن ِشيَمًة َوَأْجَوَد . بـََعَث اللَُّه ُحمَمَّداً َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوآِلِه َشهيداً َوَبشرياً َوَنذيراً   َحّىت 
ْسَتْمَطريَن ِدميَةً 

ُ
  »2« .امل

رتين مردم، در بزرگساىل . اين كه حممد صلى اهللا عليه و آله را گواه و بشارت دهنده و ترساننده برانگيختتا  در كودكى 
  .ترين پاكان، و دوام جود و سخايش از مهه بيشرت بود ترين انسان، در اخالق پاك جنيب

ود و پيوسته با يارى فرشتگان و اهلام به  اش حليمه مورد عنايت و لطف خاص خدا ب پيامرب در سّن كودكى در كنار دايه
   كرد، شراب هاى بزم شركت منى كرد، در برنامه هاى مردم دورى مى شد، در جواىن از آلودگى كارهاى نيك راهنماىي مى

______________________________  
  .4398، حديث 398/ 3: ؛ من الحيضره الفقيه17، حديث 5، باب 16/ 16: حبار األنوار -)1(

  .104خطبه : ج البالغه -)2(

  12: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

و . دىل پاك و فكرى درخشان و فطرتى آمساىن داشت. داشت، راستگو و درستكار بود ها را دوست منى خورد، بت منى
  .گفتند مردم او را امني مى

يان ماه پيش از آن كه به خانه برگردد به كعبه رفت و با خدا راز و نياز داشت، و در پا ساىل يك ماه به غار حرا مى
در سن چهل سالگى هنگامى كه در كوه حرا به عبادت مشغول بود به مقام رسالت . كرد رفت و طواف كعبه مى مى

  .انتخاب گرديد

هاى  يد گنجحىت وقىت فرشته بزرگ وحى سه مرتبه كل. ساز انتخاب ايشان به مقام نبوت بود، تواضع و فروتىن بود آنچه زمينه
ا آزاد گذاشت وىل در برابر، آنچه در قيامت براى او آماده شده، كاسته   زمني را نزد پيامرب آورد و او را در انتخاب آ

  .حضرت هر بار فروتىن كرد و تواضع در برابر حق را برگزيد. گردد
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  :فرمايد حضرت رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله مى

: َأَحٍد بـَْعِدى َو ُهَو إْسرافيَل َو ِعْنِدى ِجربيُل فـََقالَ   َنِىبٍّ قـَْبلى َوال يـَْهِبُط َعلى  ِمَن السَّماء ما َهَبَط َعلى َلَقد َهَبَط َعَلىَّ َمَلكٌ 
  :ُمثَّ قالَ ! السَّالُم َعَليَك يا ُحمَمَّدُ 

َأْن   ِجْربيُل إىل  ْبداً َو إن ِشْئَت نَبياً َمِلكاً، فـََنَظْرُت إىل ِجْربيَل فََأْومىأَنَا َرُسوُل رَبَِّك ِإَلْيَك، أََمَرِىن َأْن أَُخيـَِّر َلَك ِإْن ِشْئَت نَِبياً عَ 
  »1« .نَِبياً َعْبداً : َتواَضْع، فـَُقْلتُ 

اى از آمسان به من فرود آمد كه بر هيچ پيامربى فرود نيامده بود و بعد از من نيز بر كسى فرود خنواهد آمد؛   فرشته: فرمود
من فرستاده پروردگارت به سوى تو : سپس گفت! سالم بر تو اى حممد: و جربئيل هم نزد من بود گفت. بودكه اسرافيل 

هستم و به من فرمان داده است كه تو را بني اين كه خواهى پيامربى و بندگى را برگزيىن و اگر خواهى پادشاهى و امريى 
  .را، خمّري سازم

  :پس من گفتم. كرد كه فروتىن كن  او به من اشاره. من به جربئيل نگاه كردم

______________________________  
  .19/ 9: ؛ جممع الزوائد267/ 12: ؛ املعجم الكبري32027، حديث 431/ 11: كنز العمال  -)1(

  13: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .پيامربى و بندگى را برگزيدم

   نقش خانواده در دين

َعَلى  ِيف ِرَضاَك ُأْسرََتُه َوَقَطَع ِيف ِإْحَياِء ِدينَك َرِمحَُه َوأَْقَصى اَألْدنـَْنيَ َعَلى ُجُحوِدِهْم َوقـَرََّب األَْقَصْنيَ  َوَحاَربَ «امام در اين فراز 
ى از آن اشاره به نقش خانواده در پيشرفت دين و يا جلوگري » اْسِتَجابَِتِهْم َلَك َو َواَىل ِفيَك اَألبـَْعِديَن َوَعاَدى ِفيَك اَألقْـَرِبنيَ 

  .دارد

  .دهد خداوند پس از انتخاب پيامرب به رسالت؛ مركز آغاز حتول را از خانه پيامرب قرار مى

  »1« »َوأَنِذْر َعِشريََتَك اْألَقْـَرِبنيَ 
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  .هشدار ده]  از عاقبت اعمال زشت[و خويشان نزديكت را 

برخى نزديكان آن حضرت با دعوت . اش شروع كند خانوادهحضرت رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله مأموريت يافت كه از 
. آمدهاى ناگوار، از دعوت آنان دست برنداشت ايشان خمالف بودند وىل رسول خدا صلى اهللا عليه و آله بدون رعايت پى

رت اينان كه از نزديكان او هستن: گويند چون مردم مى. روشن است كه خمالفت نزديكان اثر منفى در تبليغ او دارد د او را 
شرمانه  داشت در حضور مردم؛ فرزند برادرش را ىب شناسند، حىت ابوهلب عموى پيامرب كه آزار بسيار روا مى از ما مى

  .منود سركوب مى

  :گويد ابن عباس مى

! اى گروه قريش: نازل شد؛ رسول خدا صلى اهللا عليه و آله كوه صفا رفت و بانگ زد  َوأَنِذْر َعِشريََتَك اْألَقْـَرِبنيَ   چون آيه«
  .زند اين حمّمد است كه از فراز صفا فرياد مى: قريش گفتند

  !چه شده است اى حممد: پس، مهگى مجع شدند و آن جا رفتند و گفتند

______________________________  
  .214): 26(شعراء  -)1(

  14: ، ص3 صحيفه سجاديه، ج تفسري و شرح

آرى، تو در ميان : كنيد؟ گفتند اگر من به مشا بگومي كه در پشت اين كوه گروهى سواره هستند حرف مرا باور مى: فرمود
اى فرزندان . دهم اينك من مشا را از عذاىب سخت بيم مى: امي فرمود ما متهم و بدنام نيسىت و هرگز دروغى از تو نشنيده

خداوند به من فرمان داده است كه . و مهه خاندان قريش را نام برد! اى فرزندان زهره! اى فرزندان عبد مناف! عبداملطّلب
ره به نزديكامن هشدار دهم و من منى اى در آخرت براى مشا تضمني كنم، مگر اين كه  توامن هيچ گونه سودى در دنيا و 

  :بگوييد

  .معبودى جز اللَّه نيست

  براى اين ما را مجع كردى؟! هالكت و زيان باد تو را: ب گفتدر اين هنگام ابوهل
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خداوند به انسان مسئوليت هدايت خانواده را  »1« ».در اين هنگام خداوند تبارك و تعاىل سوره تبت را كامل نازل فرمود
  :وده استداده است مهچنني به پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله هم وظيفه تربيت ديىن خانواده را گوشزد من

  »2« »يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا أَنُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم نَاراً 

  .خود و خانواده خود را از آتشى كه هيزم آن انسان ها و سنگ ها است، حفظ كنيد! اى مؤمنان

ا را . دهند ىاى دارم كه حرف مرا گوش م به امام صادق عليه السالم گفتم كه من خانواده«: سليمان بن خالد گفت آيا آ
  :بله، خداوند در قرآن فرموده است: به اميان دعوتشان كنم حضرت فرمودند

  »3« »يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا أَنُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم نَاراً 

______________________________  
  .200/ 1: ؛ الطبقات الكربى1، باب 164/ 18: حبار األنوار -)1(

  .6): 66(حترمي  -)2(

، 18، باب 231/ 1: ؛ احملاسن1، حديث 211/ 2: ؛ الكاىف102، حديث 2، باب 86/ 71: حبار األنوار -)3(
  .180حديث 

  15: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :فرمايد عالمه جملسى رمحه اهللا در بيان روايت مى

  .تان را از آتش ادهيعىن حفظ و نگهدارى و جلوگريى كنيد خودتان و خانو » ُقوا«

  :تان را اول خودتان را به صرب بر طاعت خدا و صرب بر معصيت و صرب در پريوى از شهوات و سپس خانواده

  ِبُدعاِئِهم إىل طاَعِة الّلِه، - 1

  .دعوت آنان را به فرمانربدارى از خدا

  َوتـَْعِليِمِهْم الَفرَاِئَض، - 2
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  .آموزش واجبات و تكاليف دين

  َعِن اْلَقباِئِح، َونـَْهِيِهمْ  - 3

  .ها ها و پليدى دور منودن آنان از زشىت

  َوحثِّهم على أفعاِل اَخلْريِ، - 4

  .تشويق آنان را به كارهاى نيك

ى از منكِر نزديكان و دوستان است   »1« .پس آيه و روايت اشاره به واجب بودن امر به معروف و 

ج البالغه    خاندان پيامرب در 

  

ج البالغه حضرت على عليه  السالم درباره پيامرب صلى اهللا عليه و آله كه وجودش مهه خري حمض براى هسىت بود در 
  :فرمايد مى

ا ُمْعَتَدَلةٌ اْسرَتُُه َخيـُْر اْسَرٍة َوَشَجرَتُُه َخيـُْر َشَجَرٍة ا. ِء َواْلُربهاِن اجلَْلىِّ َواْلِمْنهاِج اْلبادى َواْلِكتاِب اْهلادى ابتَـَعَثُه بِالنُّوِر اْلُمضى ُ ْغصا
  »2« .وِمثاُرها ُمتَـَهدِّلَةٌ 

رتين خاندان، . پيامربش را با نورى درخشان، و دليلى روشن، و راهى آشكار، و كتاىب هدايت كننده برانگيخت خاندانش 
رتين شجره است، شجره   .هايش در دسرتس است هايش معتدل، و ميوه اى كه شاخه و شجره وجودش 

______________________________  
  .102، ذيل حديث 2، باب 86/ 71: حبار األنوار -)1(

  .160خطبه : ج البالغه -)2(

  16: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج
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   شكايت پيامرب از بعضى بستگان

  

  .كند ها از بعضى بستگان خود شكايت مى اما پيامرب با متام اين مقامات و منزلت

  :كنار چاهى كه كشتگان را درون آن رخيته بودند ايستاد؛ و خطاب به آنان فرموداو در پايان جنگ بدر  

َقِىن النَّاُس َوَأْخَرْجُتُموِىن َوآَواِىن النَّاُس  بـُْتُموىن َوَصدَّ قاَل َهْل : النَّاُس ُمثَّ   َوقاتـَْلُتُموِىن َوَنَصَرىنِبْئَس َعِشريَُة الرَُّجِل ُكْنُتْم لَِنِبيُِّكْم َكذَّ
  »1« .ْدُمتْ ما َوَعَد َربُُّكْم َحّقًا؟ فـََقْد َوَجْدُت ما َوَعَدِىن َرىبِِّ َحّقاً َوجَ 

ام بريون   و مشا مرا از وطن و خانه. چه فاميل بدى بوديد براى پيامربتان، مشا تكذيبم كرديد وىل ديگران مراتصديق كردند
ادند وىل مشا با من به ستيزه برخاستيد و مردم ديگر مرا كرديد وىل ديگران نبوت مرا تصديق كردند و ديگران به من پناه د

آيا مشا وعده پروردگارتان را به حق يافتيد، من كه وعده پروردگارم را درباره خودم به حقيقت : سپس فرمود. يارى كردند
  .دريافتم

كرد و  خود دور مى كردند از با اين حال كه حضرت رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله نزديكانش را كه انكار حق مى
  .منود بيگانگان را كه پذيراى حق بودند به خود نزديك مى

وىل سلمان فارسى كه از . ابوهلب را كه عموى خود بود مورد نفرين قرار داده و سوره تبت در كتاب آمساىن او را حمكوم منود
  :بالد دور بود، افتخار

  »2« .َسْلماُن ِمّنا اْهُل اْلبَـْيتِ 

  .ل بيت استسلمان از ما اه

  .پيدا كرد

______________________________  
  .60/ 1: ؛ املناقب، ابن شهر آشوب18، ذيل حديث 1، باب 188/ 18: حبار األنوار -)1(

  .85/ 1: ؛ املناقب، ابن شهر آشوب389/ 1: ؛ كشف الغمة28، حديث 10، باب 326/ 22: حبار األنوار -)2(
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  17: ص، 3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

   مباهله پيامرب مهراه با اهل بيت

  

است كه بني  »1«  از مجله جايگاه خانواده وحى در پيشربد رسالت پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله حكايت مباهله
رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و نصاراى جنران اتفاق افتاده است در آجنا كه خداوند به پيامرب صلى اهللا عليه و آله 

  :فرمايد مى

  »2« »فـََنْجَعْل َلْعَنَة اللَِّه َعَلى اْلَكاِذِبنيَ  فـَُقْل تـََعاَلْوا َنْدُع أَبـَْناَءنَا َوأَبـَْناءَُكْم َوِنَساَءنَا َوِنَساءَُكْم َوأَنـُْفَسَنا َوأَنـُْفَسُكْم ُمثَّ نـَْبَتِهل

زنانتان را، و ما نفومسان را و مشا نفوستان را دعوت  بياييد ما پسرامنان را و مشا پسرانتان را، و ما زنامنان را و مشا : بگو
  .كنيم؛ سپس يكديگر را نفرين مناييم، پس لعنت خدا را بر دروغگويان قرار دهيم

رتين : رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله پاسخ داد. آن گاه كه نصاراى جنران پيشنهاد مباهله را به رسول خدا دادند با مشا با 
سپس آنان را به مباهله دعوت كرد و حضرت على عليه . كنم ترين افراد در نزد خدا مباهله مى و گرامى افراد اهل زمني

السالم و فاطمه عليها السالم و حسن عليه السالم وحسني عليه السالم از اهل بيت خويش را براى مباهله فرا خواند پس 
ب خود آگاه بودند و براى باقى ماندن در دين خود حاضر نصارى قدرت بر مباهله پيدا نكردند؛ زيرا به باطل بودن مذه

  .به جزيه دادن شدند

  :عامر بن سعد از پدرش نقل كرده است كه گفت

نازل شد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله امري مؤمنان، فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسني عليهم  َنْدُع أَبـَْناَءنَا  وقىت آيه
  :السالم را به نزد خويش خوانده و فرمود

  »3« . اللَُّهمَّ هؤالِء اْهلى

______________________________  
  .نفرين كردن به مهديگر: مباهله -)1(
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  .61): 3(آل عمران  -)2(

  .616، حديث 307: ؛ األماىل، شيخ طوسى5، حديث 22، باب 11/ 21: األنوار حبار -)3(

  18: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .اينان اهل من هستند! خدايا

   پيامرب و عصر جاهلّيت

به شود، به مهني خاطر  تر مى مجالت اين فراز دعا با مرورى به وضع عصر جاهلّيت و اوضاع و احوال مردم عرب روشن
كنيم، تا معلوم شود رسول با كرامت اسالم در جهت تبليغ دين با  طور خيلى خمتصر دورمناىي از آن زمان را با هم متاشا مى

  .چه قومى رو به رو بوده و براى احياى دين خدا گرفتار چه مشّقات و زجرها و رنج هاىي شده است

ه بيشرت در نواحى جنوب، مين و عدن و حضرموت و در در آن زمان حدود يك ششم مردم عربستان شهر نشني بودند ك«
بردند و در حجاز هم سه شهر مّكه و يثرب و طائف وجود داشت، ديگر  قسمت مشال غرىب، حريه و غّسان به سر مى

ساكنان عربستان اعراب صحرانشني و بيابان گرد بودند و به طور كّلى شهر نشينان عرب هم مخري مايه اخالق و روحّيات 
  .اى گرفته بودند را از صحرانشيىن و نظام قبيله خود

]  

   اى در جاهلّيت تعّصب قبيله

  

اش مّتكى است و با ديگران مهان  عرب باديه تابع نظم و فرمانربى و تسليم در برابر قدرت نيست، به خود و افراد قبيله] 
ها، هر جا بتوانند كشتار، غارت، دزدى، هتك  هاى افراطى و نژاد پرستان با ديگر نژادها و مّلت كند كه ناسيوناليست مى

  .دانند ناموس، دروغ و خيانت را نسبت به ديگران مشروع مى

قبيله . داد اعراب بدوى تابع حكومىت نبودند و نظم و سياسىت نداشتند و اساس ملّيت و جامعه آنان را، قبيله تشكيل مى
  ترين افراد قبيله است به سر شيخ قبيله كه معموًال كهنسالجمموع چند خانواده و قوم و خويشاوند است كه حتت رياست 
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  19: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .برند مى

قوم و قبيله واحد مستقّلى بود كه بايد در مهه چيز به خود مّتكى باشد چون اقوام و قبايل ديگر اصوًال بيگانه به مشار 
افراد اين قبيله نداشتند و غارت اموال و كشنت افراد و دزديدن و ربودن زنان رفتند و هيچ گونه حقوق و احرتامى از نظر  مى

م معموًال ديرى منى جزو حقوق قانوىن آنان بود، مگر اين كه با قبيله پاييد كه با يك جسارت   اى پيماىن داشته باشند كه آ
انه براى محله جمدد به د كوچك از طرف يكى از افراد آن قبيله نقض مى   .آمد ست مىشد و

اند و مسئله ذكر  دانند بدان ىب دريغ دل بسته بدين ترتيب افراد يك قبيله كه تنها حامى و تكيه گاه خود را قبيله خويش مى
هاى قبيله و افزون نشان دادن افراد ولو با مشارش گور مردگان خود، از بزرگرتين  مفاخر قبيله و بيان انتساب و شاخه

  .استاى  منودهاى تعّصب قبيله

  .ها و بيشرت زاييده تعّصب و خوخنواهى است ها گاهى براى به دست آوردن چراگاه جنگ قبيله

]  

   حوادث جنگى جاهلّيت

  

اى  روح جنگجوىي را با عصبّيت جاهلى و ناسيوناليزم قبيله. پروراند سرزمني عربستان، انسان سخت جان و جنگجو مى] 
  .روشن شود ها ضميمه كنيد تا ريشه بسيارى از خونريزى

اى كه مورد جتاوز قرار گرفته است  داند و از طرىف قبيله از طرىف هر قبيله، زن و مال و جان ديگران را شكار قانوىن خود مى
  .حاضر است براى انتقام حّىت متام افراد قبيله متجاوز را از دم تيغ بگذراند

تواند نقش تعّصب را در  تر است مى كه به افسانه شبيهداستان شنفره  . شويد خون را جز خون منى: گفتند صحرانشينان مى
   وى مورد اهانت. ها نشان دهد خونريزى

  20: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج
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ها   سراجنام پس از مّدت. شود كه براى انتقام، صد نفر از آنان را بكشد گريد و بر آن مى يكى از قبيله بىن سلمان قرار مى
  !كشد ود و نه نفر را مىكمني كردن و آوارگى ن

ها معموًال از يك برخورد ساده دو فرد از  اين جنگ. آورد ترين حوادث جنگى عرب جاهلى را به خاطر مى ايّام عرب مهم
كشيد تا وقىت كه تقريباً مرد جنگجوىي در دو  چهل سال طول مى» بسوس«شود و گاهى مهچون جنگ  دو قبيله شروع مى

  .كشيد دخالت ديگران كار به صلح مى ماند و با قبيله باقى منى

هاى يك فرد بدوى آن بود كه قبيله او را طرد يا خلع كند، بدين ترتيب وى ديگر منسوب به قبيله نبود  از بزرگرتين مصيبت
گرفت و هيچ قدرت و قانوىن پاسدار جان و مال او نبود و در نتيجه هر كس حق داشت او را  و مورد محايت قرار منى

  !به بردگى بگريد و يا اموالش را غارت كندبكشد يا 

چه، گفتيم اموال ديگر قبايل احرتام قانوىن ندارد و اين رسم تقريباً عمومى بود، . غارت از راههاى رمسى امرار معاش بود
  .از نبودغارتگرى رايج بود، اما در اثناى غارت حّىت االمكان خونريزى جم» َبىن تـَْغِلب«حّىت در بني قبايل مسيحى مانند 

  :گويد قطامى شاعر ضمن شعرى چنني مى

  .»كنيم كار ما غارتگرى و هجوم به مهسايه دمشن است و گاه هم اگر جز برادر خويش كسى را نيابيم او راغارت مى«

  .مشرد عرب جاهلى در قصايد خود كشتار و غارت ديگران را از سندهاى افتخار خود مى

]  

   ازدواج در جاهلّيت

  

اى عروس  خيلى زود و حّىت اغلب در سنني هشت يا نه سالگى دخرت اجنام مىازدواج ]  شد و رضايت پدر و پرداخت 
  .شرط اساسى ازدواج بود

   زن كاالىي بود كه. تعّدد زوجات بدون هيچ قيد و شرطى رواج فراوان داشت
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بردند، از اينرو ازدواج  ماند به ارث مى رفت و او را با اموال و ثروتى كه باقى مى ر مىجزو داراىي پدر يا شوهر يا پسر به مشا
  .با زن پدر منع قانوىن نداشت

  .اى ديگر ممنوع بود، جز قريش كه حق داشتند از ساير قبايل دخرت بگريند دخرت دادن به افراد قبيله

ديگرى از قبيله ديگر برخورد كند كه وى با زن خود باشد و بر ديگر از طرق مشروع تصّرف زن اين بود كه مثًال با مرد 
  .سر به دست آوردن آن زن جنگ كند، اگر غالب شد زن را اسري گرفته و ىب هيچ قيد و شرطى او را تصّرف كند

  !كردند بعضى از قبايل عرب خمصوصاً بىن اسد و متيم دخرتان خود را زنده به گور مى

]  

   پرسىت در جاهلّيت بت

  

  .هاى گوناگون در بني آنان نفوذ داشت بت پرسىت دين رايج عرب بود و به صورت ]

هاىي به شكل حيوان و گياه و انسان و جّن و فرشته و ستارگان ساخته  دامنه بت پرسىت آن چنان توسعه پيدا كرد كه بت
  .شد و حّىت سنگ مورد پرستش بود مى

ن و چراگاه خاص داشت كه حرم بود و قطع در طايف به صورت سنگى چهار گوش بود و نز » الت« ديك طايف 
  .رفتند درخت و شكار و خونريزى در قلمرو آن روا نبود و مردم مّكه و ديگران به زيارت آن مى

شد و بيش از ديگر  خداى بسيار عزيز كه معادل ستاره زهره بود در خنله، شرق مّكه قرار داشت و پرستش مى»  ُعّزى«
  .شد از سه درخت تشكيل شده بود و قرباىن انسان بدان تقدمي مى  حرم ُعّزى. ها اعتبار داشت بت

. خداى قضا و قدر بود و معبد آن سنگى سياه در ُقَديد بر سر راه مّكه به يثرب و خمصوص اوس و خزرج بود» َمنات«
   اين سه معبود، خدايان مؤّنث و متاثيل
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اى زير زمني بود، احياناً چاه آب پاِك نشاط آور در صحراى خشك قابل پرستش بود مظهر روح چشمه» بـَْعل«   .ها و آ

  .شد چون با خدايان و نريوهاى زير زمني ارتباط دارد، مقّدس شناخته مى» غار«

  .در خنله از مهني جا پيدا شد» غبغب«بتخانه 

  .كردند ها مردم مّكه زيارتش مى آوخيتند در خنله بود و سال مىكه به آن چيزهاىي » ذات انواط«

  .هاى تراشيده سياه چهارگوش حمرتم بود اى از سنگ به صورت توده»  ذوالّشرى«

  .خداى نيكوكارى است كه بايد قرباىن به پيشگاه او نثار كرد» روح زمني قابل كشت«

  .ر بودشيطان شرور است كه بايد از آن بر حذ» روح زمني باير«

ا در خانه خود صنم يا نصيىب داشتند كه هر وقت به خانه مى رفتند دور آن  عالوه بر خدايان عمومى، هر يك از عر
  .بردند گرفتند و آن را مهراه خود مى كردند و در هنگام مسافرت از آن اجازه مى طواف مى

  !دادند ها قرار مى راى بتها قسمىت از ميوه و حمصول كشاورزى و نتيجه چهارپايان خود را ب عرب

ا در تعيني سرنوشت مردم نقش عمده. رفتند هاى تريى بودند كه براى فال گرفنت و مشورت به كار مى چوبه» ازالم« اى  آ
  .داشتند و حّىت در تعيني اين كه فرزند مشكوك به كدام پدر تعّلق دارد

اى براى قمار بازى با طرز  شد و نيز وسيله كاهىن اجنام مىقرار داشت و مراسم حتت نظر  » هبل«ها در برابر بت  اين چوبه
  .خاّصى بود

هاى تري را به  روزى امرؤالقيس شاعر معروف براى انتقام خون پدر خود با ازالم فال گرفت و سه بار نفى آمد، چوبه
  اگر پدر! اى لعنىت: صورت بت پرت كرد و گفت
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  .كردى كشته بودند مرا از خوخنواهى پدر منع مى  خودت را
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در چنني  »1« ».كنيم از اين داستان نقش ازالم و موقعّيت بت و در عني حال نفوذ بر تعّصب و انتقام را استفاده مى
  .روزگارى و براى هدايت و راهنماىي چنان مردماىن حممد صلى اهللا عليه و آله مبعوث به رسالت شد

   مردم عصر جاهلّيت

  

در روزگارى كه ابرهاى مرتاكم جهل و ناداىن سراسر عامل بشرّيت را تريه و تار ساخته بود، زشتخوىي و فساد اخالق مهه «
ها به نام مذهب و آيني بر  ها و ماىن پرسىت جايگزين يكتا پرسىت و توحيد گشته بود، مزدك جا رواج داشت، شرك و بت

شد، خونريزى و ستم امرى  گى و گناه در هر جاى جهان افتخار مشرده مىكردند، هرز  عقول و افكار مردم حكومت مى
ا از مزاياى زندگى حمروم و با  عادى بود، بشرّيت در پرتگاه نيسىت قرار گرفته و آخرين دوران احنطاط خود را مى پيمود، ز

ا معامله برده و حيوان مى   !سوختند شد و به مهراه شوهران مرده خويش به آتش مى آ

اش از پيكر  هاى تريه يافت و خاك اش از خون ىب كسان مظلوم طراوت مى هاى تفتيده ر سرزمني خشك و سوزان كه سنگد
  .ها بر جان و مال مردم مسّلط بودند ها و ابوسفيان گرفت، ابوجهل دخرتان معصوم زنده به گور كام مى

زيستند و با فقر  ترين شرايط مى لشان، در پستدر ميان مردمى كه سنگ و چوب معبودشان بود، وغارتگرى و چپاول شغ
هاى درشت ونا مهوار و مارهاى پر زهر منزل داشتند، با آىب  گذرانيدند، در ميان سنگ و تنگدسىت و شرت چراىن روزگار مى

  تريه و ناگوار و ناىن جوين و ساخته از هسته خرما و خوراكى پرداخته از

______________________________  
  .46/ 1: حمّمد صلى اهللا عليه و آله خامت پيامربان -)1(
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بردند، با برادركشى و قطع رحم خو گرفته تا گلوگاه در جلنزار خرافات و اوهام فرورفته بودند و  سومسار و ملخ به سر مى
  .رفت شد و عمرها به فنا مى بدين طريق روزگارشان سپرى مى

 گرداىب زورق زندگى سراسر ننگ بشر بدون هدف از سوىي به سوىي در حركت بود، مهه از زندگى خويش در چنني
ها چريه شده،  كردند، يأس و نوميدى در دل ناخشنود و در ظلمات حريت و سرگرداىن صبح را شام و شام را سحر مى

  »1« ».شب دجيور جهل و شرك جهان را تريه و تار ساخته بود
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  و دگرگوىن كفار بعثت پيامرب

  

در چنني روزگارى رسول مكرّم اسالم مبعوث به رسالت شد و براى بيدارى و بيناىي مردم مهراه قرآن جميد به دگرگون كردن 
مشا فكر كنيد مردمى كه با شرك و بت پرسىت و تقليد از  . زندگى انسان و اجياد تغيري در متام شؤون حيات ّمهت گماشت

اخالقى و خانوادگى و اجتماعى و سياسى و اقتصادى خو گرفته بودند در ابتداى دعوت براى گذشتگان و انواع مفاسد 
هاىي كه به قول قرآن جميد كمر شكن بود، وىل  ها و مشّقاتى اجياد كردند، رنج آن منبع فيض چه مشكالتى و چه رنج

ليغ دين و احياى اسالم و نشر عنايت خدا و صرب و استقامت آن حضرت باعث شد آن مهه بال و مصيبت را براى تب
  .معارف اهلى حتّمل منايد

سران قريش از دعوت مردم به خدا سخت نگران بودند، كار آنان رباخوارى، فساد، جتاوز، ظلم و مجع كردن ثروت از كنار 
آنان  .ها داشت ها بود و آيني حق و آيات قرآن و دعوت حمّمد صلى اهللا عليه و آله خمالفت با آن مهه برنامه بت
كنند و به اين مهه ظلم و جتاوز  دانستند كه اگر مردم بيدار شوند از قيد بردگى و بندگى نسبت به آنان جنات پيدا مى مى

  در اين صورت آنان از متام منافع نامشروع خود. شود خامته داده مى

______________________________  
  .384: تاريخ انبيا -)1(

  25: ، ص3 ه، جتفسري و شرح صحيفه سجادي

  .گردند حمروم مى

هاى چوىب و سنگى كه دست  دانستند كه بت ابوهلب و ابوجهل و ابوسفيان و وليد و شيبه و عتبه و ساير زورمداران مى
ا سود و زياىن در امر حيات ندارد، وىل آنان بت و بتخانه را براى سرگرم  پخت كارگران ايشان است براى مردم و خود آ

ره كشى دنياىي از ىب خربان و جاهالن مىنگاه داشنت م   .خواستند ردم و 

ا سال. تعطيل شدن بتخانه در حكم بسته شدن مراكز مهم درآمد بود ها افكار مردم را به زجنري اوهام و خرافات بسته  آ
بايد چشم و گوش هاى جان آنان را قفل كرده بودند؛ زيرا بر اساس منطق اين اقلّيت سود پرست، اكثرّيت مردم  و دريچه

بسته و مطيع و فرمانربدار مبانند، مردم بايد گمراه و ستم كش زندگى كنند، تا ابوهلب و ابوجهل و وليد و ديگر قلدران در 
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طول تاريخ با فراغت خاطر به رباخوارى و مال اندوزى و فساد مهه جانبه خود ادامه دهند، اگرحمّمد بيايد و در گوش آنان 
  :خبواند

يِل يَْأمُ  الَِّذينَ  جنِْ ُرُهم بِاْلَمْعُروِف َويـَنـَْهاُهْم َعِن اْلُمْنَكِر َوحيُِلُّ يـَتَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَِّيبَّ اْألُمِّيَّ الَِّذي جيَُِدونَُه َمْكُتوباً ِعنَدُهْم ِيف التَّورَاِة َواْإلِ
نـُْهْم ِإْصَرُهْم َواْألَْغَالَل الَِّيت َكاَنْت َعَلْيِهْم فَالَِّذيَن آَمُنوا ِبِه َوَعزَُّروُه َوَنَصُروُه َواتـَّبَـُعوا َهلُُم الطَّيَِّباِت َوُحيَرُِّم َعَلْيِهُم اْخلََباِئَث َوَيَضُع عَ 
  »1« »النُّوَر الَِّذي أُْنزَِل َمَعهُ أُْولِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 

در تورات واجنيل ]  ها و اوصافش با مهه نشانه[د كه او را نزد خو » ناخوانده درس«مهان كساىن كه از اين رسول و پيامرب 
دارد و  دهد و از اعمال زشت بازمى كنند؛ پيامربى كه آنان را به كارهاى شايسته فرمان مى يابند، پريوى مى نگاشته مى

ِى جهل، [ا ه كند و بارهاى تكاليف سنگني و زجنريه ها را بر آنان حرام مى منايد و ناپاك ها را بر آنان حالل مى پاكيزه
  خربى و ىب

______________________________  
  .157): 7(اعراف  -)1(
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]  در برابر دمشنان[دارد؛ پس كساىن كه به او اميان آوردند و او را  كه بر دوش عقل وجان آنان است برمى] بدعت را
  .بر او نازل شده پريوى منودند، فقط آنان رستگارانندمحايت كردند و ياريش دادند و از نورى كه 

ا منى ا خو گرفته بودند، اّما ابوهلب و  آ توانستند مجالت حكيمانه پيامرب به خدايان قّالىب خود را حتّمل كنند چون بدا
  .نگريستند جديد مىابوجهل و وليد كه پيشرو خمالفان و سلسله جنبانان اين دمشىن بودند به ديده ديگرى به اين پيشامد 

ا مى دانستند اگر مردم آزادى را حس كنند، ديگر بردگى خنواهند كرد، اگر بردگى از ميان برود اين تن پروران بيكار  آ
  بدخبت خواهند شد، چه بكنند؟

  كند؟ دانند چه فكرى تراوش مى از مغز كساىن كه مقياس خوشبخىت را پول مى

د، پس بايد دعوت حمّمد صلى اهللا عليه و آله را با پول متوّقف كنند، مگر نه آن است  گرد مسّلماً فكرشان بر حمور پول مى
اند، با پول صدها كنيز و غالم به دور آنان  اند، با پول خانه ساخته كه آنان مهه چيز خود را با پول به دست آورده

  .موش كنند، بايد به پول توّسل جويندگردند، با پول بتخانه به راه افتاده است، پس براى آن كه چراغ حق را خا مى
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  :آمده »تاريخ يعقوىب« در

خواند، پيشينيان ما را به گمراهى  برد، ما را ديوانه مى ات خدايان ما را به زشىت نام مى برادر زاده: قريش ابوطالب را گفتند«
  .دهد، بگو از اين دعوت باز ايستد تا مال خود را در اختيار او گذارمي نسبت مى

خدا مرا بر نينگيخته است كه مال دنيا بيندوزم و مردم را به دنيا دوسىت خبوامن، : د صلى اهللا عليه و آله در پاسخ گفتحممّ 
  .مرا برانگيخته است تا دعوت او را به مردم برسامن و خلق را بدو خبوامن

  .ايت او باز دارندتوان خريد به فكر افتادند ابوطالب را از مح قريش چون دانستند حمّمد را با پول منى

  27: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ما ُعمارة بن وليد بن مغريه را كه جواىن تناور و خردمند است به : گروهى از بزرگان اين طايفه نزد ابوطالب رفتند و گفتند
. اند يشرت موّرخان پيشني نوشتهاين داستان را ب »1« ».دهيم و تو حمّمد را به جاى او به ما بسپار تا به قتل برسانيم تو مى

  .كند اين درخواست، طرز تفّكر رباخواران و مال اندوزان و مفسدان قريش را به خوىب جمّسم مى

كنند، براى آنان مهه موجودات عامل جز  پول پرستان و دنيا داران كه حساب هر چيز را از نظر سود ماّدى آن بررسى مى
  .يا كاالپول وسيله است نه هدف، انسان باشد 

ره بردارى به كار افتد، خرد، مردمى، خويشاوندى و  در نظر آنان آن منبع فيض براى ابوطالب نريوىي بود كه بايد در راه 
  .آنچه با عواطف سروكار داشته باشد ىب ارزش است

رت و مناسب ين جهت وقىت قريش منايد، بد تر از حمّمد مى به عقيده آنان عماره بن وليد براى جلب منفعت و دفع ضرر 
به خدا سوگند خويشاوندان تو از روى انصاف ! ابوطالب: نظر خود را گفتند و ابوطالب نپذيرفت، ُمطعم بن عدى گفت

  .سخن گفتند

خواهيد فرزند خود را به من بسپاريد تا او را براى مشا بپرورم و به  مشا مى! اى چه درخواست ستمكارانه: ابوطالب گفت
خواهيد بكنيد كه هرگز سخن مشا  اين انصاف نيست، ستم است، برويد و هر چه مى! بگرييد و بكشيد جاى او فرزند مرا

  .پذيرفته نيست
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بزرگان قريش چون از اين راه هم سودى نربدند راه ديگرى پيش گرفتند، راهى كه مردم نادان هنگام درماندگى در مقابل 
  .گريند دليل منطقى خردمندان پيش مى

  گرايند، ين است كه چون در پاسخ درست درمانند به سفاهت مىعادت جاهالن ا

______________________________  
  .25 -24/ 2: تاريخ اليعقوىب -)1(

  28: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .رسانند دهند، آزار مى كنند، دشنام مى دهن كجى مى

ابوهلب و زن او اّم . در اين راه تا آن جا كه توانستند پيش رفتند قريش نيز به آزار حمّمد صلى اهللا عليه و آله برخاستند و
  .كردند اند كه بيش از ديگران حمّمد را آزار مى مجيل، َحَكم بن أىب العاص، عقبة بن أىب ُمَعيط از مجله مردماىن

: گفت افتاد و مى دنبال او مى خواند، ابوهلب به وقىت حمّمد صلى اهللا عليه و آله در بازار ُعكاظ مردم را به خداى يگانه مى
بردند اين بود كه آزار حمّمد را بيشرت به عهده   نرينگ ديگرى كه به كار مى. مردم برادر زاده من دروغگوست از او بپرهيزيد

  .گذاشتند كودكان و غالمان مى

چند از ايشان شكنبه شرتى پر از  روزى، آن عاِمل اسرار ُمْلك و ملكوت و آن منبع فيوضات ربّانيّه به مناز ايستاده بود، تىن
اد و دوش و پشت  سرگني به غالمى از غالمان خود دادند و چون حمّمد به سجده رفت، غالم آن شكنبه را بر پشت او 

قريش از پس آزارهاى گوناگون نسبت به رسول خدا و مردان و زناىن كه به آن حضرت اميان  »1« ».وى را آلود ساخت
  :ه قتل رسول خدا گرفتند و به ابوطالب گفتندآورده بودند تصميم ب

  .يا به او بگو دست از دعوتش بردارد، يا آمده كشته شدن شود

اگر آفتاب را در دست راست من و ماه را ! اى عّم گرامى: ابوطالب سخن قريش را به آن حضرت گفت، آن جناب فرمود
  .در دست چپم بگذارند، من از دعوت خود دست برخنواهم داشت

ابوطالب از خانه بريون شد و سخن آن حضرت را باز گفت و با كمال جرأت و شهامت از رسول خدا صلى اهللا عليه و 
  :آله دفاع منود و با زبان حال گفت
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______________________________  
  .209: حمّمد صلى اهللا عليه و آله خامت پيامربان -)1(

  29: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  دادن جان خدمت جانانه رسيدمي از
 

  در عشق نظر كن كه چه دادمي و چه ديدمي

  زان پسته خندان چه شكرها كه خنوردمي
 

  زان سرو خرامان چه مثرها كه نچيدمي

  هر عقده كه آن زلف دوتا داشت گشودمي
 

  هر عشوه كه آن چشم سيه كرد خريدمي

  

  )فروغى بسطامى(

   هاشمقطع روابط با بىن 

كند، ناچار در دارالنَّْدَوه كه حمّل شوراى آنان بود گرد  قريش متوّجه شد كه ابوطالب از برادر زاده خود سخت دفاع مى
اى بدين مضمون بنويسند كه هيچ يك از ما حّق هيچ گونه  هاى زياد تصميم گرفتند كه صحيفه آمده و پس از مشورت

پس نامه را به مضمون . هاشم نداشته باشد و حّىت يك كلمه مكامله با بىن معامله و داد و ستد ومعاشرت و رفت و آمد
  .فوق نوشته و مهگى امضا كردند و هم قسم شدند و آن را پيچيده در خانه كعبه آوخيتند

اين خرب چيست كه : چون خرب اين صحيفه به ابوطالب رسيد، سراسيمه از خانه بريون شد و به نزد قريش شتافت و گفت
بيا برادر زاده خود را به ما تسليم كن و خود بر متام ما امارت و آقاىي منا، ! اى ابوطالب: آنان اظهار كردند! ام؟ شنيده

  !عجب مردمان ىب انصاىف هستيد، من اوالد خود را به مشا بدهم كه او را به قتل برسانيد: ابوطالب گفت

   هجرت به شعب اىب طالب

  :تآنگاه به نزد بىن هاشم برگشت و گف

  »1« .َعَلْيُكْم يا َبىن هاِشٍم َوِحْصَن الشِّْعبِ 
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  .براى حفظ جانتان داخل شعب اىب طالب شويد! اى بىن هاشم

______________________________  
  .62/ 1: ؛ املناقب، ابن شهر آشوب1، حديث 5، باب 1/ 19: حبار األنوار -)1(

  30: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .اى بني دو كوه بود گرديدند وارد شعب اىب طالب كه درّهپس مهگى 

دادند و مراقب بودند كه كسى  ابوجهل و عاص بن وائل و نضر بن حارث و عقبة بن أىب ُمَعيط اطراف شعب پاس مى
  .داخل شعب نشود و طعامى به مسليمن نرساند

هاى شب با صدمات زيادى  ماد آن حضرت در تاريكىتوانست علناً آذوقه براى ايشان بربد، ابوالعاص بن ربيع دا كسى منى
رفت و شرت آذوقه  رسيد شرت را رها كرده و خود مى مقدارى طعام و گندم و خرما بر شرتش بار كرده و نزديك شعب كه مى

  .رساند به افراد شعب مى

عليه و آله را در شعب  چون ابوطالب از ابوجهل و دستيارانش خائف بود، شىب چند بار جاى بسرت رسول خدا صلى اهللا
  .كرد مبادا مشركني نيمه شب بر سر او بريزند و آن بزرگوار را به قتل برسانند عوض مى

ا سخت شده بود كه  مّدت سه تا چهار سال با كمال سخىت و فقر و تنگدسىت در شعب باقى ماندند، چنان كار بر آ
  !شد فرياد گرسنگى اطفالشان از بريون شعب شنيده مى

   به طائفهجرت 

ابوطالب و خدجيه كربى تا زنده بودند، آزار مشركان نسبت به آن حضرت حّدى داشت، وىل پس از وفات آن دو بزرگوار  
كه از هر جهت حامى پيامرب و دين او بودند، آزار سردمداران كفر از حد گذشت، چندانكه احساس كرد بيش از اين 

ال با زيد بن حارثه به طائف رفت و در آن جا به سه برادر از رؤساى تواند در مّكه درنگ كند، در اوخر ماه شوّ  منى
عبد بن عمر و مسعود بن عمر و حبيب بن عمر كه سه برادر بودند مالقات كرد و دين خود را به آنان عرضه : ثقيف

   را دزيدهكه من پرده خانه كعبه : يكى گفت. داشت، هر يك در كمال ىب شرمى حضرت را به جواب سخىت پاسخ دادند
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! ديگرى گفت، خدا عاجز بود كه غري تو را پيغمرب گرداند. باشم اگر تو راست بگوىي و خدا تو را مبعوث كرده باشد
ا به خدا سوگند كه هيچ گونه حاضر نيستم با تو سخن گومي؛ زيرا اگر پيغمرب باشى من كوچكرت از آمن كه ب: سّومى گفت

  .تو سخن گومي و اگر نباشى بزرگرت از آمن كه با تو كالمى گومي

رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مأيوس شده از آنان خواست اكنون كه اميان نياورديد و گفتارم را نپذيرفتيد امر مرا خمفى 
او چنني توّقعى كرد و ما او : ندداريد و با كسى در ميان ننهيد، وىل آنان مردم را خرب كردند و امرش را فاش ساختند و گفت

  .را رد كردمي، آنگاه سر راهش را گرفته او را آزار و استهزا كردند و آن قدر سنگ بر پاى مباركش زدند كه خون جارى شد

  :موسى بن عقبه گويد

شد و بر زمني  آن قدر سنگ به ساق پاى مباركش زدند كه نعلينش پر از خون شد و از شّدت جراحت خسته مى
  .خنديدند نشاندند و به او مى گرفتند و او را مى افتاد، بازوهاى او را مى مى

كرد آن قدر كه چندين جاى سر زيد را شكستند و مهه روز   بنابر بعضى از روايات، تنها زيد بن حارثه از حضرت دفاع مى
  .ز طائف خارج شدكارشان مهني بود تا يك روز اطفال و سفهاى قوم او را تعقيب كردند، تا آن كه حضرت ا

در آن باغ بودند، حضرت در سايه » ِعداس«در بريون شهر طائف باغى بود كه عتبه و شيبه پسران ربيعه با غالمشان 
ديوار باغ نشست و خون از پاى مباركش جارى بود، چون چشم عتبه و شيبه به او افتاد شفقت كرده، غالم خود عداس 

  .فرستادند نصراىن را با مقدارى انگور نزد حضرتش

اين سخن از كالم اين : بسم اللَّه الّرمحن الرّحيم، عداس پرسيد: عداس انگور آورد و عرض كرد ميل فرماييد، حضرت فرمود
  !شهر يونس بن َمّىت بنده صاحل حق: نينوا، حضرت فرمود: اهل كجا هسىت؟ گفت: بلد نيست، حضرت فرمود

  32: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

خدامي به من خرب داده است، پس او را دعوت به اسالم كرد، : پرسيد از كجا دانسىت كه يونس كيست؟ فرمودعداس 
هاى آن حضرت را كه خون از آن جارى بود  عداس مسلمان شد و به خاك افتاده سجده كرد و صورت و دست و قدم

هاى او  و چه كرد كه سجده كردى و چرا قدماين مرد با ت! واى بر تو: بوسيد، چون نزد ارباب خود باز گشت بدو گفت
اين مرد تو : او مرا به امرى خرب داد كه جز پيغمرب خدا بدان دانا نيست، بدو خنديدند و گفتند: را بوسيدى؟ عداس گفت

  .را از كيش مسيح باز داشت
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وانستند او را آزار ت كرد و هر چه مى قريب يك ماه حضرت در طائف بود و هر روز مردم را به دين اسالم دعوت مى
در بني راه . دادند و هيچ كس اميان نياورد تا اين كه بدن مباركش از شّدت صدمه ورم كرد و به طرف مّكه باز گشت مى

  :زير سايه درخت انگورى نشست و مشغول راز و نياز و مناجات با پروردگارش گرديد و عرضه داشت

، َوِقلََّة حيَلىت َوَهواىن َعَلى النّاِس، أْنَت أَرحُم الرّاِمحَني، أْنَت َربُّ اْلُمْسَتْضَعفَني َوأْنَت َرّىب، الّلُهمَّ إّىن أْشُكو إلَْيَك َضْعَف قـُوَّتى
  إىل َمْن َتِكُلىن؟

أُعوُذ ِبُنوِر . عاِفَيُتَك ِهَى أْوَسُع ىلإىل بَعيٍد يـََتَجهَُّمىن، أْو إىل َعُدوٍّ َملَّْكَتُه أْمرى؟ إْن َملْ َيُكْن ِبَك َعَلىَّ َغَضٌب َفال اباىل و لِكْن 
ْنيا َواْآلِخرَِة ِمْن أْن يـَْنزَِل ىب َغَضُبَك أْوحيَُ  لَّ َعَلىَّ َسَخُطَك، لِكْن َلَك و ْجِهَك الَّذى أْشَرَقْت َلُه الظُُّلماُت َوَصَلَح َعَلْيِه أْمُر الدُّ

  »1« .اْلُعْتىب َحّىت تـَْرضى، َوال قـُوََّة إّالِبكَ 

ترين مهرباناىن، تو پروردگار  آورم، تو مهربان اوندا، از ناتواىن، بيچارگى و خوارى خود نزد مردم به تو شكايت مىخد
   اى كه از من روى در كشد، يا به دمشىن كه مستضعفاىن، تو پروردگار مىن، مرا به كه واگذارى، بيگانه

______________________________  
  .418: ؛ سريه رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله11، حديث 5، باب 22/ 19: حبار األنوار -)1(

  33: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اى؟ اگر تو بر من خشم نگرفته باشى هيچ باكى از ديگران ندارم، وىل عافيت و سالمىت از ناحيه تو  كارم را بدو سپرده
ها بدان روشن شده و كار دنيا و آخرت بدان صالح يافته، از اين   يكىبرم به نور وجه تو كه تار  پناه مى. برامي گواراتر است

طلبم تا تو خشنود شوى و هيچ  كه غضبت بر من فرود آيد يا خشمت بر من وارد شود، آرى، آن قدر از تو پوزش مى
  .نريوىي جز به تو نيست

ّدس آن حضرت در جهت تبليغ ديِن فرمايد، وجود مق در هر صورت مهان طور كه حضرت زين العابدين عليه السالم مى
هاى بدىن و آالم روحى دچار گشت، وىل تا آخرين نفس وظيفه و مسئوليت خود را  ها و مشّقت خدا به انواع شكنجه

  .عاشقانه اجنام داد، چنانكه در مجالت بعد به آن اشاره خواهد شد

  34: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج
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َعاِء ِإَىل ِملَِّتَك » 14«ِيف تـَْبِليِغ رَِسالَِتَك َوأَْدَأَب نـَْفَسُه » 13«[  » 16«َوَشَغَلَها بِالنُّْصِح ِألَْهِل َدْعَوِتَك » 15«َوأَتْـَعبَـَها بِالدُّ
ْعزَاِز ِديِنَك  سِ َوَهاَجَر ِإَىل ِبَالِد اْلُغربَِة َوَحمَلِّ النَّْأِي َعْن َمْوِطِن َرْحِلِه َوَمْوِضِع رِْجِلِه َوَمْسَقِط رَْأِسِه َوَمْأنَ  نـَْفِسِه ِإرَاَدًة ِمْنُه ِإلِ

» 19«َواْسَتَتمَّ َلُه َما َدبـََّر ِيف أَْوِلَياِئَك » 18«َحىتَّ اْسَتَتبَّ َلُه َما َحاَوَل ِيف َأْعَداِئَك » 17«َواْسِتْنَصاراً َعَلى َأْهِل اْلُكْفِر ِبك 
َوَهَجَم َعَلْيِهْم ِيف ُحبُْبوَحِة » 21«فـََغزَاُهْم ِيف ُعْقِر ِديَارِِهْم » 20«وِّياً َعَلى َضْعِفِه بَِنْصرَِك فـَنَـَهَد ِإَلْيِهْم ُمْستَـْفِتحاً ِبَعْوِنَك َوُمتَـقَ 

  ] َحىتَّ َظَهَر أَْمُرَك َوَعَلْت َكِلَمُتَك َوَلوََكرَِه اْلُمْشرُِكونَ » 22«قـَرَارِِهْم 

را به خاطر فراخواندن مردم به آيني تو، به زمحت افكند و و جانش را در رساندن پيام تو به خستگى افكند و وجودش 
خود را به جهت خريخواهى، نسبت به پذيرندگان دعوتت در عرصه كار و كوشش گذاشت و براى تبليغ دينت، به 

هاى غربت و جا و مكان دور از وطن و دور از خانه و منزلش و جداى از مركز سكونت و حمّل تولد و آرامگاه  سرزمني
اين هجرت اراده و خواست او بود براى نريومند شدن دينت و يارى جسنت عليه كافران به حضرتت، . ش، هجرت كردجان

  جوىي و دورانديشى، در تا جاىي كه راه آنچه، درباه دمشنانت با چاره

  35: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

. وستانت، سنجيده و نظام داده بود برايش كامل گشتصدد به دست آوردنش بود، براى او مهوار شد و آنچه در مورد د
پس در حاىل كه از كمك دهيت، خواستار پريوزى بود و از ياريت به جربان ناتوانيش خواهان نريو و قدرت بود، به 

سرعت به كارزار، با دمشنان برخاست؛ در نتيجه در وسط سرزمينشان با آنان جنگيد و در ميان حمّل اقامتشان به آنان 
  .جوم برد تا فرمانت آشكار شد و دينت برترى يافت؛ گرچه مشركان را خوش نيايده

   هاى تبليغ دين دشوارى

  :فرمايد به مشكالت تبليغ دين اشاره مى» َوأَْدَأَب نـَْفَسُه ِيف تـَْبِليِغ رَِسالَِتكَ «امام در فراز 

تا به مراتب باالتر اوج . روش و پرسش است انسان براى رسيدن به كماالت و پيدا كردن اخالق نيكو، نيازمند راه و
  .پردازد هاى بلند است كه با راهنماىي يا آموزش يا رفتار به هدايت بشر مى دين راهى براى رسيدن به هدف. بگريد

يِن َحِنيفاً ِفْطَرَة اللَِّه الَِّيت َفَطَر النَّاَس َعَليـَْها َال تـَْبِديَل ِخلَْلِق ا للَِّه ذِلَك الدِّيُن اْلَقيُِّم َولِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس َال َفَأِقْم َوْجَهَك ِللدِّ
  »1« »يـَْعَلُمونَ 
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روى آور، ]  توحيدى[گرايانه و بدون احنراف با مهه وجودت به سوى اين دين  حق]  پايه بودن شرك با توجه به ىب[پس 
رينش خدا هيچگونه تغيري و تبديلى نيست؛ سرشت خدا كه مردم را بر آن سرشته است باش براى آف] بند و استوار بر پاى[

  .ندارند]  به اين حقيقت اصيل[اين است دين درست و استوار؛ وىل بيشرت مردم معرفت و دانش 

  :نويسد مرحوم عّالمه طباطبائى درباره قّيم مى

______________________________  
  .30): 30(روم  -)1(

  36: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

دار كارى باشد و در تدبري و اداره آن نريومند باشد يا كسى كه بدون تزلزل و سسىت  م به معناى كسى است كه عهدهقيّ «
  .روى پاى خود بايستد

  .تنها دين توحيد بر اداره جامعه و رساندن آن به سرمنزل سعادت تواناست: معناى آيه اين است كه

برد و حق است و هيچ باطلى در آن راه  كند و هرگز به كجراهه منى هدايت مىو دين استوار و تزلزل ناپذيرى كه بشر را 
ندارد مهان دين توحيد است، اما بيشرت مردم به سبب خو گرفنت با عامل حس و غرق شدن در زرق و برق دنياى فاىن از 

بينند و  اهر زندگى دنيا را مىدانند بلكه ظ و مردم اين مطالب را منى. اند داشنت دل پاك و عقل درست انديش حمروم گشته
شت هم باشد باز به هدايت انبيا نياز است؛ زيرا  »1« ».از آخرت غافل و روى گردانند اگر هدف از زندگى رسيدن به 

شت منى   .رود هيچ كس بدون هدايت انبياى بزرگ و اولياى اهلى و حّجت حق به 

ا مىشناسى ا پس داشنت راه و روش و سرمايه فطرى، ريشه دين تواند راه درست را انتخاب   ست كه انسان به كمك آ
  .كند

   هاى روحى و بدىن حتّمل شكنجه

  

آنگاه كه پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله به دعوت عمومى پرداخت، سران قريش براى ساكت كردن آن حضرت، هر 
مقام و مال و امكانات رفاهى آغاز كردند، چون اى را كه امكان داشت به كار بردند خنست مبارزه رواىن را با وعده  وسيله

مت هاى ناجوامنردانه و متسخر رفتند و ايشان را آماج كلماتى چون جمنون، شاعر، كاهن، كّذاب  تأثري نداشت به سراغ 



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

 

دن هاى بدىن از پرتاب سنگ و زباله و پاره كر  قرار دادند؛ سپس به مبارزه جسمى پرداختند و با انواع آزارها و شكنجه
  هاى بسيارى را بر حضرت حتميل كردند لباس و حصر غذاىي و معامالت و ارتباطات با قبايل عرب، جنگ

______________________________  
  .178/ 11: تفسري امليزان -)1(

  37: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ايت حضرت و يارانش را جمبور به هجرت از مكه به سوى مدينه و حب   .شه منودندو در 

  :اى در رسالت پيامرب آغاز گرديد و خداوند وى را به ايستادگى دعوت منود فصل تازه

  »1« »َفِلذِلَك َفادُْع َواْسَتِقْم َكَما أُِمْرَت َوَال تـَتَِّبْع َأْهَواَءُهمْ 

استقامت كن، ]  دعوتبر اين [دعوت كن، و مهان گونه كه مأمورى ]  به سوى مهان آييىن كه به تو وحى شده[پس آنان را 
  .و از هواهاى نفساىن آنان پريوى مكن

ديدات دمشنان، فضايل اخالقى فراموش گرديد و سالح كينه و قومى گرى و تعّصب به ميدان آمد تا از گسرتش  و پس از 
افع قومى از اسالم جلوگريى كند البته عّلت اصلى مقاومت مردم آن زمان، كمبود رشد فكرى و مقابله دعوت پيامرب با من

. شد پرسىت تا رباخوارى از مستضعفان بود كه با تشكيل كادر رهربى خمالفان قريش، حركت دين اسالم دچار ركود مى بت
  :وىل باز خداوند حضرت را به شكيباىي فرا خواند و فرمود

  »2« »َفاْصِربْ ِحلُْكِم َربَِّك َوَال َتُكن َكَصاِحِب اْحلُوتِ 

شكيبا باش و مانند صاحب ماهى ]  كه هالك كردن تدرجيى اين طاغيان است[پروردگارت  پس در برابر حكم و قضاى
  ].كه شتاب در آمدن عذاب را براى قومش خواست و به اين عّلت در شكم ماهى حمبوس شد[مباش ]  يونس[

   حضرت رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله پس از عبور از مرحله صرب و استقامت در برابر مهه

______________________________  
  .15): 42(شورى  -)1(
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  .48): 68(قلم  -)2(

  38: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ادينه كردن دين در برنامه زندگى مردم تالش بسيار منود مقاومت و مال و اهل بيت خويش را فداى دين  . ها به سوى 
  .كرد

  :فرمايد ر اين زمينه مىپيامرب عزيز اسالم صلى اهللا عليه و آله د

ْسُلوَب َمْن َسَلَب ديُنُه إْن َعَرَض َلَك َبالءٌ َفاْجَعْل ماَلَك ُدوَن َدِمَك فَإْن َجتاَوْزَك الَبالءُ فَاْجَعْل ماَلَك َوَدَمَك ُدْوَن ديِنَك، فَإنَّ 
َ
 امل

ْخرُوَب َمْن َخِرَب ديُنه
َ
  »1« .َوامل

جانت كن و اگر بال از تو گذشت؛ مال و جانت را فداى دينت كن؛ زيرا اگر بالىي برايت پيش آمده مالت را فداى 
  .غارت شده كسى است كه دينش به غارت رفته است و خانه خراب كسى است كه دينش ويران گشته باشد

حق ها و فشارها را در راه خدا حتّمل كرد تا رضايت  پس بر اين اساس حضرت رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله متام اّذيت
  .تعاىل را كسب كند

  :گويد طارق حمارىب مى

  :فرمود پيامرب را ديدم كه در ميان مردم با صداى بلند مى«

  »يا ايـَُّها الناُس قُوُلوا ال إلَه إّالاللَُّه تـُْفِلُحوا«

رفت و به سوى حضرت سنگ  پرسىت دعوت منود و ابوهلب قدم به قدم به دنبال او مى مردم را به اسالم و يگانه
  :زد فرمود و ابوهلب فرياد مى شد و پيامرب مهچنان مردم را ارشاد مى انداخت به حدى كه پاى ايشان خونني مى مى

  :نويسد مى» بونس ويلى به« »2« .هاى او گوش ندهيد اين مرد دروغگوست به حرف! مردم

ذيب يافته به سوى مهه جهانيان آورد، او مناين« ده عنايات پروردگار بود، خداى آگاه او حممد صلى اهللا عليه و آله ديىن 
  .را برانگيخت تا مسيحيان گمراه شده را آگاه سازد
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______________________________  
  .417/ 36: ؛ تاريخ مدينة دمشق43601، حديث 933/ 15: كنز العمال  -)1(

  .56/ 1: ؛ املناقب، ابن شهر آشوب1، باب 202/ 18: حبار األنوار -)2(

  39: ، ص3 صحيفه سجاديه، ج تفسري و شرح

كاىف . آيني حممدى صلى اهللا عليه و آله چنان خردمندانه است كه در تبليغ آن هيچ نيازى به كاربرد مششري و زور نيست
  »1« ».است كه اصول آن را درست به مردم بفهمانند تا مهه با جان به آن بگروند

   هاى نفس در راه دين ها و راحىت گذر از لّذت

َعاِء ِإَىل ِملَِّتكَ «جاد عليه السالم در فراز حضرت س هاى خاص تبليغ دين اسالم كه بر پيامرب اكرم  به دشوارى» َوأَتْـَعبَـَها بِالدُّ
  :فرمايد صلى اهللا عليه و آله وارد شده است؛ اشاره مى

حتّمل مشكالت آن بسيار هاى دنياست و  ها و خوشى گرداىن از راحىت تأسيس يك شريعت و آيني براى مردم مهراه با روى
  .دشوار است

رود تا جان خفته و امراض  پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله مانند طبيب دردشناس به سراغ بيماران روحى و رواىن مى
بايست جان و جسم خود را به مشّقت بيندازد تا ديگران را بيدار و آگاه  نفسانيه و زنگار قلوب را عالج كند، پس مى

به خاطر عالقه وافر به درمان نفوس و فشار دمشنان به ناچارى از وطن خود به ديار غربت هجرت كرد تا در پس . سازد
  .و او در اين امر بسيار دلسوز و كوشا بود. دوردست به هدايت سرگردانان بپردازد

  :فرمايد مهان طور كه خداوند مى

  »2« »ْيِه َماَعِنتُّْم َحرِيٌص َعَلْيُكم ِباْلُمْؤِمِنَني َرُؤوٌف َرِحيمٌ َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌل ِمْن أَنـُْفِسُكْم َعزِيٌز َعلَ 

يقيناً پيامربى از جنس خودتان به سويتان آمد كه به رنج و مشقت افتادنتان بر او دشوار است، اشتياق شديدى به 
  .مشا دارد، و نسبت به مؤمنان رؤوف و مهربان است]  هدايتِ [

______________________________  
  .177: زندگاىن حممد صلى اهللا عليه و آله -)1(
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  .128): 9(توبه  -)2(

  40: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

حتّمل مهه نامالميات به اين منظور بود كه دين خدا را عّزت ببخشد و بر كساىن كه بر خدا كفر ورزند پريوز شود و او با 
حضرت به قدرى به پيشرفت دين اميدوار و عالقمند بود كه . جنات بشرّيت بشتابدامدادهاى غيىب و معجزات توانست به 

  .انداخت تا گمراهى را هدايت كند حىت سالمىت خويش را به خطر مى

  :فرمايد خداوند بارى تعاىل در اين باره مى

اءُ َويـَْهِدي َمن َيَشاءُ َفَال َتْذَهْب نـَْفُسَك َعَلْيِهْم َحَسرَاٍت ِإنَّ اللََّه أََفَمن زُيَِّن َلُه ُسوءُ َعَمِلِه فـََرآُه َحَسناً فَِإنَّ اللََّه ُيِضلُّ َمن َيشَ 
  »1« »َعِليٌم ِمبَا َيْصنَـُعونَ 

مانند كسى است كه در پرتو [آن را خوب ديده ]  به اين سبب[پس آيا كسى كه كردار زشتش براى او زينت داده شده و 
كند و هر   گمراه مى]  به كيفر تكّربش در برابر حق[مهانا خدا هر كه را خبواهد  ]و بد را تشخيص داده است؟ اميان، خوب

ترديد خدا به  خورى از بني برود؛ ىب هاىي كه بر آنان مى پس مبادا جانت به سبب حسرت. منايد كه را خبواهد هدايت مى
  .دهند داناست آنچه اجنام مى

   پيامرب و رنج عبادت

  

حىت رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله در عبادت هم نفس . خبشيد او را تسكني و آرامش مىدلدارى خداوند به پيامربش 
  .انداخت تا آمادگى خويش را براى مبارزه با نفس حفظ كند خود را به رنج مى

  :فرمايد حضرت على عليه السالم در اين باره مى

شد و  خواند، رنگش زرد مى خود ايستاد و مناز شب مى رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله به مدت ده سال بر روى انگشتان
   خواند و خود را به مشّقت بر اين حال مناز شب مى

______________________________  
  .8): 35(فاطر  -)1(
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  41: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :انداخت تا خداوند به او فرمود مى

  »1« » لَِتْشَقىَما أَنزَْلَنا َعَلْيَك اْلُقْرآَن * طه

  :گويد مرحوم عالمه طباطباىي در تفسري آيه فوق مى »2« .ما قرآن را بر تو نازل نكردمي تا به مشّقت و زمحت افىت* طه

  :كه حضرت على عليه السالم فرمود«

  »3« »ُقِم اللَّْيَل ِإالَّ قَلِيًال * يَا أَيـَُّها اْلُمزَّمِّلُ 

  .برخيز]  كه ويژه اسرتاحت است، براى عبادت[دكى شب را جز ان!* اى جامه بر خود پيچيده

پرداخت تا جاىي كه پاهايش ورم كرد به  آن حضرت متام شب را به عبادت مى. بر نىب اكرم صلى اهللا عليه و آله نازل شد
پس جربئيل بر آن حضرت فرود آمد و  . گذاشت كرد و يكى را روى زمني مى طورى كه هنگام مناز يك پايش را بلند مى

  »4« .ما قرآن را بر تو نازل نكردمي كه به رنج افىت! يعىن هر دو پايت را به زمني بگذار، اى حمّمد» طه«: گفت

   مشكالت پيامرب در راه تبليغ دين

  

  :فرمود عبارت است از مشكالتى كه پيامرب صلى اهللا عليه و آله به خاطر دين حتّمل مى

  .كوشيد د و كفار مّكه كه تا حد اميان آوردن آنان مىها و درگريى با اقوام قبيله خو  بروز جنگ - 1

______________________________  
  .2 -1): 20(طه  -)1(

  .سوره طه 2، ذيل آيه 57/ 2: ؛ تفسري القمى3، ذيل حديث 61، باب 26/ 68: حبار األنوار -)2(

  .2 -1): 73(مّزّمل  -)3(
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  42: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ج البالغه چنني گواهى مى   :دهد حضرت على عليه السالم در 

تَأَلََّب َعَلْيِه ِرْضواِن اللَِّه ُكلَّ َغْمَرٍة َوَجتَرََّع فيِه ُكلَّ ُغصٍَّة َوَقْد تـََلوََّن َلُه اْالْدنـَْوَن وَ   َوَنْشَهُد َأنَّ ُحمَمَّداً َعْبُدُه َوَرُسولُُه، خاَض إىل
  »1« .اْألَْقَصْونَ 

دهم كه حممد بنده و فرستاده اوست، آن وجود مباركى كه در راه خشنودى او در هر بال و سخىت فرو  و شهادت مى
رفت، و از هر شربت بالىي جامى نوشيد، در حاىل كه نزديكانش از او روى گرداندند، و بيگانگان بر دمشنيش اتفاق 

  .داشتند

  :فرمايد كه قرآن مى. ساخت يم مطالب به عقل ناقص مردم، تا حدى كه نفس خود را به هالكت نزديك مىتفه - 2

َذا احلَِْديِث َأَسفاً   فـََلَعلََّك بَاِخٌع نـَّْفَسَك َعَلى به ]  اين معاندان جلوج[خواهى اگر  شايد تو مى »2« »آثَارِِهم ِإن ملَّْ يـُْؤِمُنوا ِ
  !!اميان نياورند، خود را از شدت اندوه هالك كىن]  كه قرآن كرمي است[اين سخن 

از اين كه ببينند . ورزند برند و به اميان آنان عشق مى رهربان ديىن بيش از آنچه تصور شود از گمراهى مردم رنج مى
كشند، ناراحت هستند، پس شب و روز  اند و از تشنگى فرياد مى زالل توحيد نشستهكامان حقيقت در كنار چشمه  تشنه

ان و آشكار به تبليغ مى دعا مى   .پرداختند تا مردم در راه روشن قدم گذارند كردند و در 

  .رفتند شان پيش مى پس از هر آسايشى دريغ منوده تا حد به خطر انداخنت جان خود و خانواده

بنده : عرض كرد. در خمالفت كردن با هواى نفس: راه آسايش چيست؟ فرمود: صادق عليه السالم پرسيدشخصى از امام 
  در: چشد؟ فرمود چه وقت مزه آسايش را مى
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شت هاى  گفتگوى رو در رو و مناسب با حال مردم كه به دنبال آن عالج بيمارى  -3 »1« .خنستني روز ورود به 
  .نفساىن و روحى هر شخص بود

  :مهان طور كه حضرت رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله فرمود

  »2« .َقْدِر ُعُقوهلِِمْ   النَّاَس َعلىإنّا َمَعاِشَر اَألنْبياِء أُِمْرنا اْن نَُكلَِّم 

  .گوييم ما گروه پيامربان با مردم به اندازه خردشان سخن مى

مت و فراموشكارى و ناداىن هم وجود دارد   .چون اين كار سخىت خاص دارد پس در آن نسبت دادن به دروغگوىي و 

ط پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله به دعوت مردم به توجه به امور دنيوى و اندك شدن ارتباط معنوى كه در اثر ارتبا - 4
سوى حق و توجه به امور دنياى مردم و پايني آمدن از منزلت قاب قوسني به مراتب پايني بشرى و حيواىن، آن تقرب اهلى 

شود و  ك مىو اين براى پيامرب بسيار فشار روحى و قلىب دارد كه به درجه استغفار به درگاه خدا نزدي. شود خاص كم مى
  :فرمايد مى

  »3« .قـَْلِىب َوإّىن َألَْستَـْغِفُر اللََّه ىف اليَـْوِم َسْبِعَني َمرَّةٍ   إنَُّه لَُيغاُن َعلى

  .طلبم گريد و من روزى هفتاد بار از خدا آمرزش مى گاه قلبم را غبارى مى

دانست و  طع ارتباط مستمر مىيعىن حضرت با توجه به حقيقت درك فيض رباىن، حضورش در امور دنيا را، نوعى ق
  .كرد استغفار مى
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   تأثري موعظه در هدايت و بيدارى مردم

به يكى از عوامل تأثري گذار در هدايت كه موضوع » َوَشَغَلَها بِالنُّْصِح ِألَْهِل َدْعَوِتكَ «امام سجاد عليه السالم در فراز 
  :فرمايد نصيحت و موعظه مردم است؛ اشاره مى

و خريخواهى است و شالوده تكاليف عمومى بر اساس اصالح عيوب نفساىن  غريزه فطرى هر مسلمان خواهان نصيحت
ا در . و رواىن فرد و جامعه است و از آن جا كه هدف خلقت بشر تكامل است بازشناسى نقايص و برطرف سازى آ

  .نصيحت و ارشاد است كه به منزله حيات خبشيدن دوباره مردم است

  :فرمايد هاست كه مى و اين درخواست خداوند در هدايت انسان

ن َضلَّ َعن َسِبيِلِه َوُهَو َأْعَلُم َسِبيِل َربَِّك ِباحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة احلََْسَنِة َوَجاِدْهلُم بِالَِّيت ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ َربََّك ُهَو أَْعَلُم مبَِ   ادُْع ِإَىل 
  »1« »ِباْلُمْهَتِدينَ 

بپرداز، ]  و جمادله[راه پروردگارت دعوت كن، و با آنان به نيكوترين شيوه به حبث با حكمت و اندرز نيكو به ] مردم را[
  .اند و نيز به راه يافتگان داناتر است يقيناً پروردگارت به كساىن كه از راه او گمراه شده

  .ترين شيوه هدايت فكرى انسان از طريق دعوت به حكمت و موعظه نيكو و جمادله احسن است اصيل

صلى اهللا عليه و آله با اين شيوه در دوران تشرف در مكه با تالش بسيار، مردم را به اسالم فرا خواند و داروى  رسول خدا
  .هاى آنان به كار برد شفاخبش موعظه را در دل

  »2« »ٌة ِلْلُمْؤِمِننيَ يَا أيـَُّها النَّاُس َقْد َجاَءْتُكم َمْوِعَظٌة ِمن َربُِّكْم َوِشَفاءٌ ِلَما ِيف الصُُّدوِر َوُهدًى َوَرمحَْ 

  اى آمده، و يقيناً از سوى پروردگارتان براى مشا پند وموعظه! اى مردم

______________________________  
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  .هاست، و سراسر هدايت و رمحىت است براى مؤمنان سينهدر ]  هاى اعتقادى و اخالقى ازبيمارى[شفاست براى آنچه 

ها و مبارزات، برنامه نصيحت و دعوت به اسالم از طريق  حىت حضرت رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله در اوج جنگ
ات ترين شرايط مكه و فشار قريش پريوان حقيقت جو را با آي راهنماىي به وسيله آيات قرآىن را ادامه داد، حىت در سخت

  .ساخت حق اميدوار مى

  »1« »أُبـَلُِّغُكْم رَِساالِت َريبِّ َوأَنَا َلُكْم نَاِصٌح أَِمنيٌ 

  .رسامن و براى مشا خريخواهى امينم هاى پروردگارم را به مشا مى پيام

   كلمه

  »نصح«

ت و گاهى به به معناى خالص و تصفيه كردن است كه با انگيزه نصيحت و خريخواهى و پاك كردن نيت از نادرسىت اس
معناى دعوت منودن كالمى يا عملى به امورى كه صالح شخصى در آن باشد و او را به سوى خري و درسىت هدايت كند، 

  .باشد مى

  .اهل دعوت يعىن اهل توحيد يا اهل عبادت يا اهل دعا يا هر كه تبليغ احكام شرعى را بپذيرد

ارشاد به مصاحل ديىن و دنياىي، آموزش تكاليف به مردم و كمك : لهمراد از نصيحت نىب صلى اهللا عليه و آله امورى از مج
ى از منكر، خوش اخالقى و احرتام به ارزش ا، امر به معروف و  هاى مردم، دعا براى جلب خري دنيا و  به اجنام آ

  .باشد آخرت به خاطر رضايت خدا براى مسلمانان مى

   هدايت وصوىل و هدايت ايصاىل

  

   هر انساىن به حسب اوست و توفيق هر كسى به اندازه ميزانهدايت درباره 

______________________________  
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  :هدايت يافنت اوست و به طور كلى هدايت دو گونه است

  .اين است كه راهنما از دور كسى را به هدىف راهنماىي كند: هدايت وصوىل

  .گام شخص را به منزل مقصود برساند به اين است كه راهرب با انگيزه حمبت و لطف گام: هدايت ايصاىل

  .تر و برتر است چون اشتباه و احنراف در راه رسيدن كمرت است هدايت دوم كامل

روش زباىن باشد هاى بلند كمال است كه اگر به  هاى آسان و عمومى براى رساندن انسان به هدف موعظه و پند از روش
  .جنبه راهنماىي دارد و اگر به شيوه عملى و رفتارى باشد مهگام شدن با مردم است

  .البته راهنما بايد راه و چاه را بشناسد تا بتواند مردم را به راه مستقيم ارشاد كند

   هدايت در روايات

  .به امت است هاى برجسته پيامربان آراستگى به روش اندرزگوىي و پندآموزى يكى از ويژگى

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله در اين باره فرمود

  »1« .اإلْقِتصاُد َوُحْسُن السَّْمِت َواهلَْدُى الصاِلُح ُجْزءٌ ِمْن ِبضٍع َوِعشريَن ُجزءاً ِمَن النُّبـُوَّهِ 

  .روى و روش نيكو و هدايت شايسته خبشى از اجزاى بيست و چندگانه نبوت است ميانه

ها  ها و اخالق ناشايسته بود تا بتواند بر قلب اهلى پيامرب بزرگوار اسالم، دعوت به راه توحيد با دورى از آلودگىاما رسالت 
  .حاكم شود

______________________________  
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  :حضرت به اصحابش فرمود

يُن النَّصيَحةُ  ْسِلمَني وعامَِّتِهم: ْلنا ِلَمْن؟ َقالَ قُـ . الدِّ
ُ
  »1« .للَِّه وِلِكتاِبِه َوِلَرُسوِلِه َوَإلَئمَِّة امل

براى خدا، براى كتاب او، براى پيامرب او، براى : براى چه كسى؟ فرمود: عرض كردمي. دين، نصيحت و خريخواهى است
  .پيشوايان مسلمانان و براى مهه مردم

ا ارشاد پايدار و جاودانه بوده است و مهگى مى بيشرت پيام آوران اهلى   :فرمودند داراى كتاب آمساىن بودند كه حمتواى آ

مهه انبيا و اولياى خدا . كنيم، تنها هدف ما هدايت و اصالح مشاست ما در اين راه هيچ مزدى از مشا طلب منى
  :شان اين بود خواسته

  .»وريد كه رستگارى در گرو اميان و عمل صاحل استنصيحت ما را بشنويد و به خداى جهانيان اميان آ«

  :فرمايد امام على عليه السالم اين مطلب را به صورت حق بيان مى

تـَْعليُمُكْم َكْيال فَالنَّصيَحةُ َلُكْم َو تـَْوفُري فـَْيِئُكْم َعَلْيُكْم َو : أيُّها الّناُس انَّ ىل َعَلْيُكْم َحّقاً َوَلُكْم َعَلىَّ َحقٌّ َفَأمَّا َحقُُّكْم َعَلىَّ 
ْشَهِد واْلَمغيِب َواْالجابَُة حَني َأْدُعوُكْم : َواّما َحقِّى َعَلْيُكمْ . َجتَْهُلوا، َو تَْأديُبُكْم َكْيما تـَْعَلُموا

َ
فَاْلوَفاءُ بِالبـَيـَْعِة َوالنَّصيَحُة ِىف امل

  »2« .َوالطّاَعُة ِحْنيَ آُمرُُكمْ 

اما حق مشا بر من اين است كه خري خواه مشا باشم، و غنيمت . ا را بر من حّقىاى مردم، مرا بر مشا حّقى است، و مش
  و اما. مشا را به طور كامل به مشا بپردازم، و مشا را تعليم دهم تا جاهل منانيد، و مؤدب به آداب منامي تا بياموزيد

______________________________  
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ايد، و خريخواهى نيست به من در حضور و غياب، و اجابت  حقى كه من بر مشا دارم وفا به بيعىت است كه با من منوده
  .من چون دستورى صادر كنم دعومت به وقىت كه مشا را خبوامن، و اطاعت از



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

 

داند و  و حضرت در فرازى ديگر اجراى اين مهم را از وظايف اصلى ائمه اطهار عليهم السالم و اولياى خدا مى
  :فرمايد مى

ْوِعَظِة َواِإلْجِتهاُد ِىف النَّصيَحةِ : انَُّه لَْيَس َعَلى اإلماِم اّال ما ُمحَِّل ِمْن اْمِر رَبِّهِ 
َ
  »1« .َو اْإلحياءُ لِلسُّنَّةِ  اْالبالُغ ِىف امل

اى ندارد، تكليف او ابالغ كامل پند و اندرز، و جديت در  امام به غري آنچه از جانب خدا مأمور است وظيفه
  .خريخواهى، و زنده كردن سّنت است

  درخواست يارى از خدا

هاى معنوى و روحى پيامرب اكرم صلى  به كمك» ِر ِبكَواْسِتْنَصاراً َعَلى َأْهِل اْلُكفْ «امام سجاد صلى اهللا عليه و آله در فراز 
  .اهللا عليه و آله در اجراى رسالت، اشاره كوتاهى دارد

و . استنصار به معناى طلب نصرت و يارى است، وىل در اين فراز مقصود يارى خواسنت براى غلبه بر كفر و باطل است
اند و  هاىي با اعتقادات احنراىف و گمراه تشكيل شده فرقه و گروههاى متفاوتند كه از  هاى پراكنده با خواسته اهل كفر، امت

  .گريد اين كفر ظاهرى و باطىن از قبيله قريش گرفته تا بدعت گزاران در دين را فرا مى

  .بايست از ابزارهاىي كه خداوند در عامل اسباب قرار داده استفاده منايد بايد دانست كه انسان هر چند توامنند باشد مى

  .ركىت چه اهلى و چه شيطاىن بايد به كمك اسباب ظاهرى و باطىن باشدهر ح

______________________________  
  .104خطبه : ج البالغه -)1(

  49: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

. ياز نيستندن آناىن كه تفكرشان گرايش به طبيعت و ماديات است با آناىن كه تفكر خداىي دارند از نريوهاى خدادادى ىب
  :ترين و مورد تأييد يقيىن نزد خداوند بود كه به او وعده يارى داده شده است اما رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله از مقرب

  »1« »َفَال َحتَْسَنبَّ اللََّه ُخمِْلَف َوْعِدِه ُرُسَله ِإنَّ اللََّه َعزِيٌز ُذو انِتَقامٍ 

  .ناپذير و صاحب انتقام است كند؛ زيرا خدا تواناى شكست پيامربانش وفا منىاش با  پس مپندار كه خدا در وعده
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با اين مهه عنايات، حضرت از متامى نريوهاى فكرى و انساىن در پيشرفت اهداف و تدابري امور و حّل مشكالت چه 
ره مى   .آمد مى برد و گاهى نصرت اهلى و مددهاى غيىب هم به يارى او نسبت به دوستانش و چه دمشنانش 

أَنزَْلَنا احلَِْديَد ِفيِه بَْأٌس َشِديٌد َوَمَناِفُع لِلنَّاِس َلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا بِاْلبَـيـَِّناِت َوأَنزَْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َواْلِميزَاَن ِليَـُقوَم النَّاُس ِباْلِقْسِط وَ 
  »2« »ِإنَّ اللََّه َقِوىٌّ َعزِيزٌ  َوِليـَْعَلَم اللَُّه َمن يَنُصرُُه َوُرُسَلُه بِاْلَغْيبِ 

نازل كردمي تا مردم به ]  ى تشخيص حق از باطل[مهانا ما پيامربان خود را با داليل روشن فرستادمي و با آنان كتاب و ترازو 
عدالت بر خيزند، و آهن را كه در آن براى مردم قوت و نريوىي سخت و سودهاىي است، فرود آوردمي و تا خدا مشخص 

  .ناپذير است دهند؛ يقيناً خدا نريومند و تواناى شكست رد چه كساىن او و پيامربانش را در غياب پيامربان يارى مىبدا

هاى  روشن است كه، يارى كردن خدا، به معناى يارى دين و آيني اوست و يارى پيامرب اسالم در نشر شريعت و آموزه
  .ديىن است

  :و رسولش در كنار يكديگر قرار دارداز اين رو در برخى آيات يارى كردن خدا 

______________________________  
  .47): 14(ابراهيم  -)1(

  .25): 57(حديد  -)2(

  50: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »َويَنُصُروَن اللََّه َوَرُسوَلهُ أُولِئَك ُهُم الصَّاِدقُونَ 

  .استگويانندكنند، اينان مهان ر  و خدا و پيامربش را يارى مى

يارى رساىن خداوند در برابر دفاع از دين به جماهدان اين است كه از يك سو آنان را با نور اميان در قلب و تقوا در روح 
فرستد تا حوادث به سود  دهد و از سوى ديگر فرشتگان را به يارى آنان مى و قدرت در اراده و آرامش در فكر مدد مى

  .مسلمانان پايان يابد

دهد و اين  كند و ثبات قدم و ايستادگى در برابر دمشن را افزايش مى دا جسم و جان و درون و برون را تسخري مىيارى خ
  .رمز پريوزى در برابر دمشنان دين است
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  يارى خداوند در جنگ بدر

  

  .فرستد هاى حمكم هزاران فرشته را به يارى مسلمانان مى حىت خداوند با وعده

  »2« »َلُكْم َولَِتْطَمِئنَّ قـُُلوُبُكم ِبِه َوَما النَّْصُر ِإالَّ ِمْن ِعنِد اللَِّه اْلَعزِيِز احلَِْكيمِ   ِإالَّ ُبْشَرىَوَما َجَعَلُه اللَّهُ 

هايتان به آن آرامش يابد، قرار نداد؛ و يارى و  را جز بشارتى براى مشا و براى آن كه دل]  وعده يارى و پريوزى[و خدا 
  .ناپذير و حكيم نيست واناى شكستنصرت جز از سوى خداى ت

بشارت و پريوزى در آيه فوق در پى حوادث جنگ بدر بود كه دست يارى خداوند ياران رسول اللَّه را جنات داد، كه 
  :فرمود

  »3« »َوَلَقْد َنَصرَُكُم اللَُّه ِبَبْدٍر َوأَنـُْتْم أَِذلَّةٌ 

______________________________  
  .8): 59(حشر  -)1(

  .126): 3(آل عمران  -)2(

  .123): 3(آل عمران  -)3(

  51: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

]  از نظر ساز و برگ جنگى و مشار نفرات نسبت به دمشن[بدر مشا را يارى داد، در حاىل كه ]  جنگِ [ترديد خدا در  و ىب
  .ناتوان بوديد

  :نويسد تفسري منونه در شأن نزول آيه فوق مى

ا پيدا شد كه چرا پس از « پايان جنگ احد مشركان به سرعت به سوى مكه بازگشتند وىل در اثناى راه اين فكر براى آ
رت كه به مدينه بازگردند و شهر را غارت كنند و مسلمانان را در هم بكوبند و اگر  پريوزى خود را ناقص گذاردند؟ چه 

ا از ناحيه اسالم و مسلمني راحت شود به حممد صلى اهللا عليه و آله هم زنده باشد به قتل برس انند و براى مهيشه فكر آ
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تر از مرحله جنگ احد بود؛ زيرا مسلمانان به قدر كاىف   مهني جهت فرمان بازگشت صادر شد و در حقيقت اين خطرناك
ا نبود و به ع كس دمشن با روحيه كشته و زمخى داده بودند و طبعاً هيچگونه آمادگى در آن حال براى جتديد جنگ در آ

اىي آن را پيش نريومندى مى بيىن كند اين خرب به زودى به پيامرب رسيد و اگر  توانست اين بار جنگ را از سر گريد و نتيجه 
  .يافت گرفت نبود شايد تاريخ اسالم در مهاجنا پايان مى نظري او كه از وحى آمساىن مايه مى شهامت فوق العاده و ابتكار ىب

رباره اين مرحله حساس نازل گرديده است و به تقويت روحيه مسلمانان پرداخته و به دنبال آن يك فرمان آيات فوق د
ا امام على عليه  عمومى از ناحيه پيامرب براى حركت به سوى مشركان داده شده و حىت جمروحان جنگ احد كه در ميان آ

  .ند و از مدينه حركت كردندالسالم بيش از شصت زخم بر تن داشت آماده پيكار با دمشن شد

ا فكر مى كردند شايد  اين خرب به گوش سران قريش رسيد و از اين روحّيه عجيب مسلمانان سخت به وحشت افتادند، آ
   مجعيت تازه نفسى از مدينه به مسلمانان

  52: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اىي جنگ  پيوسته ا تغيري دهد، لذا فكر كردند براى حفظ پريوزى اند و ممكن است برخورد جديد، نتيجه  را به زيان آ
رت اين است كه به مّكه بازگردند مهني كار اجنام شد و به سرعت راه مّكه را پيش گرفتند   .خود 

: فرمايد سپس در آيه بعد خداوند خاطره يارى مسلمانان در ميدان بدر، به وسيله فرشتگان را به پيامربش يادآورى مى
 »1« .آيا كاىف نيست كه سه هزار نفر از فرشتگان به يارى مشا بشتابند: وش نكنيد در آن روز پيغمرب به مشا گفتفرام

دهد و او را به اسباب ظاهرى،  پروردگار عامليان، برنامه و اداره عملّيات نظامى را به عهده تفّكر و اختيار رسولش قرار مى
  .ت بدون كوتاهى و زياده روى براى آينده آنان تصميم بگريدكند؛ تا با امتام حجّ  غالب بر دمشنان مى

وىل گاهى غلبه بايد با امداد اهلى باشد يعىن تأثري بر روند كارى از سوى خدا صورت بگريد تا موّحد حقيقى كار را حل  
  :ها حرف آخر را بزند، مهان طور كه در آيه ها و موعظه كند و در جنگ

يٌع َعِليمٌ   اللََّه قـَتَـَلُهْم َوَما َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيَت َولِكنَّ اللََّه َرَمى فـََلْم تـَْقتـُُلوُهْم َولِكنَّ    »2« »َولِيُْبِلَي اْلُمْؤِمِنَني ِمْنُه َبَالًء َحَسناً ِإنَّ اللََّه مسَِ

به سوى دمشنان هنگامى كه !] اى پيامرب. [مشا آنان را نكشتيد، بلكه خدا آنان را كشت] به كشنت دمشنان بر خود مباليد[
و مؤمنان را از سوى خود به آزمايشى ] تا آنان را هالك كند[تري پرتاب كردى، تو پرتاب نكردى، بلكه خدا پرتاب كرد 

  .نيكو بيازمايد؛ زيرا خدا شنوا و داناست
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  :در روايات اسالمى و كالم مفّسران آمده است كه«

مشىت از خاك و سنگريزه از زمني بردار و به من بده، : السالم فرموددر روز بدر پيامرب صلى اهللا عليه و آله به على عليه 
ا را به سوى مشركان پرتاب كرد و فرمود   :على عليه السالم چنني كرد و پيامرب آ

  اين كار اثر معجزه آساىي داشت و از آن گرد و غبار و. رويتان زشت و سياه باد

______________________________  
  .سوره آل عمران 123؛ ذيل آيه 97 -96/ 3: نهتفسري منو  -)1(

  .17): 8(انفال  -)2(

  53: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

شّكى نيست كه در ظاهر، مهه اين كارها  »1« .سنگريزه كه در چشم دمشنان فرو رخيت، وحشىت از آن به مهه دست داد
  :گويد مشا نبوديد كه اين كار را كرديد، اشاره به اين است كه را پيامرب و جماهدان بدر اجنام دادند اما اينكه مى

ها بود از ناحيه خدا به مشا خبشيده شد و مشا به  قدرت جسماىن و روحاىن و نريوى اميان كه سرچشمه اين برنامه: اوًال 
  .وى خداداد در راه او گام برداشتيدنري 

آساىي حتّقق يافت كه مايه تقويت روحيه جماهدان اسالم و موجب شكست روحيه  در ميدان بدر حوادث معجزه: ثانياً 
البته اين برداشت از آيه در صورتى است كه بالى  »2« ».دمشنان شد؛ اين تأثري فوق العاده نيز از ناحيه پروردگار بود

نصرت خدا به جهت آن بود  : شود كه معناى آزمايش بگريمي اما چنانچه به معناى نعمت بدانيم معنا چنني مىنيكو را به 
ا و ىب كه به مؤمنان نعمت شايسته نياز  اى ارزاىن كند كه مهان نعمت نابودى دمشنان و برترى كلمه توحيد به دست آ

  .شدن آنان از غنامي جنگى است

كردند و از كمكش حمروم  ها رها مى يد بود هر چند نزديكان ايشان، وى را در اوج سخىتبه هر حال پيامرب مورد تأي
  .ساختند مى

  :فرمايد حضرت على عليه السالم مى

  »3« .َمْن َضيـََّعُه اْالْقرُب، اتيَح َلُه اْالبـَْعدُ 
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  .آن كس را كه نزديكان واگذارند، يارى بيگانه بسيار دور را دريابد

  .ى غيىب و روحى از سوى حق، اعتقاد راسخ داشت و توكلش به يارى حق بسيار بودو ايشان به امدادها

______________________________  
  .141/ 1: ؛ املناقب، ابن شهر آشوب183/ 1: ؛ كشف الغمة10، باب 229/ 19: حبار األنوار -)1(

  .سوره انفال 17، ذيل آيه 115/ 7: تفسري منونه -)2(

  .14حكمت : ج البالغه -)3(

  54: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

   گذشت پيامرب با وجود قدرت

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

در مهني هنگام سيلى آمد و ميان آن حضرت و . در جنگ ذات الرّقاع، رسول خدا در كنار وادىي زير درخىت فرود آمد
مردى از مشركان متوجه پيامرب شد و به . بودند، فاصله انداختيارانش كه در آن طرف وادى منتظر بند آمدن سيل 

كيست كه تو را از ! اى حممد: و آمد به روى پيامرب مششري كشيد و گفت. كشم من حممد را مى: مهرزمان خود گفت
  دست من جنات دهد؟

كرد و او به پشت روى زمني در اين هنگام جربئيل آن مرد را از اسبش پرت  . آن كه پروردگار من و توست: پيامرب فرمود
  .افتاد

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله برخاست و مششري را برداشته روى سينه او نشست و فرمود

  .خبشندگى و آقاىي تو اى حممد: كيست كه تو را از دست من جنات دهد؟ عرض كرد! اى غورث

رت و آقاترىبه خد: گفت پيامرب او را رها كرد مرد از جا برخاست، در حاىل كه مى   »1« .ا قسم كه تو از من 

______________________________  
  .89:  ؛ اعالم الورى97، حديث 127/ 8: ؛ الكاىف6، حديث 15، باب 179/ 20: حبار األنوار -)1(
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  55: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ِيف َمْنزَِلٍة َوَال ُيَكاَفأَ ِيف َمْرتـََبٍة َوَال   َحىتَّ َال ُيَساَوى» 24«ِة اْلُعْلَيا ِمْن َجنَِّتَك اللَُّهمَّ َفاْرفـَْعُه ِمبَا َكَدَح ِفيَك ِإَىل الدََّرجَ » 23«[ 
َفاَعِة َأَجلَّ َما َوَعْدَتهُ َوَعرِّْفُه ِيف َأْهِلِه الطَّاِهرِيَن َوأُمَِّتِه اْلُمْؤِمِنَني ِمْن ُحْسِن الشَّ » 25«يـَُوازَِيُه َلَدْيَك َمَلٌك ُمَقرٌَّب َوَال َنِيبٌّ ُمْرَسٌل 

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

شت! خدايا باال بر، تا جاىي كه هيچ فرشته  به خاطر مشّقت و زمحىت كه در راه تو كشيد، مرتبه او را به باالترين درجه 
مقّرب و پيامرب مرسل، در پيشگاه حضرتت در قدر و منزلت و درجه و مرتبت با او يكسان و برابر و موازى نشود و از 

اى،  تر از آنچه به او وعده داده اش و اّمت مؤمنش، بيش گرى او در مورد اهل بيت پاكيزه نيكى شفاعت و پذيرش مياجنى
ها  ها را، به چندين برابر به خوىب اى كه بدى! يابد و عهدت قرين وفاست ات حتقق مى اى كه وعده. م كنبه حضرتش اعال

  .مهانا تو صاحب احسان و خبشش عظيمى! كىن تبديل مى

   مقام رفيع پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله در دنيا و آخرت

هاىي كه در  ها و مشقت پيامرب اسالم در برابر حتمل زمحتحضرت در اين فراز از دعا درخواست ترفيع درجات باال براى 
  .منايد دين بر او وارد شده است مى

  56: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

   درجات انسان در قرآن

  

  :يكى از صفات خداوند رفيع الّدرجات است كه در سوره غافر به آن اشاره شده است

َرَجاِت ُذو اْلَعْرِش    »1« »يـُْلِقي الرُّوَح ِمْن أَْمرِهِ َرِفيُع الدَّ

به فرمانش به هر كس از بندگانش كه خبواهد ]  كه فرشته وحى است[باال برنده درجات و صاحب عرش است، روح را 
  .بيم دهد]  كه روز رستاخيز است[كند تا مردم را از روز مالقات  القا مى
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يع اگر به معناى باالبرنده باشد وىل اگر به معناى بلند مرتبه باشد، برد، البته رف خداوند درجات را به ميزان اخالص باال مى
اشاره به اوصاف عاىل خداوند است كه در علم و قدرت و متام اوصاف كمال و مجال به قدرى باالست كه بشر با متام 

  .رسد مقاماتش به اوج آن منى

مهه اينها در سايه رمحت و . رساند مات عاليه مىدهد و به مقا خداوند، انسان را به سبب اميان و عبادت او درجه مى
  :فرمايد كه مى. لطف اهلى است

َرَجاُت اْلُعَلى«   »2« » َوَمن يَْأِتِه ُمْؤِمناً َقْد َعِمَل الصَّاِحلَاِت فَأُولِئَك َهلُُم الدَّ

  .ت استاند، براى آنان برترين درجا و كساىن كه مؤمن بيايند در حاىل كه كارهاى شايسته اجنام داده

رساند پس هر كس دنيا و آخرت را  هاىي به آن درجات مى به خصوص پيامرب اعظم صلى اهللا عليه و آله را به حلاظ برترى
ره مى رت است برد و درجاتى نصيب او مى انتخاب كند    .شود وىل درجات آخرت بسيار برتر و 

______________________________  
  .15): 40(غافر  -)1(

  .75): 20(ه ط -)2(

  57: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

دُّ هُؤَآلِء َو هُؤَآلِء ِمْن َعَطآِء َرّبَك َو َما َكاَن َعَطآءُ َرّبكَ  بـَْعٍض َوَلْآلِخَرُة َأْكبَـُر   اُنظْر َكْيَف َفضَّْلنا بـَْعَضُهْم َعَلى* َحمُْظورًا ُكال منُِّ
  »1« »َدَرَجاٍت َوَأْكبَـُر تـَْفِضيًال 

در [از عطاى پروردگارت يارى دهيم، وعطاى پروردگارت ] در اين دنيا[هر يك از دو گروه دنيا طلب و آخرت خواه را 
ره[با تأمل بنگر چگونه برخى از آنان را بر برخى .* ممنوع شدىن نيست]  اين دنيا از كسى ]  هاى دنياىي در امور مادى و 

  .ت برتر، و از جهت فزوىن بيشرت استفزوىن خبشيدمي، و مهانا آخرت از نظر درجا

دهند و با جان و مال و هجرت به  دهند، به كساىن كه تالش و مبارزه در راه خدا اجنام مى اما به چه كساىن درجه مى
  .كنند سوى كامياىب حركت مى

  »2« »َأْعَظُم َدَرَجًة ِعنَد اللَِّه َوأُولِئَك ُهُم اْلَفاِئُزونَ  الَِّذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِيف َسِبيِل اللَِّه بَِأْمَواهلِِْم َوأَنُفِسِهمْ 
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هايشان در راه خدا به جهاد برخاستند، منزلتشان در پيشگاه خدا  آنان كه اميان آوردند و هجرت كردند و با اموال و جان
  .تر و برتر است، و فقط اينانند كه كاميابند بزرگ

شود كه در قيامت براى مؤمنان آماده است، بايد منتظر ماند  كلى يا حالىت ظاهر مىاما اين مقامات و درجات به چه ش
  :كه

ْم َوَمْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكِرميٌ    »3« »أُْولِئَك ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َحّقاً َهلُْم َدَرَجاٌت ِعنَد َرِِّ

   مؤمنان واقعى و حقيقى فقط آنانند، براى ايشان نزد پروردگارشان درجاتى

______________________________  
  .21 -20): 17(اسراء  -)1(

  .20): 9(توبه  -)2(

  .4): 8(انفال  -)3(

  58: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .باال و آمرزش و رزق نيكو و فراواىن است

  .گنجد هاىي كه در قالب دنياىي و مثاىل منى آن وعده

   درجات انسان در روايات

  

  :فرمايد ها در قيامت مى اسالم صلى اهللا عليه و آله درباره درجات انسانپيامرب گرامى 

َعْت، َوال َخَطَر َعَلى قـَْلِب بَ   .َشٍر بـَْلَه ما اْطَلْعُتُكْم َعَلْيهِ انَّ اللََّه يـَُقوُل اْعَدْدُت ِلِعباِدَى الصَّاحلَِِني، ما الَعْنيٌ َرَأْت، وال أُُذٌن مسَِ
»1«  
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ام كه نه چشمى ديده و نه گوشى شنيده  براى بندگان نيك كردار خود چيزهاىي فراهم آورده: تخداى تعاىل فرموده اس
  .شويد است و به ذهن هيچ بشرى خطور نكرده است؛ بپرهيز كه آگاه منى

ره مهانگونه كه تفاوت تالش ها حاكم  گريى است، در امور معنوى و آخرتى نيز اين تفاوت ها در دنيا سبب تفاوت در 
بنابراين درجات آخرت . هايش ناحمدود است هايش حمدود است وىل آخرت و تفاوت با اين فرق كه دنيا و تفاوت. است

شت مى هم برتر و بيش   :فرمايد تر است كما اينكه حضرت على عليه السالم در وصف 

  »2« .ُن ُمقيُمها َو اليـَْهَرم خاِلُدها، َو اليـَْبَأُس ساِكُنهاَدَرجاٌت ُمَتفاِضالٌت، َوَمنازُِل ُمَتفاِوتاٌت، اليـَنـَْقِطُع نَعيُمها، َوال َيْظعَ 

شود، مقيم در  شت را درجاتى است كه بر يكديگر برترى دارند، و منازىل است كه با هم تفاوت دارند، نعمتش قطع منى
يدست و نيازمند منى رود، ماندگار در آن پري منى آن بريون منى   .گردد شود، و ساكن آن 

  مت اهلى بر اين است كه كسى را براى پيامربى انتخاب كند كه بتواندو حك

______________________________  
  .43069، حديث 778/ 15: ؛ كنز العمال23، باب 92/ 8: حبار األنوار -)1(

  .84خطبه : ج البالغه -)2(

  59: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

دوش كشد و نيكوتر از مهه از عهده آن بريون آيد و داراى صفات برجسته هم باشد تا ترين بار مسئوليت را به  سنگني
  .باالترين مقام و منزلت به او عطا فرمايد و با دعاىي مستجاب به درجات واالتر برساند

   روح بلند مرتبه پيامرب در برخورد با ابن خوىل

و آله آورد، رسول خدا صلى اهللا عليه و آله از خوردن آن  ابن خوىل، ظرىف از شري و عسل براى پيامرب صلى اهللا عليه«
  :دو نوشيدىن در يك وعده؟ و دو ظرف در يك ظرف؟ حضرت آن را ميل نفرمود و فرمود: امتناع ورزيد و فرمود

 من. دامن اما خوش ندارم كه فخر بفروشم و فرداى قيامت به خاطر چيزهاى زياد دنيا حسابرسى شوم من اين را حرام منى
اى براى  دعاى امت وسيله »1« ».خبشد فروتىن را دوست دارم؛ زيرا هر كه براى خدا فروتىن كند، خداوند او را رفعت مى

رسيدن پيامرب به آن مقام عظمى است كه به شكرانه آنچه از هدايت و اميان و شفاعت به وسيله آن پيامرب گرامى 
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اى، چنني دعاىي شايسته در حق رسول  لسالم در خطبه مناز مجعهنصيبشان گرديده است مهان طور كه حضرت على عليه ا
  :فرمايد اكرم صلى اهللا عليه و آله مى

  اللَُّهمَّ اْعِط ُحمَمَّداً اْلَوسيَلَة َوالشََّرَف َواْلَفضيَلَة َواْلَمْنزَِلَة اْلَكرميََة،

لَُّهْم َشَرَفاً يـَْوَم القياَمِة َوأقْـَربـَُهْم ِمْنَك َمْقَعداً َواْوَجَهُهْم ِعْنَدَك يـَْوَم اْلِقياَمِة جاهاً اْللَُّهمَّ اْجَعْل ُحمَمَّداً َوآَل ُحمَمٍَّد اْعَظَم اخلَْالِئِق كُ 
  »2« .ْسالمَواْفَضَلُهْم ِعْنَدَك َمْنزَِلًة َوَنصيباً، اللَُّهمَّ اْعِط ُحمَمَّداً اْشَرَف اْلَمقاِم َوِحباَء السَّالِم َوَشفاَعَة اْإلِ 

______________________________  
  .32: ؛ مكارم االخالق10، حديث 4، باب 324/ 63: حبار األنوار -)1(

  .194، حديث 175/ 8: ؛ الكاىف31، حديث 14، باب 354/ 74: حبار األنوار -)2(

  60: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

حممد صلى اهللا عليه و ! و جايگاه نيكان عطا فرما، پروردگارابه حممد صلى اهللا عليه و آله درجه و مقام و برترى ! پروردگارا
ترينشان نزد خودت و آبرومندترينان روز قيامت به  آله و خاندانش را برترين آفرينش، برترين مقام در روز قيامت و نزديك

ره نزد خود قرار ده   .پيش خودت و برترينان در مقام و 

  .له باالترين مقام، سالمىت بدون نقص و وسيله شفاعت در اسالم عطا بفرمابه حممد صلى اهللا عليه و آ! پروردگارا

   درود بر فرشتگان 3دعاى 

  

  63: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

َيْسَتْحِسُروَن ِمْن ِعَباَدِتك َوَال يـُْؤثُِروَن اللَُّهمَّ َوَمحََلُة َعْرِشك الَِّذيَن َال يـَْفتـُُروَن ِمْن َتْسِبيِحك َوَال َيْسَأُموَن ِمْن تـَْقِديِسك َوَال » 1«
ْذَن » 2«التـَّْقِصَري َعَلى اجلِْدِّ ِيف أَْمرِك َوَال يـَْغُفُلوَن َعِن اْلَوَلِه ِإلَْيك  َوِإْسرَاِفيُل َصاِحُب الصُّوِر الشَّاِخُص الَِّذي يـَْنَتِظُر ِمْنك اْإلِ

َوِجْربِيُل » 4«َوِميَكائِيُل ُذواجلَْاِه ِعْنَدك َواْلَمَكاِن الرَِّفيِع ِمْن َطاَعِتك » 3«ِة َصْرَعى َرَهاِئِن اْلُقُبوِر َوُحُلوَل اْألَْمِر فـَيـَُنبِّهُ ِبالنـَّْفخَ 
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» 6«َمَالِئَكِة احلُُْجِب  َوالرُّوُح الَِّذي ُهَو َعَلى» 5«اْألَِمُني َعَلى َوْحِيك اْلُمطَاُع ِيف َأْهِل َمسَاَواِتك اْلَمِكُني َلَدْيك اْلُمَقرَُّب ِعْنَدك 
  :َوالرُّوُح الَِّذي ُهَو ِمْن أَْمرِك َفَصلِّ َعَلْيِهْم َوَعَلى اْلَمَالِئَكِة الَِّذيَن ِمْن ُدوِِمْ 

 ِإْعَياءٌ ِمْن لُُغوٍب َوَال فـُُتوٌر َوَال َوالَِّذيَن َال َتْدُخُلُهْم َسْأَمٌة ِمْن ُدُؤوٍب َوَال » 7«ِمْن ُسكَّاِن َمسَاَواِتك َوَأْهِل اْألََمانَِة َعَلى رَِساالِتك 
شَُّع اْألَْبَصاِر َفَال يـَُروُموَن النََّظَر ِإَلْيك » 8«َتْشَغُلُهْم َعْن َتْسِبيِحك الشََّهَواُت َوَال يـَْقَطُعُهْم َعْن تـَْعِظيِمك َسْهُو  اْلَغَفَالِت اخلُْ

ْغَبتـُُهْم ِفيَما َلَدْيك اْلُمْستَـْهتَـُروَن ِبذِْكِر آَالِئك َواْلُمتَـَواِضُعوَن ُدوَن َعَظَمِتك َوَجَالِل ِكْربِيَاِئك النـََّواِكُس اْألَْذَقاِن الَِّذيَن َقْد َطاَلْت رَ 
َفَصلِّ َعَلْيِهْم » 10» «ُسْبَحاَنك َما َعَبْدنَاك َحقَّ ِعَباَدِتك«َوالَِّذيَن يـَُقولُوَن ِإَذا َنَظُروا ِإَىل َجَهنََّم تـَْزِفُر َعَلى َأْهِل َمْعِصَيِتك » 9«

َوقـََباِئِل اْلَمَالِئَكِة » 11« َعَلى َوْحِيك َوَعَلى الرَّْوَحانِيَِّني ِمْن َمَالِئَكِتك َوَأْهِل الزُّْلَفِة ِعْنَدك َوُمحَّاِل اْلَغْيِب ِإَىل ُرُسِلك َواْلُمْؤمتَِِننيَ 
   الَِّذيَن اْخَتَصْصتَـُهْم ِلنَـْفِسك

َوالَِّذيَن َعَلى َأْرَجاِئَها ِإَذا نـََزَل اْألَْمُر بَِتَماِم » 12«ِن الطََّعاِم َوالشَّرَاِب ِبتَـْقِديِسك َوَأْسَكْنتَـُهْم بُطُوَن َأْطَباِق َمسَاَواِتك عَ   َوَأْغنَـْيتَـُهم
َجُل الرُُّعوِد َوِإَذا َسَبَحْت ِبِه َحِفيَفةُ َوالَِّذي ِبَصْوِت َزْجرِِه ُيْسَمُع زَ » 14«َوُخزَّاِن اْلَمَطِر َوَزَواِجِر السََّحاِب » 13«َوْعِدك 

 َوُمَشيِِّعي الثـَّْلِج َواْلبَـَرِد َواْهلَاِبِطَني َمَع َقْطِر اْلَمَطِر ِإَذا نـََزَل َواْلُقوَّاِم َعَلى َخزَاِئِن الرِّيَاحِ » 15«السََّحاِب اْلَتَمَعْت َصَواِعُق اْلبـُُروِق 
َوُرُسِلك ِمَن » 17«َوالَِّذيَن َعرَّفْـتَـُهْم َمَثاِقيَل اْلِمَياِه وََكْيَل َما َحتِْويِه َلَواِعُج اْألَْمطَاِر َوَعَواِجلَُها » 16«َفَال تـَُزوُل َواْلُموَكَِّلَني بِاجلَِْباِل 

السََّفَرِة اْلِكرَاِم اْلبَـَرَرِة َواحلََْفَظِة اْلِكرَاِم اْلَكاتِِبَني وَ » 18«اْلَمَالِئَكِة ِإَىل َأْهِل اْألَْرِض ِمبَْكُروِه َما يـَْنزُِل ِمَن اْلَبَالِء َوَحمُْبوِب الرََّخاِء 
 َوَماِلك َواخلَْزَنَِة َوِرْضَواَن َوَسَدنَِة اجلَِْنانِ  َوَمَلِك اْلَمْوِت َوَأْعَوانِِه َوُمْنَكٍر َوَنِكٍري َوُروَماَن فـَتَّاِن اْلُقُبوِر َوالطَّائِِفَني ِباْلبَـْيِت اْلَمْعُمورِ 

َسَالٌم َعَلْيُكْم ِمبَا َصبَـْرُمتْ فَِنْعَم  :َوالَِّذيَن يـَُقولُونَ » 20« »1« »َوالَِّذيَن َال يـَْعُصوَن اللََّه َما أََمَرُهْم َويـَْفَعُلوَن َما يـُْؤَمُرونَ  »19«
ابـَْتَدُروُه ِسرَاعاً وََملْ يـُْنِظُروهُ » 22« »3« »ُمثَّ اجلَِْحيَم َصلُّوهُ * ُخُذوُه فـَُغلُّوهُ   َوالزَّبَانَِيِة الَِّذيَن ِإَذا ِقيَل َهلُمْ » 21« »2« »ُعْقَىب الدَّارِ 

 »24«َوُسكَّاِن اْهلََواِء َواْألَْرِض َواْلَماِء َوَمْن ِمنـُْهْم َعَلى اْخلَْلِق » 23«َوَمْن َأْوَمهَْنا ذِْكَرُه وََملْ نـَْعَلْم َمَكانَُه ِمْنك َوِبَأيِّ أَْمٍر وَكَّْلَتُه 
َوَصلِّ َعَلْيِهْم َصَالًة َتزِيُدُهْم َكرَاَمًة َعَلى َكرَاَمِتِهْم َوَطَهاَرًة َعَلى » 25« َفَصلِّ َعَلْيِهْم يَوَم يَْأِيت ُكلُّ نـَْفٍس َمَعَها َساِئٌق َوَشِهيدٌ 

   اللَُّهمَّ َوِإَذا َصلَّْيَت َعَلى َمَالِئَكِتك َوُرُسِلك» 26«َطَهاَرِِْم 

______________________________  
  .6): 66(حترمي  -)1(

  .24): 13(رعد  -)2(

  .31 -30): 69(حاّقه  -)3(

  65: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج
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َنا ِمبَا فـََتْحَت لََنا ِمْن ُحْسِن اْلَقْوِل ِفيِهْم ِإنَّك َجَواٌد َكرِ    .ميٌ َوبـَلَّْغتَـُهْم َصَالتـََنا َعَلْيِهْم َفَصلِّ َعَليـْ

  66: ، ص3 شرح صحيفه سجاديه، ج تفسري و

َن ِمْن ِعَباَدِتك َوَال اللَُّهمَّ َوَمحََلُة َعْرِشك الَِّذيَن َال يـَْفتـُُروَن ِمْن َتْسِبيِحك َوَال َيْسَأُموَن ِمْن تـَْقِديِسك َوَال َيْسَتْحِسُرو » 1«[ 
  ] َعِن اْلَوَلِه ِإَلْيكيـُْؤثُِروَن التـَّْقِصَري َعَلى اجلِْدِّ ِيف أَْمرِك َوَال يـَْغُفُلوَن 

شوند و از تقديست به ستوه  حال منى و حامالن عرشت؛ آن بزرگواراىن كه از تسبيح گفنت براى تو سست و ىب! خدايا
دهند، و  گردند، و كوتاهى در عمل را بر كوشش در اجراى دستورت ترجيح منى آيند، و از بندگيت خسته و وامانده منى منى

  .ورزند نسبت به تو، غفلت منى از شيفتگى و سرگشتگى

   حقيقت فرشتگان

در اين فراز از دعا، سخن از موجوداتى نورى و غيىب و ملكوتى به نام مالئكه است كه خداوند عزيز در كتب آمساىن و به 
  .خصوص در نزديك به نود آيه از قرآن جميد خرب داده است

ابدين عليه السالم است، مقتضى است به بررسى آيات قرآن در مقدمه شرح اين دعا كه از معجزات حضرت امام زين الع
و روايات، درباره مالئكه و فرشتگان پرداخته شود، تا بيش از پيش به وضع اين دسته از موجودات عرصه هسىت آشنا 

  .شويد

  67: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

   قرآن جميد و فرشتگان

   عناصر پنج گانه اميان - 1

  

كه اگر قلب انسان با كمك انديشه در حقايق طبيعى و قرآىن و . داند اميان را مرّكب از پنج واقعّيت مىكتاب اهلى، 
معارف اهلى به پنج حقيقت اميان آورد قلىب مؤمن و مورد قبول حق است، ورنه مردود يا قلىب ناقص و يا مشرك و يا كافر 

  .است
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شد ناقص، در صورتى كه حقيقىت را در رديف حق قرار دهد مشرك، در صورتى كه به كمرت از پنج حقيقت اميان داشته با
  .ها برخيزد كافر است و چون به انكار واقعّيت

اللّه، قيامت، مالئكه،  : آن پنج حقيقىت كه بايد به آن اميان و معرفت داشت؛ زيرا اميان تقليدى نيست، عبارت است از
  .كتاب، انبيا

  »1« »اِب َوالنَِّبيِّنيَ وَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َولِكنَّ اْلِربَّ َمْن آَمَن بِاللَِّه َواْلَيوِم اآلِخِر َواْلَمَالِئَكِة َواْلِكتَ لَْيَس اْلِربَّ َأْن تـَُولُّوا ُوجُ 

واقعى و كامل، كه شايسته است در مهه امور [نيكى اين نيست كه روى خود را به سوى مشرق و مغرب كنيد، بلكه نيكى 
كساىن است كه به خدا و روز قيامت و فرشتگان و كتاب آمساىن و ]  مشا مالك و ميزان قرار گريد، منش و رفتار و حركات

  .اند پيامربان اميان آورده

اين پنج حقيقت در حّد الزم در قرآن جميد و روايات و اخبار و كتب كالمى و فلسفى و عرفاىن بازشناسانده شده و در 
  .ق، بر متام مرد و زن امتام حّجت منوده و در هر عذرى را بسته استاين زمينه حضرت ح

شويد كه َمَلك از مجله حقايقى است كه بايد به آن اميان  چون به چشم بصريت در آيه شريفه بنگريد، متوّجه و متذّكر مى
  انكار مالئكه و حّىت ملكى از. داشت

______________________________  
  .177): 2(بقره  -)1(

  68: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .مالئكه حق مساوى با كفر است و آلوده به كفر دمشن حق و جايگاهش در عذاب ابد اهلى است

   كفر و انكار مالئكه

ورزيدند، و براى انكار رسالت رسول اسالم  هاى حّقه دمشىن مى خداوند بزرگ يهود عنود را، كه با حقايق اهلّيه و واقعّيت
  :خاستند كافر خوانده اهللا عليه و آله به انكار حقايق ديگر بر مى صلى

  »1« »َمْن َكاَن َعُدوا للَِّه َوَمَالِئَكِتِه َوُرُسِلِه َوِجْربِيَل َوِميَكاَل َفِإنَّ اللََّه َعُدوٌّ لِْلَكاِفرِينَ 
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  .ترديد خدا دمشن كافران است ، و ىب] كافر است[هر كه با خدا و فرشتگان و رسوالنش و جربئيل و ميكائيل دمشن باشد 

  »2« »َوَمن َيْكُفْر ِباللَِّه َوَمَالِئَكِتِه وَُكتُِبِه َوُرُسِلِه َواْليَـْوِم اآلِخِر فـََقْد َضلَّ َضَالًال بَِعيداً 

درازى  هاى آمساىن و پيامربان او و روز قيامت كافر شود، يقيناً به گمراهِى دور و و هر كه به خدا و فرشتگان و كتاب
  .دچار شده است

   مؤمن واقعى و اميان به مالئكه

ها،  كنند كه از مجله آن عالئم و نشانه قرآن جميد و روايات براى مؤمن واقعى و مسلم حقيقى، عالئم و اوصاىف ذكر مى
  :اميان به مالئكه است

   آَمَن بِاللَِّه َوَمَالِئَكِتهِ آَمَن الرَُّسوُل ِمبَا أُْنزَِل ِإلَْيِه ِمن َربِِّه َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ 

______________________________  
  .98): 2(بقره  -)1(

  .136): 4(نساء  -)2(

  69: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »وَُكتُِبِه َوُرُسِلهِ 

ها و پيامربانش،  كتاب  پيامرب به آنچه از پروردگارش به او نازل شده، اميان آورده، و مؤمنان مهگى به خدا و فرشتگان و
  .اند اميان آورده

  فرشتگان و شهادت بر توحيد - 2

  

مالئكه، موجوداتى آگاه و عامل و عارف و بيدار و بينايند، كه به وجود حق و وحدانّيت آن حضرت بامتام وجود شهادت 
  :دهند، و در حقيقت گواه و شاهد بر حضرت حمبوب و وحدانّيت و وحدت حقيقّيه او هستند مى
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  »2« »ْلَعزِيُز احلَِْكيمُ َشِهَد اللَُّه أَنَُّه َال إِلَه ِإالَّ ُهَو َواْلَمَالِئَكُة َوأُوُلوا اْلِعْلِم َقاِئماً بِاْلِقْسِط َال ِإله ِإالَّ ُهَو ا

د كه ده گواهى مى]  با منطق وحى، با نظام ُمتقن آفرينش و با زبان مهه موجودات[خدا در حاىل كه برپا دارنده عدل است 
دهند كه هيچ معبودى جز او نيست؛ معبودى كه  هيچ معبودى جز او نيست؛ و فرشتگان و صاحبان دانش نيز گواهى مى

  .ناپذير و حكيم است تواناى شكست

و در مرحله بعد  »3« منظور از دانشمندان در آيه شريفه بنا به فرموده حضرت باقر عليه السالم انبيا و اوصيا هستند،
  .اند كه از خرمن معارف انبيا و امامان خوشه چيده و فقيه در دين شدهدانشمنداىن  

   توحيد در نزد دانشمندان طبيعى

  مسأله خدا، آن چنان واضح و روشن و حقيقىت غري قابل انكار است كه حّىت اكثر

______________________________  
  .285): 2(بقره  -)1(

  .18): 3(آل عمران  -)2(

  .سوره آل عمران 18، ذيل آيه 165/ 1: ؛ تفسري العياشى52، حديث 10، باب 204/ 23: ارحبار األنو  -)3(

  70: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

يابند كه ميان اجزاى  دانشمندان طبيعى به يگانگى خدا گواهى دهند، چرا كه آنان با مطالعه طبيعت، به خوىب در مى
رها، نباتات، حيوانات، انسان، شب و روز و فصول  خمتلف طبيعت نظري خورشيد، ماه، زمني، دريا، ابرها، كوهها، 

است   .چهارگانه ارتباط و مهبستگى و يكپارچگى برقرار است، و اين بزرگرتين دليل بر وجود يگانگى سازنده و آفريننده آ

  :اى از دانشمندان طبيعى را فهرست وار مالحظه كنيد به عنوان منونه گواهى عّده

  .آيد ترى براى خدا به دست مى گردد، براهني قوى تر مى هر قدر دايره علم وسيع: دانشمند ستاره شناس  لهرش«

  .كنيم برند كه عظمت خدا را درك مى اى باال مى علوم طبيعى عقل ما را به اندازه: خود» دائرة املعارف«در   مونت نل
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دانسته، و سازنده چشم به قوانني نور و  صوتى را به خوىب مى فهميم كه سازنده آن قوانني ما با مطالعه گوش مى :نيوتن
ا را طبق نظم اداره مى انعكاس آن آگاه بوده است و از مطالعه نظم افالك، پى مى   .كند برمي كه آ

  .نشاند هيچ چيز جز عقيده به خدا، سوز درون و تشنگى روح ما را فرو منى: فيلسوف معروف  پاسگال

در نتيجه مطالعات علمى داليل جديدى براى اثبات : شناسى دانشگاه سانفرانسيسكو س اداره زيسترئي  ادوارد لوتركيل
  .كند صانع به دست آمده است كه داليل فلسفى سابق را تأييد و تقويت مى

  .ندا هاى ما به وجود او گواهى داده پيش از آن كه عقول ما وجود خدا را كشف كنند دل: نظريّه پرداز اجتماعى  پردون

هاى طبيعى، داليل علمى نيز براى درك  دانشمندان عالوه بر داليل روحاىن، در نتيجه مطالعه پديده :والرت اوسكار لند برگ
  آورند كه مسّرت و خدا به دست مى

  71: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .سازد حّظ بيشرتى را نصيبشان مى

  .ن اين نظام و مهاهنگى شگرف بگويد دنيا خدا نداردحمال است كه عقل رشد يافته، با ديد :داروين

  .گريند خدا مهان ناموس ازىل است كه مهگى كاينات وجود و ترّقى خود را از او مى :جردن

  »1« ».در عامل جمهول، نريوى عاقل و قادرى وجود دارد كه جهان گواه اوست :انيشنت

   فرشتگان، گواهان قرآن - 3

  

  :باشند قرآن جميد مىفرشتگان گواه و شاهد بر 

  »2« »ِباللَِّه َشِهيداً   لِكِن اللَُّه َيْشَهُد ِمبَا أَنـَْزَل ِإلَْيَك أَنـَْزَلهُ ِبِعْلِمِه َواْلَمَالِئَكُة َيْشَهُدوَن وََكَفى
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بر تو خدا به وسيله آنچه ] دهند در برابر كربورزى و جلاجت اهل كتاب، كه به حّقانّيت قرآن و رسالت تو گواهى منى[وىل 
دهند، گرچه گواهى  فرشتگان هم گواهى مى] نيز[دهد كه آن را به علم و دانش خود نازل كرده، و  نازل كرده گواهى مى

  .خدا كاىف است

آرى، حمتويات قرآن جميد كه سراسر علم و حكمت و فلسفه و عرفان و احكام و دستورهاى اخالقى حق و تاريخ صحيح 
سينه پاك و قلب نوراىن يك نفر اّمى جتّلى كرده، در حقيقت شهادت خدا بر نزول آن از  انبيا و امم است، و اين مهه بر

  .عامل غيب و جهان ملكوت به عرصه گاه ُملْك و عامل ظاهر است

______________________________  
  .، به نقل از كتاب اثبات وجود خدا47/ 2: تفسري كاشف -)1(

  .166): 4(نساء  -)2(

  72: ، ص3 حيفه سجاديه، جتفسري و شرح ص

و فردا صحنه شگفت آور حمشر است كه مالئكه حق و فرشتگان حضرت رّب، در برابر منكران و كافران به متام حقايق 
  !روى شود هر كه در او غش باشد اهلّيه به خصوص قرآن جميد، شهادت خواهند داد، تا سيه

   عبادت فرشتگان - 4

  

  :ترين عباد حضرت حمبوبند عبادت، موجوداتى تسليم، خاضع، خاشع، و از خالصفرشتگان حق در مسئله با عظمت 

َخيَافُوَن َربـَُّهم مِّن فـَْوِقِهْم َويـَْفَعُلوَن َما * َوللَِّه َيْسُجُد َما ِيف السَّمواِت َوَما ِيف اْألَْرِض ِمن َدابٍَّة َواْلَمَالِئَكُة َوُهْم َال َيْسَتْكِربُونَ 
  »1« »يـُْؤَمُرونَ 

كنند و تكّرب و سركشى  ها و زمني از جنبندگان و فرشتگان وجود دارد، فقط براى خدا سجده مى آنچه در آمسان و
  .دهند شوند، اجنام مى ترسند، و آنچه را به آن مأمور مى از پروردگارشان كه بر فراز آنان است، مى.* ورزند منى

يـَْعُصوَن اللََّه َمآ أََمَرهُ يَأيـَُّها الَِّذيَن َءاَمُنواْ ُقواْ أَنُفَسُكْم َو  ْم َو َأْهِليُكْم نَارًا َوقُوُدَها النَّاُس َو احلَِْجاَرُة َعَليـَْها َملِئَكٌة ِغَالٌظ ِشَداٌد الَّ
  »2« »يـَْفَعُلوَن َما يـُْؤَمُرونَ 
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شتگاىن خشن بر آن فر . خود و خانواده خود را از آتشى كه هيزم آن انسان ها و سنگ ها است، حفظ كنيد! اى مؤمنان
كنند، و آنچه را به آن مأمورند، مهواره  اند كه از آنچه خدا به آنان دستور داده، سرپيچى منى گري گمارده شده و سخت
  .دهند اجنام مى

  »3« »َوُيَسبُِّح الرَّْعُد ِحبَْمِدِه َواْلَمَالِئَكُة ِمْن ِخيَفِتهِ 

______________________________  
  .50 -49): 16(حنل  -)1(

  .6): 66(حترمي  -)2(

  .13): 13(رعد  -)3(

  73: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  ].گويند تسبيح مى[گويد و فرشتگان نيز از بيمش  و رعد، مهراه با ستايش خدا تسبيح مى

َفَسَجَد اْلَمَالِئَكةُ  * َونـََفْخُت ِفيِه ِمن ُروِحي فـََقُعوا َلُه َساِجِدينَ َفِإَذا َسوَّيـُْتُه * ِإْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَمَالِئَكِة ِإينِّ َخاِلٌق َبَشراً ِمن ِطنيٍ 
  »1« »ُكلُُّهْم َأْمجَُعونَ 

پس زماىن كه اندامش را .* مهانا من بشرى از گل خواهم آفريد: هنگامى را كه پروردگارت به فرشتگان گفت]  ياد كن[
  .پس فرشتگان مهه با هم سجده كردند.* اى او سجده كنيددرست و نيكو منودم و از روح خود در او دميدم، بر 

ْم َوَيْستَـْغِفُروَن ِلَمن ِيف اْألَْرِض َأَال ِإنَّ اللََّه ُهَو اْلَغُفوُر ال   »2« »رَِّحيمُ َواْلَمَالِئَكُة ُيَسبُِّحوَن ِحبَْمِد َرِِّ

گويند، و براى كساىن كه در زمني هستند،  مىو فرشتگان، پروردگارشان را مهواره مهراه با سپاس و ستايش تسبيح 
  .ترديد خدا بسيار آمرزنده و مهربان است ىب! كنند؛ آگاه باشيد درخواست آمرزش مى

  »3« »لُونَ َوَجَعُلوا اْلَمَالِئَكَة الَِّذيَن ُهْم ِعَباُد الرَّْمحِن ِإنَاثاً َأَشِهُدْوا َخْلَقُهْم َسُتْكَتُب َشَهاَدتـُُهْم َوُيْسأَ 
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آيا زمان آفرينش آنان حضور داشتند ] اند، اند، به پندار خود جنس ماده قرارداده رمحان]  خداى[رشتگان را كه بندگان و ف
مورد ]  درباره آن[شود و  نوشته مى]  در نامه اعمالشان[به زودى گواهى آنان ] دهند؟ كه بر ماده بودنشان گواهى مى[

  .بازپرسى قرار خواهند گرفت

______________________________  
  .73 -71): 38(ص  -)1(

  .5): 42(شورى  -)2(

  .19): 43(زخرف  -)3(

  74: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

   دعاى فرشتگان - 5

  

  :فرستند كنند و بر آنان درود مى فرشتگان اهلى براى مردم مؤمن دعا مى

  »1« »لُِيْخرَِجُكم ِمَن الظُُّلَماِت ِإَىل النُّوِر وََكاَن بِاْلُمْؤِمِنَني َرِحيماً ُهَو الَِّذي ُيَصلِّي َعَلْيُكْم َوَمَالِئَكُتُه 

ها به سوى نور بريون آورد، و او به مؤمنان مهربان  فرستد تا مشا را از تاريكى اوست كه با فرشتگان خود بر مشا درود مى
  .است

  :كنند ا و حقايق كفر ورزند نفرين مىه و نيز فرشتگان حق بر آنان كه به حق و حقيقت و واقعّيت

  »2« »ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَماُتوا َوُهْم ُكفَّاٌر أُولِئَك َعَلْيِهْم َلْعَنُة اللَِّه َواْلَمَالِئَكِة َوالنَّاِس َأْمجَِعنيَ 

  .نان استقطعاً كساىن كه كافر شدند، و در حال كفر از دنيا رفتند، لعنت خدا و فرشتگان و مهه مردم بر آ

ا كه مورد لعن و نفرين مالئكه   .اند راسىت، خوشا به حال آنان كه مشمول دعاى فرشتگان اند، و تأّسف و حسرت بر آ
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چه نيكوست كه مرد و زن، اين دو روزه عمر را غنيمت دانسته و به دستورهاى حكيمانه حق و تعاليم انبيا و امامان گردن 
رهند و از بركات و فيوضات اهلّيه  مند شوند، چنانكه اولياى اهلى و عاشقان حق و سالكان طريق  در دنيا و آخرت 

حمّبت، از جام عنايت و لطف دوست، جان تشنه خود را سرياب كردند و تا بودند به پيشگاه مقّدس او به زبان حال اين 
  :غزل عارفانه فيض، آن عاشق وارسته را زمزمه كردند

______________________________  
  .43): 33(احزاب  -)1(

  .161): 2(بقره  -)2(

  75: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  به شست يار و زلف يار در بندم خوشا حامل
 

  به درد ىب دواى دوست خرسندم خوشا حامل

  نديدم چون وفاىي در ُگلى در گلشن عامل
 

  ز دل خار تعّلق يك به يك كندم خوشا حامل

  از خاك و نديدم جاى آسايشبرون كردم سر 
 

  دگر خود را درون خاك افكندم خوشا حامل

  جبز عشقم نيامد در نظر چيزى در اين عامل
 

  از آن رو عشق در جان و دل آكندم خوشا حامل

 مجال دوست در صحراى هسىت چون جتّلى كرد
 

  وجود خويش را از خويشنت كندم خوشا حامل

  

  )فيض كاشاىن(

  ها فرشتگان در مصيبتمدد  - 6

  

  :آيند ها به اذن حق به مدد و كمك انسان مى فرشتگان به هنگام مصايب و سخىت
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ُتوُكم ِمن فـَْورِِهْم ِإن َتْصِربُوا َوتـَتـَُّقوا َويَأْ   بـََلى* ِإْذ تـَُقوُل لِْلُمْؤِمِنَني أََلن َيْكِفَيُكْم َأن ميُِدَُّكْم َربُُّكْم بَِثَالثَِة آَالٍف ِمَن اْلَمَالِئَكِة ُمنَزِلنيَ 
َلُكْم َولَِتْطَمِئنَّ قـُُلوُبُكم ِبِه َوَما النَّْصُر ِإالَّ ِمْن   َوَما َجَعَلُه اللَُّه ِإالَّ بُْشَرى* هَذا ُميِْددُْكْم َربُُّكْم ِخبَْمَسِة آَالٍف ِمَن اْلَمَالِئَكِة ُمَسوِِّمنيَ 

  »1« »ِعنِد اللَِّه اْلَعزِيِز احلَِْكيمِ 

* آيا مشا را بس نيست كه پروردگارتان به سه هزار فرشته نازل شده مشا را يارى دهد؟: گفىت هنگام كه به مؤمنان مىآن 
  آرى، اگر شكيباىي ورزيد و پرهيزكارى كنيد و دمشنان در مهني حلظه، جوشان و خروشان بر مشا بتازند،

______________________________  
  .126 -124): 3(آل عمران  -)1(

  76: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

را جز بشارتى براى مشا و ]  وعده يارى و پريوزى[و خدا .* دهد دار يارى مى پروردگارتان مشا را با پنج هزار فرشته نشان
 ناپذير و حكيم هايتان به آن آرامش يابد، قرار نداد؛ و يارى و نصرت جز از سوى خداى تواناى شكست براى آن كه دل

  .نيست

  »1« »ِإْذ َتْسَتِغيثُوَن َربَُّكْم َفاْسَتَجاَب َلُكْم َأينِّ ممُِدُُّكْم ِبَأْلٍف ِمَن اْلَمَالِئَكِة ُمْرِدِفنيَ 

ازپروردگارتان يارى خواستيد، و او ]  در حال مشاهده دمشِن تا دندان مسلح با دعا و زارى[هنگامى را كه ] ياد كنيد[
  .دهم شوند، يارى مى ه من مسلماً مشا را با هزار فرشته كه پى در پى نازل مىدرخواست مشا را اجابت كرد ك

وا الرُّْعَب َفاْضرِبُوا فـَْوَق اْألَْعَناِق َواْضرِبُوا ِإْذ يُوِحي َربَُّك ِإَىل اْلَمَالِئَكِة َأينِّ َمَعُكْم فـََثبُِّتوا الَِّذيَن آَمُنوا َسأُْلِقي ِيف قـُُلوِب الَِّذيَن َكَفرُ 
  »2« »نـُْهْم ُكلَّ بـََنانٍ مِ 

ثابت قدم ]  براى نربد با دمشن[هنگامى را كه پروردگارت به فرشتگان وحى كرد كه من با مشامي، پس مؤمنان را ]  ياد كن[
  .اندازم، پس سرهايشان را در هم كوبيد و مهه انگشتانشان را قطع كنيد به زودى در دل كافران ترس مى] و[داريد، 

   ول وحىفرشتگان و نز  - 7

  

  :فرشتگان از جانب حق آورنده وحى و مايه حيات قلوب به سوى پيامربان هستند
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  َمن َيَشاءُ ِمْن ِعَباِدِه َأْن أَنِذُروا أَنَُّه َال   يـُنَـزُِّل اْلَمَالِئَكَة بِالرُّوِح ِمْن أَْمرِِه َعَلى

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

  .12): 8(انفال  -)2(

  77: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »ِإلَه ِإالَّ أَنَا َفاتـَُّقونِ 

و به [كند  نازل مى]  براى برگزيدنش به پيامربى[فرشتگان را به فرمان خود مهراه با روح به هر كس از بندگانش كه خبواهد 
  .براين از من پروا كنيدكه مردم را هشدار دهيد كه معبودى جز من نيست؛ بنا] دهد آنان فرمان مى

انسان با مطالعه دقيق قرآن، و توّجه به آيات با عظمت كتاب آفرينش به بارگاه توحيد راه يافته، و به متاشاى جالل و 
  :گويد آيد، و در آجنا با متام هسىت خود به زبان حال مى مجال نايل مى

  اى بر كمال قدرت تو عقل كل گواه
 

  اله بر لوح كربياى تو توقيع ال

  آشفتگان خاك رهت رهروان دين
 

  ُدردى كشان جام غمت سالكان راه

  از شبنم عطاى تو يك قطره حبر وكان
 

  وز پرتو مجال تو يك ذرّه مهر و ماه

  مرغ اميد از كف جودت دانه جوى
 

  دست نياز بر در عدل تو دادخواه

 نام تو صيقلى است كه ز آيينه وجود
 

  زنگ اشتباه بريون برد به نور خرد

  

  )شيخ كمال خجندى(

   فرشتگان به وقت مرگ مؤمن - 8
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شت  فرشتگان حق به وقت مرگ مؤمن بر او نازل شده و عنايات و الطاف حضرت حمبوب را به او بشارت مى دهند، و 
  :منايند عنرب سرشت را به او ارائه مى

  »2« »يـَُقولُوَن َسَالٌم َعَلْيُكُم اْدُخُلوا اْجلَنََّة ِمبَا ُكنُتم تـَْعَمُلونَ الَِّذيَن تـَتَـَوفَّاُهُم اْلَمَالِئَكُة طَيِِّبَني 

  اند، پاك و پاكيزه]  هاى عملى و اخالقى از آلودگى[آنان در حاىل كه 

______________________________  
  .2): 16(حنل  -)1(

  .32): 16(حنل  -)2(

  78: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

شت  به پاداش آنچه مهواره اجنام مى]  اكنون[سالم بر مشا، : گويند گريند، به آنان مى فرشتگاْن جانشان را مى داديد، به 
  .درآييد

َحنُْن أَْوِلَياؤُُكْم * أَْبِشُروا ِباْجلَنَِّة الَِّيت ُكنُتْم ُتوَعُدونَ َزنُوا وَ ِإنَّ الَِّذيَن َقاُلوا َربـَُّنا اللَّهُ ُمثَّ اْستَـَقاُموا تـَتَـنَـزَُّل َعَلْيِهُم اْلَمَالِئَكُة َأالَّ َختَافُوا َوَال حتَْ 
نـَْيا َوِيف اْآلِخَرِة َوَلُكْم ِفيَها َما َتْشَتِهي أَنُفُسُكْم َوَلُكْم ِفيَها َما َتدَُّعونَ    »1« »نـُُزًال ِمْن َغُفوٍر َرِحيمٍ * ِيف احلََْياِة الدُّ

استقامت ورزيدند، فرشتگان بر ]  در ميدان عمل بر اين حقيقت[گار ما خداست؛ سپس پرورد : ترديد كساىن كه گفتند ىب
شىت كه وعده مى:] گويند و مى[شوند  آنان نازل مى ما در .* دادند، بشارت باد مرتسيد و اندوهگني نباشيد و مشا را به 

ش ت براى مشا فراهم است، و در آن هر چه زندگى دنيا و آخرت، ياران و دوستان مشا هستيم، آنچه دلتان خبواهد، در 
  .اى از سوى آمرزنده مهربان است رزق آماده.* را خبواهيد، براى مشا موجود است

 از پاى تا سر چشم شو حسن و مجالش را نگر
 

 ور ره نياىب سوى او بنشني مجالش را نگر

در بزمش ار بارت دهد از چشم مستش باده  
   كش

و  «2»  غنجزان باده چون دل خوش شوى 
 ِداللش را نگر
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 گيسوى عنرب بوى او وان زلف تو بر توى او
 

 وان نرگس جادوى او آن خط و خالش را نگر

  ها را ببني وان جادوئيها را ببني افسونگرى
 

 صد فتنه آرد يك نظر چشم غزالش را نگر

  

______________________________  
  .32 -30): 41(فّصلت  -)1(

  .ناز و كرمشه: غنج) 2(

  79: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  در خنده شريين او بس زُهره بني شادى كنان
 

 وز عارض و ابروى او بدر و هاللش را نگر

  

  )مالحمسن فيض كاشاىن(

   فرشتگان به وقت مرگ عاصيان - 9

  

فاجران، فرشتگان عذاب نازل شده آنان را توبيخ و به هنگام مرِگ عاصيان و تبهكاران و مشركان و كافران و فاسقان و 
  !سرزنش كنند، و سپس دچار زجر و مشّقت و ضرب و درد كنند، آنگاه آنان را به عذاب اهلى دراندازند

ِيف اْألَْرِض َقالُوا َأَملْ َتُكْن َأْرُض الّلِه َواِسَعًة  ِإنَّ الَِّذيَن تـََوفَّاُهُم اْلَمَالِئَكُة ظَاِلِمي أَنـُْفِسِهْم َقالُوا ِفيَم ُكْنُتْم قَاُلوا ُكنَّا ُمْسَتْضَعِفنيَ 
  »1« »فـَتـَُهاِجُروا فيَها َفأُولِئَك َمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوَساَءْت َمِصرياً 

]  هنگامى كه[بر خويش ستم كردند ]  با ترك هجرت از ديار كفر، و ماندن زير سلطه كافران و مشركان[قطعاً كساىن كه 
  در چه حاىل بوديد؟]  دارى و زندگى از نظر دين: [گويند كنند، به آنان مى آنان را قبض روح مىفرشتگاْن 
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ناور نبود تا در آن : گويند فرشتگان مى. ما در زمني، مستضعف بودمي: گويند مى از حميط شرك به [آيا زمني خدا وسيع و 
  .بازگشت گاهى استپس جايگاهشان دوزخ است و آن بد ! مهاجرت كنيد؟]  ديار اميان

 َعَذاَب اْهلُوِن ِمبَا ُكنُتْم تـَُقولُوَن ِإِذ الظَّاِلُموَن ِيف َغَمرَاِت اْلَمْوِت َواْلَمَالِئَكُة بَاِسطُوا أَْيِديِهْم َأْخرُِجوا أَنـُْفَسُكُم اْليَـْوَم ُجتَْزْونَ   َوَلْو تـََرى
  »2« »َتْكِربُونَ َعَلى الّلِه َغيـَْر احلَْقِّ وَُكنُتْم َعْن آيَاِتِه َتسْ 

  اند ببيىن در ها و شدايد مرگ اى كاش ستمكاران را هنگامى كه در سخىت

______________________________  
  .97): 4(نساء  -)1(

  .93): 6(انعام  -)2(

  80: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

كه روز وارد [جانتان را بريون كنيد، امروز ] ندزن و فرياد مى[گشوده ]  به سوى آنان[هاى خود را  حاىل كه فرشتگان دست
كرديد، به  گفتيد واز پذيرفنت آيات او تكّرب مى به سبب سخناىن كه به ناحق درباره خدا مى]  شدن به جهان ديگر است

  .شويد اى جمازات مى عذاب خواركننده

َمْت أَْيِديُكْم َوَأنَّ الّلَه * بُوَن ُوُجوَهُهْم َوَأْدبَاَرُهْم َوُذوُقوا َعَذاَب احلَْرِيقِ ِإْذ يـَتَـَوىفَّ الَِّذيَن َكَفُروا اْلَمَالِئَكةُ َيْضرِ   َوَلْو تـََرى ذِلَك ِمبَا َقدَّ
ٍم لِْلَعِبيدِ    »1« »لَْيَس ِبَظالَّ

 كه بر چهره و پشتشان ضربات سنگيىن]  بيىن مى[ستانند، مشاهده كىن  و اگر آن زماىن را كه فرشتگان جان كافران را مى
يب مى[كوبند و  مى اند و گرنه  اين به سبب گناهاىن است كه مرتكب شده!!* عذاب سوزان را بچشيد]  زنند كه به آنان 

  .ستمكار نيست]  حىت به كمرتين چيزى از ستم[خدا نسبت به بندگانش 

  »2« »ِإنَّ اللََّه َعِليٌم ِمبَا ُكنُتم تـَْعَمُلونَ   ا ُكنَّا نـَْعَمُل ِمن ُسوٍء بـََلىالَِّذيَن تـَتَـَوفَّاُهُم اْلَمَالِئَكُة ظَاِلِمي أَنُفِسِهْم َفأَْلَقُوا السََّلَم مَ 

از در تسليم در ]  در آن موقعيت[گريند؛ پس  اند، مى مهانان كه فرشتگان جانشان را در حاىل كه ستمكار بر خود بوده
ومسلماً خدا به آنچه مهواره اجنام ] داديد يقيناً اجنام مى: به آنان گويند. [دادمي ما هيچ كار بدى اجنام منى:] و گويند[آيند 
  .داديد، داناست مى
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 »مْ ذِلَك بِأَنـَُّهُم اتـَّبَـُعوا َما َأْسَخَط اللََّه وََكرُِهوا ِرْضَوانَُه َفَأْحَبَط َأْعَماهلَُ * َفَكْيَف ِإَذا تـََوفـَّتـُْهُم اْلَمَالِئَكُة َيْضرِبُوَن ُوُجوَهُهْم َوَأْدبَاَرُهمْ 
»3«  

______________________________  
  .51 -50): 8(انفال  -)1(

  .28): 16(حنل  -)2(

  .28 -27): 47(حمّمد  -)3(

  81: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

زنند،  مى]  تازيانه عذاب[گريند در حاىل كه بر صورت و پشتشان  پس حال و وضعشان زماىن كه فرشتگان جانشان را مى
اين عذاب براى اين است كه آنان از آنچه خدا را به خشم آورده پريوى كردند، و خشنودى او را !* خواهد بود؟چگونه 

  .اثر كرد خوش نداشتند در نتيجه اعمالشان را تباه و ىب

ر اگر در اين مّدت كوتاه عمر متام دنيا و مافيها را د! به خدا قسم! آيد راسىت، چه وضع عجيىب براى عاصيان پيش مى
ارزد، چه رسد به اين كه انسان پس از مرگ به  دست انسان بگذارند به يك حلظه وقت مرگ با آن مهه عذاب و رنج منى

  .خاطر معاصى چند روزه دىن، ا دچار عذاب ابد گردد

  برخيز و از اين غمكده بگريز كه تنگ است
 

  در غمكده تنگ كجا جاى درنگ است

 از خلق بپرهيز و به خّالق درآويز
 

كاين سو مهه صلح است و ديگر سو مهه جنگ 
  است

  زين غمكده دهر كه حبرى است پر آشوب
 

نگ است   اى دل مطلب كام كه در كام 

  ز ابناى جهان يك دل و يكرنگ جنوىي
 

  كان كس كه بود زاده دوران دو رنگ است

 يك روِز خوش ار چرخ به عمرت بنمايد
 

ار مشو َغرّه كه با شهد شرنگ   است ز
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 مغرور ز اقبال مشو از پس ادبار
 

  از موش حذر كن كه تو را زخم پلنگ است

  

  82: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

   فرشتگان مأموران حق در امور تكويىن و تشريعى -10

  

امور جهان براساس اسباب و اند به حكم اين كه  فرشتگان، رسوالن و مأموران حضرت حق در امور تكوينّيه و تشريعيّه
در حقيقت مالئكه پياده كنندگان اراده و نقشه . گريد علل است و تدبري امور هسىت به اذن حق به واسطه آنان صورت مى

  .حضرت حق در عرصه گاه آفرينش و ميدان خلقتند

   َوُثَالَث َورُبَاَع َيزِيُد ِيف اْخلَْلِق َما َيَشاءُ ِإنَّ اللََّه َعَلى  أُْوِيل َأْجِنَحٍة مَّثْـَىن  احلَْْمُد ِللَِّه فَاِطِر السَّماَواِت َواْألَْرِض َجاِعِل اْلَمَالِئَكِة ُرُسًال 
  »1« »ٍء َقِديرٌ  ُكلِّ َشيْ 

گانه و  فرشتگان را كه داراى باهلاىي دوگانه و سه] و[ها و زمني است  ها ويژه خداست كه آفريننده آمسان مهه ستايش
افزايد؛  هرچه خبواهد در آفرينش مى. قرار داده است]  اش هاى تكويىن و تشريعى براى اجنام دادن فرمان[رسوالىن اند  چهارگانه

  .يقيناً خدا بر هر كارى تواناست

رسد كه رسالت در اين جا در معناى  با توّجه به اين كه عنوان رسالت را براى مهه فرشتگان قائل شده چنني به نظر مى
  .شود و هم رسالت تكويىن را اى به كار رفته كه هم رسالت تشريعى را شامل مى وسيع و گسرتده

اطالق رسالت بر رسالت تشريعى و آوردن پيام وحى به انبيا در قرآن فراوان است، وىل اطالق آن بر رسالت تكويىن نيز  
  .كم نيست
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ا حمسوب  شته شده كه رسالتهاى خمتلفى بر عهده فرشتگان گذا بينيم مأموريت در آيات ديگر قرآن نيز مى هاى آ
  .شود؛ بنابراين رسالت مفهوم وسيعى دارد مى

ا  در ضمن بعيد نيست منظور از بال و پر در اين جا قدرت جوالن و توانائى بر فعالّيت بوده باشد، كه بعضى از آ
  .نسبت به بعضى برتر و داراى تواناىي بيشرتند

   توان محل هاى جسماىن ماّدى منى هپيداست كه اين گونه تعبريات را بر جنب

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

  83: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

است دانيم بال و پر، تنها براى حركت در جّو زمني به كار  اصوًال مى. كرد، بلكه بيانگر عظمت معنوى و ابعاد قدرت آ
گريند و  زمني را هواى فشرده گرفته و پرندگان به وسيله بالشان روى امواج هوا قرار مىخورد؛ چرا كه اطراف كره  مى
وىل از حميط جّو زمني كه خارج شومي، هوا وجود ندارد و بال، كوچكرتين تأثريى براى حركت . توانند باال و پائني بروند مى

  .باشد ندارد و از اين نظر درست مانند ساير اعضا مى

  :مام صادق عليه السالم آمده استدر حديثى از ا

ا يَعيُشوَن بَِنسيِم اْلَعْرشِ    »1« .اْلَمالِئَكُة ال يَأُكُلوَن، َوالَيْشرَبُوَن، َواليـَْنِكُحوَن، َوِإمنَّ

ا فقط با نسيم عرش زندگى مى نوشند و نه ازدواج مى خورند و نه آب مى فرشتگان نه غذا مى   .كنند كنند، آ

   قرآن و روايات هاى فرشتگان در ويژگى

ها و  ها، مأمورّيت در هر صورت در قرآن جميد از مالئكه فراوان ياد شده، آيات زيادى در قران درباره صفات، ويژگى«
گويد، و در صفحات گذشته مالحظه كرديد كه قرآن جميد اميان به مالئكه را در رديف اميان به  وظايف فرشتگان سخن مى
  .قرار داده است و اين دليل بر امهّيت بنيادى اين مسأله استخدا و انبيا و كتب آمساىن 
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اى است كه براى اثبات آن با اين صفات و  بدون شك وجود فرشتگان كه معارف اهلى از آن سخن گفته، از امور غيبيّه
ا را با ويژگى   .يد پذيرفتها راهى جز ادّله نقلّيه كه قرآن و روايات است وجود ندارد و به حكم اميان به غيب، آ

  :مشرد هاى فرشتگان را چنني مى قرآن ويژگى

______________________________  
؛ تفسري 4، حديث 23، باب 174/ 56: ؛ حبار األنوار169/ 18: ؛ تفسريمنونه349/ 34: تفسري نور الثقلني -)1(

  .سوره فاطر 35، ذيل آيه 206/ 2: القمى

  84: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ا سر بر فرمان خدا دارند و هرگز او را  -2 »1« .فرشتگان موجوداتى عاقل و با شعور و بندگان گرامى خدايند - 1 آ
ا وظايف مهم و بسيار متنّوعى از سوى خداوند بر عهده دارند -3 »2« .كنند معصيت منى   :آ

 .گروهى مراقبان اعمال بشرند  »5« .گروهى قابض ارواحند  »4« .گروهى مدبّرات امرند  »3« .گروهى حامالن عرشند
گروهى   »8« .گروهى مأمور عذاب و جمازات اقوام سركشند  »7« .گروهى حافظان انسان از خطرات و حوادثند  »6«

و باألخره گروهى مبّلغان وحى و آورندگان كتب آمساىن براى  »9« .ها هستند امدادگران اهلى نسبت به مؤمنان در جنگ
  »10« .باشند انبيا مى

______________________________  
  .»َوَقاُلوا اختَََّذ الرَّْمحُن َوَلداً ُسْبَحانَُه َبْل ِعَباٌد مُّْكَرُمونَ «؛ 26): 21(انبياء  -)1(

  .»َال َيْسِبُقوَنهُ ِباْلَقْوِل َوُهم ِبَأْمرِِه يـَْعَمُلونَ «؛ 27): 21(انبياء  -)2(

  .»َأْرَجاِئَها َوَحيِْمُل َعْرَش رَبَِّك فـَْوقـَُهْم يـَْوَمِئٍذ َمثَانَِيةٌ   َواْلَمَلُك َعَلى«؛ 17): 69(حاّقه  -)3(

  .»فَاْلُمَدبـِّرَاِت َأْمراً «؛ 5): 79(نازعات  -)4(

  .»ِإَذا َجاَءتْـُهْم ُرُسُلَنا يـَتَـَوفـَّْونـَُهمْ «؛ 37): 7(اعراف  -)5(

  .»يـَْعَلُموَن َما تـَْفَعُلونَ * رَاماً َكاتِِبنيَ كِ * َوِإنَّ َعَلْيُكْم حلََاِفِظنيَ «؛ 12 -10): 83(انفطار  -)6(
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  .»ِإَذا َجاَء َأَحَدُكُم اْلَمْوُت تـََوفـَّْتُه ُرُسُلَنا َوُهْم َاليـَُفرِّطُونَ   َويـُْرِسُل َعَلْيُكْم َحَفَظًة َحىتَّ «؛ 61): 6(انعام  -)7(

  .»َوَضاَق ِِْم َذْرعاً َوَقاَل هَذا يـَْوٌم َعِصيبٌ  َء ِِمْ  َوَلمَّا َجاَءْت ُرُسُلَنا لُوطاً ِسي«؛ 77): 11(هود  -)8(

َوُجُنوداً ملَّْ تـََرْوَها  يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اذُْكُروا نِْعَمَة اللَِّه َعَلْيُكْم ِإْذ َجاَءْتُكْم ُجُنوٌد فََأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم ِرحياً «؛ 9): 33(احزاب  -)9(
  .»ُلوَن َبِصرياً وََكاَن اللَُّه ِمبَا تـَْعمَ 

  .»َمن َيَشاءُ ِمْن ِعَباِدِه َأْن أَنِذُروا أَنَُّه َال ِإلَه ِإالَّ أَنَا َفاتـَُّقونِ   يـُنَـزُِّل اْلَمَالِئَكَة بِالرُّوِح ِمْن أَْمرِِه َعَلى«؛ 2): 16(حنل  -)10(

  85: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ا پيوسته مشغول تسبيح و تقديس حقّ  - 4 ا گاه به صورت انسان در مى -5 »1« .ندآ آيند و بر انبيا و حّىت غري انبيا  آ
ا به قدرى زياد است كه به هيچ وجه قابل  از روايات اسالمى استفاده مى -6 »2« .شوند ظاهر مى شود كه تعداد آ

: كه از آن حضرت پرسيدند  خوانيم هنگامى مقايسه با انسان نيست، چنانكه در روايىت از حضرت صادق عليه السالم مى
  :ها؟ فرمود آيا عدد فرشتگان بيشرتند يا انسان

هاى زمني، و در آمسان  ها بيشرتند از عدد ذرّات خاك سوگند به خداىي كه جامن به دست اوست فرشتگان خدا در آمسان
ا نه  -7 »3« .كند اى تسبيح و تقديس خدا مى جاى پاىي نيست مگر اين كه در آجنا فرشته خواب دارند، نه سسىت و آ

  :غفلت، چنانكه در حديثى از امرياملؤمنني عليه السالم آمده

   فـََلْيَس فيِهْم فـَتـْرٌَة، َوال ِعْنَدُهْم َغْفَلٌة، َوال فيِهْم َمْعِصَيٌة، اليـَْغشاُهْم نـَْومُ 

______________________________  
ْم َوَيْستَـْغِفُروَن ِلَمن ِيف اْألَْرِض َأَال ِإنَّ اللََّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ َواْلَمَالِئَكُة ُيَسبُِّحوَن «؛ 5): 42(شورى  -)1(   .»ِحبَْمِد َرِِّ

؛ 77 -69): 11(؛ هود »َفاختَََّذْت ِمن ُدوِِْم ِحَجاباً فََأْرَسْلَنا ِإلَيـَْها ُروَحَنا فـََتَمثََّل َهلَا َبَشراً َسِويّاً «؛ 17): 19(مرمي  -)2(
أَْيِديـَُهْم َال َتِصُل ِإلَْيِه   فـََلمَّا َرأى* َقاُلوا َسَالماً َقاَل َسَالٌم َفَما لَِبَث َأن َجاءَ ِبِعْجٍل َحِنيذٍ   َوَلَقْد َجاَءْت ُرُسلَُنا ِإبـْرَاِهَيم بِاْلُبْشَرى«

َواْمَرأَتُُه َقائَِمٌة َفَضِحَكْت فـََبشَّْرنَاَها ِبِإْسَحاَق َوِمن َورَاِء * قـَْوِم لُوطٍ   َنِكَرُهْم َوَأْوَجَس ِمنـُْهْم ِخيَفًة َقاُلوا َال َختَْف ِإنَّا أُْرِسْلَنا ِإَىل 
َرْمحَةُ  قَاُلوا أَتـَْعَجِبَني ِمْن أَْمِر اللَّهِ * ءٌ َعِجيبٌ  َءأَِلُد َوأَنَا َعُجوٌز َوهَذا بـَْعِلي َشْيخاً ِإنَّ هَذا َلَشي  َقاَلْت يَا َويـَْلَىت * ِإْسَحاَق يـَْعُقوبَ 

يدٌ  يٌد جمَِ ِإنَّ ِإبـْرَاِهيَم * ُجيَاِدلَُنا ِيف قـَْوِم لُوطٍ   فـََلمَّا َذَهَب َعْن ِإبـْرَاِهيَم الرَّْوُع َوَجاَءْتُه اْلُبْشَرى* اللَِّه َوبـَرََكاُتُه َعَلْيُكْم َأْهَل اْلبَـْيِت ِإنَُّه محَِ
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َوَلمَّا َجاَءْت ُرُسُلَنا لُوطاً * َعْن هَذا ِإنَُّه َقْد َجاَء أَْمُر َربَِّك َوِإنـَُّهْم آتِِيهْم َعَذاٌب َغيـُْر َمْرُدودٍ يَاِإبـْرَاِهيُم َأْعِرْض * حلََِليٌم َأوَّاٌه ُمِنيبٌ 
  .»َء ِِْم َوَضاَق ِِْم َذْرعاً َوقَاَل هَذا يـَْوٌم َعِصيبٌ  ِسي

  .7، حديث 23، باب 176/ 56: حبار األنوار -)3(

  86: ، ص3 اديه، جتفسري و شرح صحيفه سج

َرُة اْألْبداِن، َملْ َيْسُكُنوا اْألْصالَب، وََملْ َتُضمَُّهُم اْألْرحامُ    »1« .اْلُعُيوِن َوالَسْهُو اْلُعُقوِل، َوال فـَتـْ

ا چريه منى ا نه سسىت است و نه غفلت و نه عصيان، خواب بر آ گردد،  شود و عقل آنان گرفتار سهو و نسيان منى در آ
  .گريند گرايد و در صلب پدران و رحم مادران قرار منى ه سسىت منىبدنشان ب

ا مقامات خمتلف و مراتب متفاوت دارند، بعضى مهيشه در ركوعند و بعضى مهيشه در سجود - 8   :آ

  »2« »َوإنّا لََنْحُن اْلُمَسبُِّحونَ * َوإنّا لََنْحُن الّصافُّونَ * َو ما ِمّنا إّالَلُه َمقاٌم َمْعُلومٌ 

صف ] براى اجراى فرمان خدا[و مهانا ما .* چ يك از ما فرشتگان نيست مگر اين كه براى او مقامى معني استو هي
  .و ما خود تسبيح كنندگانيم.* بستگانيم

ما فرشتگان را به اوصاىف كه قرآن و روايات مسّلم اسالمى توصيف كرده : آنچه در اين مقام مهم است اين است كه
ا را صن ف عظيمى از موجودات واال و برجسته خداوند بدانيم، ىب آن كه مقامى جز مقام بندگى و عبودّيت بشناسيم و آ
ا قائل باشيم اى نيست، و مهان  آرى، در مالئكة الّله جز عشق به حق و عشق به بندگى مايه و سرمايه »3« ».براى آ

مالئكه جز عشق . حضرت حمبوب قلمداد كرده است حق قرار داده و از بندگان خاصّ » ِعباِد ُمْكَرمون«است كه آنان را 
  به معشوق، خود حمورى ندارند، و

______________________________  
، كالم امرياملؤمنني عليه السالم ىف خلقة 207/ 2: ؛ تفسري القمى6، حديث 23، باب 175/ 56: حبار األنوار -)1(

  .املالئكة

  .166 - 164): 37(صافّات  -)2(

  .، با كمى تلخيص و تصّرف176 -173/ 18: منونهتفسري  -)3(
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  87: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ا بنده حقيقى و عبد خالص ساخته است   .عشق است كه از آ

  يكى ميل است با هر ذرّه رقّاص
 

  كشان هر ذرّه را تا مقصد خاص

  رساند گلشىن را تا به گلشن
 

  دواند گلخىن را تا به گلخن

  پوىي ز اسفل تا به عاىلاگر 
 

  اى زين ميل خاىل نبيىن ذرّه

  از اين ميل است هر جنبش كه بيىن
 

  به جسم آمساىن يا زميىن

  مهني ميل است كآهن را در آموخت
 

  كه خود را برد وبر آهن ربا دوخت

  مهني ميل آمد و با كاه پيوست
 

  كه حمكم كار را با كهربا بست

اده    آرزوىيبه هر طبعى 
 

  تك و پو داده هر يك را به سوىي

  

  )وحشى بافقى(

   نقش مالئكه از ديد روايات اسالمى

  :امرياملؤمنني عليه السالم در توضيح آيه شريفه

  »1« »َلُه ُمَعقِّباٌت ِمْن بـَْنيِ َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َحيَْفظُوَنُه ِمْن أَْمِر اللّهِ 

  .كنند حفظ مى] ها و گزندها از آسيب[سر، مأموراىن است كه مهواره او را به فرمان خدا براى انسان از پيش رو و پشت 

ند هاى نگهباِن از َمهلكه فرشته«: فرموده است  »2« ».اند تا وقىت كه انسان به مقدَّر خود رسد، چون رسد او را بدان وا
  »3« ».ز مهه سو او را پاسباىن منايندخداوند مهربان بر آدمى فرشته گماشته تا ا«: و در مهني زمينه آمده
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______________________________  
  .11): 13(رعد  -)1(

  .16، حديث 205/ 2: ، تفسري العياشى31، حديث 23، باب 186/ 56: حبار األنوار -)2(

  .25، حديث 23، باب 184/ 56: حبار األنوار -)3(

  88: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .ظ انسانند از خطرات آدميان و جانورانفرشتگان حاف

ها را نگماشته بود كه مشا را از حوادث حفظ كنند، پريان مشا را در خوراك و نوشيدن  اگر خداوند مشا فرشته«: كعب گفته
چند فرشته به مهراه انسان : به رسول با كرامت اسالم صلى اهللا عليه و آله گفته شد »1« ».گذاشتند و عورات آسوده منى

  است؟

  :فرمود

يكى از ميني براى حسنات، و او ناظر بر فرشته طرف يسار است، چون كار نيكى اجنام دهى ده برابر نويسد، و چون «
تا سه بار كه  . نه، شايد توبه كند: ؟ گويدبنويسم: عمل بد اجنام دهى آن كه در چپ است به فرشته طرف راست گويد

اين ! چه كم مالحظه و شرم از خدا دارد! اكنون بنويس، خدا ما را از او آسوده كند، چه بد مهنشيىن است: گفت، گويد
  :است قول خداى تعاىل

  »2« »َلُه ُمَعقِّباٌت ِمْن بـَْنيِ َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفهِ 

  .مأموراىن استبراى انسان از پيش رو و پشت سر، 

. اى كه زمامت را در اختيار دارد، چون براى پروردگارت تواضع كىن تو را باال برد، و اگر تكّرب كىن تو را خرد كند و فرشته
  .دو فرشته بر لبان تواند، منازت را نگهدارند

براى آدمى در شب و در روز   اند و اينان ده فرشته. اى بر ديده توست فرشته. اى بر دهان توست تا مار در آن نرود فرشته
  :روايت شناس عظيم القدر عّالمه جملسى فرموده »3« ».اند كه مجعاً بيست فرشته
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ا به آدميزاده چه سودى دارد؟ جواب دهيم چند وجه دارد اگر بگويند اين فرشته«   :ها و تسّلط آ

   آدمىها در برابر او  كشاند، و اين فرشته شيطان انسان را به شر و معصيت مى - 1

______________________________  
م23، باب 151/ 56: حبار األنوار -)1(   .، حقيقة املالئكة و صفا

  .11): 13(رعد  -)2(

م23، باب 151/ 56: حبار األنوار -)3(   .، حقيقة املالئكة و صفا

  89: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .را به خري و طاعت

  .اى بر او گماشته شده تا او را از پرى، آدمى و جانوران نگه دارد خدا نباشد جز اين كه فرشته هيچ بنده: جماهد گفته - 2

شود كه سبب مصلحىت بوده، و بسا   آيد و سبىب ندارد، و بعد روشن مى اى به قلب ما مى بينيم كه بسا خاطره مى - 3
  .كشف شود كه سبب بال يا گناه و تباهى بوده

  .هادى است، و آن دّومى از شيطان گمراه كننده و آن داعى خنست از فرشته

كند، چنانكه با  منايد و با اوست، بيشرت از گناه حذر مى كند و آمار مى چون آدمى بداند فرشته، كردار او را ثبت مى - 4
  »1« ».منايد كند و گناه منى حضور انسان حمرتمى شرم مى

   اصناف فرشتگان در كالم جملسى

  :توضيح سه آيه اّول سوره صافّاتآن بزرگ مرد اهلى در 

  »2« »َفالتَّاِلَياِت ِذْكراً * َفالزَّاِجرَاِت َزْجراً * َوالصَّافَّاِت َصّفاً 

و به بازدارندگان  * اند، بسته] منظم و استوار[كه صفى ]  مانند فرشتگان، منازگزاران و جهادگران[سوگند به صف بستگان 
  .كنندگان وحى و به تالوت* دارند، به شدت باز مى]  انسان را از گناهان[كه 
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ا سوگند ياد شده بسا وصف يك چيز باشند، و بسا از : اين سه وصف«: فرموده صافّات، زاجرات و تاليات، كه به آ
  :بنابر اّول، در آن چند وجه است. سه چيز جدا

ا براى عبادت در آمسان وصف فرشته - 1   :چنانچه خداوند فرمودهكشند،  ها صف مى ها باشند به اين تقرير كه آ

______________________________  
م23، باب 153/ 56: حبار األنوار -)1(   .، حقيقة املالئكة و صفا

  .3 -1): 37(صافّات  -)2(

  90: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »َوِإنَّا لََنْحُن الصَّافُّونَ 

  .بستگانيمصف ] براى اجراى فرمان خدا[و مهانا ما 

اند و هر   و بسا مقصود اين باشد كه درجه بندى شده. در هوا پر در پر صف شوند و انتظار فرمان خدا برند: اند و گفته
  .ها چون صف تغيريپذير نباشند كدام درجه مشّخص دارند در شرف و فضل يا در جوهر و اثر كه اين درجه

و وصف فرشته . ه راه رفنت؛ و زجر آدمى باز داشنت اوست از كار بدزجر شرت، تشويق اوست ب: و اّما زاجرات، ليث گفته
  :به زجر چند وجه دارد

  .رانند هاى گماشته برابرند كه آن را از جاىي به جاىي مى مقصود فرشته: ابن عّباس گفته - 1

  .تداند كه وجدان او را برانگيزند تا از گناه باز ايس هاى اثر خبش در دل آدميزاده مقصود فرشته - 2

  .دارند هائى باشند كه شياطني را از بد كردارى و آزار آدمى باز مى شايد هم فرشته - 3

  :اند در علوم عقليه ثابت است كه موجودات بر سه دسته: گومي من مى

  .باشد اثر خبِش اثرناپذير كه خداوند سبحان است، كه اشرف موجودات مى: يكم

  .تر موجودات است جسام است كه پستاثرپذيِر ىب اثر در ديگر و آن عامل ا: دوم
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اثر خبش در چيزى و اثرپذير از ديگرى و آن عامل ارواح است كه از خدا اثر پذيرد و در اجسام اثر خبشد، و جهت : سوم
ا   .اثرپذيرى او از خدا جز جهت اثر خبشى اوست بر اجسام و قدرت تصّرف در آ

  ست به جهت اثرگريى كه اشرف از، اشاره اَفالتّاِلياِت ِذْكراً  :و اين كه فرمود

______________________________  
  .165): 37(صافّات  -)1(

  91: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .جهت اثر خبشى است در عامل اجسام

ها براى پرستش و طاعت و خضوع و خشوع   بندى فرشته اشاره است به رده َوالّصافّاِت َصّفاً  :چون اين را دانسىت، گفته او
  .كه جهت پذيرش اين جواهر قدسّيه است هرگونه نور اهلى و كمال صمدى را

ا از قّوه و استعداد  ، اشاره است به اثر خبشى اين فرشتهَفالزّاِجرات َزْجراً  ها در روشنگرى ارواح قدسّيه بشر، و بر آوردن آ
  .ّيتبه فعل

ا در افاضه پرتوهاى قدسّيه و انوار اهلّيه به نفوس روشن ناطقه بشريّهَفالتّالياِت ِذْكراً    »1« ».، اشاره به وضع تأثري آ

 ساقى ُدرد كشان دى دِر ميخانه گشود
 

 آشناىي نظر لطف به بيگانه گشود

  برد در پاى ُخم و بر دل پيمان شكنم
 

 گشودها بود بسى باز به پيمانه   عقده

  دل شد آزاد چو او از شكن زلف به خال
 

 گره و سلسله و ُخم به سر شانه گشود

 دام با دانه به هر مرغ زيان بود و مرا
 

 كار مرغ دل از اين دام كه با دانه گشود

 ام از عشق و برين گونه زرد كرد ديوانه
 

 چشم وا كرد و شفا خانه ديوانه گشود

  شدممن پى گنج غم عشق تو ويرانه 
 

 َمَثل است اين كه در گنج به ويرانه گشود
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  )صفا اصفهاىن(

   فرشتگان در كالم امام على عليه السالم

  :در توضيح

  »2« »َوالّنازِعاِت َغْرقاً 

  بر]  هايشان روح بدكاران را به شدت از بدن[سوگند به فرشتگاىن كه 

______________________________  
م23، باب 157 -156 /56: حبار األنوار -)1(   .، حقيقة املالئكة و صفا

  .1): 79(نازعات  -)2(

  92: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .كنند مى

  :از امام على عليه السالم روايت است

ا بريون كشند، چنانكه كماندار زه را تا پايان بكشد فرشته در  »1« .هاىي هستند كه جان كّفار را به سخىت از بدن آ
  :ضيحتو 

  »2« »َوالّناِشطاِت َنْشطاً 

  .آورند بريون مى]  هايشان روح نيكوكاران را به نرمى و مالميت از بدن[و سوگند به فرشتگاىن كه 

  :از امرياملؤمنني عليه السالم وارد است

ا با رنج و اندوه  مقصود فرشته در  »3« .برآرندهاىي هستند كه جان كّفار را از ميان پوست و ناخن بكشند تا از درون آ
  :تفسري
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  »4« »َوالّساِحباِت َسْبحاً 

  .شوند به سرعت نازل مى]  هاى حق براى اجراى فرمان[و سوگند به فرشتگاىن كه 

  :امام على عليه السالم آمده

ا را فرشته   هاىي هستند كه جان مؤمنان را به نرمى و راحت از تن برآرند، سپس آ

______________________________  
م23، باب 168/ 56: حبار األنوار -)1(   .، حقيقة املالئكة و صفا

  .2): 79(نازعات  -)2(

م23، باب 169/ 56: حبار األنوار -)3(   .، حقيقة املالئكة و صفا

  .3): 79(نازعات  -)4(

  93: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :در توضيح »1« .واگذارند تا آسايش كنند، مانند چيزى كه در آب شنا دهند

  »2« »َفالّساِبقاِت َسْبقاً 

  .گريند سبقت مى]  به صورتى ويژه[بر يكديگر ]  در اميان، عبادت، پرستش و اطاعت[و سوگند به فرشتگاىن كه 

  :از امرياملؤمنني عليه السالم آمده

ديوان پيش افتند، و ارواح مؤمنان را هاىي هستند كه در خري و اميان از آدميزادگان سبقت گريند، يا به وحى بر انبيا از  فرشته
شت رسانند   :و در »3« .زود به 

  »4« »َفاْلُمَدبِّراِت أمراً 

  .كنند تدبري مى] به اذن خدا امور آفرينش را[و سوگند به فرشتگاىن كه 
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  :از امام على عليه السالم آمده

ل و ميكائيل و ملك املوت و اسرافيل است  و يا مقصود جربئي »5« .هايند از سال تا سال هاى سرپرست كار بنده فرشته
  .كه امور جهان را به اذن حق سرپرسىت كنند

  :ها فرموده امرياملؤمنني عليه السالم درباره فرشته

______________________________  
م23، باب 169/ 56: حبار األنوار -)1(   .، حقيقة املالئكة و صفا

  .4): 79(نازعات  -)2(

م23، باب 170/ 56: رحبار األنوا -)3(   .، حقيقة املالئكة و صفا

  .5): 79(نازعات  -)4(

م23، باب 170/ 56: حبار األنوار -)5(   .، حقيقة املالئكة و صفا

  94: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

تر،  داناترند و از تو ترسانهايت جا دادى، نه سسىت دارند، نه غفلت و نه گناه؛ از مهه به تو  آنان را آفريدى و در آمسان
ترند و از تو فرمانربدارتر، نه خواب دارند و نه از هوش روند و نه تنشان سست شود، نه پشت پدر بودند، نه  به تو نزديك

ا را آفريدى و در آمسان رحم مادر ديدند و نه از نطفه خلق شده هايت جا دادى و در پناهت ارمجند داشىت  اند؛ يكباره آ
اگر نريو خبشى تو . وحى خود ساخىت و از هر آفتشان دور داشىت و از هر بال بر كنار منودى و از هر گناه پاكو امني 

  .نبود نريو نداشتند، اگر پايدار كردنت نبود پايدار نبودند، اگر لطف تو نبود فرمانربدار نشدند و اگر تو نبودى نبودند

ان است وىل با اين مقام و اين فرمانربى و شأىن كه در  پيشگاهت دارند و كم غفلىت از فرمانت، اگر آنچه از تو بر آنان 
منّزهى . معلوم گردد، كارهاى خود را اندك و ناچيز مشارند و خود را زبون دانند و بدانند كه حّق پرستشت را اجنام ندادند

  »1« !ات تو آفريننده و معبود، چه نيك است آزمايش تو از آفريده

   امام صادق عليه السالم فرشتگان در كالم
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ترند يا آدميزادها؟  ها فزون علّى بن ابراهيم قّمى به سندش از حضرت صادق عليه السالم در پاسخ اين پرسش كه فرشته
  :روايت كرده كه فرمود

كه   ها در آمسان از مشار خاك زمني بيشند، در آمسان جاى پاىي نيست جز اين به آن كه جامن به دست اوست البّته فرشته
اى بر آن گماشته، و خدا هر روز كار  اى تسبيح و تقديس كند و در زمني درخت و كلوخى نيست جز اين كه فرشته فرشته

او را بياورد و خدا به او داناتر است، هيچ كدام نيستند جز اين كه هر روز به واليت خاندان من به خدا تقّرب جويند و 
   براى دوستان ما آمرزش

______________________________  
  .سوره فاطر 1، ذيل آيه 207/ 2: ؛ تفسريالقمى6، حديث 23، باب 175/ 56: حبار األنوار -)1(

  95: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ا را خواهند از هشام بن  »احتجاج«  در كتاب با عظمت »1« .خواهند و به دمشنامنان لعن كنند و از خدا عذاب آ
  :هاى خود از امام صادق عليه السالم پرسيد ه زنديق در پرسشحكم روايت كرده ك

ان هاىي گماشته بر بنده چه عّلت دارد فرشته ان و  داند؟  تر را مى هايش كه خوب و بد او را بنويسند، با اين كه خدا 
  :فرمود

اعت خدا باشند و از گناهش هايش بيشرت مواظب ط بدين وسيله آنان را به عبادت گرفته و گواهان خلقش ساخته، تا بنده
گويد پروردگارم مرا بنگرد و حافظان   اى كه قصد گناه كند و فرشته را ياد آورد و باز ايستد و مى خوددار گردند، بسا بنده

ا را بر بنده. گواه بر من شوند اش گماشته تا ديوان سركش و جانوران زمني و آفات بسيارى را  و نيز خدا به لطف خود آ
در تفسري علّى بن ابراهيم در قول  »2« .كه نبينند به فرمان خدا از او بگردانند، تا فرمان خداى عز و جل رسداز آجنا  

  :حضرت حق

  »3« »َلُه ُمَعقَِّباٌت ِمن بـَْنيِ َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َحيَْفظُوَنُه ِمْن أَْمِر اللَّهِ 

  .كنند حفظ مى] ها و گزندها از آسيب[مهواره او را به فرمان خدا براى انسان از پيش رو و پشت سر، مأموراىن است كه 

  :فرمايد امام باقر عليه السالم مى
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ها به فرمان خداوند حافظ اويند از اين كه در چاهى افتد، يا ديوارى بر او فرود آيد، يا بدى بدو رسد، تا چون  فرشته
   اند پاسبان شب، و دو تا پاسبان روز كه به آن دو فرشته. سپارندمقدَّر خدا آيد او را به آن رها كنند و به دست مقدَّرش 

______________________________  
  .سوره غافر 7، ذيل آيه 255/ 2: ؛ تفسريالقمى7، حديث 23، باب 176/ 56: حبار األنوار -)1(

  .13، باب 183/ 10: ؛ حبار األنوار348/ 2: االحتجاج -)2(

  .11): 13(رعد  -)3(

  96: ، ص3 و شرح صحيفه سجاديه، جتفسري 

  :به سندش از اىب اسامه گويد »الكاىف« در كتاب كم نظري »1« .دنبال هم باشند

  نزد امام صادق عليه السالم بودم، مردى از آداب دستشوىي و بيت اخلال پرسيد؟

س خدا را بر اين كه به سپا«: ياد خدا كند و از شيطان رجيم به حضرت حق پناه برد، و چون متام كردى بگو: فرمود
  .»آساىن و عافيت آزار از من بدر كرد

در زمني هيچ آدمى نيست جز : فرمود! آدمى در اين حال تاب نيارد جز اين كه بنگرد بدانچه از او بريون آيد: مرد گفت
گر تا آنچه برايش در اين اى آدميزاده، بن: اند تا در اين حال گردنش را به زير آرند و گويند اين كه دو فرشته بر او گمارده

  :كليىن به سندش از امام صادق عليه السالم روايت كند  »2« !شود كشى چه مى جهان رنج مى

هر كس يك بيمار مسلمان را عيادت كند خداوند براى مهيشه هفتاد هزار فرشته بر او گمارد تا در بار و بنه او در آيند، و 
ليل و تكبري گ : گويد أبوقـُرّه مى »3« .ويند و نيمى از منازشان براى عيادت كننده بيمار باشدتا قيامت تسبيح وتقديس و 

  :فرمود شنيدم امام صادق عليه السالم مى

هر كس برادر مؤمنش را براى خدا در بيمارى يا تندرسىت ديدار كند، در صورتى كه نرينگى نزند و عوضى خنواهد، خداوند 
شت بر تو خوش باد، مشا زّوار خداييد و مهمانان بر او هفتاد هزار فرشته بگمارد تا در  دنبالش فرياد كنند، پاكى و 

  :يسري به حضرت گفت. اش برگردد رمحانيد، تا به خانه

   آرى، اى يسري، گر چه يكسال: قربانت گردم، گر چه راه دور باشد؟ فرمود
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______________________________  
  .سوره رعد 11، ذيل آيه 360/ 1: ؛ تفسري القمى13ذيل حديث ، 52، باب 154/ 67: حبار األنوار -)1(

  .4، حديث 1، باب 164/ 77: ؛ حبار األنوار3، حديث 69/ 3: الكاىف -)2(

  .2509، حديث 10، باب 414/ 2: ؛ وسائل الشيعة5، حديث 120/ 3: الكاىف -)3(

  97: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :امام عليه السالم فرمود »1« .اش برگردد اش كنند تا به خانه ا بسيار، بدرقهه باشد، خدا جواد است و فرشته

هر كه براى خدا روزه دارد در گرماى سخت و تشنه شود، خداوند هزار فرشته بر او گمارد تا دست به رويش كشند و او 
شت و رمحت حضرت رحيم   .را مژده دهند به 

عارف، باب با عظمىت است، حمّدث خبري، عّالمه جملسى در جلد پنجاه و مسأله مالئكه و فرشتگان حق در روايات و م
اكثر روايات مربوط به مالئكه را مجع كرده و هر كدام را الزم ديده توضيح داده است، مشروح اين  »حبار االنوار«  ششم

  .توانيد در آن جلد ببينيد حبث را مى

ج البالغه    حقيقت و عظمت فرشتگان در 

  :فرمايد مى »ج البالغه«  يه السالم در خطبه اّولامام على عل

ا را پر از انواع مالئكه ساخت آن گاه خداوند پاك، آمسان«   .هاى بر افراشته را از هم باز كرد و ميان آ

اند و  اند و ركوعى ندارند، برخى در ركوع هستند و قيام ندارند، گروهى صف كشيده گروهى از فرشتگان در سجده
آيد و  در آنان راه ندارد، تسبيح گوياىن هستند كه خستگى و فرسودگى برايشان نيست، بر ديدگانشان خواب منىدگرگوىن 

اى را امناى وحى و زبان گويا  باشد، سسىت در كالبدشان نرود و غفلت به آگاهى آنان نزند، عّده عقولشان را اشتباهى منى
اش، مجعى را نگهبان بندگان و گروه ديگر را پاسبان  رمان و قضاى ربوىببر انبيا قرار داد و دسته ديگر را واسطه اجراى ف

شت   .درهاى 

______________________________  
  .7، حديث 21، باب 346/ 7: ؛ حبار األنوار7، حديث 177/ 2: الكاىف -)1(
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  98: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

تر از  ها، اعضاى كالبدى گسرتده ترين آمسان هاىي باالتر از مرتفع رند و گردنبعضى از مالئكه پاهاىي در سطوح پايني زمني دا
هاى عرش؛ اين موجودات مقّدس در برابر عرش اهلى از روى تعظيم چشم به  هاىي مهسان پايه نه صفحات جهان و دوش

  .اند هاى خود پيچيده پايني دوخته و در زير عرش حق به بال

هاىي از قدرت فوق طبيعى زده شده است، آنان هرگز  تر، حجاىب از عّزت ملكوتى و پرده پايني ميان اين فرشتگان و كاينات
دهند و او را با  ها را به مقام شاخمش نسبت منى پندارند و صفات ساخته هاى حمدود كننده منى خدا را با تصوير و ترسيم

خطبه نودويكم به ترتيب  »1« .»كنند ذات اقدسش منى سازند و با امثال و نظاير اشاره به تصّور در جايگاهها حمدود منى
  :منايد زير فرشتگان اهلى را وصف مى

هايش و آبادى صفحه اعال از ملكوتش خلقى عاىل و زيبا از  سپس خداوند پاك و منزّه براى اسكان در آمسان -1«
  .فرشتگانش آفريد

  .ندها مشغول انواع ذكر و تسبيح و تقديس هست فرشتگان در آمسان - 2

هاى جمد و عظمت قرار گرفته و  هاى قدس و سراپرده فرشتگاىن در پس پرده عّزت و قدرت خداوندى و در حظريه - 3
  .مشغول عبادتند

  .ماند ها خريه و مردود مى ها به آن انوار چشم انوار بسيار با عظمىت وجود دارد كه از رسيدن ديد چشم - 4

  .و آنان تسبيح گوى حّقند) ها داراى بال(هاى متفاوت آفريد  تلف و اندازهخداوند بزرگ آن فرشتگان را در اشكال خم - 5

بندند و اّدعائى ندارند چيزى كه  آن فرشتگان هيچ چيزى از صنع اهلى را كه در كارگاه آفرينش ظاهر گشته به خود منى - 6
   ان اكرام شده خداوندى و عامل بهآفرينند، بلكه آنان بندگ تنها خداوند آفريننده آن است به مهراه خداوند آن را مى

______________________________  
  .1خطبه : ج البالغه -)1(

  99: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج
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شان  هاى جاهل و امحق كه اگر مسخره اين است عظمت درك و فهم فرشتگان برخالف انسان. باشند دستورهاى او مى
  .ختيار و قدرت در خّالقيت را به راه اندازندنكنند حاضرند كه اّدعاى هرگونه ا

ى  خداوند بزرگ فرشتگان را در آن جايگاه كه هستند امني وحى خود قرار داده و به وسيله آنان امانت - 7 هاى امر و 
  .خود را به رسوالنش رسانيده و آنان را از ترديد حفظ فرموده است

لغزد و خداوند سبحان آنان را از فوايد كمك خود يارى  منىهيچ يك از آن فرشتگان از مسري رضاى خداوندى  - 8
  .منايد مى

هاى آنان براى درك و دريافت وارد ساخته و براى آنان  خدواند تواضع و خضوع توأم با وقار و اطمينان را به دل - 9
  .درهاى متجيدهاى خود را به آساىن باز منود

  .هاى توحيدش براى آنان نصب فرمود صول به نشانهخداوند متعال عالمي واضح و راهنما را براى و  -10

كنايه از اين كه در عني داشنت نوعى اختيار، از گناه و . بارهاى سنگني گناهان، آنان را سنگني نساخته است -11
  .معصيت پاك هستند

  .منايد ها و روزها در آنان تأثريى منى گذشت شب  -12

  .سازد كام اميان آنان را متزلزل و خمتل منىها و اميال، شّك و ترديدها، استح انگيزه -13

  .آورند ها و پندارها به دژهاى حمكم يقني آنان ازدحام و هجوم منى گمان  -14

توانند در ميان آنان به وجود بيايند و تاريكى حريت سلب نكرده است،  ها منى عوامل بر افروزنده حسدها و كينه -15
آنان جايگزين گشته و حمو نكرده است، آنچه را كه از عظمت و هيبت و  هاى آنچه را كه از معرفت خداوندى در دل

  .هاى آنان راه يافته و تثبيت شده است جالل خداوندى در البه الى سطوح سينه

  ها طمع در راهياىب به آنان ندارند تا فكر آنان را به كثافت خود وسوسه -16

  100: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .بكوبند
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اى در كوههاى بزرگ و مرتفع، و  دهند و عّده گروهى از آن فرشتگان در خلقت ابرهاى پر باران وظيفه اجنام مى -17
  .شود اى در سياهى ظلمت كه راهى براى خروج از آن ديده منى دسته

ند هاى آنان حدود پائني زمني را شكافته است، پاهاى آنان مان گروهى ديگر از آن فرشتگان هستند كه قدم  -18
  ).منظور از بال و قدم و پا قدرت است نه بال و قدم اصطالحى. (اند هاى هوا نفوذ كرده هاى سفيدند كه از شكاف پرچم

است  در زير آن پاها كه مانند پرچم ا را در حدود متناهى كه پايان قرارگاه آ هاى سفيدند بادى است با وزش آرام، كه آ
  .نگه داشته است

حقايق اميان ميان آنان و معرفت خدا . تگان به عبادت اهلى، آنان را از مهه چيز فارغ منوده استاشتغاالت آن فرش -19
م پيوسته است يقني به وجود ذات اقدس ربوىب آنان را به اشتياق شديد به خدا از مهه چيز منقطع ساخته است و . را 

  .زد غري خداست جتاوز ننموده استها و اميال آنان از آنچه كه در نزد حق است به آنچه كه در ن رغبت

هاى  هاى سرياب كننده سركشيدند و در مغز دل آنان شرييىن معرفت ربوىب را چشيده، و شربت حمّبت خداوندى را با كاسه
  .هاى خوف از خدا جايگري شده و استمرار در عبادت، استقامت پشتشان را منحىن منوده است آنان رگه

ق به خداوند، ماّده ناله و تضرّع آنان را متام نكرده است و عظمت تقّرب به بارگاه ربوىب، به طول اجناميدن رغبت و اشتيا
  .هاى آنان باز ننموده است هاى خشوع را از گردن جان ريسمان

ُعْجب بر آنان مستوىل نشده تا عبادات گذشته را زياد حمسوب منايند و احساس ناتواىن و ناچيزى در دريافت جالل 
  و به جهت امتداد طوالىن و تكاپو در. دهند نصيىب نگذاشته است بزرگداشت حسناتى كه اجنام مى خداوندى براى

  101: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

هاى آن فرشتگان چيزى نكاسته است تا از اميد پروردگارشان  ها در وجود آنان راه نيافته است و از اشتياق عبادت، سسىت
  »1« ».روى گردان شوند

 ه هر جا راه گم كردم بر آوردم زكويت سرب
 

 به هر دلرب كه دادم دل تو بودى حسن آن دلرب

  به هر سو چشم بگشادم مجالت جلوه گرديدم
 

 به هر بسرت كه بغنودم خيالت يافتم در بر
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  به هر جائى كه بنشستم تو بودى مهنشني من
 

 نظر هر جا كه افكندم تو را ديدم در آن منظر

كه دل بستم تو بودى مقصد و   به هر كارى
   مطلب

 به هر يارى كه پيوستم تو بودى مهدم و ياور

 گر آهنگ َحَضر كردم تو بودى منزل و مأوا
 

 و گر عزم سفر كردم تو بودى هادى و رهرب

  

  )فيض كاشاىن(

را مملوك خود نساخته است  هاى آنان را خنشكانيده و اشتغاالت ديگرى آنان  طول مناجات با پروردگارشان اطراف زبان«
هاى آنان در صفوف عبادت خمتلف نگشته است، و   هاى خفيف تضرّع قطع منايد، و شانه كه صداهاى بلند آنان را زمزمه

ها  كندى غفلت. اند هاى خود را براى به دست آوردن آسايش از روى تقصري در اجنام دستور خداوندى خم نكرده گردن
  »2« ».يازند هاى آنان منى ان نفوذى ندارد و عوامل فريبنده شهوات دست به سوى ّمهتبر قاطعّيت كوشش و تالش آن

______________________________  
ج البالغه -)1(   .91، در ذيل خطبه 47 -42/ 16: ترمجه و تفسري 

هاى معنوى به  تاسناد اعضاىي بر فرشتگان شبيه به اعضاى آدميان جمازى است و در حقيقت براى تقريب واقعيّ  -)2(
  .هاست ذهن حمدود ما انسان

  102: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اند، در آن هنگام كه خلق از خدا منقطع و به خملوقات  خداونِد صاحب عرش را براى روز احتياجشان ذخريه منوده
عالقه شديد آن . كنند پاياىن تعيني منى براى عبادت حق. دهند اند فرشتگان فقط خدا را مورد توّجه و گرايش قرار مى متوّجه

هاى آنان كه از رجا و خوف  كند مگر به مواّدى در دل فرشتگان براى التزام اطاعت خداوندى آنان را ارجاع منى
شود تا در تالش و كوشش سست شوند، و  شوند، عوامل بيم آميخته با اشتياق از آنان قطع منى خداوندى گسيخته منى

هاى منتج منافع دنيوى را بر كوشش و جديت برابدّيت  وى آنان را به اسارت نكشيده است تا كوششحرص و آزهاى دني
  .مقّدم بدارند
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  .برد مشارند و اگر اعمالشان را بزرگ بشمارند اميد آنان، بيم و هراسشان را از بني مى آنان اعمال گذشته خود را بزرگ منى

گردد، جداىي هاى ناروا آنان را از يكديگر متفّرق ننموده و  پروردگارشان منىغلبه و اغواى شيطاىن موجب اختالف درباره 
  .سنگيىن و خيانت و حسد بر آنان پريوز نگشته است

. ها آنان را از يكديگر جدا نساخته است ها نكرده و پسىت ّمهت عوامل دگرگون كننده شك و پندار آنان را تقسيم به گروه
  .لغزشى آنان را از طناب اميان بريده است و نه احنراف و مساحمه و سسىت فرشتگان وابستگان اميانند، نه

اى در حال سري  اى بر آن در حال سجده است، يا فرشته در طبقات آمسان به انداره حمل پوسىت نيست مگر اين كه فرشته
افزايند و به عّزت و  ود مىو حركت براى اجنام دستور حق؛ آن فرشتگان با امتداد طوالىن اطاعت پروردگارشان بر علم خ

  »1« ».شود عظمت خداوندى در قلوب آنان افزوده مى

______________________________  
ج البالغه -)1(   .52 -50/ 16: ترمجه و تفسري 

  103: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  ما ودل گر پاس عشِق پرده در خواهيم داشت
 

  يم داشتپرده غري از مجال دوست بر خواه

  

  يكنفس با او نباشيم و جبز او ننگرمي
 

  پاس انفاس و مراعات نظر خواهيم داشت

  ىب سر و ىب پاى گر باشيم و ىب سامان چه باك
 

  در بساط فقر، فرق تاجَور خواهيم داشت

 خسروان را سر فرو نارمي بر تاج و كمر
 

  كز كرامت تاج و از رفعت كمر خواهيم داشت

  را عشقى و سوداى سّرى در سراستهر كس 
 

  ما به َسر سوداى عشق آن به سر خواهيم داشت
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  )صفا اصفهاىن(

   حقيقت فرشتگان در كالم عالمه جعفرى

در حبث حقيقت فرشتگان مسأله مهّمى را  »ج البالغه«  حكيم بزرگوار حاج شيخ حمّمد تقى جعفرى در شرح خطبه يكم
  :اند كه جا دارد در پايان اين خبش به آن اشاره شود متذّكر شده

  .موضوع فرشتگان در اديان گذشته هم با اصطالحات گوناگون و تعريفات خمتلف مطرح بوده است«

در قرآن جميد در سيزده . رديد نيستدر دين اسالم با نظر به قرآن و احاديث معتربه، در وجود فرشتگان هيچ گونه جاى ت
  .مورد كلمه َمَلك و در دو مورد مَلَكْني كه تثنيه ملك است و در حدود هفتاد و سه مورد كلمه مالئكه وارد شده است

بعضى از انديشمندان دوران معاصر براى اين كه هر حقيقىت را با چهره طبيعى آن بپذيرند، فرشتگان را انواعى از نريوها و 
  خمفى طبيعت تلّقى منوده، قواى

  104: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

توانند واقعّيت ديگرى را بپذيرند منتفى بسازند، وىل اين يك سطحى نگرى  خواهند استبعاد افرادى را كه در طبيعت منى مى
  .ها است كه ناشى از تفسري ناجباى علم و طبيعت است در شناساىي

هاى عرضى  اند؟ مگر آنان كه صوت را از پديده دانستند علم گرايان نبوده چهار نوع منحصر مى مگر آنان كه عناصر را در
كردند چهره دانشمندى نداشتند؟ آرى، آنان كساىن بودند كه با طرفدارى جّدى از  دانسته، آن را غري قابل انتقال تلّقى مى

كردند  دانستند؛ نيز متفّكراىن كه از علم دفاع مى ذير مىناپ علم، بقاى اعراض مانند صوت را پس از به وجود آمدن، امكان
  .اند و كمرتين اطالعى از جريانات ذرّات بنيادين طبيعت نداشتند اندك نبوده

اى مقدارى از  گردمي كه علم در هر دوره و هر جامعه اگر طول تاريخ را در نظر بگريمي، مهواره با اين پديده روبه رو مى
  :گذاشته است، دانشمندان در برابر اين جريان مستمر بر دو گروه بودند يار دانشمندان مىها را در اخت واقعّيت

مردم ىب گنجايشى بودند كه توّقع داشتند كه مهان مقدار حمدود از مسائل علم، متامى سطوح طبيعت و روابط : گروه يكم
اند بلكه از پيشروى ديگران نيز  ش حمروم بودهاينان نه تنها از حركت به پي. اجزاى آن را در اختيارشان قرار داده است

  .اند كرده جلوگريى مى
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متفّكران هشيارى بودند كه با عبارات و بيانات خمتلف، حمدوّديت علم خود را درك كرده، راه پيشروى را به روى : گروه دوم
  .اند بسته خود و ديگران منى

  :اين عبارت از نيوتن مشهور است

كراىن ايستاده، تنها چند عدد سنگريزه رنگارنگ در جلو چشمانش  م كه در ساحل اقيانوس ىبمانند كودك خردساىل هست«
  .»كراىن با حمتويات ناحمدودش در مقابل ديدگان آن كودك خردسال جمهول است بيند، وىل اقيانوس ىب زير آب مى

   كردند، عظمت گنجايش اينان در ضمن اين كه راه علم را براى آيندگان مهوار مى

  105: ، ص3 فسري و شرح صحيفه سجاديه، جت

  .منودند مغز آدمى را هم اثبات مى

كنيم و سپس در درياىي از  ما خنست علم و جهان هسىت را حمدود مى: به هر حال اين يك روش بنيان كن است كه
  .گردمي ور مى وحشت و اضطراب غوطه

خ درباره قالب ناپذيرى اصول و مسائل علمى از يك آيا كسى نيست از ما بپرسد كه با مشاهدات فراوان در طول تاري
جوىي هايش از طرف ديگر، و ناحمدود بودن روابط و اجزاى طبيعت با سيستم باز   -طرف و با شناساىي انسان و بيكرانه

 دهيد كه علم و جهان هسىت را دارد، چگونه به خود اجازه مى) متافيزيك به معناى عمومى آن(كه رو به ماوراى طبيعت 
  !دچار شويد؟ »1«  حمدود منوده، در برابر مفاهيم و مسائل عاىل و با امهّيت به وحشت و اضطراب و نيهليسىت

كدامني دليل مشا را وادار كرده است كه تارهاىي از چند رشته قضاياى حمدود مانند تار عنكبوت دور خود بتنيد و سپس 
به ! ؟»ام و قضايا آن را شناخته و با آن ارتباط برقرار كردهجهان هسىت مهني است كه من با مهني مفاهيم «: بگوييد

  !خوشا به حالشان كه خيلى راحت و در آسايشند: اصطالح معموىل بايد گفت

گوييم فرشتگان وجود دارند، و اگر ناحمسوس بودن وجود فرشتگان را دليل نيسىت آنان بدانيم، نيمه اساسى معلومات  مى
بينم پس  منى«تواند اين قضّيه  امي، و هيچ متفّكر خردمند منى هاى ناحمسوس منكر شده عّيتخود را كه عبارت است از واق

  .را زمينه جهان بيىن خود قرار داده و حكم به نيسىت بريون از منطقه حواس منايد» وجود ندارد
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ها در فاصله معّيىن  كال و رنگدانيم كه ارتعاشات صوتى بايسىت به حّد معّيىن برسد تا ما آن را بشنومي، اجسام و اش ما مى
  امي، جاذبّيت حمسوس نيست، هيچ يك از اى از الكرتون و انرژى را تاكنون نديده شوند، دانه براى ما مطرح مى

______________________________  
سى كه در پريو مسلك نيهليسم، فرقه سيا» هاى اجتماعى قدمي انكار عقايد و نظام«منسوب به نيهليسم : نيهليست -)1(

  .ميالدى به وجود آمد و هدف آن از بني بردن عقايد و شؤون اجتماعى بود 19قرن 

  106: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ا را در اختيار دارد و  پديده ناميده » من«ها و نريوهاى دروىن مانند انديشه و ختّيل و اراده و آن حقيقىت كه مديرّيت آ
  .گردند ترين وسايل منى شوند و حّىت تسليم حّساس منى شود وارد منطقه حواس مى

هاى خمصوصى  هاى عامل طبيعت نيستند، بلكه موجودات مقّدس و داراى ماهّيت فرشتگان از جنس و نوع اجزا و پديده
  .باشند مى

مستقيم كه از توصيفات ما درباره فرشتگان مستند به منبع وحى است يا به طور مستقيم كه قرآن است و يا به طور غري 
  »1« ».باشد زبان وّىل الّله اعظم امرياملؤمنني و ساير ائّمه معصومني عليهم السالم مى

   حامالن عرش

  :كند اى كه حامالن عرش حّقند ياد مى قرآن جميد در دو آيه از مالئكه

ْم  ٍء َرْمحًَة َوِعْلماً  َويـُْؤِمُنوَن ِبِه َوَيْستَـْغِفُروَن ِللَِّذيَن آَمُنوا َربـََّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشيْ الَِّذيَن َحيِْمُلوَن اْلَعْرَش َوَمْن َحْوَلُه ُيَسبُِّحوَن ِحبَْمِد َرِِّ
  »2« »َفاْغِفْر لِلَِّذيَن تَابُوا َواتـَّبَـُعوا َسِبيَلَك َوِقِهْم َعَذاَب اجلَِْحيمِ 

گويند  سپاس و ستايش، پروردگارشان را تسبيح مى كنند و آنان كه پريامون آن هستند، مهراه فرشتگاىن كه عرش را محل مى
از روى رمحت و دانش مهه چيز را فرا  ! پروردگارا:] گويند و مى[طلبند،  و به او اميان دارند و براى اهل اميان آمرزش مى

  .ه داراند بيامرز، و آنان را از عذاب دوزخ نگ اند و راه تو را پريوى منوده اى، پس آنان را كه توبه كرده گرفته

  »3« »َأْرَجاِئَها َوَحيِْمُل َعْرَش َربَِّك فـَْوقـَُهْم يـَْوَمِئٍذ َمثَانَِيةٌ   َواْلَمَلُك َعَلى
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______________________________  
ج البالغه -)1(   .116/ 1: ترمجه و تفسري

  .7): 40(غافر  -)2(

  .17): 69(حاّقه  -)3(

  107: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

گريند، ودر آن روز هشت فرشته، عرش  ها و اطراف آمسان قرار مى بر كناره]  براى اجراى دستورهاى حق[شتگان و فر 
ا محل مى   .كنند پروردگارت را بر فراز مهه آ

  :منايد اى كه گرداگرد عرش حضرت رّب العزّه هستند ياد مى و در يك آيه از مالئكه

نَـُهم ِباحلَْقِّ َوِقيَل احلَْْمُد لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِمنيَ َوتـََرى اْلَمَالِئَكَة َحافَِّني ِمْن  ْم َوُقِضَي بـَيـْ   »1« »َحْوِل اْلَعْرِش ُيَسبُِّحوَن ِحبَْمِد َرِِّ

گويند، و در ميان اهل حمشر  اند، پروردگارشان را مهراه ستايش تسبيح مى بيىن كه پريامون عرش حلقه زده و فرشتگان را مى
  .ها ويژه خداست كه پروردگار جهانيان است مهه ستايش: گويند]  پس از پايان كار قيامت[شود، و به حق داورى 

 86مؤمنون  -22انبيا  -5طه  - 42اسرا  -2رعد  -3يونس  -129توبه  -54هاى اعراف  و در هيجده آيه در سوره
از  -7هود  -15ج برو  -20تكوير  -4حديد  -82زخرف  15غافر  -4سجده  -26منل  -59فرقان  -116و 

  :عظيم، كرمي، جميد، سخن به ميان آمده است: عرش حضرت حق با اوصاف

  »2« »ُقْل َمْن َربُّ السَّمواِت السَّْبِع َوَربُّ اْلَعْرِش اْلَعظيمِ 

  هاى هفتگانه و پروردگار عرش بزرگ كيست؟ مالك آمسان: بگو

  »3« »الإلَه إّالُهَو ربُّ اْلَعْرِش اْلَكرميِ 

______________________________  
  .75): 39(زمر  -)1(
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  .86): 23(مؤمنون  -)2(

  .116): 23(مؤمنون  -)3(

  108: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .پروردگار عرش نيكو و باارزش است] او[هيچ معبودى جز او نيست، 

  »1« »ُذواْلَعْرِش اْلَمجِيدُ 

  .است]  و عاىل صفات[صاحب عرش و ارمجند 

   و مفهوم عرش معنا

  .عرش و كرسى در آيات كتاب خدا و روايات و اخبار فراوان استعمال شده است

شود كه عرش و كرسى دو موجود از موجودات حق و  به طور صريح و روشن و آشكار از قرآن جميد و روايات استفاده مى
  .اند دو حقيقت از حقايق اهلّيه

ساكت است و در روايات و اخبار براى هر يك مفاهيم و مصاديقى بيان شده  قرآن كرمي از توضيح مفهوم هر دو واقعّيت 
رسيم كه هر دو كلمه طاقت حتّمل متام معاىن ملكوتى و باطىن و ظاهرى را  كه با تتبع در آيات و اخبار به اين نتيجه مى

  .دارند

سول خدا صلى اهللا عليه و آله كه ، ضمن حديث ابوذر است از ر »الُدّر املنثور« و »معاىن االخبار« و »اخلصال« در
  :فرمود

ناور، و فضل و فزوىن عرش بر كرسى  اى ابوذر، هفت آمسان در برابر كرسى نيستند جز حلقه اى افتاده در زمني بيابان 
ناور است بر آن حلقه چرا  : از امام صادق عليه السالم روايت شده كه از آن جناب پرسيدند »2« .چون فزوىن بيابان 

  :را كعبه نام شد؟ فرمود كعبه
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______________________________  
در اين آيه شريفه به دو صورت مرفوع و جمرور قرائت شده است؛ در صورت رفع » جميد«؛ كلمه 15): 85(بروج  -)1(

  .باشد مى» عرش«و در صورت جّر وصف » خدا«وصف 

؛ 1، حديث 333: ؛ معاىن االخبار13حديث ، 523/ 2: ؛ اخلصال1، حديث 4، باب 5/ 55: حبار األنوار -)2(
  .328/ 1: الدّر املنثور

  109: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

و  . چون برابر بيت املعمور است كه چهار گوش است: چرا چهار گوش شده؟ فرمود: گفته شد. چون چهارگوش است
چرا عرش : گفته شد. ت كه چهار گوش استچون برابر عرش اس: چرا بيت املعمور چهار گوش است؟ فرمود: گفته شد

  :چون مسلماىن بر چهار كلمه سازمان يافته: چهار گوش شده؟ فرمود

الّلُه، َوالّلُه أْكبَـرُ    »1« .ُسْبحاَن الّلِه، َواحلَْْمُد ِلّله، َوال إلَه إالَّ

  :در عقايد شيخ صدوق آمده است

  .و به وجه ديگر مهان دانش است. هاست آفريدهاعتقاد ما در عرش اين است كه آن مهه و مهه «

  :و از امام صادق عليه السالم پرسش شد از قول خداوند عز و جل

  »2« » الرَّْمحُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَـَوى

  .رمحان بر ختت فرمانرواىي و تدبري امور آفرينش چريه و مسّلط است]  خداى[

  :فرمود

اّما عرش به معىن دانش را هم چهار از پيشينيان . و نزديكرت از چيزى نيستنسبت او با هر چيز مساوى است و چيزى بد
  :؛ و اّما چهار آخر:نوح، ابرهيم، موسى و عيسى: اما آن چهار خنست. اند و چهار از آخرين بر دوش داشته

  .حمّمد صلى اهللا عليه و آله، على، حسن و حسني
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  :رش و حامالنش چنني روايت شده استو به سندهاى صحيح از ائّمه عليهم السالم درباره ع

______________________________  
  .2، حديث 138، باب 398/ 2: ؛ علل الشرايع9، حديث 5، باب 57/ 96: حبار األنوار -)1(

  .5): 20(طه  -)2(

  110: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

از پيغمرب ما حمّمد صلى اهللا عليه و آله بر چهار شريعت و مهانا اينان حامالن عرش علم شدند؛ زيرا مهه پيامربان پيش 
ا رسيد: و عيسى  نوح، ابراهيم، موسى: چهار پيامرب پيشني بودند و مهچنان دانش پس از . ، و دانش از اين چهار بدا

 عرش به معناى سلطنت و«: شيخ مفيد فرموده »1« .»به امامان پس از حسني رسيد: حمّمد و على و حسن و حسني
هشام بن حكم  »2« .»ُذواْلَعْرش يعىن صاحب قدرت و استيال و سلطنت بر متام موجودات هسىت. پادشاهى است

  :كرسى بزرگرت است يا عرش؟ فرمود: زنديق از امام صادق عليه السالم پرسيد: گويد مى

معاىن « در »3« .دهر چه خدا آفريده درون كرسى است جز عرش او كه بزرگرت از آن است تا كرسى او را فرا گري 
  :، صدوق به سندش از مفّضل بن عمر روايت كرده كه گفت»االخبار

  :از امام صادق عليه السالم پرسيدم كه عرش و كرسى چيستند؟ فرمود

است، و از نظر ديگر مهان دانشى است كه خدا پيامربان و رسوالن  عرش به يك معنا مهه آفريده هاست و كرسى جاى آ
خود  »التوحيد«  شيخ صدوق در كتاب »4« .ان آگاه كرده، و كرسى دانش خمصوص به خود اوستو حجج خود را بد

  :به سندى كه دارد از امام صادق عليه السالم در تفسري آيه

______________________________  
  .، به نقل از كتاب اعتقادات شيخ صدوق5، حديث 4، باب 7/ 55: حبار األنوار -)1(

  .75: عتقادات، شيخ مفيدتصحيح اال -)2(

  .3، حديث 3، باب 29/ 3: حبار األنوار -)3(
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  .1، حديث 29: معاىن االخبار -)4(

  111: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »َوِسَع ُكْرِسيُُّه السَّمواِت َواْألَْرضَ 

آور نيست؛ و او  او گران و مشقتها وزمني را فرا گرفته و نگهدارى آنان بر  ش آمسان]  حكومت، قدرت و سلطنت[ختت 
  .بلند مرتبه و بزرگ است

  :آورده كه حضرت فرمود

است در كرسى است، عرش مهان دانشى است كه كسى آن را اندازه نتواند آمسان امام  »2« .ها و زمني و آنچه ميان آ
  :صادق عليه السالم از حضرت باقر عليه السالم از جّدش روايت كرده كه

  :اين است تأويل قول خدا: فرمود. هر آنچه خدا در خشكى و دريا آفريده، هستدر عرش منونه 

  »3« »ٍء ِإالَّ ِعْنَدنَا َخزَائِنُهُ  َوِإن مِّن َشيْ 

  .كنيم هايش نزد ماست، و آن را جز به اندازه معني نازل منى و هيچ چيزى نيست مگر آن كه خزانه

و هر روز هفتاد هزار رنگ از نور بر عرش پوشند  . فاصله است »4«  و ميان دو ستون عرش هزار سال پرش پرنده سريع
ا را ندارد   .اى است در ميان بيابان مهه چيزها در برابر عرش چون حلقه. كه هيچ آفريده تاب ديدن آ

يد  اى است به نام حزقائيل، هيجده هزار بال دارد كه ميان هر دو بالش پانصد سال راه است؛ به خاطرش رس خدا را فرشته
  كه آيا باالى عرش چيزى است؟ خدا

______________________________  
  .255): 2(بقره  -)1(

  .28، حديث 2، باب 89/ 4: ؛ حبار األنوار2، حديث 52، باب 327: التوحيد -)2(

  .21): 15(حجر  -)3(
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  .موجود سريعرت از صوت و نور -)4(

  112: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اى : ا دو برابر كرد و دارى سى و شش هزار بال شد كه ميان هر دو بال پانصد سال راه بود، و بدو وحى كردهايش ر  بال
خدا بال و نريويش را دو چندان كرد و سى هزار . بيست هزار سال پريد و بر سر يك ستون عرش نرسيد. فرشته، پرواز كن

آن . فرشته، اگر تا دميدن صور بپرى به ساق عرشم نرسىاى : سال ديگر پريد و باز هم نرسيد و خدا به او وحى كرد
  :فرشته گفت

  »1« » َسبِِّح اْسَم َربَِّك اْألَْعَلى

  .منزّه و پاك بدار] از هرچه رنگ شرك خفى و جلى دارد[ات را  نام پروردگار برتر و بلند مرتبه

  »3« .»2« را ذكر سجده كنيدآن : و خدا آن را بر پيامرب فرستاد و پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود

   معاىن عرش و كرسى در كالم جملسى

عّالمه بزرگ، مّال حمّمد باقر جملسى در پايان احاديث مربوط به عرش و كرسى در جهت حتقيق در آن اخبار و مجع بني 
ا مى   :فرمايد آ

و قرارگاه منزّه است، نه بدانكه ختت شاهى در اين جهان مظهر قدرت پادشاهان است، وىل خداى سبحان از مكان «
هاى او به حسب مناسبت اطالق شدند  بر برخى آفريده) عرش و كرسى(ختىت دارد و نه كرسى كه بر آن بنشيند و اين دو 

  :به چند معىن

ا . دو جسم بزرگ فراز هفت آمسان - 1 و مهانا به اين دو نام خوانده شدند براى اين كه احكام و تقديرات خدا از آ
   هاى كروبيان و مقّرب و ارواح رشتهتراود و ف

______________________________  
  .1): 87(اعلى  -)1(
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هيئت در «، »خدا در طبيعت«هاى  ها را كتاب ها، سحاىب ها، كهكشان اى بسيار كوچك از وضع منظومه گوشه  -)2(
ايت«، »اسالم اند، انسان  تّصور و فهم بيان كردهبا ارقام غري قابل » پيدايش و مرگ خورشيد«و » يك، دو، سه، ىب 

  .برد ها را مطالعه كند به عظمت عرش و كرسى و معجزه امامان در گفتارشان پى مى چون اين كتاب

ذيب االحكام932، حديث 315/ 1: من الحيضره الفقيه -)3(   .129، حديث 15، باب 313/ 2: ؛ 

  113: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ا بااليش برد، چنانكه فرمانپيامربان و اوصي ايند، و هر كه را خدا خواهد به خود نزديك سازد بدآ ها و احكام  ا گرد آ
ا چرخند، و نيز  ا به گرد آ است و مقرّبان آستان و خاّصان آ شاهان و آثار سلطنت و عظمت آنان از ختت و كرسى آ

ار غريبه خمصوص به خود دارند داللتشان بر وجود خدا و علم چون آن دو بزرگرتين آفريده جسمانيند و انوار عجيب و آث
و قدرت و حكمتش بيش از اجسام ديگر است و از اين رو خمصوص بدين نام شدند، و حامالنشان در دنيا گروهى 

ل در آخرت هايند يا انبياى اولواالعزم و اوصياى برگزيده چنانكه دانسىت، و بسا مقصود از مح اند و در آخرت يا فرشته فرشته
  .اين باشد كه در قيامت، عرش بديشان بر پاست و اينان حّكام و نزديكان به آنند

چنانكه در بسيارى از اخبار بدان تفسري شدند، چون منشأ ظهور خدا بر خلقش دانش و شناساىي . علم و دانش - 2
مرب و ائمه اند كه خزّان علم اويند است و آن وسيله جتّلى خداست بر عباد، و گوىي عرش و كرسى باشند و حامل آن پيغ

  .در آمسان و زمينش، خصوص آنچه مربوط به شناخت اوست

شود؛ زيرا هر چه در زمني و  هاى او چنانكه صدوق فرموده و از برخى اخبار استفاده مى حقيقىت حميط به مهه آفريده - 3
است آيات وجود خدا و نشانه ها عرش  ض حكمت آن حضرت، پس مهه آفريدههاى قدرت اويند و آثار وجود و في فراز آ

و اين معناىي است كه به خاطرم رسيد در قول . عظمت و جالل او هستند و وسيله جتّلى صفات كمالش بر عارفان
  :معصوم

  .َواْرتـََفَع فـَْوَق ُكلِّ َمْنَظرٍ 

هر يك از اوصاف كمال و جاللش عرش اوست؛ زيرا قرارگاه عظمت و  -4 »1« ».و او باالتر از هر ديدگاهى است
   جالل
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______________________________  
  .61، ذيل حديث 4، باب 37/ 55: حبار األنوار -)1(

  114: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

است و عرِش قدرت و عرِش رمحانّيت و  هايش به اندازه استعدادشان، و او را عرِش دانش اويند و وسيله ظهورش بر بنده
  .عرِش رحيمّيت و عرِش وحدانّيت و عرِش تنزّه، چنانكه در روايات گذشت

  :دل پيامربان و اوصيا و مؤمنان كامل كه قرارگاه حمّبت و معرفت خدايند، چنانكه در روايت آمده - 5

  »1« .قـَْلُب اْلُمؤِمِن َعْرُش الرَّْمحنِ 

  .ان استدل مؤمن عرش خداوند رمح

  :و هم در حديث قدسى است

  »2« .َملْ َيَسْعىن َمسائى َوال أْرضى، َوَوَسَعىن قـَْلُب َعْبِدَى اْلُمؤِمنِ 

  .آمسان و زمني گنجايش وجود مرا ندارد، اما قلب مؤمن ظرفيت وجود مرا دارد

نافات ندارد با وجوب در هر صورت اطالق عرش و كرسى بر برخى معاىن به واسطه تصريح در خرب يا قراين ديگر م
گردد، چنانكه در سطور گذشته به اين معنا اشاره شد كه  اعرتاف به معىن اّول كه از ظاهر اكثر آيات و روايات ظاهر مى

  »3« .اين دو لفظ حتّمل مجيع معاىن ظاهرى و باطىن را دارند

   عرش و حامالن آن در كالم عالمه طباطبائى

سوره اعراف آمده، مقتضى  54در توضيح عرش و حامالن آن، حبث مشروحى دارد كه در تفسري آيه  »امليزان«  صاحب
   است براى توضيح بيشرتى نسبت به

______________________________  
  .34/ 1:  ؛ شرح االمساء احلسىن4، باب 39/ 55: حبار األنوار -)1(
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  .195/ 2: ؛ كشف اخلفاء4، باب 39/ 55: حبار األنوار -)2(

  .4، باب 39/ 55: حبار األنوار -)3(

  115: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :اى از آن اشاره شود رواياتى كه گذشت به گوشه

  :ما قبول دارمي كه مجله«

  »1« »َعَلى اْلَعْرشِ   ُمثَّ اْستَـَوى

  .چريه و مسلط شد]  و حكومت بر آفرينش[آن گاه بر ختت فرمانرواىي 

نايه است، اّما كنايه بودن منافات ندارد با اين كه يك حقيقت و واقعّيىت اين تعبري را اجياب كرده باشد و استواى به منزله ك
پروردگار بر عرش از قبيل سلطنت و استيال و ملكّيت و امارت و رياست و واليت و سيادت داير ميان خود ما، امرى 

  .اعتبارى و قرار دادى و خاىل از حقيقت نبوده باشد

درست است كه ظواهر ديىن از حيث بيان، نظري بيانات ما و به صورت امورى اعتبارى است اما خداى سبحان در مهه 
  .كند اين بياناتش حقايق و واقعياتى را بيان مى

به عبارت ديگر، گرچه معناى ملك و سلطنت و احاطه و واليت و امثال آن در خداى سبحان مهان معناىي است كه ما 
  .ها با هم متفاوتند فهميم، ولكن مصداق اطالق اين الفاظ نسبت به خود مىخود از 

مصاديق اين الفاظ در نزد خداى تعاىل امورى واقعى و حقيقى واليق به ساحت قدس اويند و در نزد ما اوصاىف اّدعاىي، 
  .كنند ايت منىذهىن و امورى اعتبارى و قرار دادى هستند كه يك سر سوزن از عامل ذهن و وهم به خارج سر 

ناميم از اين باب است كه تابع اراده و تصميم اوييم نه اين كه راسىت جامعه ما بدىن  مثًال، اگر كسى را رئيس خود مى
خوانيم براى اين نيست كه او راسىت دست جامعه  و مهچنني اگر كسى را عضو اجتماع مى. است و او سر آن بدن است

   اين باب است كه او نيز مانند دست و دل كه در تشكيل و يا دل و يا قلوه آن است بلكه از
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______________________________  
  .2): 13(رعد  -)1(

  116: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

و از مهني جهت كه زندگى ما متشّكل از يك سرى امور اعتبارى است . بدن مؤثّرند در تشكيل اجتماع ما تأثري دارد
  :يهخداى تعاىل در آ

  »1« »َوما هِذِه احلَْياُة الدُّنْيا إّالَهلٌْو َوَلِعبٌ 

  .و اين زندگى دنيا جز سرگرمى و بازى نيست

زندگى دنياىي ما را هلو و لعب ناميده چون مقاصد دنيوى ما و مال و اوالد ما و رياست و حكومت ما جز عناويىن 
ىت نداشته، سر و دست شكسنت ما براى به دست آوردن آن پندارى چيز ديگرى نيست و جز در عامل وهم، حتّقق و واقعيّ 

  .هاى خود ندارد هيچ تفاوتى با مسابقه اطفال در بازى

و حاشا بر خداى سبحان كه زندگى ما را به خاطر اين كه امورى است ومهى بازيچه بشمارد، آن وقت خودش هم مانند 
  .ما بازيگر بوده باشد

  :سخن كوتاه، اين كه فرمود

  »2« »َتوى َعَلى اْلَعْرشِ ُمثَّ اسْ 

  .چريه و مسلط شد]  و حكومت بر آفرينش[آن گاه بر ختت فرمانرواىي 

سازد، داللت بر اين هم دارد كه در اين ميان  در عني اين كه مثاىل است كه احاطه تدبري خداى را در ملكش جمّسم مى
  :شود و آيات امور در آجنا مرتاكم و جمتمع مىحقيقىت هم در كار هست و آن عبارت است از مقامى كه زمام مجيع 

  »3« »َوُهَو َربُّ اْلَعرِش اْلَعظيمِ 

______________________________  
  .64): 29(عنكبوت  -)1(
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  .2): 13(رعد  -)2(

  .129): 9(توبه  -)3(

  117: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »الَّذيَن َحيِْمُلوَن اْلَعْرَش َوَمْن َحْولَهُ 

  .كنند و آنان كه پريامون آن هستند فرشتگاىن كه عرش را محل مى

  »2« »َو َحيِْمُل َعْرَش َربَِّك فـَْوقـَُهْم يـَْوَمئٍذ َمثانَِيةٌ 

ا محل مى   .كنند ودر آن روز هشت فرشته، عرش پروردگارت را بر فراز مهه آ

  »3« »َو تـََرى اْلَمالِئَكَة حاّفَني ِمْن َحْوِل اْلَعْرشِ 

  .اند بيىن كه پريامون عرش حلقه زده فرشتگان را مى و

  .آيد كه عرش حقيقىت است از حقايق خارجى نيز داللت بر اين معنا دارند؛ چه از ظاهر اين آيات بر مى

  :معنائى را كه ما براى كلمه عرش در آيه

  »4« »ُمثَّ اْسَتوى َعَلى اْلَعْرشِ 

  .چريه و مسلط شد]  نشو حكومت بر آفري[آن گاه بر ختت فرمانرواىي 

هاى حوادث و امور در آن مرتاكم و مجع است از  اين كلمه به معناى مقامى است موجود كه مجيع سرنخ: كرده و گفتيم
  :آيه

  »5« »ُمثَّ اْسَتوى َعَلى اْلَعْرِش يَُدبـُِّر اْألْمَر ما ِمْن َشفيٍع إّالِمْن بـَْعِد إْذنِهِ 

آيه استواى بر عرش را به تدبري امور تفسري منوده و از وجود چنني صفىت براى خداى شود، چه اين  به خوىب استفاده مى
  دهد، و چون اين آيه در تعاىل خرب مى
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______________________________  
  .7): 40(غافر  -)1(

  .17): 69(حاّقه  -)2(

  .75): 39(زمر  -)3(

  .2): 13(رعد  -)4(

  .3): 10(يونس  -)5(

  118: ، ص3 سجاديه، ج تفسري و شرح صحيفه

مقام توصيف ربوبّيت و تدبري تكويىن خداى تعاىل است الجرم مراد از شفاعىت هم كه در آخر آن است شفاعت در امر 
  :پس مفاد مجله. تكويىن خواهد بود

  .»ما ِمْن َشفيٍع إّالِمْن بـَْعِد إْذنِهِ 

جز پس از اذن او ] وتركيب اجزا وبه جريان انداخنت اموردر مهه جهان هسىت براى جاجباىي عناصر [اى  هيچ واسطه] كار[
  .نيست

هاىي بني خدا و بني حوادث عاملند از قبيل سببّيت آتش براى  شود كه هيچ سبىب از اسباب تكوينّيه كه واسطه اين مى
يك از  حرارت و حرارت براى ذوب كردن اجسام و امثال آن، سببيّتشان از خودشان نيست و به اذن خداست، كه هر

ا در اجياد حادثه   .رساند كنند، و اين مجله توحيد ربوبّيىت را مى اى از حوادث تأثري مى آ

پس عرش مهان طورى كه مقام تدبري عاّم عامل است و مجيع موجودات را در جوف خود جاى داده، مهچنني مقام علم نيز 
پس از رجوع خملوقات به سوى پروردگار نيز  هست، و چون چنني است قبل از وجود اين عامل و در حني وجود آن و

  :حمفوظ است، مهچنان كه آيه

  »1« »َوتـََرى اْلَمالِئَكَة حاّفَني ِمْن َحْوِل اْلَعْرشِ 

  .اند بيىن كه پريامون عرش حلقه زده و فرشتگان را مى
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را مقارن با وجود عامل، و  ها و زمني، موجود بودن آن حمفوظ بودن آن را حّىت در قيامت، و آيات مربوط به خلقت آمسان
  :آيه

  »2« »َوُهَو الَّذى َخَلَق السَّماواِت َواْألْرَض ىف ِستَِّة أيّاٍم وَكاَن َعْرُشُه َعَلى اْلماءِ 

______________________________  
  .75): 39(زمر  -)1(

  .7): 11(هود  -)2(

  119: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

كه زيربناى حيات [اش بر آب  ها و زمني را در شش روز آفريد، در حاىل كه ختت فرمانرواىي آمسانو او كسى است كه 
  .قرار داشت]  است

  »1« ».رساند موجود بودنش را قبل از خلقت اين عامل مى

  دال قرآن منودت جان جانان
 

  بگفتت رازها در عني اعيان

  دال واصل ز قرآىن مبانده
 

  جان فشاندهبه يك ره دست خود از 

  دال واصل ز قرآىنّ و ذرّات
 

  كه مكشوف است بر تو كّل آيات

  تو را معّىن قرآن رخ منودست
 

  تو را هر حلظه صد پاسخ منودست

 يقني چون ىب گماىن از رخ يار
 

 خوان كه اينست پاسخ يار مهني مى

  نداىن چه گوئى وصف او چون مى
 

  و گر قرآن چگونه وصف خواىن

  

  )عطار نيشابورى(
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______________________________  
  .سوره اعراف 54، ذيل آيه 162 -159/ 8: تفسري امليزان -)1(

  120: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ْذَن َوُحُلوَل اْألَْمِر فـَيـَُنبِّهُ » 2«[    ]بِالنـَّْفَخِة َصْرَعى َرَهاِئِن اْلُقُبورِ  َوِإْسرَاِفيُل َصاِحُب الصُّوِر الشَّاِخُص الَِّذي يـَْنَتِظُر ِمْنك اْإلِ

به حمض . اى كه چشم به راه اجازه و فرود آمدن دستور، از جانب توست و اسرافيل كه صاحب شيپور است؛ آن بلندمرتبه
  .كند رسيدن فرمانت با يك بار دميدن در شيپور، افتادگان در زندان گور، از خواب مرگ بيدار مى

   حقيقت صور اسرافيل

اى است كه به ايل اضافه شده و بنا به روايىت كه از حضرت  كلمه» اسراف«است، » الّله«به زبان ِعْربى به معناى » ايل«
. بنابراين اسرافيل يعىن بنده خدا »1« هر چه به ايل اضافه شود به معناى عبدالّله است،: زين العابدين عليه السالم رسيده

  »2« .حق هستند» ِعباد ُمْكَرُمون«و ما در آيات گذشته در رابطه با فرشتگان خواندمي كه فرشتگان 

   صور در قرآن

  

  :صور كه معناى دنياىي آن شيپور است، حقيقىت است كه نزديك ده بار در قرآن جميد از آن ياد شده

______________________________  
  .77: رياض السالكني -)1(

  .26): 21(انبياء  -)2(

  121: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »يـَْوَم يُنَفُخ ِيف الصُّوِر َعاِملُ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة َوُهَو احلَِْكيُم اْخلَِبريُ « - 1

ان و آشكار است، و او حكيم و آگاه و روزى كه در صور دميده شود فرمانرواىي و حاكمّيت مطلق ويژه اوست، داناى 
  .است
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  »2« »َونُِفَخ ِيف الصُّوِر َفَجَمْعَناُهْم َمجَْعاً « - 2

  .آورمي گرد مى]  در عرصه قيامت[و در صور دميده شود، پس مهه آنان را 

  »3« »يـَْوَم يـُنـَْفُخ ِىف الصُّوِر َوَحنُْشُر اْلُمْجرمَني يـَْوَمِئٍذ ُزْرقاً « - 3

  .كنيم شود و گنهكاران را در آن روز، كبودچشم و نابينا حمشور مى در صور دميده مى روزى كه]  آن[

نَـُهْم يـَْوَمِئٍذ َواليـََتسائـَُلونَ « - 4   »4« »َفإذا نُِفَخ ِىف الصُّور َفال أْنساَب بـَيـْ

ز اوضاع و پس هنگامى كه در صور دميده شود، در آن روز نه ميانشان خويشاوندى و نسىب وجود خواهد داشت و نه ا
  .پرسند احوال يكديگر مى

  »5« »رِينَ َويـَْوَم يُنَفُخ ِيف الصُّوِر فـََفزَِع َمن ِيف السَّماَواِت َوَمن ِيف اْألَْرِض ِإالَّ َمن شاَء اللَُّه وَُكلٌّ أَتـَْوُه َداخِ « - 5

ار هراس شود، مگر كسى  ها و هر كه در زمني است دچ دمند، پس هر كه در آمسان روزى را كه در صور مى]  ياد كن[و 
  .كه خدا خبواهد؛ و مهه خوار و فروتن به پيشگاه او آيند

ْم يَنِسُلونَ   َونُِفَخ ِيف الصُّوِر فَِإَذا ُهم ِمَن اْألَْجَداِث ِإَىل « - 6   »6« »َرِِّ

   و در صور دميده شود، ناگاه مهه آنان از قربها به سوى پروردگارشان

______________________________  
  .73): 6(انعام  -)1(

  .99): 18(كهف   -)2(

  .102): 20(طه  -)3(

  .101): 23(مؤمنون  -)4(

  .87): 27(منل  -)5(
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  .51): 36(يس  -)6(

  122: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .شتابند مى

 »َفِإَذا ُهْم ِقَياٌم يَنظُُرونَ   َشاَء اللَُّه ُمثَّ نُِفَخ ِفيِه أُْخَرىَونُِفَخ ِيف الصُّوِر َفَصِعَق َمن ِيف السَّماَواِت َوَمن ِيف اْألَْرِض ِإالَّ َمن « - 7
»1«  

مريد، مگر كسى را كه خدا خبواهد، آن گاه بار ديگر  ها و زمني است مى شود، پس هر كه در آمسان و در صور دميده مى
كه سراجنام كارشان چه [نگرند  مى] ومات و مبهوت به هر س[شود، ناگاه مهه آنان بر پاى ايستاده  در صور دميده مى

  ]!خواهد شد

  »2« »َونُِفَخ ِيف الصُّوِر ذِلَك يـَْوُم اْلَوعيد« - 8

ديدآميز و وحشتناك وعده] حتقق و ظهور[دمند؛ آن است روز  و در صور مى   .هاى 

  »3« »َفإذا نُِفَخ ِيف الصُّوِر نـَْفَخٌة واِحَدةٌ « - 9

  .پس چون در صور يك بار دميده شود

  »4« »يـَْوَم يـُنْـَفُخ ِيف الصُّوِر فـََتْأتُوَن أْفواجاً « -10

  .آييد دمند و مشا گروه گروه به عرصه حمشر مى روزى كه در صور مى

شود، و به طورى كه از صريح  كه صداى عظيم است در صور به وسيله اسرافيل به اذن حق بر جهانيان زده مى» صيحه«
َمْن ِىف   گريد، يك بار صيحه مرگ است، كه شود دو بار اجنام مى استفاده مى سوره زمر 68قرآن جميد به خصوص آيه 

و بار دوم صيحه حيات است كه چون دميده شود آمسانيان و . مريند مگر آن كه خدا خبواهد مى  السَّماواِت َواْألْرض
   شود و در صحراى با عظمت زمينيان زنده مى

______________________________  
  .68): 39(ر زم -)1(
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  .20): 50(ق  -)2(

  .13): 69(حاّقه  -)3(

  .18): 78(نبأ  -)4(

  123: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .كنند حمشر اجتماع مى

   صيحه در قرآن

  

  :مسأله صيحه مربوط به قيامت در حدود چهار بار در قرآن جميد آمده است

  »1« »َفِإَذا ُهْم َخاِمُدونَ ِإن َكاَنْت ِإالَّ َصْيَحًة َواِحَدًة « - 1

  !حركت و خاموش شدند مهه ىب] پس از آن فرياد[جز يك فرياد مرگبار نبود كه ناگهان ]  كيفرشان[

يٌع لََّديـَْنا ُحمَْضُرونَ « - 2   »2« »ِإن َكاَنْت ِإالَّ َصْيَحًة َواِحَدًة َفِإَذا ُهْم مجَِ

  .شوند نزد ما احضار مى] گردآورى شده و[ه آنان جز يك فرياد نيست، پس به ناگاه مه]  آن صحنه عظيم[

  »3« »َوَما يَنُظُر هُؤَالِء ِإالَّ َصْيَحًة َواِحَدًة مَّا َهلَا ِمن فـََواقٍ « - 3

  .كشند جز يك فرياد مرگبار را كه هيچ تأخريى در آن نيست، انتظار منى] كنند كه تو را انكار مى[و اينان 

  »4« »َة ِباحلَْقِّ ذِلَك يـَْوُم اْخلُُروجِ يـَْوَم َيْسَمُعوَن الصَّْيحَ « - 4

  .ست] از قربها[آن روز، روز بريون آمدن ] و[شنوند  صيحه و فرياد را به حق و درسىت مى]  مهگان[روزى كه 

در اين صيحه يك بار صيحه موت و بار ديگر صيحه حيات است، اگر سؤال شود به چه صورت يك حقيقت دو كار 
  :داده »فتوحات مّكّيه« الدين در هاى فراواىن دارد، از مجله پاسخى است كه حمىي ؟ پاسخدهد خمالف هم اجنام مى
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______________________________  
  .29): 36(يس  -)1(

  .53): 36(يس  -)2(

  .15): 38(ص  -)3(

  .42): 50(ق  -)4(

  124: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .ُتْطِفى النَّاَر، َونـَْفَخٌة َتْشَعُلهانـَْفَخٌة : النـَّْفَخُة نـَْفَختانِ 

  .سازد ور مى كند، و دمى كه آتش را شعله دم، دو دم است، دمى كه آتش را خاموش مى

بنابر اين هيچ استبعادى ندارد كه اسرافيل با دم اّول . شود وىل اين دو دم به وسيله يك انسان از يك دهان به آتش زده مى
  .حياتى را خاموش كند، و با دم ديگر شعله حيات هر مستعّدى را بر افروزد در صور شعله حيات هر ذى

ها صورت  ها و ساير اسلحه ها و مبب در اين كه صيحه و صدا باعث مرگ است، امروزه با انفجارهائى كه به وسيله موشك
ه صبح قيامت از هر صيح. گريد، حىت اجياد امواجى كه فقط و فقط باعث مرگ است، شّكى براى كسى باقى نيست مى

تر است، و شعاعش نسبت به متام هسىت جز عرش حق و آن كسى كه خدا خبواهد،  تر و از هر فريادى عظيم موجى سريع
  .اى مرگ بار و در مرتبه ديگر زنده كننده است اين صيحه در مرتبه. فراگري است

  :كنند سه روايت نقل مى »خبارآلىل اال« و »علم اليقني«  درباره صور، تفاسري و كتب رواىي به خصوص

  »2« .قـَْرٌن ِمْن نُوٍر اْلتَـَقَمُه إْسرافيلُ : ُسِئَل النَِّىبُّ صلى اهللا عليه و آله َعْنُه َفقالَ 

  .شاخى است از نور كه اسرافيل آن را به دهان دارد: صور چيست؟ فرمود: از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله پرسيدند

  :صلى اهللا عليه و آله آمدهدر حديث ديگر از رسول خدا 

  »3« .َعَدِد أْرواِح اْلِعبادِ   الصُّوُر قـَْرٌن ِمْن نُوٍر فيِه أْثقاٌب َعلى
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______________________________  
  .64، باب 313/ 1: فتوحات مكيه -)1(

  .سوره منل 87، ذيل آيه 917/ 2): فيض كاشاىن(؛ التفسري األصفى 96/ 1:  شرح األمساء احلسىن -)2(

  .سوره منل 87، ذيل آيه 153/ 15: ؛ االمثل ىف تفسري كتاب الّله املنزل892: علم اليقني -)3(

  125: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .صور شاخى است از نور، كه در آن به عدد ارواح بندگان روزنه وجود دارد

َطَرِف   َرْأٌس واِحٌد َوَطرَفاِن، َوبـَْنيَ َطَرِف اْألْسَفِل الَّذى يَِلى اْألْرَض إىلإنَّ الصُّوَر قـَْرٌن َعظيٌم َلُه : َعِن السَّّجاِد عليه السالم
  »1« .فَـْوِق السَّماِء الّساِبَعِة، فيِه أْثقاٌب ِبَعَدِد أْرواِح اَخلالِئقِ   اْألْعَلى الَّذى يَِلى السَّماَء ِمْثُل ما بـَْنيَ ُختُوِم اْألَرضَني الّساِبَعِة إىل

فاصله طرىف كه به مست زمني . صور شاخى است عظيم، دارى يك سر و دو طرف: فرمايد اد عليه السالم مىامام سج
هاىي  است با طرىف كه به سوى آمسان است مهانند فاصله دورترين نقطه زمني تا انتهاى آخرين آمسان است، و در آن روزنه

  .به عدد ارواح خالئق وجود دارد

   و حمدثان صور اسرافيل در نزد مفسران

  :اند اند و فرموده گروهى از مفسران و حمّدثان، اين روايات را از باب كنايه و تشبيه و استعاره گرفته«

اين مهه براى تقريب مسأله به ذهن انسان است، و آنچه كه از اين روايات مراد است بعث و نشر و مرگ و حيات است  
  .گريد مىكه به اشاره و توسط اسرافيل به اذن حق اجنام 

  :اند گروهى از حمّققان هم از حقيقت صور و صيحه اظهار ىب اطالعى كرده و گفته

تواند امواج كشنده را در مدت كم به سراسر  اى است و چطور مى دانيم صور چگونه وسيله حقيقت اين است كه منى
  .ها و زمني برساند و متام موجودات زنده را مبرياند آمسان

______________________________  
  .453: ، الباب الثالث عشر؛ آلىل االخبار1. 53: ارشاد القلوب، ديلمى -)1(
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  126: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اى مسائل ناشناخته روشن  هاى خمتلف علوم نصيب بشر گرديده تا اندازه اّما در دنياى كنوىن بر اثر اكتشافاتى كه در رشته
هاى ديىن  اى از واقعّيت ن كاهش يافته و موجبات تقريب ذهن افراد ىب َغرض به درك پارهشده، تكذيب و عناد معاندا

اى  توليد امواج صوتى و پخش آن از مجله اكتشافاتى است كه ممكن است تا اندازه: توان گفت فراهم آمده است و مى
  .هول يارى منايدمشكله نفخ صور و پخش صيحه مرگ را حل كند و مردم را در شناخت اين واقعّيت جم

شود كه  هاى قوى و خيلى قوى امواج شديد و بسيار شديد صوتى توليد مى هم اكنون در متّدن صنعىت بر اثر انفجار مبب
هاى نزديك و بالّنسبه دور، شكستگى و ويراىن به بار آورد و روى  توانند در ساختمان شنومي؛ آن انفجارها مى با گوش مى

منايند كم و بيش عوارض بد و احياناً  هاى اطراف عبور مى كنند يا در خيابان ها زندگى مى ساختمانافرادى كه در آن 
  .اى را هالك كنند خطرناك و مرگبار به جاى بگذارند و عده

ى اند از طرىف به وسيله ابزارهاى فّىن بر تعداد امواج ماوراى صوت مهچنني بر اثر پيشرفت علم و صنعت، دانشمندان توانسته
به مقدار شايان توّجه بيفزايند و از طرف ديگر با كمك نريوى برق، امواج ماوراى صوتِى توليد شده را با سرعت در سطح 

  .بسيار وسيعى پخش كنند

دانيم امواج صوتى سرعىت بالّنسبه كم و بُردى كوتاه دارند، و مهني قدر كه فاصله از حّد حمدودى بگذرد صدا شنيده  مى
شر امروز در پرتو هوش و جتربه توانسته است با نريوى برق و وساطت ابزارهاى فّىن و صنعىت، صداى  شود، وىل ب منى

ت آور در سراسر جهان پخش كند و در آِن واحد آن را از دورترين نقطه غرب  گوينده راديو را با سرعت حريت زا و 
شود كه در پايان جهان صيحه عظيمى  فاده مىاز جمموع آيات است« »1« ».ها مردم شرق برساند عامل به گوش ميليون

  و در آغاز رستاخيز با صيحه و. مرياند و اين صيحه مرگ است ها و زمني را مى اهل آمسان

______________________________  
  .26/ 2: معاد فلسفى -)1(

  127: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .زند و اين فرياد حيات و زندگى استخي شوند و به پا مى فرياد عظيمى مهه زنده مى

  .داند اّما اين دو فرياد دقيقاً چگونه است؟ چه اثرى در صيحه اول و چه تأثريى در صيحه دوم است؟ جز خدا كسى منى
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امي الفاظ ما كه براى زندگى روزمرّه حمدود خودمان وضع شده عاجزتر از آن است كه بتواند حقايق مربوط به  بارها گفته
وراى طبيعت يا پايان اين جهان و آغاز جهان ديگر را دقيقاً بيان كند، به مهني دليل بايد از الفاظ معموىل معاىن جهان ما

  .ترى استفاده شود، منتها با توّجه به قرائن موجود تر و گسرتده وسيع

دى دارد و از دويست و دانيم امواج صوتى حركت كن گريد با اين كه مى چگونه امواج صوتِى صور، متام جهان را فرا مى
تر و به سيصد هزار كيلومرت  كند، در حاىل كه حركت نور بيش از يك ميليون بار از آن سريع چهل مرت در ثانيه جتاوز منى

  رسد؟ در ثانيه مى

بايد گفت ما نسبت به اين موضوع مهانند بسيارى از مسائل مربوط به قيامت تنها علم امجاىل دارمي و جزئيات آن بر ما 
  .روشن نيست

امي  انگيز بود، امروز براى ما تعّجىب ندارد، چرا كه بسيار شنيده مرگ آفريىن اين صدا اگر در گذشته براى بعضى شگفت
هاىي را از جاى خود برداشته به  سازد، انسان ها را ويران مى ها را متالشى، حّىت خانه ها را كر، بدن موج انفجار گوش

بسيار ديده شده كه حركت سريع يك هواپيما، و به اصطالح شكسنت ديوار صوتى . كند هاى دور دست پرتاب مى فاصله
  .كند ها را در شعاع وسيعى خرد مى هاى عمارت آورد كه شيشه چنان صداى وحشتناك و امواج ويرانگرى به وجود مى

دهد آن صيحه  از خود نشان مى ها اجياد شده، اينچنني اثراتى هاى كوچك امواج صوتى كه به وسيله انسان جائى كه منونه
  به مهني دليل جاى تعجب نيست كه امواجى هم در. عظيم اهلى، آن انفجار بزرگ جهاىن چه آثارى به بار خواهد آورد

  128: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ن نيست، وىل بيدار كردن نقطه مقابل آن تكان دهنده و بيدار كننده و احياگر باشد، هر چند تصّور آن امروز براى ما ممك
كنيم   و باز تكرار مى. امي هاى شديد الاقل ديده هاى ىب هوش را با شوك افراد خواب را با فرياد، و يا به هوش آوردن انسان

  »1« ».بينيم كه با علم حمدودمان تنها شبحى از اين امور را از دور مى

   حقايق عامل آخرت
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حقايق عامل آخرت را : درباره حقايق عامل آخرت توّجه داشته باشيم اين است كهحقيقىت كه به طور كّلى الزم است «
شود در قالب الفاظ دنيوى بيان كرد؛ زيرا حقايق آن عامل با اين عامل فرق بسيارى دارد، و الفاظى كه  چنانكه هست منى

  .رتى باشدتواند قالب معاىن ناشناخته آخ براى بيان معاىن و حقايق دنيويّه وضع گرديده منى

از جمموع آيات قرآىن و روايات اسالمى : وىل چنانكه گفته شد. دانيم بنابر اين حقيقت دميدن در صور چيست، منى
اىي   شود كه خداوند با اجياد صدائى كه چگونگى آن براى ما نامعلوم است در مرحله اول مهه آفريده فهميده مى ها را جز آ

م مى و مى كند خواهد بيهوش مى كه خداوند منى و در مرحله دوم . خورد مرياند، و در اين وقت است كه نظام اين عامل 
ائى در حمكمه اهلى حاضر مى صدائى ديگر اجياد مى گردند، و اين واقعّيت  كند كه مهه مردگان جهت تعيني تكليف 

  :ىن آمدهدر مباحث عرفا »2« ».ناشناخته مهان است كه قران از آن به نفخ صور تعبري كرده است

اسرافيل از مالئكه مقّرب پروردگار است و فرشته مأمور حيات و زنده كردن؛ وجود او متام عوامل امكان را كه نياز به «
   بوق او قابلّيت و استعدادى. هاى ملكوتى و معنوى اوست حيات دارند فرا گرفته، و بوق او قدرت اوست و صور او بال

______________________________  
  .سوره زمر 68؛ ذيل آيه 536/ 19: تفسري منونه -)1(

  .297: به سوى جهان ابدى -)2(

  129: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

به او عنايت فرموده است و او را بدين جتهيزات خاص جمّهز منوده و امكان احيا و  -جّل وعال -است كه حضرت ربّ 
ه علمى و قدرت اوست كه در حتت اختيار او بوده و اختيار او در حتت بوق او سرماي. زنده كردن را به او داده است

  .اختيار خداست

دمد و متام  و نيز پس از آن در بوق خاص خود مى. شوند دمد و متام موجودات هالك مى اسرافيل در بوق خاص خود مى
ها و زمني و ما بني آن دو  آمسانبوق او جسم نيست و صورت ندارد، شرقى و غرىب نيست، متام . كند مردگان را زنده مى

ا افاضه شده است بر متام عوامل ِعْلوى و ِسْفلى استيال و  را فرا گرفته و صاحبان چنني قدرتى كه از طرف پروردگار به آ
به لطف عميمت ما را ! خداوندا »1« ».كنند احاطه دارند، و هر حلظه به امر پروردگار خود به مأمورّيت خود عمل مى

  .حقايق قرآنّيه و معارف اهلّيه كه در روايات اهل بيت آمده آگاه گردان و رموز و اسرار دينت را به ما بنمايان نسبت به
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ها  فهم و درك حقايق، اميان و عمل صاحل و طهارت باطن الزم دارد؛ تا جنات از خودّيت صورت نگريد فهم واقّعيت! اهلى
ن و از لباس منّيت عريان ساز، و از صورت و پوست جنات ده، تا به آنچه ما را از خودّيت خود برها! امكان ندارد، اهلى

  .كه بايد دست يابيم توفيق حاصل كنيم

  :سرايد عطار نيشابورى چه زيبا مى

  مبري از خويش تا باقى مباىن
 

  نظر در منظر ساقى مباىن

  مبري از خويش اگر تو َمرد راهى
 

  كه اندر مرگ ياىب هر چه خواهى

  از خويش تا ياىب بقايتمبري 
 

  كه در مردن بياىب كّل غايت

 مبري از خويش و نقش از عشق بردار
 

 طمع از ديد نقش خويش بردار

  

______________________________  
  .138/ 4: معاد شناسى -)1(

  130: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  مبري از خويش تا زنده مباىن
 

  جاوداىنيقني ياىب لقاى 

  مبري اى شيخ پيش از مردن خويش
 

  حجاب صورتت بردار از پيش

  

  )عطار نيشابورى(

  131: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج
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ِيف َأْهِل َمسَاَواِتك َوِجْربِيُل اْألَِمُني َعَلى َوْحِيك اْلُمطَاُع » 4«َوِميَكائِيُل ُذواجلَْاِه ِعْنَدك َواْلَمَكاِن الرَِّفيِع ِمْن طَاَعِتك » 3«[ 
َوالرُّوُح الَِّذي ُهَو ِمْن َأْمرِك َفَصلِّ َعَلْيِهْم » 6«َوالرُّوُح الَِّذي ُهَو َعَلى َمَالِئَكِة احلُُْجِب » 5«اْلَمِكُني َلَدْيك اْلُمَقرَُّب ِعْنَدك 

  ] أَْهِل اْألََمانَِة َعَلى رَِساالِتكِمْن ُسكَّاِن َمسَاَواِتك وَ : َوَعَلى اْلَمَالِئَكِة الَِّذيَن ِمْن ُدوِِمْ 

و جربئيل كه امني بر . اى بلند است و ميكائيل كه نزد تو، صاحب مقام و مرتبه است، و در عرصه طاعتت داراى درجه
اى كه در پيشگاهت ارمجند، و نزد حضرتت مقرب  هايت مورد اطاعت است؛ فرشته وحى توست، و در ميان اهل آمسان

اى، و جاىن است كه از مشرق فرمانت طلوع كرده؛ پس بر مهه آنان  ها گمارده كه بر فرشتگاِن حجابروحى است  . است
هايت هستند، بر  تر از آنانند؛ فرشتگاىن كه ساكنان آمسان و بر فرشتگاىن كه از نظر مرتبه و مقام پايني. درود فرست

  .هايت امينند پيام

   منزلت ميكائيل و جربئيل

ياد كرده و دمشىن با او را در رديف دمشىن با  »1« »ميكال«بقره آيه نود و هشت از ميكائيل به عنوان  قرآن جميد در سوره
  خدا و مالئكه و انبيا قرار داده، و عدّو او

______________________________  
  .98): 2(؛ بقره »ِإنَّ اللََّه َعُدوٌّ لّْلكِفرِينَ َو ِجْربِيَل َوِميَكئَل فَ  َمن َكاَن َعُدوا لّلَِّه َو َمَالِئَكِتِه َو ُرُسِلهِ « -)1(

  132: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .را مّتهم به كفر كرده است

است، و امامت مقام بلندى است كه شايسته آن نيست مگر كسى كه » ميكال«ها و  مؤذِّن اهل آمسان» جربيل« امام آ
  .مقامش باالتر و داراى شرايط جامع باشد

   اوصاف جربئيل در قرآن

  

  :قرآن جميد از جربيل به عنوان روح األمني، رسول كرمي، ذى قّوت، ُمطاع، امني، به ترتيب آيات زير ياد كرده است

قاً ِلَما بـَْنيَ َيَدْيِه   ُقْل َمْن َكاَن َعُدوا جلِِْربِيَل َفِإنَُّه نـَزََّلُه َعَلى   »1« »ِلْلُمْؤِمِننيَ   َوُهدًى َوُبْشَرىقـَْلِبَك ِبِإْذِن الّلِه ُمَصدِّ
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هر كه دمشن : بگو]  آورمي آورد ما با او دمشنيم؛ بنابراين به تو اميان منى چون جربئيل، وحى را براى تو مى: گويند آنان مى[
ده  زيرا او قرآن را به فرمان خدا بر قلب تو نازل كرده است، در حاىل كه تصديق كنن]  دمشن خداست[جريئيل است 

  .هاى پيش از خود و هدايت وبشارت براى مؤمنان است كتاب

  »2« »قـَْلِبَك لَِتُكوَن ِمَن اْلُمنِذرِينَ   َعَلى* نـََزَل ِبِه الرُّوُح اْألَِمنيُ * َوِإنَّهُ َلَتنزِيُل َربِّ اْلَعاَلِمنيَ 

بر قلب تو، تا از بيم * ل كرده است،االمني آن را ناز  كه روح* ترديد اين قرآن، نازل شده پروردگار جهانيان است، و ىب
  .دهندگان باشى

  »3« »ُمطَاٍع َمثَّ أَِمنيٍ * ِذي قـُوٍَّة ِعنَد ِذي اْلَعْرِش َمِكنيٍ * ِإنَُّه َلَقْوُل َرُسوٍل َكِرميٍ 

______________________________  
  .97): 2(بقره  -)1(

  .194 -192): 26(شعراء  -)2(

  .21 -19): 81(تكوير  -)3(

  133: ، ص3  و شرح صحيفه سجاديه، جتفسري

آجنا مورد * نريومندى كه نزد صاحب عرش داراى مقام و منزلت است؛.* اى ارمجند و بزرگوار است كه قرآن كالم فرستاده
  .و امني است]  فرشتگان[اطاعت 

حى، حضرت در اين آيات پنج وصف براى جربيل بيان شده است كه اين اوصاف نشان دهنده عظمت و مقام امني و 
  :جربيل است

  .كه اشاره به ارزش وجودى و مقام واال و جاللت ذات و عظمت و قدر اوست:  رسول كرمي

به خاطر آن است كه براى دريافت قرآن و ابالغ آن قدرت و نريوى عظيمى الزم است و جربيل از جانب حق : ذى قّوة
  .داراى چنان قدرتى بود

  .ى العرش كنايه از مقرَّب بودن جربيل به تقّرب معنوى نزد حضرت حمبوب استيعىن ملك برجسته، ِعْنَد ذِ :  َمكني
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است:  ُمطاع   .اشاره به اين است كه جربيل فرمانرواى فرشتگان و امري آ

ايت امانتدارى را داشت: أمني   .در ابالغ رسالت 

  :به هنگام نزول اين آيات پيامرب بزرگ به جربيل فرمود: در حديثى آمده

  :َعَلْيك َربُّك  أْحَسَن ما أْثىنما 

   ُمطاٍع مثَّ أمني* ذى قـُوٍَّة ِعْنَد ِذى اْلَعْرِش َمكنيٍ 

بُِعْثُت إىل َمَدائن لوٍط َفِهَى أَْرَبُع مدائَن و ىف كّل َمِدينٍة َأْربـَْعماَئِة . أّما قـُّوتى: ، َفما كاَنْت قـُوَُّتك، َوما كاَنْت أمانـَُتك؟ فـََقالَ 
 َوى الذرارىِّ َفَحَمْلتـُُهم ِمَن األرض السُّْفلى َحّىت مسََِع أهُل السماوات أصواَت الدَّجاِج و نـَُباَح الِكالِب ُمثَّ َهَوْيتُ ألٍف ُمقاتٍل سِ 

  »1« .ٍء فـََعَدْوُتهُ إىل غريه ِِنَّ فـََقلَّْبتـُُهنَّ و أّما أمانىت فإّىن َملْ اؤَمْر بشى

______________________________  
؛ تفسري 321/ 6: ؛ الدّر املنثور281/ 10: ؛ جممع البيان ىف تفسري القرآن24، باب 248/ 56: ار األنوارحب -)1(

  .سوره تكوير 20، ذيل آيه 194/ 26: منونه

  134: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

مقام است، صاحب قدرت است، در نزد صاحب عرش داراى قرب و «: خداوند چه نيكو تو را ستوده كه فرموده
اما منونه قدرت من اين  : جربيل در پاسخ گفت. اى از قدرت و امانت خود را بيان كن ، منونه»فرمانروائى دارد، امني است

مأمور نابودى شهرهاى قوم لوط شدم، و آن چهار شهر بود، در هر شهر چهارصد هزار مرد جنگجو وجود داشت : كه
ا، من اين شهر را از ميا ا را جبز فرزندان آ ن برداشتم و به باال بردم تا جائى كه فرشتگان آمسان صداى حيوانات آ

و اما منونه امانت من اين است كه هيچ دستورى به من داده نشده كه از ! شنيدند، سپس به زمني آوردم و زير و رو كردم
  .آن دستور كمرتين ختّطى كرده باشم

   مالئكه ُحُجب

كند كه از امرياملؤمنني عليه السالم سؤال شد از  سندش از زيد بن وهب روايت مى به» خصال«و در » توحيد«صدوق در 
  :حجب، فرمود
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  .هفت حجاب است و ضخامت هر يك پانصد سال راه و بني هر كدام نيز پانصد سال راه: حجب خنست

اند  هزار فرشته هفتاد حجاب است كه ميان هر دوتاشان پانصد سال راه است، دربانان هر حجاب هفتاد: و حجب دوم
  !كه نريوى هر يك برابر نريوى ثقلني است

اند و در هر سراپرده هفتاد هزار فرشته است و ميان هر دو سراپرده پانصد  هاى جاللند كه هفتاد سراپرده آن گاه سرا پرده
بعد از آن سپس سراپرده عّزت است، سپس سراپرده كربيا، سپس سراپرده عظمت، و پس از آن قدس، و . سال راه است

  جربوت، و آن گاه فخر، و سپس نور سپيد، و سپس وحدانيت كه هفتاد

  135: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

على بن ابراهيم قمى به سندش تا رسول خدا صلى اهللا عليه و آله  »1« .هزار سال راه است، سپس حجاب اعالست
  :كند روايت مى

ا و خلقش نود هزار حجاب است نزديكرتين خلق به خدا منم و اسرافيل، و ميان خد: جربيل در شب معراج به من گفت
  :ميان ما و او چهار حجاب است

ابن عباس از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله  »2« .حجاىب از نور، ديگر از ظلمت و حجاىب از ابر و حجاىب از آب
  :كند نقل مى

شيخ صدوق از امام  »3« .هر دو حجاب پانصد سال راه شب معراج به حجب رسيد كه پانصد مشاره بودند، و ميان
  :كند صادق عليه السالم روايت مى

خورشيد يك هفتادم از نور كرسى است، كرسى يك هفتادم از نور عرش و عرش يك هفتادم از نور حجاب و آن يك 
  :كند قل مىضمن تعقيب مناز امرياملؤمنني عليه السالم ن »مصباح املتهّجد« »4« .هفتادم از نور سرت

و از تو خواهم به نام زكّى پاكت نوشته در ُكنه حجبت، ... و از تو خواهم به نور نامت كه بدان آفريدى نور حجابت 
به نامت كه : تا گويد... سپرده در علم غيب نزد خودت بر سدرة املنتهى، و از تو خواهم به نامت نوشته بر سرادق اسرار 

  نوشىت بر
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______________________________  
؛ حبار 109، حديث 401/ 2: ؛ اخلصال، شيخ صدوق3، حديث 38، باب 278: التوحيد، شيخ صدوق -)1(

  .1، حديث 5، باب 39/ 55: األنوار

  .سوره آل عمران 68، ذيل آيه 10/ 2: ؛ تفسري القمى3، حديث 5، باب 42/ 55: حبار األنوار -)2(

  .10، حديث 354: ؛ األماىل، شيخ صدوق4، حديث 5، باب 43/ 55: حبار األنوار -)3(

  .3، حديث 8، باب 108: ؛ التوحيد، شيخ صدوق5، حديث 5، باب 43/ 55: حبار األنوار -)4(

  136: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .حجاب عرشت، و به هر نامى كه در لوح حمفوظ دارى

 چو نّقاش ازل طرح جهان كرد
 

 ان كردحمّبت را چون جان در وى 

 شراب عشق بر آفاق پيمود
 

 جهان را سر بسر لربيز جان كرد

  جهان چون مست شد از باده عشق
 

 ِگلى را دل ز دهلا جان روان كرد

 ها او هر دىل بود ربود از سينه
 

 چو دهلا را ربود آهنگ جان كرد

  

  به ُدردى فيض را خبريد از وى
 

 دواى درد ىب درمان آن كرد

  

  )كاشاىن  فيض(

  :پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود
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هاى وجه او آنچه فرود  براى خداى تبارك و تعاىل هفتاد هزار حجاب از نور و ظلمت است كه اگر برداشته شوند جلوه
است بسوزانند   :در حديث است كه جربيل گفت »2« .آ

ا ن  .زديك شومي، ُسُبحات وجهش ما را بسوزانندبراى خدا در فرود عرش هفتاد حجاب است كه اگر ما به يكى از آ
هاست چيزى پرده بردارى شود، بر هر كه افتد  مفهوم اين روايت اين است كه اگر از انوار خدا كه حمجوب از بنده »3«

  .نابود شود، چنانكه موسى از پرتو آن بيهوش افتاد و كوهها تّكه تّكه شدند

   مالئكه حجب در كالم جملسى

  

  :فرمايد المه جملسى در ذيل اين روايات مىحمّدث خبري، ع

   و حتقيق اين است كه اين اخبار را ظاهرى است و باطىن، و هر دو درست«

______________________________  
  .6، حديث 5، باب 43/ 55: ؛ حبار األنوار293: مصباح املتهّجد -)1(

  .12، حديث 5، باب 44/ 55: حبار األنوار -)2(

  .9، حديث 5، باب 44/ 55: األنوارحبار  -)3(

  137: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .است

ا پرده ها و  ها و حجاب ظاهرش اين است كه خداى سبحان چنانكه عرش و كرسى را با ىب نيازى بدانان آفريده، در بر آ
ا را انباشته كه در  ها و بعضى از انبيا و در شنيد ديگران  ديد فرشتهسرادقاتى آفريده، و از انوار غيبّيه آفريده خود، درون آ

و اختالف مشاره بسا كه از نظر نوع و صنف و شخص . مظهر عظمت و جالل و هيبت و وسعت فيض و رمحتش باشند
ا را نام بردند است و يا اين كه در برخى تعبريات با هم مشاره شدند و يا بعضى از آ   .آ
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ا اين است كه البت ه حجِب مانع از وصول به حق بسيارند، برخى ناشى از نقص نريو و درك آدمى است از و اما باطن آ
است از نقص و درماندگى؛ و اينها حجب ظلمتند و برخى ناشى از . نظر امكان و نياز و حدوث و آنچه به دنبال آ

ر دو حجاب برداشته اند، و حمال است اين ه نورانيت و جتّرد و تقّدس و عظمت و جالل خداست كه حجب نورانيه
اى اين حجب برداشته شوند و آدمى به  آرى، ممكن است تا اندازه. شوند، و اگر از ميان بروند جز ذات حق چيزى مناند

مقام كشف و شهود قلىب برسد، به وسيله بركنارى از صفات شهوانّيه و اخالق حيوانّيه و ختّلق به اخالق ربانّيه از راه 
  .و بررسى علوم حّقه عبادت و رياضت و جماهده

سوزانند، و با ديده يقني كمال  تابند و تشّخص و اراده و شهوت او را مى و در اين صورت انوار جالل اهلى بر بنده مى
يابند، ىب نيازى او و نياز خود را بنگرند، بلكه هسِت عاريه خود را در  نگرند و فنا و ذّل خود رادر مى خدا و بقائش را مى

  .نيست مشارند و توانائى ناچيز خود را در برابر قدرت كامله او هيچ برابر وجود او

ا به كار افتد، خنواهند جز آنچه خدا  بلكه از اراده و قدرت و دانش خود كنار روند و اراده و قدرت و علم حق در آ
كافند، چنانكه امرياملؤمنني و نريوى حق را در تصرف به كار برند، مرده زنده كنند، خورشيد برگردانند، ماه را بش. خواهد

  :عليه السالم فرمود

  138: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .ما قـََلْعُت باَب َخْيَربٍ ِبُقوٍَّة ِجْسمانيٍَّة َبْل بُقوٍَّة َربّانيَّةٍ 

  .من دِر خيرب را به نريوى جسماىن نكندم بلكه به نريوى ربّاىن از جاى درآوردم

  . الّله و بقاء بالّله است كه قابل فهم است و مناىف با اصول دين نيستو اين معناى فناء ىف

شوند، موانعى  هاى نورانّيه كه مانع از وصول بنده به خدا و درك مقام ممكن از معرفت او مى و به عبارت ديگر حجاب
و . ه كليه گناهان استو حجب ظلمانيّ . دهد از قبيل ريا و خودبيىن و ُمسعه و مراء است كه از جهت عبادات دست مى

عامل  »2« ».سوزاند چون اين حجب برداشته شوند خدا در دل بنده جتّلى كند و حمّبت جز او را تا به خودش برسد مى
ماده جهان تكامل است، و هر چيزى در آن به سوى كمال گرايد و نفس آدمى هم كه وابسته به بدن مادى است به 

  :ن رسد و به وجود اشرف پيوندد، و بايد منازل بسيارى به باال رود در دو خبشسوى كمال گرايد تا به سر حّد امكا

ا بگذرد به مقام جترّد رسد و از عامل طبيعت برهد - 1   .منازل مادى كه چون از آ
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  .مراتب عاليه باالتر از آن، كه صعود در مراتب وجود است تا آجنا كه براى ممكن تواناىي بود - 2

از مراتب را مانع و حاجىب است براى رسيدن به مرتبه باالتر، و چون از آن مرتبه باال رود حجاىب را اى  و البته هر مرتبه
اء و شرف و خّرمى دارد، و چون مهه قيود عامل ماده را به كنار زند و به مقام جتّرد  برداشته و به وجود باالترى رسيده كه 

ا حّب دنياست از هاى ظلماىن گذشته و از هر گناهى  رسد از مهه حجاب پاك شده و مهه اخالق پست را كه سرآمد آ
   خود به در كرده، كه فريقني از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله نقل

______________________________  
  .513: ؛ األماىل، شيخ صدوق122، باب 76/ 70: حبار األنوار -)1(

  .5، باب 47/ 55: حبار األنوار -)2(

  139: ، ص3 صحيفه سجاديه، جتفسري و شرح 

  :اند كرده

نيا َرْأُس ُكلِّ َخطيَئةٍ    »1« .ُحبُّ الدُّ

  .دوسىت دنيا، سرآغاز و سرچشمه هر خطاىي است

ايِت وجودند و الطف وادق هستند و نياز به هوش سرشارى  هاى نوراىن قرار دارد كه مراتِب ىب و اينك در برابر حجاب
ا، و    .چه بسا كه سالك در مرتبه پايني مباند و آن را پايان سفر خود پندارددارند براى گذشنت از آ

  :تا خداوند، كه را شايسته داند و به عنايت خود او را از اين منازل به باال كشاند، و اينجاست كه بايد گفت

  »تا يار كه را خواهد و ميلش به كه باشد«

اى بردارد و او را پايدار سازد تا اين راه دشوار را به  ود براى او پردهايت خ هاى ىب تا نور حق در او بتابد و خدا از جلوه
  .سر برساند

  :گويد اى، آن بلبل شوريده گلستان عشق در خطاب به انسان مى اهلى قشمه
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 مهوشى تو اى جان، خيمه زن به باال
 

 جوهرى جمرّد، بگذر از هيوال

 از َچِه طبيعت يوسفا برون شو
 

 عاملى زليخاتا كىن ز ُحسنت 

  روح جاوداىن، ُمهر تن رها كن
 

 ماه مصر عقلى، ُحسن خويش بنما

  ملك تن تو داىن، نيست جاوداىن
 

 مرغ آمساىن، بال عشق بگشا

  شاه ملك عشقى در سرير عّزت
 

 قصر حور عني را از ُرَخت بيارا

  رمز عشق برخوان ازتبارك اللّه
 

 گنج سّر پنهان در تو شد هويدا

  

  )اى مهدى اهلى قمشه(

______________________________  
  .87، حديث 25/ 1: ؛ اخلصال62، حديث 122، باب 90/ 70: حبار األنوار -)1(

  140: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

فـُُتوٌر َوَال َتْشَغُلُهْم َعْن َتْسِبيِحك الشََّهَواُت َوَال يـَْقَطُعُهْم َوالَِّذيَن َال َتْدُخُلُهْم َسْأَمةٌ ِمْن ُدُؤوٍب َوَال ِإْعَياءٌ ِمْن لُُغوٍب َوَال » 7«[ 
شَُّع اْألَْبَصاِر َفَال يـَُروُموَن النََّظَر ِإَلْيك النـََّواِكُس اْألَْذَقاِن الَِّذيَن َقْد َطاَلْت َرغْ » 8«َعْن تـَْعِظيِمك َسْهُو  َبتـُُهْم ِفيَما اْلَغَفَالِت اخلُْ

  ] ْستَـْهتَـُروَن ِبذِْكِر آَالِئك َواْلُمتَـَواِضُعوَن ُدوَن َعَظَمِتك َوَجَالِل ِكْربِيَاِئكَلَدْيك اْلمُ 

ا وارد منى و آنان كه به خاطر كوشش پيوسته و دائم شود، و از هيچ زمحىت، خستگى و سسىت و ناتواىن  شان، مالمت بر آ
ها آنان را از تعظيم به  دارد، و فراموشى ناشى از غفلت ان منىاميال و شهوات، از تسبيحت بازش. كند به آنان راه پيدا منى

از حقارت و . كنند كند، فروهشته ديدگانند؛ بنابراين، نظر كردن به مجال و جالل حضرتت را درخواست منى تو جدا منى
اند و  هايت شيفته به ياد نعمت. شوقشان به آنچه نزد توست، طوالىن شد. اند خوارى، در برابر عظمتت سر به زير افتاده
  .در برابر عظمت و بزرگى كربياييت فروتنند
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   موانع كمال

گريند و خسته و رجنور و درمانده و ضعيف  اين كه مالئكه حق از عبادت و اطاعت و عبودّيت و بندگى ماللت منى
خربى نيست، وجود  روند، به خاطر اين است كه در وجودشان از شهوات شوند و هرگز از مدار عبودّيت بريون منى منى

   آنان

  141: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .نور حمض و ماهّيت آنان ملكوتى خالص است

وىل در وجود انسان، حمض اقتضاى خلقت و آفرينشش و به خاطر اين كه مدتى بايد در دنيا مباند، انواع اميال و غرايز و 
شود و اگر  قل و شرع، و بر اساس تقوا خرج كند از مالئكه برتر مىشهوات قرار دارد كه اگر اين جمموعه را بر مبناى ع

مهار حيات خود را به اختيار شهوات و غرايز بگذارد از عبادت و بندگى حق خسته شده و به تدريج از هر حيواىن 
  .تر خواهد شد پست

بال و اخالل در امور حيات اين مسئله ثابت شده كه فساد و پسىت و شقاوت و بدمسىت و پديدار شدن هرگونه رنج و 
  .انسان معلول پريوى او از شهوات آزاد و غرايز و اميال شيطاىن است

اى  زنند، گاهى خانواده يا جامعه آنان كه دچار شهوات غلط و اميال شيطاىن هستند، تنها به خود و عاقبت خود ضرر منى
زندان آدم را كه استعداد مقام خالفت از حق را دارا كنند و زمينه هالكت و نابودى بسيارى از فر  را نيز دچار فساد مى

  .منايند باشند فراهم مى مى

ُلوا نِْعَمَت اللَِّه ُكْفراً َوَأَحلُّوا قـَْوَمُهْم َداَر اْلبَـَوارِ    »1« »َأَملْ تـََر ِإَىل الَِّذيَن َبدَّ

د را به سراى نابودى و هالكت نعمت خدا را به كفران و ناسپاسى تبديل كردند و قوم خو ] شكر[آيا كساىن را كه 
  .درآوردند، نديدى

اىي مى هاى  نگرند، براى رسيدن به خواسته آنان كه بنده و برده شهواتند و به اميال و غرايز و لذايذ مادى به عنوان هدف 
تعّرض به ناموس ها، كوبيدن انسان و انسانّيت،  نامشروع خود دچار اعمال عجيىب از قبيل استعمار و استثمار كردن ملت

مت، جاسوسى، افشاى سّر، خيانت، خدعه، دغل  ديگران، قتل نفس، دزدى، غارت، چپاول، نفاق، دروغ، غيبت، 
  .گردند مى... بازى و 
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______________________________  
  .28): 14(ابراهيم  -)1(

  142: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

كند و انسان را از چه فيوضات و عناياتى كه در  گاه حيات را دچار چه وضعى مى عرصهشيوع اين مهه مفاسد، فكر كنيد 
  !منايد؟ دنيا و آخرت از جانب حضرت حق براى او مقّرر شده حمروم مى

ْلِفضَِّة َواْخلَْيِل اْلُمَسوََّمِة َواْألَنـَْعاِم َواحلَْْرِث ذِلَك زُيَِّن لِلنَّاِس ُحبُّ الشََّهَواِت ِمَن النَِّساِء َواْلَبِنَني َواْلَقَناِطِري اْلُمَقْنَطَرِة ِمَن الذََّهِب َوا
نـَْيا َوالّلُه ِعْنَدُه ُحْسُن اْلَمآبِ    »1« »َمَتاُع اْحلََياِة الدُّ

از زنان و فرزندان و اموال فراوان از طال و نقره و اسبان نشاندار و ]  كه عبارت است[ها  حمبت و عشق به خواستىن
دنياست؛ و خداست كه ] زودگذرِ [كشت و زراعت، براى مردم آراسته شده است؛ اينها كاالى زندگِى   چهارپايان و

  .بازگشت نيكو نزد اوست

زن، فرزند، مال، مركب سوارى، چهارپاياىن كه : كند هاى حيات دنياست اشاره مى در اين آيه به شش برنامه كه از سرمايه
  .اعتروند، زر  در زراعت و دامدارى به كار مى

   تقوا، راه مبارزه با شهوات

  

دنيا به معناى جاى نزديك و پست و از دست رفتىن است، آنان كه متام مقصد و مقصودشان را مهني شش برنامه قرار 
: از حسن مآب كه در آيات بعد تفسري شده: شوند، و ثانياً  به گناهان و معاصى و مفاسد زيادى دچار مى: دهند، اوًال 

كه دائم آب روان دارد، خلود در نعمت حق، مهسران پاكيزه، رضوان و رضايت حق، به طور حتم حمروم   هاىي جنات و باغ
  .گردند مى

ْم َجنَّاٌت َجتْرِي ِمن َحتِْتَها   ُقْل أَُؤنـَبُِّئُكْم ِخبَْريٍ ِمن ذِلُكْم لِلَِّذيَن اتـََّقْوا ِعنَد َرِِّ

______________________________  
  .14): 3(آل عمران  -)1(



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

 

  143: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »اْألَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوأَْزَواٌج ُمَطهََّرٌة َوِرْضَواٌن ِمَن الّلِه َوالّلُه َبِصٌري بِالِعَبادِ 

رت از اين : بگو اند، در نزد  كردهپرهيزكارى پيشه  ]  در مهه شؤون زندگى[خرب دهم؟ براى آنان كه ] امور[آيا مشا را به 
شت رها جارى است، در آجنا جاودانه]  درختانِ [هاىي است كه از زيِر  پروردگارشان  مهسراىن ]  نيز براى آنان[اند و  آن 

  .پاكيزه و خشنودى و رضايىت از سوى خداست؛ و خدا به بندگان بيناست

زن، فرزند، مال، : ان كه در آن موارد شش گانهنكته جالب توجه آيه باال مسأله باعظمت تقواست، به اين معىن كه آن
كه جنّات و خلود در آن و ازواج ) حسن مآب(مركب، انعام، زراعت، تقواى اهلى پيشه كنند، به عاقبت به خريى عجيىب 

  .رسند مطّهره و رضوان من الّله است، مى

شت حمصول زمحات و رنج در عبادت و اطاعت و بندگى است، و ها و مشّقات انسان  در آيات و روايات وارد شده كه 
  .جهّنم حمصول لذايذ و غرايز و شهوات آزاد از قيد شرع و عقل است

شت  خداوند مهربان مى خواهد بندگانش در طريق مستقيم و در راه به دست آوردن رمحت حق و رسيدن به مغفرت و 
ه خصوص مردم مؤمن در ضاللت و گمراهى و ها و ب عنرب سرشت باشند، وىل تابعان شهوات غلط، عالقه دارند انسان

كند حمصول  اين خواسته سخيف و پست كه جهان و جهانيان را هالك مى. ناداىن و غفلت و شقاوت و پسىت درآيند
  .روان آلوده بردگان شهوت شيطاىن است

  :فرمايد قرآن جميد در اين زمينه مى

  ِذيَن يـَتَِّبُعوَن الشََّهَواِت َأن َمتِيُلواَوالّلهُ يُرِيُد َأن يـَُتوَب َعَلْيُكْم َويُرِيُد الَّ 

______________________________  
  .15): 3(آل عمران  -)1(

  144: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »َمْيًال َعِظيماً 
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در روابط [خواهند مشا  كنند مى خواهد با رمحت و لطفش به مشا توجه كند؛ و آنان كه از شهوات پريوى مى و خدا مى
  .به احنراف بزرگى دچار شويد]  جنسى از حدود و مقّررات حق

كند، وىل اين حمدوديت به  گر چه حالل و حرام حق و حسنات اخالقى و مسائل و معارف ديىن، انسان را حمدود مى
شت و رضوان حق است رخوردار پس اين حمدودّيت از ارزش واالىي ب. قيمت به دست آوردن سالمت دنيا و آخرت و 

بند و بارى و  آيد، وىل ىب ها به دست مى است؛ زيرا حقايق ملكوتّيه و فيوضات ربّانّيه و آخرت آباد از باطن اين حمدوديت
آن راه . اى جز فساد مهه جانبه در شؤون حيات جامعه و حمروميت از عنايات حق ندارد آزادى در شهوات و اميال نتيجه
رهخدا و اين راه شيطان؛ تا مشا ك   :مند هستيد كدام را انتخاب كنيد ه از نور عقل و وجدان 

  »2« »َقْد تـَبَـنيََّ الرُّْشُد ِمَن اْلَغىِّ 

  .روشن و آشكار شده است]  به وسيله قرآن، پيامرب و امامان معصوم[مسلماً راه هدايت از گمراهى 

   سعادت دنيا و آخرت در رهاىي از شهوات

  

اى مشكل  آراستگى به حسنات اخالقى و مقّيد بودن به حالل و حرام، مكروه نفس، برنامهالبته عمل به مقررات دينيه و 
خواهد بايد به اين رنج و سخىت تن دهد كه عنايت و  و سخت است، وىل هر كس سعادت دنيا و آخرت خود را مى

   مشّقىترسد، وىل افتادن در شهوات و پريوى از اميال و لذايذ،  لطف حق از اين راه به انسان مى

______________________________  
  .27): 4(نساء  -)1(

  .256): 2(بقره  -)2(

  145: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .ندارد اما خراب كننده بنياد سالمت دنيا و آخرت و عّلت ظهور جهّنم و عذاب سخت در روز قيامت است

  »1« »َة َواتـَّبَـُعوا الشََّهَواِت َفَسْوَف يـَْلَقْوَن َغّياً َفَخَلَف ِمن بـَْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصََّال 
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گمراهى ] كيفر[شد كه مناز را ضايع كردند و از شهوات پريوى منودند؛ پس ]  آنان[سپس بعد از آنان نسلى جايگزين 
  .خواهند ديد]  كه عذاىب دردناك است[خود را 

  :را تالوت كرد فرمود عجيب است كه رسول با عظمت اسالم هنگامى كه اين آيه

 َخْلٌف يـَْقَرُؤوَن اْلُقْرآَن ال يـَْعُدو َيُكوُن َخْلٌف ِمْن بـَْعِد ِسّتَني َسَنًة أضاُعوا الصَّالَة َواتـَّبَـُعوا الشََّهواِت َفَسْوَف يـَْلَقْوَن َغيّاً، ُمثَّ َيُكونُ 
  »2« .فاِجرٌ ُمْؤِمٌن َوُمناِفٌق وَ : َتراِقيَـُهْم، َويـَْقَرأُ اْلُقْرآَن َثالثَةٌ 

گردند و به زودى نتيجه  كنند و در شهوات غرق مى آيند كه مناز را ضايع مى بعد از شصت سال، افرادى به روى كار مى
خوانند وىل قرآن از گلو و حنجره  آيند كه قرآن را مى و بعد از آنان گروه ديگرى روى كار مى. ضاللت خود را خواهند ديد

مؤمن و منافق و : خوانند قرآن را سه طايفه مى). ز روى ريا و تظاهر و قناعت كردن به الفاظيعىن ا(رود  آنان فراتر منى
  .فاجر

قسمت اول اين روايت منطبق است با زماىن كه يزيد پليد در سال شصت زمام امور مسلمني را غاصبانه به دست گرفت و 
عباس است كه از اسالم به اسم و از قرآن به لفظ،  حادثه كربال را آفريد، و قسمت دوم اين روايت منطبق با دوران بىن

  .قناعت كردند

______________________________  
  .59): 19(مرمي  -)1(

  .374/ 2: ؛ املستدرك على الصحيحني31197، حديث 195/ 11: كنز العمال  -)2(

  146: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

َوَجَهنَُّم َحمُْفوَفةٌ . نَُّة َحمُْفوَفٌة بِاْلَمكارِِه َوالصَّْربِ، َفَمْن َصبَـَر َعَلى اْلَمكارِِه ِىف الدُّنْيا َدَخَل اْجلَنَّةَ اجلَْ : َعْن أىب َجْعَفٍر عليه السالم قال
ا َدَخَل الّنارَ   ِباللَّّذاِت َوالشََّهواِت، َفَمْن أْعطى ِ ا َوَشَهوا َ   »1« .نـَْفَسُه َلذَّ

ها و استقامت در راه دين و صراط مستقيم است، صابر بر مشّقات و  شت حمصول رنج: رمايدف امام باقر عليه السالم مى
شت مى و جهّنم نتيجه لّذات و شهوات غلط است، هر كس خود را در لّذات و . شود عبادات و اخالقيّات وارد 

  .شهوات شيطاىن در اندازد اهل جهّنم است
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ق دارند و در اكثر كتب معتربه حديث آمده كه توضيحى بر آيات قرآن شيعه و سىن بر مضمون اين حديث شريف اتفا
  .جميد است

شت و جهّنم    جايگاه 

شت را آفريد به جربئيل فرمود: در روايت آمده   :چون خداوند مهربان 

شت را و زماىن كه راه رسيدن به . احدى از اين جايگاه رفيع چشم نپوشد! اهلى: آن را ببني، چون ديد عرضه داشت
ترسم   مى! خداوندا: اكنون به آن بنگر، چون نگريست فرياد زد: رنج عبادت و صرب بر شهوات و معاصى قرار داد، فرمود

شت عنرب سرشت نرسد   !كسى به اين حمل باعظمت و اين 

  :بنگر، چون نظر كرد عرضه داشت: چون جهّنم را بيافريد به جربئيل فرمود

اكنون بنگر، : وقىت عذاب پيچيده به شهوت شد و ندا رسيد. جاى سخت و بدى است آيد، كه احدى به اين جا منى
  »2« !ترسم مهه بندگانت به اين جايگاه سخت دچار شوند مى! اهلى: عرضه داشت

______________________________  
  .4، حديث 62، باب 72/ 68: ؛ حبار األنوار7، حديث 89/ 2: الكاىف -)1(

  .62، باب 72/ 68: حبار األنوار -)2(

  147: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

   شهوات و آثار آن در روايات

، َواْلباِطُل َخفيٌف ُحْلٌو، َوُربَّ ساَعِة َشْهَوٍة ُتوِرُث ُحْزناً : ىف َوصايا أىب َذرٍّ قال صلى اهللا عليه و آله ، احلَْقُّ ثَقيٌل ُمرٌّ يا أباَذرٍّ
  »1« .َطويًال 

ابوذر، حق در متام زمينه هايش سنگني و تلخ، و باطل : هايش به ابوذر فرمود اهللا عليه و آله در سفارش رسول خدا صلى
  .آسان و شريين است، چه بسا كه يك ساعت شهوت باعث غّصه طوالىن شود

  »2« .إلَْيِه َحّىت يـَْنزَِع أْو يـَتـُْركَ َمْن أَكَل ما َيْشَتهى، َولَِبَس ما َيْشَتهى، َورَِكَب ما َيْشَتهى، َملْ يـَْنُظِر الّلهُ : َوقالَ 
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هر كس هر چه خبواهد خبورد، هر چه خبواهد بدون قيد شرعى و عقلى بپوشد و هر چه خبواهد : و نيز آن حضرت فرمود
  .سوار شود، خداوند به او نظر لطف و رمحت نكند تا از آن دست بكشد يا به كّلى ترك كند

ْر َو أَْنِذْر أْصحاَبك َعْن ُحبِّ الشََّهواِت، َفإنَّ اْلُمَعلََّقَة : داُودَ   يا ِهشاُم، أْوَحى الّلُه إىل: ىف َوصايَا اْلكاظم عليه السالم َحذِّ
  »3« .قـُُلوبـُُهْم ِبَشَهواِت الدُّنْيا قـُُلوبـُُهْم َحمُْجوبٌَة َعّىن 

ز شيفتگى به شهوات غلط پرهيز و يارانت را ا: خداوند به داود وحى فرستاد: امام كاظم عليه السالم به هشام فرمود
  .هشدار ده، كه قلِب دچار به شهوات دنيا و اميال شيطاىن از عنايات من حمروم، و از انوار مجال من ممنوع است

______________________________  
/ 6: البحار، اجلزء الثاىن، مستدرك سفينة 59/ 2: ؛ جمموعة ورام3، ذيل حديث 4، باب 84/ 74: حبار األنوار -)1(

94.  

  .38: ؛ حتف العقول30، حديث 7، باب 144/ 74: حبار األنوار -)2(

  .397: ؛ حتف العقول4، باب 154/ 1: حبار األنوار -)3(

  148: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .راِكُب الشََّهواِت ال ُتْسَتقاُل َلُه َعثْـرَةٌ : قاَل اجلَْواُد عليه السالم

  .شود آن كه مركىب در راه زندگى جز شهوات ندارد، لغزشى از او اقاله منى: يه السالم فرمودحضرت جواد عل

  »2« .َعُدوَُّه ُمناهُ   َمْن أطاَع َهواُه أعطى: َوقاَل عليه السالم

  .كسى كه پريو هوايش باشد، دمشنش شيطان را به آرزو رسانده است: و نيز آن حضرت عليه السالم فرمود

ا أخاُف َعَلْيُكُم اثـَْنتَـْنيِ : ُمؤمنَني عليه السالمقاَل أمريُالْ    .َو ُطوَل اْألَملِ   اتِّباَع اْهلَوى: إمنَّ

  »3« .َفانَُّه َيُصدُّ َعِن احلَْقِّ، َوأّما طُوُل اْألَمِل فـَيـُْنِسى اْآلِخَرةَ   أّما اتِّباُع اْهلَوى

اما پريوى هوا مشا را از حق باز دارد و . پريوى هوا و درازى آرزو :ترسم از دو چيز بر مشا مى: امرياملؤمنني عليه السالم فرمود
  .گريد درازى آرزو ياد آخرت را از قلب مشا مى
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   تفسري هواى نفس در كالم امام مخيىن

  :گويد خود در شرح حديث باال مى »چهل حديث«  حضرت امام مخيىن در كتاب

در متعلَّق نكند، خواه چيز خوب ممدوحى باشد يا زشت به حسب لغت دوست داشنت و اشتها است، و فرقى » هوا«
مذمومى؛ يا براى آن كه به حسب مقتضاى طبيعت، نفس مايل است به شهوات باطله و هواهاى نفسانّيه، اگر مهار 

  .عقل و شرع نباشد

______________________________  
  .309: ؛ أعالم الدين4، حديث 27، باب 364/ 75: حبار األنوار -)1(

  .309: ؛ اعالم الدين11، حديث 46، باب 78/ 67: حبار األنوار -)2(

  .20972، حديث 81، باب 58/ 16: ؛ وسائل الشيعة3، حديث 335/ 2: الكاىف -)3(

  149: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

جا به معىن منع و َصرف ء به معناى منع و اعراض و َصرف از آن آمده و مهه مناسب است، وىل اين  از شى» صدّ «و 
ما به خواست خدا در ضمن دو مقام به ذكر فساد اين دو خصلت و  . است؛ زيرا كه صّد به معىن اعراض، الزم است

  .طلبيم پردازمي و از خدا توفيق مى كيفيت منع اول ازحق و از ياد بردن دوم آخرت را، مى

از مقصود ما خارج است، مفطور بر توحيد بلكه مجيع عقايد نفس انساىن گر چه به يك معنا كه اكنون ذكر آن : بدان كه
حّقه است، وىل از اول والدت آن در اين نشأه و قدم گذاشنت در اين عامل با متايالت نفسانّيه و شهوات حيوانّيه نشو و 

د است جزو منا كند، مگر كسى كه مؤيَّد ِمن عندالّله باشد و حافظ قدسى وى را حفظ كند، و آن چون از نوادر وجو 
در مقام خود مربهن است كه انسان در اول پيدايش، پس از طّى منازىل، . حساب ما نيايد، ما متعّرض حال نوع هستيم

حيوان ضعيفى است كه جز به قابلّيت انسانّيت امتيازى از ساير حيوانات ندارد، و آن امتياِز قابلّيْت ميزان انسانّيت فعلّيه 
  .نيست

فعل است در ابتداى ورود در اين عامل، و در حتت هيچ ميزان جز شريعت حيوانات كه اداره شهوت پس انسان حيواىن بال
و غضب است نيست، و چون اين اعجوبه دهر، ذات جامع و يا قابل مجعى است، از اين جهت براى اداره آن دو قّوه، 

برد و با مهني سه قّوه   گر نيز به كار مىهاى دي صفات شيطاىن را از قبيل كذب و خديعه و نفاق و منيمه و ساير شيطنت
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كه اصول مفسدات و مهلكات است ترّقى كند، و اينها نيز در او منّو و ترّقى روز افزون منايند، و اگر در حتت تأثري مرّىب 
و معّلمى واقع نشود، پس از رسيدن به حّد رشد و بلوغ، يك حيوان عجيب و غريىب شود كه در هر يك از شؤون مذكوره  

و اگر بر مهني . تر در مقام حيوانّيت و شيطنت شود تر و كامل گوى سبقت از ساير حيوانات و شياطني بربد و از مهه قوى
حال روزگار بر او بگذرد و جز تبعّيت هواى نفس در شؤون ثالثه نكند، هيچ يك از معارف اهلّيه و اخالق فاضله و 

  .فطريّه او نيز خاموش گردد اعمال صاحله در او بروز نكند، بلكه مجيع انوار

  معارف اهلّيه و اخالق و: يعىن -پس متام مراتب حق، از اين سه مقام كه ذكر شد

  150: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

خارج نيست، زير پاى هواهاى نفسانّيه پاميال گردد، و متابعت از متايالت نفسانّيه و  -ملكات فاضله و اعمال صاحله
نّيه نگذارد كه در او، حق به هيچ يك از مراتب جلوه كند، و كدورت و ظلمت هواى نفس متام انوار عقل و مالميات حيوا

اميان را خاموش منايد، و والدت ثانويّه كه والدت انسانّيه است از براى او رخ ندهد و در مهان حال مباند و ممنوع و 
ني حال رحلت كند؛ در آن عامل كه كشف سريره شود خود را مصدود از حّق و حقيقت شود، تا آن كه از اين عامل با مه

هاى  ها و وحشت ها و عذاب جز حيواىن يا شيطاىن نيابد و از انسان و انسانّيت يادى نكند و در آن حال در ظلمت
  .پايان مباند، تا خداى تعاىل چه خواهد ىب

توان فهميد كه ميزان بازماندن  و از اين جا مى. پس اين حال تبعّيت كامل است از هواى نفس كه منع كامل كند از حق
مثًال اگر به واسطه تعليم انبيا و . از حق، متابعت هواى نفس است، و مقدار بازماندن نيز متقّدر شود به مقدار تبعّيت

هم ) شهوت، غضب، شيطنت(تربيت علما و مربّيان، مملكت انسانّيت اين انسان كذائى كه در اول والدت با آن سه قّوه 
ا نيز ترّقى و تكامل مى كردند، در حتت تأثري تربيت واقع شد، كم كم تسليم قّوه مربّيه  آغوش بود و با ترّقى و تكامل او، آ

انبيا و اوليا گرديد، ممكن است چيزى بر او نگذرد جز آن كه قوه كامله انسانّيه كه در او به طريق استعداد و قابلّيت وديعه  
ت پيدا كند و ظهور منايد و متام شؤون و قواى مملكت برگردد به شأن انسانّيت؛ و شيطان به دستش گذاشته شده بود فعليّ 

  :اميان آورد، چنانچه به دست رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله اميان آورد

  »1« .إنَّ َشْيطاىن آَمَن بَِيدى

  .شيطان من، به دست من اميان آورد
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______________________________  
سوره  48، ذيل تفسري آيه 281/ 1: ؛ تفسري ابن عرىب28، ذيل حديث 11، باب 337/ 16: حبار األنوار -)1(

  .انفال، با كمى اختالف

  151: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ى راه و مقام حيوانّيت او تسليم انسانيّتش شود، به طورى كه مركب مرتاض راهوار عامل كمال و ترّقى و بُراق آمسان پيما
وشى ننمايد   .آخرت شود، و ابداً سرخودى نكند و 

و بعد از تسليم شدن شهوت و غضب به مقام عدل و شرع، عدالت در مملكت بروز كند، و حكومت عادله حّقه 
تشكيل شود، كه كاركن در آن و حكمفرماى در آن، حق و قوانني حّقه باشد و قدمى بر خالف حق در آن گذاشته 

  .از باطل و جور عارى و برى گردد نشود و به كّلى

پس مهان طور كه ميزان در منع حق و صّد آن، اتّباع هواى نفس است، ميزان در جلب حق و پيدايش آن، متابعت شرع 
و عقل است، و بني اين دو منزل كه يكى متابعت كامله هواى نفس است و ديگر متابعت مطلقه كامله عقل است، 

طورى كه هر قدمى كه به تبعّيت هواى نفس برداشته شود، به مهان اندازه منع از حق كند و  منازل غري متناهيه است، به
و به عكس هر قدمى كه بر . حجاب از حقيقت شود و از انوار كمال انسانّيت و اسرار وجود آدمّيت حمجوب گردد

  »1« ».ت وجود جلوه كندخالف ميل نفس و هواى آن بردارد، به مهان اندازه رفع حجاب شود و نور حق در مملك

  عجب شورى گرفته گرد عامل
 

  منايد راز در شورم دمادم

 ز حريت خون دهلا سوخت اين جا
 

 ها بر دوخت اين جا كه بايد ديده

  دل عاشق در اين جا كرده بريان
 

  نباشد هيچ كس را َزهره آن

  بگذرى از عشق خامى اگر مى
 

  به نزديك امينان پس متامى

 بگذرى از عشق اين جا مىاگر 
 

 درون دل كجا بيىن مصّفا

  چون بگذرى از عشق ىب اگر مى
 

  تو ماىن دائماً در خاك و در خون
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______________________________  
  .170 -167: چهل حديث -)1(
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  به بوى عشق دائم باش زنده
 

  و بندهحقيقت باش هم سلطان 

  

  )عطار نيشابورى(

   مذّمت هواى نفس در قرآن و روايات

  :خداوند تبارك و تعاىل در مذّمت اتّباع نفس و هواى آن فرمايد

  »1« »َنُسوا يـَْوَم احلَِْسابِ فـَُيِضلََّك َعن َسِبيِل اللَِّه ِإنَّ الَِّذيَن َيِضلُّوَن َعن َسِبيِل اللَِّه َهلُْم َعَذاٌب َشِديٌد ِمبَا   َوَال تـَتَِّبِع اْهلََوى

قرار دادمي؛ پس ميان مردم به حق داورى كن و از هواى ] و مناينده خود[مهانا تو را در زمني جانشني ! اى داود:] و گفتيم[
شوند، چون روز حساب  ترديد كساىن كه از راه خدا منحرف مى ىب. كند نفس پريوى مكن كه تو را از راه خدا منحرف مى

  .اند، عذاىب سخت دارند ش كردهرا فرامو 

  :و در آيه ديگر فرمايد

  »2« »َوَمْن َأَضلُّ ِممَِّن اتـََّبَع َهَواُه ِبَغْريِ ُهدًى ِمَن اللَّهِ 

تر از كسى كه بدون هدايىت از  كنند و گمراه پس اگر پاسخ تو را ندادند بدان كه فقط از هواهاى نفساىن خود پريوى مى
  .كند خود پريوى كند، كيست؟ مسلماً خدا مردم ستمكار را هدايت منى سوى خدا از هواهاى نفساىن

  :سند به حضرت باقر عليه السالم رساند كه »كاىف« در
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َعْبٌد َوِعزَّتى َوَجالىل َوَعَظَمىت وَِكْربيائى َونُورى َوُعُلّوى َوارتِفاِع َمكاىن ال يـُْؤثُِر : يـَُقوُل اللّهُ : قاَل رسوُل الّله صلى اهللا عليه و آله
ا، وََملْ اْؤِتِه ِمْنها إّالَما  َهواُه َعلى   َهواَى إّالَشَتتُّ َعَلْيِه أْمرَُه، َولَبَّْسُت َعَلْيِه ُدنْياُه، َوَشَغْلُت قـَْلَبُه ِ

______________________________  
  .26): 38(ص  -)1(

  .50): 28(قصص  -)2(
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ْرُت َلهُ  َهواُه إّالاْسَتْحَفْظُتُه َمالِئَكىت، وََكفَّْلُت   َوِعزَّتى َوَجالىل َوَعَظَمىت َونُورى َوُعُلّوى َوْارتِفاِع َمكاىن اليـُْؤثُِر َعْبٌد َهواَى َعلى. َقدَّ
نْيا َوِهَى راِغَمةٌ  السَّماواِت َواْألَرضَني ِرْزَقُه، وَُكْنُت َلُه ِمْن َوراِء ِجتاَرِة ُكلِّ تاِجٍر، وأتـَْتهُ    »1« .الدُّ

قسم به عّزت و جالل و عظمت و كربيا و نور و علّو : فرمايد خداى عز و جل مى: رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود
اى هواى خودش را بر هواى من، مگر آن كه به تفرقه اندازم كارش را و در هم منامي  و ارتفاع مقامم كه اختيار نكند بنده

و به . ش را و مشغول سازم به ماّديات قلبش را، و حال آن كه ندهم به او از آن مگر آنچه مقّدر فرمودم براى اودنياي
اى هواى مرا بر هواى خود، مگر آن كه  عّزت و جالل و عظمت و نور و علّو و رفعت مكانتم قسم كه اختيار نكند بنده

به (كّفل روزى او سازم و من باشم از براى او از دنباله جتارت هر تاجر ها و زمني را مت ام سپارم و آمسان او را به مالئكه
  .و بيايد او را دنيا در حاىل كه دليل و منقاد اوست) اين معنا كه من براى او جتارت كنم و روزى او را رسامن

  :از امام صادق عليه السالم است

  »2« .ِللرِّجاِل ِمِن اتِّباِع أْهواِئِهْم َوَحصاِئِد أْلِسَنِتِهمْ   ءٌ أْعدى َشىْ  اْحَذُروا أهواءَُكم َكما َحتَْذُروَن أْعداءَُكْم، فـََليسَ 

تر براى مردم از متابعت هواى نفس  ترسيد، چرا كه چيزى دمشن از هواى نفس خود برتسيد آن چنان كه از دمشنان خود مى
  .و حمصوالت زبان آنان نيست

  او منتهى نشود به جائى و هاى نفس و متنّيات بدان كه خواهش! اى عزيز

______________________________  
  .20511، حديث 32، باب 279/ 15: ؛ وسائل الشيعة2، حديث 335/ 2: الكاىف -)1(
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  .20971، حديث 81، باب 57/ 16: ؛ وسائل الشيعة1، حديث 335/ 2: الكاىف -)2(
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و اگر با يكى از . اگر انسان يك قدم دنبال آن بردارد، جمبور شود پس از آن چند قدم بردارد. سداشتهاى آن به آخر نر 
اگر يك در به روى خواهش نفس باز كىن، البّدى . هواهاى آن مهراهى كند، ناچار شود با چندين متنّاى آن مهراهى منايد

نفس به چندين مفاسد و از آن به هزاران مهالك  يك وقت به واسطه يك متابعت. درهاى بسيارى به روى آن باز مناىي
مبتال شوى، تا آن كه خداى خنواسته در دم آخر مجيع راه حق بر تو مسدود شود، چنانچه خداى تعاىل در نّص كتاب  

از و البته امري مؤمنان و وّىل امر و موال و مرشد و متكّفل هدايت و راهنماى عائله انسانّيت . كرمي از آن خرب داده است
اين خوف دارد و ترسناك است، بلكه روح مكرّم رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله و ائمه هدى عليهم السالم در اضطراب 

  .هاى درخت نبّوت و واليت رخيته شود و خزان گردد و وحشت است كه مبادا برگ

   فراموشى آخرت

سري، و داراى مقصد است و بايد به طرف آن مقصد انسان تا تنّبه پيدا نكند كه مسافر است و الزم است از براى او 
  .ناچار حركت كند، و حصول مقصد ممكن است، عزم براى او حاصل نشود و داراى اراده نگردد

مرياند آن است   شود و اراده و عزم را در انسان مى و بايد دانست كه از موانع بزرگ اين تنّبه كه اسباب نسيان مقصد مى
و اين حال طول . كند براى سري وسيع است، اگر امروز حركت به طرف مقصد نكند فردا مى كه انسان گمان كند وقت

امل و درازى رجا و ظنِّ بقا و اميد حيات و رجاى سعه وقت، انسان را از اصل مقصد كه آخرت است و لزوم سري به 
كند و مقصد از ياد انسان  ش مىدارد و انسان به كّلى آخرت را فرامو  سوى آن و لزوم اخذ رفيق و زاد طريق باز مى

  و خدا نكند كه انسان سفر دور و دراز و پر خطرى در پيش داشته باشد و وقت او تنگ باشد و ِعّده و. رود مى

  155: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

است اگر اين نسيان  و معلوم. ُعّده براى او خيلى الزم باشد، و هيچ نداشته و با مهه وصف از ياد اصل مقصد بريون رود
ّيه نكند و ناچار وقىت سفر پيش آيد بيچاره شود و در آن  حاصل شود، هيچ در فكر زاد و توشه برنيايد و لوازم سفر را 

  .سفر افتاده و در بني راه هالك گردد و راه به جاىي نربد
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   پريوى از شهوات، عّلت هالكت

هند شد مگر وقىت كه راههاى خري و صالح را از دست بدهند و در طريق اى گرفتار خنوا بدون شك هيچ مّلىت به هيچ بليّه
  .شّر و فساد و طغيان و عصيان قرار گريند و به خويشنت ستم كنند

خداوند متعال در هر جاى از كتاب شريفش كه عذاب و هالكت مّلىت را تذّكر داده، جرم آنان را نيز يادآورى كرده است 
  .گردد در اثر اعمال زشت انسان كه معلول تبعّيت از شهوات است، دنيا و آخرتش فاسد مىتا براى مردم روشن گردد كه 

  :فرمايد خداوند در قرآن جميد مى

اْألَْرَض َوِمنـُْهم َمْن َأْغَرقْـَنا ْن َخَسْفَنا ِبِه َفُكّالً َأَخْذنَا ِبَذنِْبِه َفِمنـُْهم َمْن َأْرَسْلَنا َعَلْيِه َحاِصباً َوِمنـُْهم مَّْن َأَخَذْتُه الصَّْيَحُة َوِمنـُْهم مَّ 
  »1« »َوَما َكاَن اللَُّه لَِيْظِلَمُهْم َولِكن َكانُوا انُفَسُهْم َيْظِلُمونَ 

فرستادمي، و بعضى را ] آورد كه با خود ريگ و سنگ مى[پس مهه را به گناهانشان گرفتيم، بر برخى از آنان توفاىن سخت 
مني فرو بردمي، و بعضى را غرق كردمي؛ و خدا بر آن نبود كه به آنان ستم كند، وىل آنان فرياد مرگبار گرفت، و برخى را به ز 
  .بودند كه به خودشان ستم كردند

______________________________  
  .40): 29(عنكبوت  -)1(
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   اهل مدين و پريوى از شهوات

  

اين مّلت وقىت به عذاب خدا گرفتار شدند كه متامشان خائن و متقّلب و بدعمل  . َمْدَين بودندها اهل  از مجله آن مّلت
حّس اخالقى به حّدى در آنان نابود گشته بود  . شد كم فروشى و خيانت در معامالت از صفات بد مشرده منى. گشتند

شيدند، بلكه شخص ناصح را مالمت و ك كردند، اصًال خجالت منى كه وقىت ايشان را درباره كارهاى زشت مالمت مى
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خداوند بزرگ درباره . دانستند منكرات و معاصى را قبيح منى. كردند عيوب خودشان را اصًال درك منى. منودند سرزنش مى
  :فرمايد آنان مى

ُه َوَال تـَنـُْقُصوا اْلِمْكَياَل َواْلِميزَاَن ِإينِّ َأرَاُكم ِخبَْريٍ َوِإينِّ َأَخاُف َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشَعْيباً َقاَل يَا قـَْوِم اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكم ِمْن إِلٍه َغيـْرُ   َوِإَىل 
 »ْفِسِدينَ ْرِض مُ َويَا قـَْوِم أَْوُفوا اْلِمْكَياَل َواْلِميزَاَن ِباْلِقْسِط َوَال تـَْبَخُسوا النَّاَس َأْشَياَءُهْم َوَال تـَْعثـَْوا ِيف اْألَ * َعَلْيُكْم َعَذاَب يـَْوٍم حمُِيطٍ 

»1«  

خدا را بپرستيد، مشا را جز او هيچ معبودى ! 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 

كامل و متام ]  و منصفانه[و اى قوم من، پيمانه و ترازو را عادالنه .* روزى فراگري بيمناكمبينم و بر مشا از عذاب  مى
به حساب نياوريد و در زمني ]  از آنچه كه هست[تر  ارزش مشارتر و كم كم]  هنگام خريدن[بدهيد، و اجناس مردم را 

  .تبهكارانه فتنه و آشوب برپا نكنيد

  :فرمايد و پس از آياتى چند مى

______________________________  
  .85 -84): 11(هود  -)1(
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َنا ُشَعْيباً َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه ِبَرْمحٍَة ِمنَّا َوَأَخَذِت الَِّذيَن َظَلُموا الصَّ    »1« »نيَ ْيَحُة فََأْصَبُحوا ِيف ِديَارِِهْم َجامثِِ َوَلمَّا َجاَء أَْمرُنَا َجنَّيـْ

و هنگامى كه عذاب ما رسيد، شعيب و كساىن را كه با او اميان آورده بودند، با رمحىت از سوى خود جنات دادمي، و كساىن 
  .جان شدند هايشان به رو در افتاده جسمى ىب ستم كردند، فرياد مرگبار فرا گرفت، پس در خانه] به آيات ما[را كه 

و اقوام ديگرى كه به عذاب اهلى دچار شدند، از قماش مّلت مدين بودند و در يك   مّلت نوح، مّلت صاحل، مّلت لوط
كلمه پريو شهوات خويش گشتند، و اين پريوى، آنان را از نظر رمحت حق انداخت و عاقبت به هالكت و عذاب 

  .دچارشان كرد
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. خرت و مرگ و حيات استفرق ميان بندگى حق و بندگى شهوت، فرق ميان نور و ظلمت و حق و باطل و دنيا و آ
پوشد، و بنده حق از هيچ كار مثبت و عمل خريى  بنده و برده شهوت از هيچ ستم و ظلمى و فساد و جنايىت چشم منى

  .ماند بازمنى

   اى در بردگى بشر نسبت به شهوات مقاله

  

  :دهد اى داستان بردگى بشر را نسبت به شهوات چنني توضيح مى جربان خليل در مقاله

  .اند، و در نتيجه اين بندگى، روز با زبوىن و ننگ مهدمند، و شب با اشك و خون دمسازند بنده زندگى مردم«

  .ام بنده سرسپرده و گردن كج و زنداىن زجنريى بوده است هر چه تا به حال ديده

ز غار به كاخ و آمساخنراش ره ام كه ا ها و اقوام را ديده ام كاروان مّلت هر سوى گيىت را گشته و شام و روز زندگى را پژوهيده
   سپرده است، و چشمم تا به حال جز به

______________________________  
  .94): 11(هود  -)1(
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  .اى كه بر آستان بت سائيده بود، نيفتاده است گردىن كه زير بار مخيده و بازواىن كه به زجنري بسته و سينه

ام كه اثر زجنريهاىي كه به دست و پايش آوخيته بوده در   انسان از بابل تا پاريس، و از نينوا تا نيويورك رفته و ديده در پى
كنار رّدپايش بر شن صحرا منودار است، و به گوش خويش از دشت و جنگل و دمن طنني ضّجه و فرياد جگرخراش 

  .ام هاى قرون و اعصار را شنيده نسل

ام كه كارگر، بنده  ام و در برابر هر ختت و قربانگاه و كرسى خطابه ايستاده و ديده ها و معابد در آمده شگاهها و دان به كاخ
دار و سوداگر بنده نظامى، نظامى بنده سياستمدار، سياستمدار بنده شاه، شاه بنده   دار و سوداگر است و سرمايه سرمايه

  .اند مينان سرشته و بر تّلى از مججمه مردگان افراشتهكاهن، و كاهن بنده بت و بت خود خاكى است كه اهر 
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هاى طال بوده و  به كاخ توانگران مقتدر و كلبه فقريان زير دست درآمده و به متاشاى خزائىن كه پر از جواهرات و مشش
  .ام هاىي كه شبح نوميدى و بازدم مرگ، خفقان آورش كرده، ايستاده بيغوله

االن رسم سرسپردگى  مكند فرا مى رسم بندگى را از مادر با شريى كه از پستانش مىام كه راه و  كودكان را ديده گريند، نو
كنند، و زنان در بسرت فرمانربدارى و  آموزند، و جوانان جامه تن سپارى و گردن كجى به تن مى و زبوىن را مهراه الفبا مى

  .غلتند حلقه گوشى مى

هاى  هاى آتن، كليساهاى روم، كوچه رات، مصّب نيل، كوهستان سينا، ميدانهاى آدمى را از كناره گنگ تا ساحل ف نسل
هاى لندن پى گرفتم، مهه جا بندگى را ديدم كه با جاه و عظمت در كاروان پرشكوهى روان است،  قسطنطنيه و آمساخنراش

گاهى . كنند آستانش قرباىن مى نامند و پسران و دخرتان را در اند، گاه آن را خدا مى و مردم به گردش و ُكرنش و شادماىن
  دانند و به پايش شراب و عطر نثار امپراطور مى

  159: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

برند،  ند و در برابرش سجده مى سوزانند، نام قانون بر آن مى دانند و در پيشگاهش خبور مى منايند، زماىن غيب دان مى مى
شان را به خاطرش  ريزند و شهر و آشيانه بندند و خون يكديگر را مى كمر به جنگ مىمشارند و در راهش   پرسىت مى ميهن

آورند،  گذارند، آن را سايه خدا پنداشته سر به فرمانش فرود مى كنند و اسم اين كار را برادرى و مساوات مى ويران مى
  .فشانند ريزند و جان مى كنند و عرق مى امسش را پول و كاسىب گذاشته به خاطرش جان مى

هاى گوناگون دارد، يك بيمارى ازىل و  هاى خمتلف و رنگارنگ، يك واقعّيت است كه جلوه خالصه يك چيز است با نام
شود، عالئم و آثار تازه و عجيىب دارد؛ مرضى كه فرزند با جان گرفنت از پدر به ارث  ابدى است كه هر بار گريبانگري مى

  .دهد دامن نسل جديد انتقال مىگريد و ميكرب آن را نسل قدمي به  مى

  ها انواع بندگى

  

   بندگى چشم بسته[

  :ام انواع زير است هائى كه ديده شگفت انگيزترين بندگى] 



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

 

دارد و سرش را در مقابل آداب و  نوعى از بندگى كه حال شخص را به گذشته نياكانش وابسته مى: بندگى چشم بسته
اى در آن دميده با گور مرمريىن كه پر از  آرد كه روح كهنه اى پديد مى زهآورد و از او جسد تا رسوم اجدادى فرود مى
  »1« .استخوان پوسيده باشد

______________________________  
؛ و »آبَاُؤُهْم َال يـَْعِقُلوَن َشْيئاً َوَال يـَْهَتُدونَ َوِإَذا ِقيَل َهلُُم اتَِّبُعوا َما أَنـَْزَل الّلُه َقاُلوا َبْل نـَتَِّبُع َما أَْلَفيْـَنا َعَلْيِه آبَاَءنَا أََوَلْو َكاَن « -)1(

نه، بلكه از آييىن كه : گويند از آنچه خدا نازل كرده پريوى كنيد، مى: گويند] كه مشرك و كافرند[هنگامى كه به آنان 
يافتند  منى]  به سبب كوردىل حق را[فهميدند و راه  آيا هر چند پدرانشان چيزى منى. كنيم پدرامنان را بر آن يافتيم، پريوى مى

  .170): 2(؛ بقره !]باز هم كوركورانه از آنان پريوى خواهند كرد؟[

  160: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

   بندگى زبان بسته[

  بندد، و تن زن را به بسرت مردى اى است كه گردونه عمر مرد را به دم مهسِر ناسازگارش مى آن بندگى: بندگى زبان بسته] 
  .شان با زندگى رابطه كفش است با پا چسباند، چنانكه رابطه كه از او متنّفر است مى

   بندگى گوش بسته[

دارد، به طورى كه شخصّيتش  مهان كه شخصى را به پريوى از سليقه حميط و مهرنگى با مجاعت وا مى: بندگى گوش بسته] 
  !آميزى از اشيا است انعكاس صداى جامعه و سايه و هم

   ى پاى بستهبندگ[

هاى  مخاند و اراده قدرمتند را تسليم هوس اى كه گردن آدم نريومند را زير فرمان حّقه باند مى بندگى: بندگى پاى بسته] 
گرداند تا مثل عروسك به سرانگشت آنان برقصد و پس از مدتى از حركت باز ايستد  مشىت افتخارجوى شهرت طلب مى
  »1« .و باالخره بشكند و دور رخيته شود

______________________________  
يعاً فـََقاَل الضَُّعَفاءُ ِللَِّذيَن اْسَتْكبَـُروا ِإنَّا ُكنَّا َلُكْم تـََبعاً فـََهْل أَنُتم مُّْغُنو « -)1( ٍء َقاُلوا  َن َعنَّا ِمْن َعَذاِب اللَِّه ِمن َشيَوبـََرُزوا لِلَِّه مجَِ

َنا َأَجزِْعَنا َأْم َصبَـْرنَا َما لََنا ِمن حمَِيصٍ َلو َهَدانَا اللَُّه َهلََديـَْناُكْم سَ    .21): 14(ابراهيم . »َواءٌ َعَليـْ
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ى كه بدون به كار گرفنت عقل، بلكه از روى [شوند؛ پس ناتوانان  مهگى در پيشگاه خدا ظاهر مى]  در عرصه قيامت[و 
]  مكتب[پريِو ]  دنيا بدون درخواست دليل و برهاندر [ما : گويند به مستكربان مى] تقليد كوركورانه پريو مستكربان بودند

اگر : گويند كنيد؟ مى از ما برطرف مى]  به پاداش آن كه از مشا پريوى كردمي[مشا بودمي، آيا امروز چيزى از عذاب خدا را 
هاى  رمايهاكنون مهه س[كردمي،  هدايت كرده بود، مهانا ما هم مشا را هدايت مى]  در صورت داشنت لياقت[خدا ما را 

چه بيتاىب كنيم وچه شكيباىي ورزمي، براى ما يكسان است، ما را هيچ راه  ]  وجودى ما و تالش و كوششمان بر باد رفته
  .گريزى نيست

  161: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

   اى بندگى دورگه[

ناور نيكبخىت به خاكسرت: اى بندگى دورگه]  نشاند، آجنا كه نياز به كنار   روزى مى سيه آن كه كودكان معصوم را از فضاى 
كودكى نشسته و بيچارگى در بغل زبوىن آرميده تا با بدخبىت به جاىن رسند و از آن پس مثل يك جمرم، عمر بگذرانند و 

  .مثل يك مطرود و وازده مبريند

   بندگى جوگندمى[

بازى را  كند، به طورى كه حّقه مفهوم امور را دگرگون مىمنايد و  مهان كه ارزش اشيا و امور را وارونه مى: بندگى جوگندمى] 
  .زرنگى بشمارند، و پرچانگى را داناىي، و ناتواىن را بردبارى و مساملت، و بزدىل را پرهيزكارى

   بندگى ُمَذْبَذبانه[

آنچه در دل دارد به دارد تا بر خالف  لرزاند و از حق گوئى بازمى كه زبان بزدل سست عنصر را مى: بندگى ُمَذْبَذبانه] 
ن شود زبان آرد و در چنگال تريه روزى چون جامه   .اى باشد كه مچاله و 

   بندگى پشت مخاىن[

  .مقيَّد شدن مّلىت با زجنري قوانني و حقوق و رسوم مّلىت ديگر: بندگى پشت مخاىن] 

   بندگى واگريى[

  .شود كه باعث جانشيىن پسر به جاى پدر مى: بندگى واگريى] 
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  162: ، ص3  و شرح صحيفه سجاديه، جتفسري

   بندگى سياه[

  .چسباند گناه، جمرم داغ ننگ مى كه بر پيشاىن سپيد فرزند ىب: بندگى سياه] 

هاست سايه شومش را  و اين مهه كه قرن »1« .»هاست باألخره بندگى بندگى، كه نريوى حمّرك و استمرار دهنده مهه بندگى
اش را در گوش  ش را بر دست و پاى انسان، و جلامش را بر زبان آدمى، و پنبهبر سر بشر، و طناب و غل و زجنري 

ها، و چشم بندش را بر بصريت فرزندان آدم و حّوا قرار داده، معلول پريوى از هواى نفس و افتادن در جلنزار شهوات  نسل
  .است

خّفت و َپسىت و بدمسىت و برداشنت زجنري و  و اين انبيا و اوليا و امامان معصومند كه براى جنات بشر از اين مهه ذّلت و
غل اسارت از دست و پاى عقل و جان انسان، از جانب خدا قيام كردند و خود را براى تأمني سعادت دنيا و آخرت 
مردم به هر آب و آتشى زدند و از هيچ كوششى تا جان دادن در راه حمبوب و معشوقشان كه حضرت رب العزّه است 

  .مضايقه نكردند

   قامات انساىن آزادگان وارستهم

  طريان مرغ ديدى، تو ز پايبند شهوت
 

  به درآى تا ببيىن طريان آدميت

  

  )سعدى شريازى(

ِفْرَعْوَن َوَعَمِلِه َوَجنِِّين ِمَن اْلَقْوِم َوَجنِِّين ِمن َوَضَرَب اللَُّه َمَثًال لِلَِّذيَن آَمُنوا اْمرَأََة ِفْرَعْوَن ِإْذ َقاَلْت َربِّ اْبِن ِيل ِعنَدَك بـَْيتاً ِيف اْجلَنَِّة 
  »2« »الظَّاِلِمنيَ 

  :و خدا براى مؤمنان مهسر فرعون را مثل زده است هنگامى كه گفت

______________________________  
  .125: جامعه برين -)1(
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  .11): 66(حترمي  -)2(

  163: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

شت بنا كن ومرا از فرعون وكردارش رهاىي خبش ومرا از مردم ستمكار جنات  نزد خودت خانه براى من! پروردگارا اى در 
  .ده

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

شت چهار نفر هستند ترين و گرامى شريف   :ترين زنان جهان و 

  .آسيه مهسر فرعون - 1

  .مرمي دخرت عمران - 2

  .خدجيه دخرت خويلد - 3

هاىي كه بايد نامش را به بزرگى ياد كرد و در رديف  از چهره »1« .دخرت حممد بن عبداللَّه صلى اهللا عليه و آلهفاطمه  - 4
  .قهرمانان برجسته عرصه اميان و صرب و مقاومت قرار داد، آسيه دخرت مزاحم مهسر فرعون است

   عظمت و شخصيت آسيه مهسر فرعون

  

منود، از  شايسته خدا بود، او خداى جهان را از روى معرفت و اخالص پرستش مىنظري و برجسته و بنده  وى بانوىي ىب
اميان كاملى كه در خور مقام يك انسان كامل و واقعى است برخوردار بود و از حلاظ تقوا و زهد و پاك دامىن در حميط 

  .نظري بود اى ىب خفقاىن و كفرآميز فرعوىن، منونه

هاى مادى و اجتماعى برخوردار بود، به رنگ حميط درنيامد و تا سر حّد امكان در  عّيتترين موق آسيه، با آن كه از عاىل
  .كرد كوشيد و هرگز افكار و عواطف و عقايد و آراى افراد در او اثر منى تغيري و اصالح حميط مى

بود و هيچ وقت در اين  آسيه اول زىن بود كه به موسى بن عمران عليه السالم اميان آورد و در اميان راستني خود استوار
  .زمينه رنگ نباخت و ترسى به خود راه نداد
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______________________________  
ج البالغه -)1(   .22، حديث 206/ 1: ، اخلصال226/ 10: ابن اىب احلديد: شرح 

  164: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

از ابتداى آفرينش آدم، در حميط ظلم و ستم و در : شود مى به طورى كه از تفاسري و تواريخ و اخبار و ِسَري استفاده
  .تر نيامده است تر و مقاوم خانواده كفر و زندقه زىن مهانند آسيه در اميان و اطمينان و در دوسىت با خدا و رسول، ثابت

رآن از او ستايش كرده و او آسيه، از مجله زنان فرزانه جهان است كه خداوند او را بر زنان عامل امتياز و برترى داده و در ق
شت قرار داده است   .را از سّيدات زنان 

ها اميان و عقيده  آسيه، خنستني زىن است كه اميانش به درجه كمال رسيد و اّول زىن است كه در خانه فرعوِن كافر، سال
  .كرد خود را خمفى نگاه داشت و در پنهاىن خدا را پرستش مى

مهسر حزقيل را به شهادت رساند، آسيه پرده از جلوى ديدگانش برداشته شد و » هماشط«هنگامى كه فرعون ستمگر «
  .برند ديد مالئكه روح ماشطه شهيده را با كمال احرتام و جتليل به آمسان مى

در آن هنگام فرعون بر . ايت افسرده شد اين داستان بر اعتقاد و يقني او افزود و از ستمگرى و ىب عدالىت مهسرش ىب
  .وارد شد و خرب قتل مهسر حزقيل را به وى دادآسيه 

پروا، و بر  واى بر تو اى ستمگر، چقدر مغرورى و ىب: آسيه ديگر تاب مقاومت نياورد و بر فرعون بانگ زد و گفت
  .مهانا به كيفرى سخت گرفتار خواهى شد! افزاىي نازى و هر آن بر گناه خود مى گر خود مى حكومت ظاملانه و سلطه

  مگر تو را نيز جنون عارض شده مثل جنوىن كه بر ماشطه عارض شده بود؟: گفتفرعون  

  .خري، مرا ديوانگى عارض نشده، بلكه اميان آوردم به خدائى كه پروردگار من و مشا و مهه جهان است: آسيه گفت

  داشت دست به يك سياست لّني و از آجناىي كه فرعون آسيه را دوست مى

  165: ، ص3 ه، جتفسري و شرح صحيفه سجادي
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مثل اين كه دخرتت را ديوانگى عارض شده، از او خبواه كه از دين : زيركانه زد و مادر آسيه را احضار كرده، به وى گفت
  .جديد خود دست بردارد

. مادر آسيه جريان را عنوان كرد، وىل سودى نبخشيد و حيله و نرينگ فرعون، او را در دين و آيني خود استوارتر ساخت
. ن مهني كه از اميان او اطالع يافت، دنيا در نظرش تريه و تار شد و از شّدت خشم و غضب مدتى مبهوت ماندفرعو 

اساس  هاى ىب كرد، در حاىل كه آسيه اعتنائى به گفته پيچيد و آسيه را تكليف به قبول ربوبّيت خود مى مهواره به خود مى
ام و اكنون به پروردگار موسى مؤمنم و تو را  من به اسالم گرويده هرگز از آيني حق دست برندارم؛: گفت وى نكرده و مى

  .دامن مشرك مى

از اين جهت قرآن . فرعون به دژخيمان خود دستور داد او را به چهارميخ كشند و وى را به بدترين وضعى شكنجه كنند
  .ناميد» ِذى اْألْوتاد«جميد او را 

هاى دژخيمان فرعوىن يك تنه و قهرمانانه  نظري خود در برابر شكنجه آسيه عنصر شجاعت و استقامت بود و با شهامت ىب
طلبيد و غري  خواست از او مى كرد و هر چه مى ايستاد و كمرتين ترس و وحشىت به خود راه نداد و مهواره توّكل بر خدا مى

  .از حق به احدى تكيه نداشت

و  »1« »ر ضربات شكنجه ددمنشان فرعوىن به شهادت رسيدفرعون او را مهى عذاب كرد، تا اين كه آسيه قهرمان، زير با
  .از دروازه شهادت، به مقامات عاىل اهلى و انساىن و به منازل معنوى و عرفاىن نايل شد

  ام از دست من آنچه هست به عشق تو داده
 

  كه منتهاى مرادم توىي از آنچه كه هست

 به دوسىت توام گر به پاى دار برند
 

  بدارم تو را ز دامان دستمن آن نَيم كه 

  حمّبت تو نه امروز كرده جا به دمل
 

  كه من به روى تو عاشق شدم به روز الست

  

______________________________  
  .275 -272/ 2: ، به نقل از رياحني الشريعة68/ 3: زنان قهرمان -)1(
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  اميدوار شدمبه شادماىن جاويد 
 

  دمل چو از مهه بربيد و با غمت پيوست

 كجا من از تو توامن بريد رشته مهر
 

  كه عشق، تار وجود مرا به زلف تو بست

  

  به حمفلى كه تو باشى به باده حاجت نيست
 

  كه هر كه چشم تو بيند خراب گردد و مست

 صغري ِگرد جهان گشت در پى دلدار
 

  و ز پاى نشسترسيد بر سر كوى تو 

  

  )صغري(
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َفَصلِّ » 10» «ُسْبَحاَنك َما َعَبْدنَاك َحقَّ ِعَباَدِتك«َوالَِّذيَن يـَُقولُوَن ِإَذا َنَظُروا ِإَىل َجَهنََّم تـَْزِفُر َعَلى َأْهِل َمْعِصَيِتك » 9«[ 
َوقـََباِئِل » 11«ِإَىل ُرُسِلك َواْلُمْؤمتَِِنَني َعَلى َوْحِيك  َعَلْيِهْم َوَعَلى الرَّْوَحانِيَِّني ِمْن َمَالِئَكِتك َوَأْهِل الزُّْلَفِة ِعْنَدك َوُمحَّاِل اْلَغْيبِ 

» 12« ُبطُوَن َأْطَباِق َمسَاَواِتك اْلَمَالِئَكِة الَِّذيَن اْخَتَصْصتَـُهْم لِنَـْفِسك َوأَْغنَـْيتَـُهْم َعِن الطََّعاِم َوالشَّرَاِب ِبتَـْقِديِسك َوَأْسَكْنتَـُهمْ 
  ] ا ِإَذا نـََزَل اْألَْمُر ِبَتَماِم َوْعِدكَوالَِّذيَن َعَلى أَْرَجاِئهَ 

كنان  و آن دسته از فرشتگاىن كه چون به جانب جهّنم بنگرند، و آن را بر متخّلفان از دستورهايت خروشان و عربده
نيز ما تو را چنانكه سزاوار توست بندگى نكردمي؛ پس بر آنان درود فرست، و . منزّه و پاكى! خدايا: گويند ببينند، مى

درود فرست بر روحانيون از فرشتگانت و اهل رتبه و منزلت در پيشگاهت و حامالن پيام غيب، به سوى رسوالنت، و 
اى، در سايه تقديست، از خوراك و آشاميدن  امينان بر وحيت و اصناف فرشتگاىن كه آنان را به خود اختصاص داده

  .اى ن فرمودههايت، ساك اى، و در اندرون طبقات آمسان نياز كرده ىب

  .ها گماشته شوند ات نازل شود، به اطراف آمسان و درود بر آنان كه چون فرمانت به اجنام وعده
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   فرشتگان در حظرية القدس

  :از امرياملؤمنني عليه السالم روايت شده

ا را َرْوحانّيون مى، در آن فرشت»حظرية القدس«در آمسان هفتم جاىي است به نام  گويند، چون شب  گاىن هستند كه آ
گذرند جز  دهد، پس بر مسجدى منى طلبند، خداوند به آنان اجازه مى قدر شود از پروردگار براى آمدن به دنيا اجازه مى

شان به او بركت و منايند و از اي شوند جز آن كه براى او دعا مى خوانند، و در راه با كسى روبرو منى آن كه در آن مناز مى
  »1« .رسد نيكى مى

______________________________  
  .43/ 2: رياض السالكني -)1(
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ِبِه َحِفيَفُة السََّحاِب  َوالَِّذي ِبَصْوِت َزْجرِِه ُيْسَمُع َزَجُل الرُُّعوِد َوِإَذا َسَبَحتْ » 14«َوُخزَّاِن اْلَمَطِر َوَزَواِجِر السََّحاِب » 13«[ 
 َواْلُموَكَِّلَني َوُمَشيِِّعي الثـَّْلِج َواْلبَـَرِد َواْهلَاِبِطَني َمَع َقْطِر اْلَمَطِر ِإَذا نـََزَل َواْلُقوَّاِم َعَلى َخزَاِئِن الرِّيَاحِ » 15«اْلَتَمَعْت َصَواِعُق اْلبـُُروِق 

  ]رَّفْـتَـُهْم َمَثاِقيَل اْلِمَياِه وََكْيَل َما َحتِْويِه َلَواِعُج اْألَْمطَاِر َوَعَواِجلَُهاَوالَِّذيَن عَ » 16«ِباْجلَِباِل َفَال تـَُزوُل 

شود، و  اى كه به صداى فريادش، غّرش رعدها شنيده مى داران باران و حركت دهندگان ابر و فرشته و درود بر خزانه
  .هاى برق درخشيدن گريد ، شعلههنگامى كه ابر خروشان به وسيله او به حركىت شتابانه درآيد

و درود بر . كنند، و فرشتگاىن كه مهراه قطره باران، چون ببارد، فرود آيند و درود بر فرشتگاىن كه برف و تگرگ را بدرقه مى
ه روند، و درود بر آنان ك اند؛ بنابراين از جا در منى ها گماشته شده هاى بادند، و آنان كه بر كوه آنان كه سرپرست خزينه

ا شناسانده هاى سيل ها، و اندازه باران وزن آب   .اى آسا، و رگبارهاى مرتاكم را به آ

   باران، ابر، تگرگ، رعد و برق، باد، كوه

گاه با  در مجالت زيباى باال سخن از باران و ابر و رعد و برق و برف و تگرگ و باد و كوه است، كه هر يك در عرصه
   شتگان اجنامعظمت حيات وظايفى را با كمك فر 
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ا از سر زمني كم شود به حيات موجودات زنده و حّىت به حيات خود زمني خامته داده  مى دهند، و اگر سايه يكى از آ
  .شود مى

ا كتاىب جدا م خواهد، در اين  ىباران و ابر و رعد و برق و برف و تگرگ و باد در رابطه بامهند، و شرح هر يك از آ
كنم، و مشا را براى درك مسائل عمده و مفّصل  نوشتار با كمك آيات و روايات به توضيح خمتصرى از اين حقايق اكتفا مى

  .دهم ها به كتب علمى ارجاع مى اين واقعيت

بش خورشيد بر باران كه در لطافت و شرييىن و منافع آن خالف نيست از ابر است، و ابر حمصول خبار و خبار حمصول تا
  .سطح درياها، و اين مهه به توسط فرشتگان و عمل فرشتگان هم به اذن حضرت رّب العزّه است

   ابر و باران در قرآن

  

  :شود اى از آن آيات اشاره مى قرآن جميد در زمينه باران و ابر و باد، آيات فراواىن دارد كه به گوشه

  »1« »فََأْخرََج ِبِه ِمَن الثََّمرَاِت ِرْزقاً َلُكمْ َوأَنـَْزَل ِمَن اْلسََّماِء َماًء 

  .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 

َا  َوَبثَّ ِفيَها ِمن ُكلِّ َدابٍَّة َوَتْصرِيِف الرِّيَاِح َوالسََّحاِب اْلُمَسخَِّر بـَْنيَ َوَما أَنـَْزَل الّلُه ِمَن السَّماِء ِمن َماٍء َفَأْحَيا ِبِه اْألَْرَض بـَْعَد َمْوِ
  »2« »السَّماِء َواْألَْرِض َآليَاٍت ِلَقْوٍم يـَْعِقُلونَ 

ى ا اش زنده ساخته و در آن از هر نوع جنبنده و باراىن كه خدا از آمسان نازل كرده و به وسيله آن زمني را پس از مردگى
   پراكنده كرده و گرداندن

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

  .164): 2(بقره  -)2(
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  .انديشند براى گروهى كه مى] از توحيد، ربوبّيت و قدرت خدا[هاىي است  بادها و ابِر مسّخر ميان آمسان و زمني، نشانه

شود، ابر  رسد، ابر مى رود و به طبقات سردسري مى شود، خبار باال مى زمني در اثر حرارت خورشيد خبار مىهاى روى  آب«
دانند كه اگر حرارت خورشيد به  شود، آيا اين را هم مى دانند كه اگر باران بر زمني نبارد چه مى مهه مى. شود هم باران مى

  .واهد بودهاى روى زمني نرسد باراىن خن اندازه كاىف به آب

رود نتواند  اگر خبارى كه باال مى. ها جورى بودند كه براى تبخري احتياج به حرارت شديدترى داشتند باراىن نبود اگر آب
شد و ابر  رسيد جورى بود كه بسته منى اگر خبار كه به طبقات سردسري مى. خود را به طبقات سردسري برساند باراىن نبود

  .گرديد، باراىن نبود منى

كرد و به سوى خود  اگر جاذبه زمني قطرات باران را جذب منى. رسيدند، باراىن نبود ماندند و منى ر ابرها ناقص مىاگ
  .بودند باراىن نبود و اگر صدها علل ديگر كه در وجود باران دخيل هستند منى. كشيد، باراىن نبود منى

ديگرى، و گردش ابر به وسيله باد عنايت فوق هاى روى زمني لطفى است از او، ابر شدن خبارها لطف  تبخري آب
فته است. ترى العاده   .پس در فرود آمدن باران صدها لطف 

! ريزد، شريين است آب درياها شور است، وىل باراىن كه از ابر ساخته شده از خبار آب دريا فرو مى: از عجايب اين كه
  .هاى شريين و گواراى زمني از آب شور پيدا شده است متام آب

هاى شريين از اين  دهند، و مهه باران حدوداً دو هفتم كره زمني خشكى است و بقّيه آن را درياهاى شور تشكيل مى
  .باشد هاى شور مى آب

ها فرستاده  هاى درياها را تقطري كرده و آب شرييىن براى سلسله گياهان و سلسله جانوران و انسان وجود مقّدس او آب
  .است

  172: ، ص3 جاديه، جتفسري و شرح صحيفه س

دستگاه تقطري آب درياها مانند دستگاه تقطري بشر كوچك نيست اين دستگاه تقطري آن قدر بزرگ است كه مهه درياها 
  .گريند در آن جاى مى
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دستگاه تقطري آب دريا . باشد نه ساخته دست انسان كه از زير، حرارت ببيند دستگاه تقطري آب درياها ساخته او مى
  .بيند شده كه از رو حرارت مى جورى ساخته

رود،  گردد، خبار باال مى كند، آب خبار مى هاى درياها را گرم مى باشد آب خورشيدى كه هزاران بار از كره زمني بزرگرت مى
ناور تكثيف مى رود، باد در باال رفنت خبار كمك مى باز هم باال مى شود، ابر  كند، خبار كه باال رفت در آن جّو 

  !گردد مى

گردد، زمني زنده  ها روان مى شود، جوى بارد، رودها جارى مى شود و مى كند و نزديك زمني اشباع مى ابر حركت مى
  .گسرتاند كند و فرش زمّردين مى شود، ديباى سبز بر تن مى مى

شود،   ها پيدا مىدهد، در اثر آن چشمه سار  رود، منابع و خمازن زيرزميىن تشكيل مى خبشى ديگر از باران به زمني فرود مى
  .گردد كاريزها آماده مى

ها  اى از اين آب شود، قطره گردد، جريان سابق تكرار مى خبشى ديگر از آب باران به وسيله رودها دوباره به درياها باز مى
ره برمى رود، چون يا انسان در اثر تقطري به هوا منى شود  ا خبار مىمكد، ي دارند، يا زمني مى ها و جانورها و گياهان از آن 

  .گردد و يا به دريا بازمى

شود،  شود، باران جوى مى شود، ابر باران مى شود، خبار ابر مى دريا خبار مى: كند آب پيوسته اين مسافرت دوره را طى مى
  .تا وقىت كه او خبواهد اين گردش ادامه خواهد داشت. گردد شود، رود دريا مى جوى رود مى

  :آرى »1« ».باشد؟ هرگز قادر به اين تقطري عظيم مىشعور ناتوان  آيا ماده ىب

   ِإنَّ ِىف َخْلِق السَّمَو ِت َو اْألَْرِض َو اْخِتلِف الَّْيِل َو النـََّهاِر َواْلُفْلِك الَِّىت 

______________________________  
  .45: هاىي از او نشانه -)1(
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َا َجتِْرى ِىف  َو َبثَّ ِفيَها ِمن ُكّل َدآبٍَّة َو اْلَبْحِر ِمبَا يَنَفُع النَّاَس َو َمآ أَنَزَل اللَّهُ ِمَن السََّمآِء ِمن مَّآٍء َفَأْحَيا ِبِه اْألَْرَض بـَْعَد َمْوِ
  »1« »ْعِقُلونَ َتْصرِيِف الرّيِح َوالسََّحاِب اْلُمَسخَِّر بـَْنيَ السََّمآِء َو اْألَْرِض َألَيٍت لَّقْوٍم يَـ 
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به ] با جاجبا كردن مسافر و كاال[هاىي كه در درياها  ها و زمني و رفت و آمد شب و روز و كشىت ترديد در آفرينش آمسان ىب
اش زنده ساخته و در آن از هر  سود مردم روانند و باراىن كه خدا از آمسان نازل كرده و به وسيله آن زمني را پس از مردگى

از توحيد، ربوبّيت و [هاىي است  راكنده كرده و گرداندن بادها و ابِر مسّخر ميان آمسان و زمني، نشانهاى پ نوع جنبنده
  .انديشند براى گروهى كه مى] قدرت خدا

ها به آياتى از كتاب  در اين زمينه. آب باران هم شريين است، هم گوارا و هم در باريدن به زمني داراى اندازه معّني است
  :دحق توّجه كني

  »2« »َلْو َنَشاءُ َجَعْلَناُه ُأَجاجاً فـََلْوَال َتْشُكُرونَ * َءأَنُتْم أَنـَْزْلُتُمُوُه ِمَن اْلُمْزِن أَْم َحنُْن اْلُمنزِلُونَ * أَفـََرأَيـُْتُم اْلَماَء الَِّذي َتْشرَبُونَ 

اگر خبواهيم آن را تلخ * امي؟ يا ما فرود آورندهايد  زا فرود آورده آيا مشا آن را از ابر باران* نوشيد، به من خرب دهيد آىب كه مى
  كنيد؟ گردانيم، پس چرا سپاس گزارى منى مى

  »3« »َوأْسَقْيناُكْم ماًء ُفراتاً 

  .و مشا را آىب گوارا نوشاندمي

   َذهاٍب ِبهِ   َوأنـْزَْلنا ِمَن السَّماِء ماًء ِبَقَدٍر َفأْسَكّناُه ِىف اْألْرِض َوإنّا َعلى

______________________________  
  .164): 2(بقره  -)1(

  .70 -68): 56(واقعه  -)2(

  .27): 77(مرسالت  -)3(

  174: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »َلقاِدُرونَ 

  .ترديد به از بني بردن آن كامًال توامنندمي و از آمسان، آىب به اندازه نازل كردمي و آن را در زمني جاى دادمي؛ و ىب

   زمنيآب و 



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

 

اگر متام قشر . طبقه نفوذ پذير، و طبقه نفوذ ناپذير: دانيم قشر روئني زمني از دو طبقه كامًال خمتلف تشكيل يافته مى«
شد و  رفتند و بعد از يك باران ممتد مهه جا خشك مى هاى باران فوراً در اعماق زمني فرو مى زمني نفوذپذير بود، آب

  .اى آب پيدا نبود قطره

ماندند، آلوده و متعفن  هاى باران در سطح زمني مى قشر زمني طبقه نفوذ ناپذير مهچون گل ُرس بود متام آب و اگر متام
  .شد كردند، و اين آىب كه مايه حيات است مايه مرگ انسان مى شدند و عرصه زمني را بر انسان تنگ مى مى

ا در زمني فرو روند و در منطقه وىل خداوند مهربان قشر باال را نفوذپذير و قشر زيرين را نفوذ ناپ ذير قرار داده تا آ
ها مورد استفاده واقع شوند ىب آن كه  ها و قنات ها، چاه نفوذپذير مهار شوند و ذخريه گردند، و بعداً از طريق چشمه

  .بگندند و توليد مزامحت كنند، يا آلودگى پيدا كنند

كنيم، ممكن است از  كشيم و با نوشيدن آن جان تازه پيدا مى ىاين آب گوارائى را كه ما امروز از چاه عميق بريون م
قطرات باراىن باشد كه هزاران سال قبل از ابرها نازل شده و در اعماق زمني براى امروز ذخريه گشته است، ىب آن كه فاسد 

  .شود

______________________________  
  .18): 23(مؤمنون  -)1(

  175: ص ،3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ترين مايه حيات او را آب قرار داد، منابع بسيار مهّمى براى ذخريه  به هر حال كسى كه انسان را براى زندگى آفريده و مهم
  »1« ».ها را در آن ذخريه كرده است اين ماّده حياتى قبل از او آفريده و آب

 آن كه از دوست جبز دوست تقاضا دارد
 

 داردجا  الف عشق ار بزند دعوى ىب

 نازم آن شوخ كه از غمزه و طّنازى و ناز
 

 دلربى را مهه اسباب مهّيا دارد

  در غم سلسله موى تو اى ليلى جان
 

 مهچو جمنون دل ما خيمه به صحرا دارد

 نكشد نيم نفس عشق تو پاى از سر ما
 

 اين خود از غايت لطفى است كه با ما دارد
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  دامنم پرگهر از چشمه چشم است مدام
 

 نازم اين چشمه كه ترجيح به دريا دارد

  چرخ را عشق درآورده به گردش، يارم
 

 تا به ثريّا دارد  زير فرمان ز َثرى

 مهه اجزاى جهان جاذب و جمذوب مهند
 

 راسىت كارگه صنع متاشا دارد

  

   آب و احياى زمني

  »2« »ِبِه بـَْلَدًة َمْيتاً َكذِلَك ُختَْرُجونَ َوالَِّذي نـَزََّل ِمَن السَّماِء َماًء ِبَقَدٍر َفأَنَشْرنَا 

] درقيامت از گورها[گونه  مهني] و[و آن كه از آمسان آىب به اندازه نازل كرد، پس به وسيله آن سرزميىن مرده را زنده كردمي، 
  .شويد بريون آورده مى

ا تبديل به زيان مى افتاد، هر كوى و برزن را  ها راه مى رديد، سيالبگ باران و برف اگر بيشرت از اندازه بود، مهه سودهاى آ
  .ماند، نه دهى و نه باغى و نه بوستاىن برد، نه شهرى مى شست و مى كرد، درختان و گياهان را مى ويران مى

رتين مؤّسسه توليد حشرات هاى بسيار در مجيع مناطق پيدا مى مرداب    شد و 

______________________________  
  .217/ 14: منونهتفسري  -)1(

  .11): 43(زخرف  -)2(

  176: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

پوشاند كه  گِل و الى، آن قدر زمني را مى. گذاردند اى در روى زمني باقى منى هاى اين مؤّسسه، زنده فرآورده. گرديد مى
رفتند  جانوران كه مى. شدند ود مىشد، كم كم مهگى ناب براى جانوران جائى يافت منى. ديگر قابل كشت و زرع نبود

  .ها در دنبالشان بودند انسان
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باشد؟ آيا هزارها سال به اين روش  آيا تشخيص مقدار احتياج زمني به باران و دادن مهان مقدار به زمينيان، نشانه او منى
  !باشد؟ ادامه دادن نشانه او، نشانه حكمت او، نشانه دانش او و نشانه قدرت او منى

هاى زير زمني كمرت  هاى روى زمني در اثر تبخري از آب آب. شد ان و برف كمرت بود، ذخاير آىب زمني بسيار كم مىاگر بار 
شد،  گرديد، سال به سال خشكساىل بيشرت مى ها تبديل مى شد و به جوى گرديد، رودهاى عظيمى ديگر يافت منى مى
ره  رفت قدر پائني مى شد، يا آن هاى زيرزميىن يا متام مى آب   .بردارى نبود كه ديگر قابل 

شد، زندگى بر جانداران  شد خشك مى روييد، و آنچه روييده مى گرفت، ديگر گياهى منى قحطى سراسر جهان را مى
وىل لطف و مهرباىن او نگذارده است كه چنني شود، باران و . شتابيد گشت و مرگ به استقبال آنان مى بسيار سخت مى
  .احتياج زمينيان داده استبرف را به اندازه 

  .بارد هاى متناوب بر آن مى بارد، بلكه براى ختفيف حرارت خورشيد باران باران نه تنها بر زمني مى

  :به يك حديث بسيار مهم از حضرت باقر عليه السالم و صورتى از آخرين حتقيقات علمى بشر توّجه كنيد

  :كند جابر از حضرت باقر عليه السالم روايت مى

اعمال نيك خود را كامل و متام منائيد، و بر ! اى اهل خري: كند يكى فرياد مى: شيد بر آيد و با او چهار فرشته باشندخور 
  .مشاست بشارت به سعادت ابد

  از زشت كارى دست بداريد و حول آن كمرت! اى اهل شر: ديگرى گويد

  177: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

و . كنند مزيد نعمت و به اهل خبل، تلف و نابودى بده به مردم نيكوكار كه انفاق مى! روردگاراپ: سومى صدا كند. بگرديد
با  »1« .شد كند و اگر چنان نبود زمني از شّدت حرارت سوخته و برافروخته مى پاشى مى فرشته چهارم خورشيد را آب

كزش حدود هفتاد ميليون درجه است، توجه به اين كه سطح خارجى خورشيد حمكوم به چند هزار درجه حرارت و مر 
هاى جهان  ترين سوخت توانيم به خوىب حدس بزنيم كه طبعاً سوخت اين خبارى حمّريالعقول نيز الزم است پر استقامت مى

هاى جهان يعىن هيدروژن و در  ترين امت باشد كه هر چه در آخرين درجه بسوزد بدان تبديل شود، و اين ماده قاعدًة ساده
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كند و به  تر گردد اجياد حرارت بيشرتى مى ها هر اندازه مشتعل هليوم است، و اين سوخت مانند ساير سوخت درجه دوم
  .شود مهني نسبت عمرش نيز كمرت مى

هاى متناوىب كه بر  باران. براى جلوگريى از اين دو حادثه بايسىت آب به كمك آن آمده و از حرارت ونقصانش بكاهد
در جريان است توسط تلسكوپ نيز ديده شده، چنانكه دونالد منزل منّجم شهري آمريكاىي در  چهره خورشيد على الدوام 

  :كنفرانس منّجمان اظهار داشت

هاى شديدى است كه على الدوام  اختالف اشكاىل كه در تّكه هاىي در چهره خورشيد منودار است به عّلت باريدن باران
رفته بود نشان داد و منايندگان منّجمان در آن مشاهده كردند كه باراىن سپس فيلمى را كه از خورشيد گ. بارد بر آن مى

  »2« .بارد سخت از ارتفاع هشتاد هزار كيلومرت بر خورشيد مى

______________________________  
  .1، حديث 42/ 4: ؛ الكاىف2، حديث 9، باب 143/ 55: حبار األنوار -)1(

  .297: رآنزمني و آمسان و ستارگان از نظر ق -)2(

  178: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  تفسري

  »ء نبات كل شى

  »1« »ءٍ  َوُهَو الَِّذي أَنَزَل ِمَن السَّماِء َماًء َفَأْخَرْجَنا ِبِه نـََباَت ُكلِّ َشيْ «

  .روياندمي]  از زمني[و اوست كه از آمسان آىب فرستاد، و به وسيله آن گياهان گوناگون را 

  :اند دو احتمال ذكر كرده» ء نبات كّل شى«تفسري مفسران در «

خنست اين كه منظور از آن انواع و اصناف گياهاىن است كه مهه با يك آب آبيارى و از يك زمني و يك نوع خاك پرورش 
و و اين از عجايب آفرينش است كه چگونه اين مهه انواع گياهان با آن خواّص كامًال متفاوت و گاهى متضاد . يابند مى

  !يابند؟ اشكال گوناگون و خمتلف مهه در يك زمني و با يك آب پرورش مى
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و ديگر اين كه منظور، گياهان مورد نياز هر چيزى است، يعىن هر يك از پرندگان و چهارپايان و حشرات و حيوانات دريا 
ره   .اى از اين گياهان دارند و صحرا 

مورد نياز مهه را تأمني كرده است، و اين يك شاهكار عجيب و  و جالب اين كه خداوند از يك زمني و يك آب، غذاى
يه كنند ها و مزاج بزرگ است كه ىف املثل از يك ماّده معني در آشپزخانه هزاران نوع غذا براى انواع سليقه   .ها 

يار كوچكى كه يابند، بلكه گياهان بس ها از بركت آب باران پرورش مى نه تنها گياهان صحرا و خشكى: تر اين كه جالب
  .كنند هاى باران رشد مى رويند و خوراك عمده ماهيان درياست از پرتو نور آفتاب و دانه الى امواج آب درياها مى در البه

: گفت كنم يكى از ساكنان جزاير خليج فارس كه از كمبود صيد شكايت داشت در مورد بيان عّلت آن مى فراموش منى
هاى باران در دريا حّىت بيش از  بوده، و او معتقد بود اثر حياتبخش دانه كمبود صيد ماهى به خاطر خشكساىل

  »2« .هاست خشكى

______________________________  
  .99): 6(انعام  -)1(

  .سوره انعام 99، ذيل آيه 370 -369/ 5: تفسري منونه -)2(

  179: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

   ابر در قرآن

  »1« »السَّحاَب الثِّقالَ َويـُْنِشُئ 

  .آورد بار را پديد مى و ابرهاى سنگني

  »2« »ْعضٍ َأْو َكظُُلَماٍت ِيف َحبٍْر جلُِّيٍّ يـَْغَشاهُ َمْوٌج مِّن فـَْوِقِه َمْوٌج ِمن فـَْوِقِه َسَحاٌب ظُُلَماٌت بـَْعُضَها فـَْوَق بَـ 

پوشاند، و باالى آن موجى ديگر  مهواره موجى آن را مى هاىي است در درياىي بسيار عميق كه مانند تاريكى]  اعمالشان[يا 
  .هاىي است برخى باالى برخى ديگر است، و بر فراز آن ابرى است، تاريكى
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آمده به معناى ابرى است باران زا، و با توجه به اين كه ابرهاى » لسان العرب«بايد توجه داشت كه سحاب چنانكه در 
  .باشند عموًال تريه و تارتر مىباران زا غالباً ابرهاى مرتاكمند م

ِإَذا أَقـَلَّْت َسَحاباً ِثَقاًال ُسْقَناُه لِبَـَلٍد َميٍِّت فََأنـَْزْلَنا ِبِه اْلَماَء َفَأْخَرْجَنا ِبِه ِمن ُكلِّ   َوُهَو الَِّذي يـُْرِسُل الرِّيَاَح ُبْشراً بـَْنيَ َيَدْي َرْمحَِتِه َحىتَّ 
  »3« »الثََّمرَاتِ 

فرستد تا هنگامى كه ابرهاى سنگني بار را بردارند،  رمحتش به عنوان مژده دهنده مى]  بارانِ [ا را پيشاپيِش و اوست كه باده
]  از زمني[كنيم و به وسيله باران از هر نوع ميوه  رانيم، پس به وسيله آن باران نازل مى آن را به سوى سرزميىن مرده مى

  .آورمي بريون مى

______________________________  
  .12): 13(رعد  -)1(

  .40): 24(نور  -)2(

  .57): 7(اعراف  -)3(

  180: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

   تگرگ در قرآن

َويـُنَـزُِّل ِمَن السَّماِء ِمن ِجَباٍل ِفيَها ِمن ِخَالِلِه  َأَملْ تـََر َأنَّ اللََّه يـُْزِجي َسَحاباً ُمثَّ يـَُؤلُِّف بـَيـَْنُه ُمثَّ َجيَْعُلُه رَُكاماً فـَتَـَرى اْلَوْدَق َخيْرُُج ِمنْ 
  »1« »بـَْرٍد فـَُيِصيُب ِبِه َمن َيَشاءُ َوَيْصرُِفُه َعن َمن َيَشاءُ َيَكاُد َسَنا بـَْرِقِه يَْذَهُب ِباْألَْبَصارِ 

كند، سپس آن را انبوه و  آن پيوند برقرار مى]  اجزاى[راند، آن گاه ميان  مى]  به آرامى[اى كه خدا ابرى را  آيا ندانسته
زده است،  هاىي كه در آن ابر يخ آيد، و از آمسان از كوه الى آن بريون مى بيىن كه باران از البه سازد، پس مى مرتاكم مى

كند، نزديك است  رساند، و از هر كه خبواهد برطرف مى ريزد، پس آسيب آن را به هر كه خبواهد مى تگرگى فرو مى
  .ها را كور كند درخشندگى برقش ديده
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شود، آن چنان آتشى از  ابرهاىي كه در حقيقت از ذرّات آب تشكيل شده است به هنگامى كه حامل نريوى برق مى«
اين . لرزاند كند و گاه مهه جا را مى ها را از صداى خود پر مى ها را خريه و رعدش گوش جهد كه برقش چشم درونش مى

  .انگيز است راسىت شگفت الى اين خبار لطيف نريوى عظيم در البه

ا مى. هاى ابر در وسط آمسان به راسىت شبيه كوهها هستند توده نگرمي صافند، اما كساىن كه با  گر چه از طرف پائني به آ
ها و  اند كه ابرها از آن سو به كوهها و درّه اند غالباً با چشم خود اين منظره را ديده هواپيما بر فراز ابرها حركت كرده

مانند كه در روى زمني است و به تعبري ديگر سطح باالى ابرها هرگز صاف نيست و مهانند  هاىي مى ا و بلندىه پسىت
ا مناسب است سطح زمني داراى نامهوارى   .هاى فراوان است، از اين نظر اطالق نام جبال بر آ

______________________________  
  .43): 24(نور  -)1(
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هاى  توان اين نكته دقيق را افزود كه به عقيده دانشمندان تكّون تگرگ در آمسان به اين طريق است كه دانه بر اين سخن مى
هاى   زند، سپس طوفان كند و يخ مى شود و در قسمت فوقاىن هوا به جبهه سردى برخورد مى باران از ابر جدا مى

ها به داخل  كند و بار ديگر اين دانه ها را جمّدداً به باال پرتاب مى ماست گاهى اين دانهاى كه در آن منطقه حكمفر  كوبنده
بندد، و گاهى اين  نشيند كه به هنگام جدا شدن از ابر جمّدداً يخ مى رود و اليه ديگرى از آب به روى آن مى ابرها فرو مى

اى درشت شود كه ديگر  نشيند تا تگرگ به اندازه مى اى روى آن شود و هر زمان اليه تازه موضوع چندين بار تكرار مى
آيد، و يا اين كه طوفان فرو  گريد و فرود مى طوفان نتواند آن را به باال پرتاب كند، اينجاست كه راه زمني را به پيش مى

  .كند نشيند و بدون مانع به طرف زمني حركت مى مى

فته است روشن در اين» لجبا«اى كه در كلمه  با توجه به اين مطلب، نكته علمى شود؛ زيرا به وجود آمدن  تر مى جا 
هاى ابر مرتاكم گردند، تا هنگامى كه طوفان دانه يخ زده  پذير است كه توده هاى درشت و سنگني در صورتى امكان تگرگ

هاى ابر  توده جا است كه كند مقدار بيشرتى آب به خود جذب منايد، و اين تنها در آن تگرگ را به ميان آن پرتاب مى
  .اى براى تكّون تگرگ شود بسان كوههاى مرتفع در جهت باال قرار گريد و منبع قابل مالحظه

  :خوانيم كه خالصه آن چنني است در اين جا حتليل ديگرى از بعضى از نويسندگان مى
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ر كوههاىي كه در آن نوعى از يخ كند و يا به تعبري ديگ در آيات مورد حبث، ابرهاى بلند صرحياً به كوههاىي از يخ اشاره مى
وجود دارد و اين بسيار جالب است؛ زيرا بعد از اخرتاع هواپيما و امكان پروازهاى بلند كه ديد دانش بشر را وسعت 

ا صادق  خبشيد، دانشمندان به ابرهاىي متشّكل و مستور از سوزن هاى يخ رسيدند كه درست عنوان كوههاىي از يخ بر آ
   جيب است كه يكى از دانشمندانو باز هم ع. است

  182: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ا به عنوان كوههاى ابر، يا كوههاىي از برف ياد كرده است و به . شوروى در تشريح ابرهاى رگبارى طوفاىن چندين بار از آ
  »1« ».شود كه به راسىت در آمسان كوههاىي از يخ وجود دارد اين ترتيب روشن مى

   و برق در قرآنرعد 

َوُيَسبُِّح الرَّْعُد ِحبَْمِدِه َواْلَمَالِئَكُة ِمْن ِخيَفِتِه َويـُْرِسُل الصََّواِعَق * ُهَو الَِّذي يُرِيُكُم اْلبَـْرَق َخْوفاً َوَطَمعاً َويُنِشُئ السََّحاَب الثـَِّقالَ 
َا َمن َيَشاءُ َوُهْم ُجيَاِدلُوَن ِيف اللَِّه َوُهَو شَ    »2« »ِديُد اْلِمَحالِ فـَُيِصيُب ِ

بار را  دهد، و ابرهاى سنگني كه مايه ترس و اميد است، به مشا نشان مى] هاى ابر جهنده را از ميان قطعه[اوست كه برق 
ها را  ، و صاعقه]گويند تسبيح مى[گويد و فرشتگان نيز از بيمش  و رعد، مهراه با ستايش خدا تسبيح مى.* آورد پديد مى

با مشاهده اين مهه آثار قدرت كه صادر [رساند، در حاىل كه اينان  وسيله آن به هر كس خبواهد آسيب مىفرستد و به  مى
] ايت و داراِى قدرتى ىب[كنند در صورتى كه خدا  درباره خدا جمادله و ستيز مى]  شده از خداى يكتاست، باز هم

  .سخت كيفر است

خيزد گاهى مشا را به  انگيز رعد كه از آن بر مى و صداى رعبكند  ها را خريه مى از يك سو شعاع درخشانش چشم
ا كه در بيابان وحشت مى ها زندگى  اندازد، و ترس و اضطراب از خطرات آتش سوزى ناشى از آن خمصوصاً براى آ

  .دهد كنند و يا از آن عبور دارند آنان را آزار مى مى

   آيد و تشنه كامان بيابان را آب مىاما از آجنا كه غالباً مهراه با رگبارهاىي به وجود 

______________________________  
  .141 -140: سوره نور، به نقل از كتاب باد و باران در قرآن 43، ذيل آيه 504/ 14: تفسري منونه -)1(

  .13 -12): 13(رعد  -)2(
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ا را به اميد و طمع مى اب مىخبشد و درختان و زراعت را سري  زالىل مى كشاند، و در ميان اين بيم و اميد حلظات  كند، آ
  .گذرانند حّساسى را مى

به هم ) مثبت و منفى(هاى خمتلف  دانيم از نظر علمى پيدايش برق به خاطر آن است كه دو قطعه ابر با الكرتيسته مى
ا نيز جرّقه عظيمى اجياد كرده و به  نزديكى، جرقّه مىشوند و درست مهانند سر دو سيم برق كه به هنگام  نزديك مى زند آ

  .شوند اصطالح ختليه الكرتيكى مى

شود صداى خفيفى دارند، در عوض صداى جرّقه  هاى كوچكى كه از سر دو سيم در برابر چشم ما آشكار مى اگر جرقّه
آورد، و هر گاه  ديد است كه رعد را به وجود مىآمساىن برق به خاطر گسرتش ابر و باال بودن ميزان الكرتيسته به قدرى ش

اى در ميان زمني و  قطعه ابرى كه داراى الكرتيسته مثبت است به زمني كه مهيشه الكرتيسته منفى دارد نزديك شود، جرقّه
  .گويند مى» صاعقه«شود كه آن را  ابر اجياد مى

هاى مرتفعى است كه به اصطالح نوك اين سيم را  نقطهو خطرناك بودنش به مهني دليل است كه يك سر آن زمني و 
دهد، حّىت يك انسان در يك بيابان ممكن است عمًال تبديل به نوك اين سيم منفى شود و درست جرّقه  تشكيل مى

و نيز به مهني دليل است كه به هنگام رعد و . وحشتناكى بر سر او فرود آيد و در يك حلظه كوتاه تبديل به خاكسرت شود
  .ها بايد فوراً به كنار درخت يا ديوار يا كوه يا هر نقطه مرتفعى پناه برد و يا در گوداىل دراز كشيد رق در بيابانب

   فوايد رعد و برق

  

شود با اكتشافات علمى روز ثابت شده كه فوايد و  به هر حال برق كه از نظر بعضى شايد شوخى طبيعت حمسوب مى
  :شود سه قسمت آن اشاره مى بركات فراواىن دارد كه ذيًال به

  ها معموًال حرارت فوق العاده زياد، گاه در حدود پانزده هزار برق :آبيارى - 1
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كنند، و اين حرارت كاىف است كه مقدار زيادى از هواى اطراف را بسوزاند و در نتيجه، فشار  درجه سانىت گراد توليد مى
شود و  بارند، و به مهني دليل غالباً متعاقب جهش برق رگبارهاىي شروع مى دانيم در فشار كم، ابرها مى ، و مىهوا كم شود

  .رو برق در واقع يكى از وظايفش آبيارى است از اين. ريزند هاى درشت باران فرو مى دانه

شوند و  اكسيژن اضاىف تركيب مى شود قطرات باران با مقدارى به هنگامى كه برق آن حرارتش آشكار مى :مسپاشى - 2
هاست، و به مهني  دانيم آب اكسيژنه يكى از آثارش كشنت ميكرب و مى. كنند آب سنگني يعىن آب اكسيژنه اجياد مى

بارد،  ها مى اين قطرات آب اكسيژنه هنگامى كه بر زمني. رود ها به كار مى جهت در مصارف طّىب براى شستشوى زخم
ا مى گياهى را از ميان مى  هاى ختم آفات و بيمارى هر سال كه : اند كند، و به مهني جهت گفته برد و مسپاشى خوىب از آ

  .رعد و برق كم باشد آفات گياهى بيشرت است

كند، به  قطرات باران كه بر اثر برق و حرارت شديد و تركيب، يك حالت اسيد كربىن پيدا مى :تغذيه و كود رساىن - 3
ا يك نوع كود مؤثّر گياهى مى نيهنگام پاشيده شدن بر زم   .شوند سازد و گياهان از اين طريق تغذيه مى ها و تركيب با آ

  :اند بعضى از دانشمندان گفته

آيد دهها ميليون تن است كه رقم فوق  هاى آمسان در كره زمني به وجود مى مقدار كودى كه در طّى سال از جمموع برق
  .باشد العاده باالىي مى

كند،  خاصّيت طبيعت چقدر پربار و پربركت است، هم آبيارى مى بينيم مهني پديده ظاهراً پيش پا افتاده و ىب بنابراين مى
و اين منونه كوچكى از اسرار شگرف و پردامنه عامل هسىت است كه رهنمون روشىن بر . منايد و هم تغذيه هم مسپاشى مى

  .مسأله خداشناسى است

   ممكن است مجله

  185: ، ص3 صحيفه سجاديه، جتفسري و شرح 

  »1« »َويـُْنِشُئ السَّحاَب الثِّقالَ 

  .آورد بار را پديد مى و ابرهاى سنگني
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هاى پرپشت باران  كه در آخر آيه فوق آمده، ارتباط با مهني خاصّيت برق داشته باشد كه ابرها را سنگني بار از دانه
  .سازد مى

  :فرمايد هرگز جدا نيست و مىپردازد كه از برق  آيه بعد به صداى رعد مى

آرى، اين صداى پرطنني جهان طبيعت كه ضرب املثل، در عظمت صوت است از . »گويد رعد، تسبيح و محد خدا مى«
اى دارند،  باشد و هر دو در خدمت يك هدف هستند و خدمات پرارزش و حساب شده آجنا كه توأم با پديده برق مى

ري ديگر رعد زبان گوياى برق است، كه حكايت از نظام آفرينش و عظمت خالق و به تعب. گويد عمًال تسبيح خدا مى
  .كند مى

اى دارند، مهگى از پاكى حق و منزّه بودن او  ذرّات اين عامل هسىت كه مهه اسرارآميزند و نظام بسيار دقيق و حساب شده
  .دهند ىگويند و مهگى از قدرت و علم و حكمت او خرب م از هر گونه عيب و نقص سخن مى

اند كه متام ذرّات اين جهان براى خود نوعى از عقل و شعور دارند و از روى مهني  اين احتمال را نيز مجعى از فالسفه داده
كنند، نه تنها با زبان حال و حكايت كردن وجودشان از وجود خدا، بلكه با  عقل و شعور، تسبيح و تقديس خدا مى

  .ستايند زبان قال نيز او را مى

  .فرشتگان نيز از ترس و خشيت خدا به تسبيح او مشغولند مهگى

  .»رساند فرستد و به هر كس كه خبواهد به وسيله آن آسيب مى ها را مى خداوند صاعقه«: فرمايد در دنباله آيه مى

نه زمني و آمسان،   وىل با مشاهده آيات عظمت پروردگار در عامل آفرينش، در 

______________________________  
  .12): 13(رعد  -)1(

  186: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ا و با كوچكى و حقارت قدرت انسان در برابر حوادث، حىت در برابر يك  در گياهان و درختان و رعد و برق و مانند آ
انتها و  ند قدرتى ىبخيزند، در حاىل كه خداو  خربان درباره خدا به جمادله و ستيز برمى جرقه آمساىن باز هم گروهى از ىب

  »2« .»1« »َوُهَو َشِديُد اِلمَحالِ  جمازاتى دردناك و كيفرى سخت دارد،
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   باد در قرآن

منل  -»6« 48فرقان  - »5« 45كهف   -»4« 22حجر  -»3« 57قرآن جميد در زمينه باد در آيات سوره اعراف 
  ، مسائل بسيار»10« 5جاثيه  -»9« 9فاطر  - »8« 48تا  46روم  -»7« 63

______________________________  
  .13): 13(رعد  -)1(

  .سوره رعد 12؛ ذيل آيه 153 -149/ 10: تفسري منونه -)2(

َنا ِبِه اْلَماَء َفَأْخَرْجَنا ِبِه ِإَذا أَقـَلَّْت َسَحاباً ثَِقاًال ُسْقَناُه لِبَـَلٍد َميٍِّت فََأنـْزَلْ   َوُهَو الَِّذي يـُْرِسُل الرِّيَاَح ُبْشراً بـَْنيَ َيَدْي َرْمحَِتِه َحىتَّ « -)3(
رمحتش به عنوان مژده دهنده ]  بارانِ [؛ و اوست كه بادها را پيشاپيِش »َلَعلَُّكْم َتَذكَُّرونَ   ِمن ُكلِّ الَّثَمرَاِت َكذِلَك ُخنْرُِج اْلَمْوَتى

رانيم، پس به وسيله آن باران نازل  ه مىفرستد تا هنگامى كه ابرهاى سنگني بار را بردارند، آن را به سوى سرزميىن مرد مى
از [اين گونه ]  در روز قيامت[مردگان را نيز ] و[آورمي  بريون مى]  از زمني[كنيم و به وسيله باران از هر نوع ميوه  مى

اراده [ر و يادآور تا متذكّ ]  ها را مثل زدمي باد، ابر، باران، زمني، روييدن گياهان و انواع ميوه[آورمي،  بريون مى] البالى گورها
  .شويد] ايت خدا و قدرت ىب

؛ و بادها را باردار كننده فرستادمي، و »َوَأْرَسْلَنا الرِّيَاَح َلَواِقَح فَأَنزَْلَنا ِمَن السَّماِء َماًء َفَأْسَقيـَْناُكُموهُ َوَما أَنُتْم َلُه ِخبَازِِننيَ « -)4(
  .ساختيم و مشا ذخريه كننده آن نيستيد از آمسان آىب نازل كردمي و مشا را با آن سرياب

 َهِشيماً َتْذُروُه الرِّيَاُح وََكاَن اللَُّه َواْضِرْب َهلُم َمَثَل احلََْياِة الدُّنـَْيا َكَماٍء أَنزَْلَناُه ِمَن السَّماِء فَاْختَـَلَط ِبِه نـََباُت اْألَْرِض فََأْصَبحَ « -)5(
مانند آىب است كه آن را ]  در سرعت زوال و ناپايدارى[گى دنيا را براى آنان وصف كن كه ؛ و زند »ٍء ُمْقَتِدراً  ُكلِّ َشيْ    َعَلى

و طراوت و سرسبزى [برويد، ]  به طور انبوه و در هم پيچيده[از آمسان نازل كنيم، پس گياه زمني به وسيله آن 
آن را به هر سو پراكنده كنند؛ و خدا  خشك و ريز ريز شود كه بادها]  در مدتى كوتاه[آن گاه ] انگيزى پديد آورد شگفت

  .بر هر كارى تواناست

]  باران[؛ و اوست كه بادها را پيشاپيش »َوُهَو الَِّذي َأْرَسَل الرِّيَاَح ُبْشراً بـَْنيَ َيَدْي َرْمحَِتِه َوأَنَزْلَنا ِمَن السَّماِء َماًء َطُهوراً « -)6(
  .آمسان آىب پاك و پاك كننده نازل كردميرمحتش به عنوان مژده دهنده باران فرستاد، و از 

؛ »َع اللَِّه تـََعاَىل اللَِّه َعمَّا ُيْشرُِكونَ َأمَّن يـَْهِديُكْم ِيف ظُُلَماِت اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر َوَمن يـُْرِسُل الرِّيَاَح ُبْشرَاً بـَْنيَ َيَدْي َرْمحَِتِه أَِإلهٌ مَّ « -)7(
رتند[ ] ها به وسيله ستارگان و ديگر نشانه[هاى خشكى و دريا  آن كه مشا را در تاريكىيا ] آيا آن شريكان انتخاىب مشا 



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

 

فرستد؟ آيا با خدا معبودى ديگر هست  رسان مى رمحتش بادها را مژده]  باران[و كيست كه پيشاپيش ! كند؟ راهنماىي مى
  .دهند مى خدا برتر است از آنچه براى او شريك قرار!] كه شريك در قدرت و ربوبيت او باشد؟[

* تَـُغوا ِمن َفْضِلِه َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ َوِمْن آيَاِتِه َأن يـُْرِسَل الرِّيَاَح ُمَبشِّرَاٍت َولُِيِذيَقُكم ِمن رَّْمحَِتِه َولَِتْجِرَي اْلُفْلُك بَِأْمرِِه َولَِتبْ « -)8(
َنا َنْصُر اْلُمْؤِمِننيَ قـَْوِمِهْم َفَجاءُ   َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ِمن قـَْبِلَك ُرُسًال ِإَىل  اللَّهُ * وُهم ِباْلبَـيـَِّناِت فَانتـََقْمَنا ِمَن الَِّذيَن َأْجَرُموا وََكاَن َحّقاً َعَليـْ

ْن ِخَالِلِه َفِإَذا َأَصاَب ِبِه َمن َق َخيْرُُج مِ الَِّذي يـُْرِسُل الرِّيَاَح فـَُتِثُري َسَحاباً فـَيَْبُسُطهُ ِيف السَّماِء َكْيَف َيَشاءُ َوَجيَْعُلُه ِكَسفاً فـَتَـَرى اْلَودْ 
فرستد، و  او اين است كه بادها را مژده دهنده مى]  قدرت و ربوبيت[هاى  ؛ و از نشانه»َيَشاءُ ِمْن ِعَباِدِه ِإَذا ُهْم َيْسَتْبِشُرونَ 

كت كنند، و نيز براى اين كه به فرمان او حر ] به وسيله بادها[ها  رمحتش را به مشا بچشاند، و تا كشىت]  باران[تا خبشى از 
و به راسىت پيش از تو پيامرباىن را به سوى قومشان فرستادمي  .* از رزق و روزى او جبوييد، و باشد كه مشا سپاس گزارى كنيد

؛ و ] و مؤمنان را يارى دادمي[كه براى آنان داليل روشن آوردند، سپس ما از آنان كه مرتكب گناه شدند، انتقام گرفتيم 
انگيزد، پس آن را در آمسان آن گونه   فرستد تا ابرى را برمى خداست كه بادها را مى.* مؤمنان حّقى بر عهده ماستيارى 

الى آن بريون  بيىن كه از البه آورد، پس باران را مى هاى خمتلف در مى گسرتاند و به صورت خبش خبش و پاره كه خبواهد مى
  .شوند رساند، آن گاه شادمان و خوشحال مى خبواهد مى آيد و چون آن را به هركس از بندگانش كه مى

َا َكذِلَك النُُّشورُ   َواللَُّه الَِّذي َأْرَسَل الرِّيَاَح فـَتُِثُري َسَحاباً َفُسْقَناُه ِإَىل « -)9( َنا ِبِه اْألَْرَض بـَْعَد َمْوِ ؛ خداست  »بـََلٍد مَّيٍِّت َفَأْحيَـيـْ
اش به وسيله آن  يزند، پس ما آن را به سوى سرزمني مرده راندمي و زمني را پس از مردگىكه بادها را فرستاد تا ابرى را برانگ

  .گونه است زنده كردمي؛ زنده شدن مردگان هم اين

َا َوَتْصرِيِف الرِّيَاِح آيَاٌت ِلَقْوٍم َواْخِتَالِف اللَّْيِل َوالنـََّهاِر َوَما أَنَزَل اللَُّه ِمَن السَّماِء ِمن رِْزٍق َفَأْحَيا ِبِه اْألَْرَض بـَْعَد « -)10( َمْوِ
از آمسان نازل كرده و به وسيله آن ]  چون باران و برف[؛ و در رفت و آمد شب و روز و آنچه را از رزق و روزى »يـَْعِقُلونَ 

كنند،  ل مىبراى مردمى كه تعقّ ]  از سوىي به سوىي[اش زنده كرده است، و در گرداندن بادها  زمني را پس از مردگى
  .هاىي است نشانه
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  .كند كند و به خصوص از باد به عنوان بشارت دهنده رمحت اهلى ياد مى مهمى را عنوان مى

 داند، و از آن به قرآن جميد، باد را َمركب ابر، عامل بارور كننده گياهان، و گاهى جرميه جرم جمرمان و عذاب اهلى مى
   ها در سطح عنوان حركت دهنده كشىت
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خواهد كه در برابر اين عظمت عظيم اهلى به اداى شكر حضرت رّب العزّه برخيزد، كه  كند، و از انسان مى درياها ياد مى
  .منافع باد خيلى بيش از اين است

   تفسريى بر آيه شريفه

  »1« »َعلَُّكْم َتْشُكُرونَ ِسَل الرِّيَاَح ُمَبشِّرَاٍت َولُِيِذيَقُكم ِمن رَّْمحَِتِه َولَِتْجرَِي اْلُفْلُك بَِأْمرِِه َولَِتْبتَـُغوا ِمن َفْضِلِه َولَ َوِمْن آيَاِتِه َأن يـُرْ 

ش را به مشا رمحت]  باران[فرستد، و تا خبشى از  او اين است كه بادها را مژده دهنده مى]  قدرت و ربوبيت[هاى  و از نشانه
به فرمان او حركت كنند، و نيز براى اين كه از رزق و روزى او جبوييد، و باشد  ] به وسيله بادها[ها  بچشاند، و تا كشىت

  .كه مشا سپاس گزارى كنيد

 هاى پيوندند و به سوى سرزمني كنند، قطعات پراكنده ابر را با خود برداشته به هم مى بادها در پيشاپيش باران حركت مى
پوشانند و با دگرگون ساخنت درجه حرارت جّو، ابرها را آماده ريزش باران  برند، صفحه آمسان را مى خشك و تشنه مى

  .كنند مى

  .هاى فراوان ديگرى نيز با خود دارند حمدود به مهني حقيقت نيست، چرا كه بادها بشارت  ُمَبشِّراتٍ   البته مجله

  .نندك بادها گرما و سرماى هوا را تعديل مى

  .كنند ها را در فضاى بزرگ مستهلك كرده و هوا را تصفيه مى بادها عفونت

  .گريند كاهند و جلو آفتاب سوختگى را مى ها و گياهان مى بادها از فشار حرارت خورشيد روى برگ

   ها به ارمغان هاى درختان را براى انسان بادها اكسيژن توليد شده به وسيله برگ

______________________________  
  .46): 30(روم  -)1(
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  .برند آورند و گازكربن توليد شده به وسيله بازدم انسان را براى گياهان هديه مى مى

  .دهند هاى نر و ماده را در جهان نباتات به هم پيوند مى كنند و نطفه بادها بسيارى از گياهان را تلقيح مى

  .ها هستند ها و عاملى براى تصفيه خرمن اى براى حركت آسياب وسيلهبادها 

دهند و مهچون باغباىن دلسوز در سرتاسر بيابان  بادها بذرها را از نقاطى كه در آن بذر فراوان موجود است حركت مى
  .گسرتانند مى

ّىت امروز كه وسايل ماشيىن جانشني نريوى برند و ح هاى بادباىن را با مسافران و بار زياد به نقاط خمتلف مى و بادها كشىت
  .ها بسيار مؤثّر است باد شده باز هم وزش بادهاى خمالف يا موافق در پيشرفت يا كندى كار كشىت

ا بشارت دهندگاىن هستند در جهات خمتلف، لذا در دنباله آيه مى خواهد بدين سبب مشا را از  خدا مى«: خوانيم آرى، آ
ره گرييد، شايد شكرگزارى كنيد ىترمحت خود بچشاند، و كش   .»ها به فرمانش حركت كنند، و مشا از فضل و رمحت او 

هاى فراوان در زمينه كشاورزى و دامدارى هستند، و هم وسيله محل و نقل و سراجنام  آرى، بادها هم وسيله توليد نعمت
  به دّوم، با مجله  ِلَتْجِرَى اْلُفْلُك بِأْمرِهِ   ىل اشاره شد، و با مجلهبه او   ِلُيذيَقُكْم ِمْن َرْمحَِتهِ   سبب رونق امر جتارت كه با مجله

  .به سّومى  ِلَتْبتَـُغوا ِمْن َفْضِلهِ 

  .جالب اين كه مهه اين بركات، مولود حركت است حركىت در ذرّات هوا در حميط جماور زمني

داند  ها تا متوّقف نشوند انسان منى بادها و نسيماين . اما هيچ نعمىت تا از انسان سلب نشود قدر آن معلوم خنواهد شد
  .آيد چه بالئى به سر او مى

رتين باغ هاى  كند، و اگر نسيمى در سلول هاى زندان مى ها مهچون زندگى در سياه چال توّقف هوا زندگى را در 
  هاى انفرادى بوزد آن را مهچون فضاى باز زندان
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است و اصوًال يكى از عوامل شكنجه در زندان. كند مى   .ها مهان توّقف هواى آ
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زندگى جانداران درياها بر اثر كمبود اكسيژن هوا . ها اگر بادها متوّقف شود و امواج خاموش گردد حّىت در سطح اقيانوس
  .د شدبه خماطره خواهد افتاد و دريا تبديل به مرداب و باتالق متعّفن وحشتناكى خواه

   مجله: گويد فخررازى مى

  .»َوِلُيذيَقُكْم ِمْن َرْمحَِتهِ 

  .رمحتش را به مشا بچشاند]  باران[و تا خبشى از 

متام دنيا و نعمت دنيا رمحت اندكى : شود، اشاره به اين است كه با توجه به اين كه چشانيدن در مورد شئ قليل گفته مى
در كشور سوئد جاىي است كه خاك «: گويند مى »1« ».يگر استبيش نيست و رمحت واسعه اهلى خمصوص جهان د

هاى پيشني كه  پس كشت و كار مردم آن سامان چگونه است؟ در سال. شود، و يك پارچه سنگستان است يافت منى
  كردند؟ ارتباط جتارتى برقرار نبود، مردم آجنا از حلاظ نان و خوراك چه مى

رتين طرز حل كرده استوىل حضرت او، آرى هم او، اين مشكل را    .با 

آورد، و فرشى از  آيد و به مهراه خود خاك را به طور سوغات به رسم ارمغان مى شود باد مى فصل كشت كه نزديك مى
  .دهد كه بتوان بر آن كشاورزى كرد گسرتاند، و اين فرش را به ضخامىت قرار مى هاى كشور سوئد مى خاك به روى سنگ

سپس هنگام درو حمصول . كنند، و نيازى به شخم زدن هم ندارند ختم افشاىن كرده، كشت مى در اين هنگام مردم آجنا
ا كه پايان يافت، جناب آقاى باد دوباره تشريف مى. دارند خود را برمى برند و  آورند و آورده خود را مى كار زراعىت آ

  .گردد سنگستان سوئد به حال خنست باز مى

______________________________  
  .464/ 16: تفسري منونه -)1(
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هاى بسيار دور، وضع زراعت در آجنا چنني بوده و تا  از گذشته. شود سال ديگر و سال ديگر نيز مهني كار تكرار مى
  .عت پايان آن راداند و نه سا نه تاريِخ آغاز آن را كسى به طور حتقيق مى. ها نيز چنني خواهد بود آينده
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باد هم شعور ندارد كه  . حمال است كه اين كار از روى تصادف باشد؛ زيرا تصادف استمرار ندارد و مهيشگى خنواهد بود
كشور سوئد را از ميان كشورهاى جهان بشناسد يا فصل كشت را در ميان فصول بداند، يا از ساعت برداشت حمصول 

  .آگاهى حاصل كند

  .اى دارد مهربان، دانا، توانا و روزى رسان باد، فرستندهاين نيست مگر آن كه 

شود، سپس منكر لطف و مهر او و پيوسته از  كند؟ خنست منكر او مى آيا در برابر اين مهر، انسان چگونه با او رفتار مى
  .كند وى شكوه مى

  .شكند خورد و منكدان مى آرى، اين انسان منك به حرام است، منك را مى

  »1« »!سوزاند اش را مى خورد و خانه  است كه غذاى ميزبان را مىمانند ميهماىن

 نياز ذات تو از هر نياز ما اى ىب
 

 امي ما و توىي چاره ساز ما بيچاره

ر بذل خود ما را به خويش خوانده  اى از 
 

 ورنه چه احتياج تو را بر مناز ما

  بر ما ز لطف، حال خضوع و خشوع ده
 

 و گداز ما خود جذب توست مايه سوز

  انعام عام بندگى توست كز شرف
 

 ز انعام كرده است پديد امتياز ما

 از ما هر آن كه عمل سر زند بود جماز
 

 يارب قبول منا به حقيقت جماز ما

  

  )صغري(

  فوايد نعمت باد

  

  دانيد دانيد كه باد در زندگى جانداران و گياهان چقدر ارزش دارد؟ آيا مى آيا مى«
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______________________________  
  .67: نشانه هاىي از او -)1(
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  باشد؟ اى در وزش باد در جهان مى چه نظم فوق العاده

  :گويند دانشمندان طبيعى مى. كند، اگر بادى نبود باراىن نبود باران را باد درست مى

كنند و اگر از دو نوع باشند  موجودات الكرتيكى اگر از يك نوع باشند يكديگر را دفع مىابر، موجودى است الكرتيكى؛ 
  .كنند مهديگر را جذب مى

  .كند هاى باد آن است كه در ميان دو نوع موجود الكرتيكى مجع مى از خاصّيت

پس تنها عامل مؤثّر . باشد اد مىكند و باران نتيجه آن احتّ  شود و اّحتاد الكرتيكى حتّقق پيدا مى در نتيجه جتاذب حاصل مى
  .آيد، باد است در ازدواج دو موجود الكرتيكى كه فرزندى از آن به نام باران پديد مى

بود زندگى از شّدت گرما در آن مناطق  وزد، منى آيد و در مناطق گرمسري مى اگر بادهاى مومسى كه از سوى اقيانوس مى
  .شد بسيار دشوار مى

  .سازد شكند و آن مناطق را براى زندگى آسان و آماده مى ىباد شّدت گرما را م

  .يكى از اين مناطق، هندوستان است كه بر حسب منطقه گرمسري است، وىل باد آجنا را قابل زيست ساخته است

  .استوزد زندگى را در بندرهاى آجنا ممكن گردانيده  هاى مناطق حارّه مى بادهاى درياىي و زميىن كه شبانه روز در كرانه

كاهند، مانند گلف اسرتمي براى  شوند و از سردى آجنا مى بادهاى گرمى از مناطق حارّه به سوى سردسريها روانه مى
  .انگلستان و گلف ورد براى ژاپن

ا مى رود،  دانند كه گرماى استواىي به حسب طبع باال مى شّدت گرماى زير خط استوا بر اهل دانش روشن است و نيز آ
قطب مشال و جنوب هواهاى سردى به طور مايل به سوى مناطق استواىي روان است، لذا است كه قابل زيست  در برابر از

  .باشد مى
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  در اندونزى و مانند آن فصل باران، را. دهد باد، وضع باران مناطق را تغيري مى
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  .باشد زمستان مىدر لبنان فصل باران . تابستان قرار داده است

ا باشد فصل باران متام سال است مقدار باران در دارجيلينگ به يازده . در بعضى مناطق كه شايد دارجيلينگ هند از آ
  .رسد مرت در سال مى

ره بردارد و استفاده   اختالف فصول باران در زمني، موجب اختالف انواع نباتات مى شود، تا بشر بتواند از هر گونه نباتى 
  .حيف كه فرزند آدم از آفريننده آگاهى ندارد. ندك

خواهد يا مأمور ديگرى است؟ خود باد شعور  دهد خودش مى هاى بزرگ را كه به طور مداوم اجنام مى آيا باد اين خدمت
  .گزارى را ندارد تشخيص خدمت

  »2« »َني َيَدْى َرْمحَِتهِ َوُهَو الَّذى يـُْرِسُل الرِّياَح ُبْشراً بَ  »1« ».پس از جانب ديگرى مأموريت دارد

  .فرستد رمحتش به عنوان مژده دهنده مى]  بارانِ [و اوست كه بادها را پيشاپيِش 

  »3« »َوأْرَسْلَنا الرِّياَح َلواِقحَ 

  .و بادها را باردار كننده فرستادمي

  »4« »تـََعاَىل اللَُّه َعمَّا ُيْشرُِكونَ َوَمن يـُْرِسُل الرِّيَاَح ُبْشرَاً بـَْنيَ َيَدْي َرْمحَِتِه أَِإلهٌ مََّع اللَِّه 

كه شريك در قدرت [فرستد؟ آيا با خدا معبودى ديگر هست  رسان مى رمحتش بادها را مژده]  باران[و كيست كه پيشاپيش 
  .دهند خدا برتر است از آنچه براى او شريك قرار مى!] و ربوبيت او باشد؟

______________________________  
  .100: هاىي از او نشانه -)1(

  .57): 7(اعراف  -)2(
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  .63): 27(منل  -)4(
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  »1« »اللَُّه الَِّذي يـُْرِسُل الرِّيَاَح فـَُتِثُري َسَحاباً فـَيَْبُسطُُه ِيف السَّماِء َكْيَف َيَشاءُ 

گسرتاند و به صورت  انگيزد، پس آن را در آمسان آن گونه كه خبواهد مى مىفرستد تا ابرى را بر  خداست كه بادها را مى
  .آورد هاى خمتلف در مى خبش خبش و پاره

در » حبار األنوار«درباره باران و ابر و تگرگ و رعد و برق و صاعقه و باد، روايات بسيار مفّصلى در خبش الّسماء والعامل 
ده، كه قسمىت از آن روايات، اشاره به مهان مطالب علمى و طبيعى دارد كه جلد پنجاه و پنجم و پنجاه و ششم وارد ش

بينم، مشتاقان  من بازگو كردن آن روايات را ضرورى منى. و قسمىت هم اشاره به امور معنوى. در صفحات گذشته خوانديد
  .توانند به آن دو جلد مراجعه كنند مى

   كوهها در قرآن

ا در حيات موجودات زمني نازل شده استدر قرآن جميد نزديك به چهل آيه    .درباره كوهها و اثرات آ

  »2« »َوَال تـَْعثـَْوا ِيف اْألَْرِض ُمْفِسِدينَ َوبـَوََّأُكْم ِيف اْألَْرِض تـَتَِّخُذوَن ِمن ُسُهوِهلَا ُقُصوراً َوتـَْنِحُتوَن اْجلَِباَل بـُُيوتاً فَاذُْكُروا آَالَء الّلِه 

هاىي  ها خانه كنيد، و از كوه هاى مهوارش براى خود قصرها بنا مى به مشا خبشيد كه از مكان]  مناسىب[و در زمني، جاى 
  .تراشيد، پس نعمت هاى خدا را ياد كنيد و در زمني تبهكارانه فتنه و آشوب برپا نكنيد مى

  »3« »َوَجَعَل َلُكْم ِمْن اْجلِباِل أْكناناً 

______________________________  
  .48): 30(روم  -)1(

  .74): 7(اعراف  -)2(

  .81): 16(حنل  -)3(
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  .هاىي برايتان به وجود آورد گاه ها پناه از كوه

َباُل َوالشََّجُر َوالدََّوابُّ وََكِثٌري ِمَن النَّاِس َأَملْ تـََر َأنَّ اللََّه َيْسُجُد َلُه َمن ِيف السَّماَواِت َوَمن ِيف اْألَْرِض َوالشَّْمُس َواْلَقَمُر َوالنُُّجوُم َواجلِْ 
  »1« »وََكثٌري َحقَّ َعَلْيِه اْلَعَذاُب َوَمن يُِهِن اللَُّه َفَما َلُه ِمن ُمْكرٍِم ِإنَّ اللََّه يـَْفَعُل َما َيَشاءُ 

ها و درختان و جنبندگان  ن و كوهها و هر كه در زمني است و خورشيد و ماه و ستارگا اى كه هر كه در آمسان آيا ندانسته
و  . عذاب، الزم و مقّرر شده است] كه از سجده امتناع دارند[كنند؟ و بر بسيارى  و بسيارى از مردم براى او سجده مى

  .دهد اى براى او نيست؛ به يقني خدا هر چه را خبواهد اجنام مى كسى را كه خدا خوار كند، گرامى دارنده

  »2« »ٍء ِإنَُّه َخِبٌري ِمبَا تـَْفَعُلونَ  َحتَْسبـَُها َجاِمَدًة َوِهَي َمتُرُّ َمرَّ السََّحاِب ُصْنَع اللَِّه الَِّذي اتْـَقَن ُكلَّ َشيْ َوتـََرى اْجلَِباَل 

ا را ] و[بيىن  ها را مى و كوه ا مانند ابر گذر مى حركت مى ىب] در جاى خود[آ آفرينش . كنند پندارى، در حاىل كه آ
  .دهيد، آگاه است هر چيزى را حمكم و استوار كرده است؛ يقيناً او به آنچه اجنام مى]  آفرينش[ خداست كه

  »3« »َوِمَن اْجلَِباِل ُجَدٌد بِيٌض َوُمحٌْر ُخمَْتِلٌف أَْلَوانـَُها َوَغرَاِبيُب ُسودٌ 

  .سپيد و سرخ و سياه پر رنگ: هاى خمتلف ها راههاىي است به رنگ و در برخى از كوه

هاىي است كه بر سطح زمني كشيده شده است  اين احتمال نيز در آيه داده شده كه خود كوهها مهانند خطوط و جاده«
  هاى دور كامًال  كه خمصوص از فاصله

______________________________  
  .18): 22(حج  -)1(

  .88): 27(منل  -)2(

  .27): 35(فاطر  -)3(
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حمسوس است، خطوطى كه بعضى سفيد و بعضى سرخ و بعضى سياه پررنگ است، خطوطى كه دست تقدير حق بر 
  .چهره زمني ترسيم كرده است

  »1« »َواجلَِْباَل أَْوَتاداً 

  ].براى استوارى آن؟[هاىي  ها را ميخ و كوه

  .هاى بزرگ است اْوتاد مجع َوَتد به معناى ميخ

ني، آتش مشتعل است كه گاهى از دهانه كوههاى آتشفشان مقدار كمى از مواّد گداخته دروىن شود كه مركز زم گفته مى
  .سازد را نابود مى »2« »پمپئى«به سطح زمني پرتاب شده و شهرى عظيم مانند 

ند كه هاى كم يا زياد، كوهها قرار دار  در فاصله. كنند روى اين كره آتش پوسته نازكى است كه جانداران بر آن زندگى مى
ا اّتصال مى هر قطعه گاهى براى اين قطعات خمتلف نباشند، يكسره سطح زمني  اگر كوهها تكيه. يابد اى از قشر زمني به آ

. شود كننده و پى در پى مى هاى ويران افتد و گرفتار زلزله در نتيجه فشار مواّد منفجره از داخل در حركت و اضطراب مى
  .دارند كم كوهها آرام نگه مىهاى حم پس خيمه سطح زمني را ميخ

دانند كه َسْورت و شّدت بادها هنگامى كه به سطح زمني  و نيز كساىن كه اندك اطالعى از علم هواشناسى دارند مى
كرد و آرامش سكنه  هاى عجيب اجياد مى شود، وگرنه مهواره بادهاى شديد، طوفان رسد به وسيله كوهها شكسته مى مى

  كند و جانوران را پرتاب و هاى بسيار بزرگ را از ريشه مى درخت زد و زمني را بر هم مى

______________________________  
  .7): 78(نبأ  -)1(

سكنه بود، به هنگام  30000نزديك ناپل و آن داراى » وزوو«شهرى كوچك در كامپاىن قدمي، در دامنه : پمپئى -)2(
  .فرهنگ فارسى معني. دها آن را از زير خاكسرت خارج كردندآتشفشاىن وزوو در زير خاكسرت مدفون گرديد كه بع
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  »2« »َوإَىل اْجلِباِل َكْيَف ُنِصَبتْ  »1« ».ساخت زندگى را بر مهه زندگان، دشوار بلكه حمال مى
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  ها كه چگونه در جاى خود نصب شده؟ و به كوه

   فوايد كوهها در بقاى زمني

  :عامل اساسى براى متالشى شدن كره زمني موجود استچند «

هاى  گردد و در خمزن رود، در زمستان به صورت برف و باران باز مى شود، به باال مى آب درياها در تابستان خبار مى
ار آب  شود، در تابستان و ها انباشته مى ها در قّله كوهستان گردد، برف ها اندوخته مى شود، در دل تّپه طبيعى مجع مى

هاى اندوخته تنگ  اى از خمازن زيرزميىن براى گنجايش آب رود، پاره كند، قسمىت از آن به زمني فرو مى شده جريان پيدا مى
شود،  هاى زيرزميىن در اثر حرارت داغ مى آيد، خبشى از آب شكافد، به شكل چشمه بريون مى باشد، آب زمني را مى مى

  .آيد ىشود و خطر انفجار پيش م خبار مى

كيلومرت مانند فرفره به گرد خود   1680پيمايد و ساعىت  هزار كيلومرت فضا را به دور خورشيد مى 180زمني ساعىت 
اى است كه چهارده حركت گوناگون دارد كه مؤثّرترين عامل اضطراب و  چرخد، و به طور كّلى كره زمني مانند مهره مى

  .باشد تالشى وى مى

   آورند، وىل درون زمني مرتاكم شده به شّدت به آن فشار مىهاىي كه در  گاز و مه

______________________________  
  .10: تفسري نوين -)1(

  .19): 88(غاشيه  -)2(
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  چرا؟كره زمني هزاران سال است كه با مهه اين عوامل ختريب مبارزه كرده و مهچنان سر پا ايستاده است، 

ا را . ساخت مهه آن را يكجور قرار نداد سازنده زمني هنگامى كه زمني را مى قسمىت از آن را خاره و سخت قرار داد و آ
ا را كوه مى   .ناميم مانند شبكه در عمق زمني به هم متصل كرد و ما آ

دهند و از هم پاشيدن كره  تشكيل مىبندى زمني را  ريشه كوهها در اعماق زمني فرو رفته و مانند اسكلت انسان، استخوان
دهند؛ چه، اگر اين كوهها  پس كوهها بزرگرتين خدمت را به موجودات زنده روى زمني اجنام مى. كنند زمني جلوگريى مى
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پايان و دانش  آيا جلوگريى از نابودى موجودات زنده از هزاران ناحيه، نشانه قدرت ىب. ماند اى در زمني منى بودند زنده منى
  باشد؟ پايان او منى پايان و حكمت ىب ىب

ا مانند لنگرى هستند براى كشىت زمني در اقيانوس ىب كوهستان   .كران فضا ها در تعديل حركات زمني نيز تأثري دارند و آ

ا مى ها ديوارى هستند كه از بادهاى سرد اقيانوس منجمد مشاىل جلوگريى مى كوهستان كاهند،  كنند و يا از شّدت آ
  .خورمي هاى موحش و ويران كننده بر مى اى از طوفان كه در كويرها در اثر نبودن كوه، به منونهچنان

ا را در خمازن خود بريزند و نگهدارى كنند و رودها را تشكيل  كوهها در برابر گذشنت ابرها سّدى هستند تا آب هاى آ
  شد؟ ها چه مى آنوقت تكليف زنده. رفت اگر كوهى نبود آب ابرها به هدر مى. دهند

كوهها . كنند شكنند و نقاط ييالقى و خوش آب و هوا اجياد مى كاهند و صولت گرما را مى كوهها از درجات حرارت مى
پرورانند و  كوهها در شكم خود معادىن قيمىت مى. اند در كشور گرم حبشه و سرزمني هند، مناطق سردسريى اجياد كرده

توان گفت كه اين جهان خداوندى دانا، توانا و  آيا باز هم مى. امل اساسى هستندبراى ازدياد ثروت بشر و آسايش وى ع
  »1« »!حكيم ندارد؟

______________________________  
  .11/ 2: نشانه هاىي از او -)1(
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  بود تو مقصود وجود است و بس
 

  جز تو مهه گفت و شنودست و بس

 توىي و آن مهه راه تواندكعبه 
 

 چشم توىي مجله نگاه تواند

 ها گر نبود ُمهر تو بر نامه
 

 ها مجله بشويند به خون جامه

 گر نه نسيم تو بر آدم وزد
 

ِن روضه، لِب غم گزد  در 
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 ورنه ز مهر تو دِر دل زند
 

 نوح كجا خيمه به ساحل زند

  گر نه خليل از تو پذيرد فراغ
 

  يابد ز داغكلفت آتشكده 

  

  گر ندمى بر لب يوسف نفس
 

  تيز جنوشد به نباتش مگس

  گر نه ز دست تو كشد خضر جام
 

  زهر شود آب حياتش به كام

  گر نه ز ديوان تو يابد نشان
 

  مور بتابد ز سليمان عنان

  گر نه فشاىن به لبش ساز و برگ
 

  از دم عيسى بچكد زهر مرگ

  آراستهاين مهه از فيض تو 
 

  دست به دامان تو برخاسته

  من كه نگنجم به حساب عدم
 

  نيستم از فيض تو نوميد هم

  زمزمه نعت تو سنجم مدام
 

  هست مرا بلبل باغ تو نام
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َوالسََّفَرِة اْلِكرَاِم اْلبَـَرَرِة » 18«َما يـَْنزُِل ِمَن اْلَبَالِء َوَحمُْبوِب الرََّخاِء َوُرُسِلك ِمَن اْلَمَالِئَكِة ِإَىل َأْهِل اْألَْرِض ِمبَْكُروِه » 17«[ 
ِر َوَماِلك َواخلَْزَنَِة الطَّائِِفَني بِاْلبَـْيِت اْلَمْعُمو َواحلََْفَظِة اْلِكرَاِم اْلَكاتِِبَني َوَمَلِك اْلَمْوِت َوَأْعَوانِِه َوُمْنَكٍر َوَنِكٍري َوُروَماَن فـَتَّاِن اْلُقُبوِر وَ 

  ] َوِرْضَواَن َوَسَدَنِة اْجلَِنانِ 

آورند،  و درود بر فرستادگانت به سوى اهل زمني، از فرشتگاىن كه گرفتارى ناخوشايند و گشايش خوش آيند براى آنان مى
بر فرشته مرگ و يارانش و و درود بر سفريان بزرگوار نيكوكار، و نويسندگان ارمجندى كه حافظان اعمال مردمند، و درود 

كنندگان بيت معمور، و بر مالك و خازنان دوزخ و  منكر و نكري و رومان آزمايش كننده مردگان قربها، و درود بر طواف
شت   .رضوان، و خدمتگزاران 



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

 

  انواع فرشتگان در قرآن جميد

   فرشتگان بال و عذاب - 1

  

  »1« »َقاُلوا ِإنَّا ُمْهِلُكوا َأْهِل هِذِه اْلَقْرَيِة ِإنَّ أَْهَلَها َكانُوا َظاِلِمنيَ   ْشَرىَوَلمَّا َجاَءْت ُرُسُلَنا ِإبـْرَاِهيَم بِاْلبُ «

______________________________  
  .31): 29(عنكبوت  -)1(

  201: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

كنيم؛ زيرا  ما يقيناً اهل شهر را نابود مى: گفتندنزد ابراهيم آمدند،  ]  والدت اسحاق[و زماىن كه فرستادگان ما با بشارت 
  .اهل آن ستمكارند

يَـنَُّه َوَأْهَلُه ِإالَّ اْمَرأََتهُ َكاَنْت ِمَن الْ    »1« »َغاِبرِينَ َقاَل ِإنَّ ِفيَها لُوطاً قَاُلوا َحنُْن أَْعَلُم ِمبَن ِفيَها َلنـَُنجِّ

دهيم، مگر  اش را جنات مى هستند، داناترمي، حتماً او و خانواده ما به كساىن كه در آجنا: گفتند. لوط در آجناست: گفت
  .ماندگان خواهد بود مهسرش را كه از باقى

َك َكاَنْت ِمَن َء ِِْم َوَضاَق ِِْم َذْرعاً َوقَاُلوا َال َختَْف َوَال َحتَْزْن ِإنَّا ُمَنجُّوَك َوَأْهَلَك ِإالَّ اْمَرأَتَ  َوَلمَّا َأن َجاَءْت ُرُسلَُنا لُوطاً ِسي
  »2« »اْلَغاِبرِينَ 

طاقت شد، و   بدحال و ىب]  به صورت جواناىن آراسته[آنان ] حضور[و چون فرستادگان ما نزد لوط آمدند به سبب 
ماندگان خواهد  ات هستيم، مگر مهسرت را كه از باقى مرتس و غمگني مباش، قطعاً ما جنات دهنده تو و خانواده: گفتند

  .بود

  »3« »َأْهِل هِذِه اْلَقْريَِة رِْجزاً ِمَن السَّماِء ِمبَا َكانُوا يـَْفُسُقونَ   ُمنزِلُوَن َعَلىِإنَّا 

  .شوند، عذاب سخىت از آمسان نازل خواهيم كرد ما بر اهل اين شهر به علت كار بسيار زشىت كه مرتكب مى

  »4« »َوَلَقد تـَّرَْكَنا ِمنـَْها آيًَة بـَيـَِّنًة ِلَقْوٍم يـَْعِقُلونَ 
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  و از آن شهر]  پس با عذاب آمساىن، شهر و اهلش را در هم كوبيدمي[

______________________________  
  .32): 29(عنكبوت  -)1(

  .33): 29(عنكبوت  -)2(

  .34): 29(عنكبوت  -)3(

  .35): 29(عنكبوت  -)4(

  202: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .انديشند، بر جاى گذاشتيم براى مردمى كه مى]  سر اهلش فرو باريدميهاىي كه بر  از سنگ[اى روشن  نشانه

   فرشتگان رمحت - 2

  

َقاَل * قَاُلواْ َالتـَْوَجْل ِإنَّا نـَُبّشُرَك ِبُغلٍم َعِليمٍ * ِإْذ َدَخُلواْ َعَلْيِه فـََقالُواْ َسلًما َقاَل ِإنَّا ِمنُكْم َوِجُلونَ * َو نـَّبئـُْهْم َعن َضْيِف ِإبـَْر ِهيمَ «
  »1« »َقاُلواْ َبشَّْرنَك بِاحلَّْق َفَال َتُكن ّمَن اْلقِنِطنيَ * َأن مَّسَِّىنَ اْلِكبَـُر فَِبَم تـَُبّشُرونَ   أََبشَّْرُمتُوِىن َعَلى

ما از مشا : گفت]  ابراهيم. [هنگامى كه بر او وارد شدند، پس سالم گفتند.* و نيز آنان را از مهمانان ابراهيم خرب ده
دهيد؟  ام مى آيا با آن كه پريى به من رسيد، مژده: گفت.* دهيم نرتس كه ما تو را به پسرى دانا مژده مى: گفتند.* مترساني

مژده دادمي؛ بنابراين از نااميدان ]  شدىن است كه واقع[تو را به بشارتى درست و به حق : گفتند* دهيد؟ به چه مژده مى
  .مباش

شود كه اگر فرشتگان مهراه با عنايات و رمحت حق از  و متقن اسالمى استفاده مىاز آيات قرآن و روايات بسيار مهم 
  .انسان پشتيباىن نكنند، زندگى و حيات آدمى از اضطراب و ناامىن و بلكه عوامل هالكت و نابودى در امان خنواهد بود

  .گان استقسمىت از آرامش و امنّيت انسان و مصون ماندنش از بال، مرهون عنايت حق توسط فرشت

  فرشتگان پيام آور - 3
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  :َسَفره ِكرام بـََرره، در رابطه با قرآن جميدند كه در سوره مباركه عبس از آنان ياد شده

______________________________  
  .55 -51): 15(حجر  -)1(

  203: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »ِكرَاٍم بـََررَةٍ * بِأَْيِدي َسَفَرةٍ * َمْرُفوَعٍة ُمَطهََّرةٍ * ِيف ُصُحٍف ُمَكرََّمةٍ * َفَمن َشاَء ذََكَرهُ * َكالَّ ِإنـََّها َتْذِكَرةٌ 

  .ترديد اين آيات قرآن مايه پند است نيست، ىب]  برخوردى شايسته[اينچنني 

بزرگوار و  *در دست سفرياىن* بلند مرتبه و پاكيزه* هاىي است ارزمشند در صحيفه* پس هركه خواست از آن پند گريد،* 
  .نيكوكار

ها از بركات وجودى آنان  مقامشان از اين جهت واال است كه عقل ونور حمضند، و از اين جهت نيكوكارند كه انسان
  .كنند استفاده مى

   فرشتگان نگهبان و كاتب اعمال - 4

  

  »2« »يـَْعَلُموَن َماتـَْفَعُلونَ * ِكراماً كاتِبنيَ * َوإنَّ َعَلْيُكْم َحلاِفظنيَ «

و ضبط [دانند  دهيد، مى اجنام مى] از خري و شر[كه آنچه را * بزرگواراىن نويسنده* اند ترديد بر مشا نگهباناىن گماشته ىبو 
  .]كنند مى

رت از مهه شاهد و ناظر اعمال آدمى است، وىل براى تأكيد و احساس  بدون شك خداوند بزرگ قبل از هر كس و 
  .ى بر او گمارده كه يك گروه از آنان مهني فرشتگانندمسؤولّيت بيشرت انسان، مراقبان زياد

  »3« »مايـَْلِفُظ ِمْن قـَْوٍل إّال َلَدْيِه َرقيٌب َعتيدٌ * إْذ يـَتَـَلقَّى اْلُمتَـَلقِّياِن َعِن اْلَيِمِني َوَعِن الشِّماِل َقِعيدٌ 
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ستند و مهه اعمالش را دريافت كرده و اى را كه مهواره از ناحيه خري و از ناحيه شر، مالزم انسان ه دو فرشته]  ياد كن[
   هيچ سخىن را به.* كنند ضبط مى

______________________________  
  .16 -11): 80(عبس  -)1(

  .12 -10): 82(انفطار  -)2(

  .18 -17): 50(ق  -)3(

  204: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .نگهباىن آماده است]  براى نوشنت و حفظش[گويد جز اين كه نزد آن  زبان منى

اى كه مأمور ثبت اعمال انسانند، آيا از اراده و تصميم باطىن او به  دو فرشته: از موسى بن جعفر عليه السالم سؤال شد
  شوند؟ هنگام گناه يا كار نيك نيز با خرب مى

ان نّيت كار خوب  هنگامى كه انس: امام فرمود! نه: آيا بوى چاه فاضالب و عطر يكى است؟ راوى گفت: حضرت فرمود
برخيز كه او اراده كار نيك  : گويد اى كه در مست راست است به فرشته مست چپ مى فرشته. شود كند نفسش خوشبو مى

شود و آن را ثبت  و هنگامى كه آن را اجنام داد، زبان آن انسان، قلم فرشته و آب دهانش مرّكب او مى. كرده است
  .كند مى

برخيز كه او : گويد فرشته طرف چپ به فرشته مست راست مى. شود كند نفسش بدبو مى مىاّما هنگامى كه اراده گناهى 
دهد زبانش قلم آن فرشته و آب دهانش مرّكب اوست و آن را  و هنگامى كه آن را اجنام مى. اراده معصيت كرده

  »1« .نويسد مى

   فرشتگان مرگ - 5

  

  :خداوند عزيز در قرآن جميد فرموده



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

 

ا َو الَِّىت َملْ َمتُْت ِىف َمَناِمَها فـَُيْمِسُك الَِّىت َقَضى الّلهُ يـَتَـَوىفَّ  َأَجٍل مَُّسمى ِإنَّ   ِإَىل   َعَليـَْها اْلَمْوَت َو يـُْرِسُل اْألُْخَرى  اْألنـُْفَس حَني َمْوِ
  »2« »ِىف َذ ِلَك َألَيٍت لَّقْوٍم يـَتَـَفكَُّرونَ 

   گريد، و روحى طور كامل مىرا هنگام مرگشان به ]  مردم[و خداست كه روح 

______________________________  
  .120، حديث 7، باب 57/ 1: ؛ وسائل الشيعة3، حديث 429/ 2: الكاىف -)1(

  .42): 39(زمر  -)2(

  205: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

و [دارد،  بر او حكم كرده نگه مى ، پس روح كسى كه مرگ را]گريد مى[منرده است نيز به هنگام خوابش ]  صاحبش[را كه 
براى مردمى كه ]  واقعيت[فرستد؛ مسلماً در اين  و ديگر روح را تا سرآمدى معني باز مى] گرداند به بدن باز منى

  .ست] بر قدرت خدا[هاىي  انديشند، نشانه مى

  :در اين آيه توّىف را به خود نسبت داده، و در آيه

  »1« »اْلَمْوِت الَّذى وُكَِّل ِبُكمْ ُقْل يـَتَـَوفّاُكْم َمَلُك 

  .شويد گريد، سپس به سوى پروردگارتان باز گردانده مى مشا را مى]  روح[فرشته مرگ كه بر مشا گماشته شده است : بگو

  :توّىف را به ملك املوت نسبت داده و در آيه

  »2« »طُونَ َحّىت إذا جاَء أَحَدُكُم اْلَمْوُت تـََوفـَّْتُه ُرُسُلنا َوُهْم اليـَُفرِّ 

] از حوادث و بالها[مشا ]  حفاظتِ [براى ]  از فرشتگان[و اوست كه بر بندگانش چريه و غالب است، و مهواره نگهباناىن 
در [گريند؛ و آنان  فرستادگان ما جانش را مى]  در اين وقت[فرستد تا هنگامى كه يكى از مشا را مرگ در رسد  مى

  .كنند كوتاهى منى] مأموريت خود

  .وّىف را به مالئكه فرستاده شده نسبت داده استت
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اند مهه افعال از آن خداست، و با اين  البّته مرجع مهه اينها يكى است؛ زيرا مهان طور كه خوانندگان در حمّلش فرا گرفته
قدام به اى از موجودات بر حسب مراتب وجودشان ا اى طايفه حال اين افعال داراى مراتىب هستند كه نسبت به هر مرتبه

  .كنند اجنام آن مى

  :اخبار نيز شاهد وناظر به مهني مطلبند

______________________________  
  .11): 32(سجده  -)1(

  .61): 6(انعام  -)2(

  206: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :از امام صادق عليه السالم نقل شده است كه فرمود

ا در مغرب است و  حلظه ارواح را قبض مىچگونه در يك : از ملك املوت پرسيده شد كىن در حاىل كه بعضى از آ
  بعضى در مشرق؟

ا اجابت مى من اين ارواح را به خود مى: ملك املوت پاسخ داد كه و ملك : سپس حضرت ادامه داد. كنند خوامن و آ
خواهيد از آن  آنچه كه مى هاى مشا، هر هاى من مهچون ظرىف است در ميان دست دنيا در ميان دست: املوت گفت كه

 .آوريد خواهيد آن را به گردش در مى و نيز دنيا در پيش من مهچون درمهى است نزد مشا، هر آن گونه كه مى. خوريد مى
  :دانست، فرمود و نيز آن حضرت در پاسخ كسى كه اين آيات و مرگ ناگهاىن عّده كثري را عجيب مى »1«

كنند، مهان گونه كه  وت دستياراىن از مالئكه قرار داده است كه آنان ارواح را قبض مىخداوند تبارك و تعاىل براى ملك امل
بنابر اين مالئكه، اين  »2« .گريد رئيس نگهبانان براى خود دستياراىن دارد و آنان را براى حوايج خمتلف به كار مى

اىي كه خود قبض م اشخاص خمتلف را توّىف مى كند، افرادى را كه مالئكه دستيارش توّىف   ىكنند و ملك املوت عالوه بر آ
ا را از ملك املوت توّىف مى كرده بودند حتويل مى   »3« .منايد گريد و خداوند عز و جل نيز آ

  فرشتگان باز پرس در قرب - 6
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   اشاره به حساب قرب و مأموران و ُمْنَكٍر و َنكٍري، و ُروماَن فـَتَّاِن الُقُبورِ  حضرت در

______________________________  
  .13، حديث 5، باب 144/ 6: ؛ حبار األنوار354، حديث 134/ 1: من الحيضره الفقيه -)1(

  .15، حديث 5، باب 144/ 6: ؛ حبار األنوار368، حديث 136/ 1: من الحيضره الفقيه -)2(

  .17: حيات پس از مرگ -)3(

  207: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .آيد تا اعتقادات او آزمايش و تثبيت گردد موقعيىت كه بر هراى انسان پديد مى. دارد آن

  :فرمايد خداوند در اين باره مى

نـَْيا َو ِىف اْألَِخرَِة َو ُيِضلُّ اللَُّه    »1« »اللَُّه َما َيَشآءُ  الظِلِمَني َو يـَْفَعلُ يـَُثّبُت اللَُّه الَِّذيَن َءاَمُنواْ بِاْلَقْوِل الثَّاِبِت ِىف اْحلََيوِة الدُّ

به [دارد، و خدا ستمكاران  خدا مؤمنان را به سبب اعتقاد و اميانشان در زندگى دنيا و آخرت ثابت قدم و پابرجا مى
  .دهد اجنام مى]  بر اساس حكمتش[كند، و خدا هر چه خبواهد  گمراه مى]  به علت جلاجت و عنادشان[را ]  آياتش

  عليه و آله درباره قول ثابت در آيه شريفه پرسيده شد؟از رسول خدا صلى اهللا 

پرستش فرشتگان حق است و اميان آوردن به آن از ضروريات و مسّلمات  »2« .مراد سؤال از مردگان در قرب است: فرمود
  .دين است

خداى متعال  . تثبيت در دنيا و آخرت يعىن تثبيت در حيات دنيوى و در برزخ كه هنگام سؤال به يكديگر ارتباط دارد
اش را تثبيت منوده است، در آخرت نيز در موقع سؤال ملكني، او را در  كسى را كه در حيات دنيوى اميان و عقايد حّقه

آيد در حقيقت ظهور  آنچه در برزخ از سؤال و جواب پيش مى: توان گفت دارد، در نتيجه مى عقايدش حمكم نگه مى
  .در حجاب بوده استباشد كه در حيات دنيوى  باطن انسان مى

  اگر. شود بر اساس افكار و عقايد اوست حساىب كه براى روح بعد از سؤال باز مى



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

 

______________________________  
  .27): 14(ابراهيم  -)1(

  .29، حديث 8، باب 228/ 6: حبار األنوار -)2(

  208: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

گريد و اگر داراى عقايد باطل بود در شرايط و مسري ديگرى  باشد در مسري خاص قرار مىداراى افكار حق و عقايد حقه 
كند، تا سرنوشت انسان در نظام  افتد و اگر بافت عقيدتى صورت نگرفته است باز در شرايط خمصوصى حركت مى مى

  .برزخى حالت روشىن داشته باشد

  :نويسد تفسري منونه در اين زمينه مى

خوانيم كه خداوند انسان را به هنگام ورود و در قربش در برابر سؤاالتى كه فرشتگان از هويت او  ددى مىدر روايات متع«
  .دارد كنند، بر خط اميان ثابت نگاه مى مى

  ِه لُِيضلَُّه َعمَّا ُهَو َعَليِه، َفيأىبِإنَّ الشَّْيطاَن َليْأِتى الرَُّجَل ِمْن اْوِليائِنا ِعْنَد ُموتِِه َعْن َمييِنِه َو َعْن ِمشالِ : قال الصادق عليه السالم
   اللَُّه َعزََّوَجلَّ َذِلَك َو َذِلَك قـَْوُل اللَِّه َعزََّوَجلَ 

نـَْيا َو ِىف اْألَِخرَةِ    »1« »يـَُثّبُت اللَُّه الَِّذيَن َءاَمُنواْ بِاْلَقْوِل الثَّاِبِت ِىف اْحلََيوِة الدُّ

آيد و از چپ و راست براى گمراهى او به  به هنگام مرگ به سراغ افراد با اميان مىشيطان : امام صادق عليه السالم فرمود
  ...يـَُثّبُت اللَُّه الَِّذيَن َءاَمُنواْ   و اين معىن است. دهد كه مؤمن را گمراه كند پردازد، اّما خداوند اجازه به او منى وسوسه مى

شايد به اين علت كه . اند مع البيان مهني تفسري را پذيرفتهو اكثر مفسران طبق نقل قول مفسر بزرگ شيخ طربسى در جم
ها است وىل در حلظه فرا رسيدن موت  سراى آخرت نه جاى لغزش است، و نه جاى عمل، بلكه تنها حمل برخورد با نتيجه

شتابد و  و حىت در عامل برزخ امكان لغزش كم و بيش وجود دارد و در مهني جا است كه لطف خداوند به يارى انسان مى
  »2« .دارد او را حفظ كرده و ثابت قدم مى

______________________________  
  .360، حديث 134/ 1: ؛ من الحيضره الفقيه31، حديث 7، باب 188/ 6: حبار األنوار -)1(
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  .سوره ابراهيم 27، ذيل آيه 339 -338/ 10: تفسري منونه -)2(

  209: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

شود و اعمال دنياىي انسان را به او يادآورى  اى است كه قبل از نكري و منكر به قرب ميت وارد مى فرشته:  مان فتّانرو 
نشاند پس به او  گرداند و او را مى شود و روح او را برمى او بر ميت وارد مى. شود كنند كه به او ُمنّبه هم گفته مى مى
انگشتان : گويد با چه قلم و مركىب بنويسم، پس به او مى: گويد ميت مى. ويسهر چه از نيكى و بدى دارى بن: گويد مى

  :گويد تو قلم توست و آب دهانت مركب توست، پس ميت مى

  :گويد كند و مى پس قسمىت از كفن او را پاره مى. اى نيست چه بنويسم؛ مرا نامه

اى : گويد كند و فرشته رومان به او مى رسد شرم مى مىپس به گناه كه . اى ها در دنيا اجنام داده بنويس آنچه از نيكى
ها  كىن؛ پس مهه نيكى شدى و اكنون از من حيا مى آيا از آفريدگار شرم نكردى در حاىل كه در دنيا مرتكب مى! خطاكار
من ابزارى به چه چيز آن را مهر كنم : گويد كند آن را بپيچ و ُمهر بزن، پس ميت مى نويسد، پس امر مى ها را مى و بدى

اندازد تا روز قيامت مهان طور كه خداوند  سپس آن را در گردنش مى. با ناخنت متامش كن: گويد ندارم، پس مى
  :فرمايد مى

  »1« »َو ُخنْرُِج َلُه يـَْوَم اْلِقيَمِة ِكتًبا يـَْلقهُ َمنُشورًا َو ُكلَّ ِإنسٍن أَْلَزْمنهُ َطآِئَرُه ِىف ُعُنِقهِ 

براى او بريون ]  كه كتاب عمل اوست[اى را  امي، و روز قيامت نوشته راى مهيشه مالزم او منودهو عمل هر انساىن را ب
  .بيند آورمي كه آن را پيش رويش گشوده مى مى

  .شوند سپس بعد از اين فرشتگان منكر و نكري وارد مى

و مقصود از . صى آن مشخص شودمبالغه در فتنه است و اصل فتنه در مورد آزمودن نقره با آتش است تا ناخال:  فّتان
  فّتان القبور، آزمايش صاحب قرب حمتاج است كه ترس و تاريكى و تنهاىي او را فراگرفته است و موقعيت پرسش از او در

______________________________  
  .13): 17(اسراء  -)1(

  210: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج
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كند تا تكليف  و فتّان قرب، صاحب قرب را آزمايش مى. ها نيست مگر تقوا در خلوت اى است كه جناتى حميط قرب به گونه
  .او را براى مراحل بعدى روشن كند

  :فرمايد امام زين العابدين عليه السالم در اين زمينه مى

، فـََردَّ الَْيَك ِفيِه ُروَحَك، َو اقْـَتَحَم َعَلْيَك ِفيِه َو كاَن َقْد اْوفـَْيَت َأَجَلَك َو قـََبَض اْلَمَلُك ُروَحَك َوِصْرَت ِإَىل َمْنزٍِل َوحيداً ... 
ُكْنُت تـَْعُبُده، َو َعْن نَبيَِّك    َمَلَكاَك ُمْنَكٌر َو َنكٌري ِلُمساَءلَِتَك َو َشِديِد اْمِتحاِنَك اَال َو إنَّ أَوََّل ما َيْساالِنَك َعْن رَبَِّك الَّذى

هُ    ُكْنَت تـَتـُْلوُه َو َعْن ِإماِمَك الَّذى   ُكْنَت َتِديُن ِبِه َو َعْن ِكتاِبَك الَّذى   َك الَّذىاْرِسَل اَلْيَك َو َعْن ِدينِ   الَّذى ُمثَّ َعْن . ُكْنَت تـَتَـَوالَّ
 َأِعْد لِْلَجواِب قـَْبَل اِإلْمِتحاِن َو ُعُمرَِك فيما أَفْـنَـْيَتُه، َو ماِلَك ِمْن أَْيَن اْكَتَسْبَتُه َو فيما أَتْـَلْفَتُه، َفُخْذ ِحْذَرَك َو اْنُظْر ِلنَـْفِسَك وَ 

َساَءَلِة َو األخِتباِر 
ُ
  »1« ....امل

به زودى كه عمرت به سر آيد و فرشته جانت را بگريد و تنها به سوى قرب رهسپار شوى و در آن جا جانت به تو 
  .قربت شوندات، منكر و نكري، براى پرسش از تو و امتحان سخت وارد  بازگردانده شود و دو فرشته

پرستيدى و درباره پيامرب تو كه برايت  كنند درباره پروردگار توست كه او را مى خنستني پرسشى كه آن دو از تو مى! بدان
كردى و درباره امامت كه واليت او را  فرستاده شده و درباره دينت كه به آن باور داشىت و درباره كتابت كه تالوتش مى

. ات كه از كجا به دست آورى و در چه راه خرج كردى را چگونه صرف كردى و داراىيسپس از عمرت كه آن . داشىت
وش باش و براى خودت فكر كن و پيش از شروع امتحان و پرسش و آزمايش، خويشنت را براى جواب گوىي آماده  پس، 

  .ساز

   براى اطالعات بيشرت شرح برنامه ُمنكر و نكري و رومان، به كتاب با عظمت

______________________________  
  .1، حديث 503: ؛ األماىل، شيخ صدوق24، حديث 8، باب 223/ 6: حبار األنوار -)1(

  211: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  ، باب احوال برزخ و قرب، و كتاب بسيار پر قيمت6جلد  »حبار االنوار« ، و239/ 3باب سؤال و جواب قرب  »الكاىف«
  .مراجعه كنيد 879/ 2يض كاشاىن، ف »علم اليقني«

شت و دوزخ - 7    فرشتگان مأمور 
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  امام سجاد عليه السالم در فراز

ْعُموِر َو ماِلٍك َو اْخلَزََنِة َو ِرْضواَن َو َسَدَنِة اْجلِنانِ «
َ
  »َوالطَّائِفَني ِبالَبيِت امل

شت و دوزخ اشاره مى  گردند و صاحبان اداره به وجود گروهى از فرشتگان كه به دور خانه حق مى   .منايد كننده 

ا فقط از جربئيل و ميكائيل نام برده شده و از بقيه فرشتگان با « در قرآن كرمي بارها از فرشتگان ياد شده، اما از ميان آ
  ...ا ملك املوت و كرام الكاتبني و السفرة الكرام الَربَرة و رقيب و عتيد و مانند اينه: مانند. اوصافشان ياد شده است

كند كه  از صفات و اعماىل كه خداوند سبحان در كالم خود درباره فرشتگان آورده و احاديث هم در اين باب مهراهى مى
  :عبارتند از

اند؛ زيرا هيچ حادثه يا رخداد و   فرشتگان موجوداتى گرامى هستند كه ميان خداى متعال و عامل مشهود واسطه: اّول
البته تنها . اند اين كه فرشتگان در آن دسىت دارند و يك يا چند فرشته بر آن گماشته آيد مگر كوچك و بزرگى پيش منى

ا در اين زمينه، به جريان انداخنت فرمان اهلى در بسرتش يا قرار دادن آن در جايگاهش مى چنانكه خداى . باشد نقش آ
  :فرمايد متعال مى

  »1« »َمُلونَ َال َيْسِبُقونَُه ِباْلَقْوِل َو ُهم ِبَأْمرِِه يـَعْ 

  .كنند گريند، و آنان فقط به فرمان او عمل مى در گفتار بر او پيشى منى

   كنند؛ چرا كه فرشتگان از وجودى هاى خدا به آنان سرپيچى منى از فرمان: دّوم

______________________________  
  .27): 21(انبياء  -)1(

  212: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اى مستقل برخوردار نيستند تا برخالف خواست خداوند سبحان چيزى را خبواهند و لذا هيچ كارى را دست   دهمستقل و ارا
  .دهند شان گذاشته با حتريف يا كم و زياد تغيري منى هاى خدا را كه به عهده گريند و هيچ يك از فرمان كم منى
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ا فرمان دهد  خدا را در آن: فرمايد خداوند متعال مى ا دستور داده شود، اجنام  نافرماىن منىچه به آ كنند و هر چه به آ
  .دهند مى

  .فرشتگان در عني آن كه مشارشان فراوان است، مراتب متفاوتى دارند: سّوم

ا دستور دهنده. بعضى فرادست و بعضى فرودستند شوند و برخى مأمورند و امر او  اند و اطاعت مى چه آن كه برخى از آ
برد و آن كه  دهد و فرمان او را براى مأمور مى آن كه دستور دهنده است به فرمان خدا دستور مى. كنند مىرا اطاعت 

. اند پس فرشتگان از خود هيچ اختيارى ندارند و هيچ كاره. كند مأمور است مأمور به امر خداست و او را اطاعت مى
  :فرمايد خداى متعال در آيات قرآن مى

  »1« »َلُه َمَقاٌم مَّْعُلومٌ  َو َما ِمنَّآ ِإالَّ 

  .و هيچ يك از ما فرشتگان نيست مگر اين كه براى او مقامى معني است

  »2« »مُّطَاٍع َمثَّ أَِمنيٍ 

  .و امني است]  فرشتگان[آجنا مورد اطاعت 

  »3« »َقاُلواْ َماَذا َقاَل َربُُّكْم َقاُلواْ احلَْقَّ 

  .فتحق گ: گويند پروردگارتان چه گفت؟ مى: گويند

كه آيات ذيل بدان اشاره . كنند شوند؛ زيرا آنان به فرمان و خواست خدا كار مى فرشتگان مغلوب و مقهور منى: چهارم
  :دارد

______________________________  
  .164): 37(صافّات  -)1(

  .21): 81(تكوير  -)2(

  .23): 34(سبأ  -)3(
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  »1« »ٍء ِىف السَّمَو ِت َو َالِىف اْألَْرضِ  اَن اللَّهُ ِليـُْعِجَزُه ِمن َشىْ َو َما كَ 

  ].تا از دسرتس قدرت او بريون رود[ها و زمني نيست كه بتواند خدا را عاجز كند  و هيچ چيز در آمسان

  »2« »َأْمرِهِ   َو اللَُّه َغاِلٌب َعَلى

  .و خدا بر كار خود چريه و غالب است

  »3« »اللََّه بِلُغ أَْمرِهِ ِإنَّ 

  .رساند مى] به هر كس كه خبواهد[اش را  خدا فرمان و خواسته] و[

اى كه در  ماده. باشد شود كه فرشتگان موجوداتى هستند كه وجودشان از ماده جسماىن پرياسته مى از اين جا روشن مى
رسد و   غايت خود تدرجياً به كمال مى معرض زوال و فساد و تغيري است و خاصيتش اين است كه در حركت به مست

  »4« .رود شود و پيش از رسيدن به آن از بني مى كند و از هدف حمروم مى گاهى اوقات هم با موانع و آفاتى برخورد مى

  بيت املعمور كجاست؟

ايگاه رفيع اى آراسته و منور به نور اهلى هستند، اين گروه طواف كنندگان عرش اهلى در ج گروه فرشتگان داراى خانه
  :كند مهان گونه كه خداوند منان به آن سوگند ياد مى. سكونت دارند

  »5« »َو اْلبَـْيِت اْلَمْعُمورِ * ِىف َرقٍّ مَّنُشورٍ * َو ِكتٍب مَّْسُطورٍ * َو الطُّورِ 

______________________________  
  .44): 35(فاطر  -)1(

  .21): 12(يوسف  -)2(

  .3): 65(طالق  -)3(

  .سوره فاطر 1، ذيل آيه 12/ 17: تفسري امليزان -)4(

  .4 -1): 52(طور  -)5(
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  214: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .و به آن خانه آباد* اى باز و گسرتده، در صفحه* و به كتاىب كه نوشته شده،* طور،]  كوهِ [سوگند به 

هر روز . است كه خانه در آمسان چهارم موازى با كعبه در مقابل عرش خداوند است »1«  بيت املعمور، مهان ُضراح
بيت املعمور مطاف مالئكه در زير عرش اهلى  »2« .گردند روند و تا روز قيامت باز منى هفتاد هزار فرشته به درون آن مى

اى از آمسان نازل شد و  ن براى او خيمهبود؛ تا هنگامى كه حضرت آدم به زمني فرود آمد، به امر خداوند و يارى فرشتگا
 »3« .آدم آن را بنا منود كه اكنون اركان بيت اللَّه احلرام، كعبه معظمه بر روى زمني رو به روى بيت املعمور در آمسان است

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود: گويد ابن مسعود مى

: اى ديدمي از ياقوت سرخ، جربئيل به حضرت گفت چهارم رسيدمي، خانهچون مرا به آمسان باال بردند با جربئيل به آمسان «
آن گاه خداوند مهه پيامربان را گرد آورد و مهگى در پشت . برخيز و بدان سو مناز كن! اى حممد. اين بيت املعمور است

  »4« ».سر من صف بستند و من به آنان مجاعت گزاردم

  علت طواف بر بيت املعمور

  

ليه السالم درباره بيت املعمور، روايىت با عظمت در كتب حديثى آمده است كه بيان آن ضرورى به نظر از امام سجاد ع
  :رسد مى

ََذا البَـْيِت ملَِ     َعْن َعِلىِّ ْبِن اُحلَسني عليه السالم انَّ َرُجًال َساَلهُ ما َبْدءُ هَذا الطَّواِف ِ

______________________________  
  .واژه ضراح: جممع البحرين -)1(

  .5، حديث 136/ 5: تفسري نور الثقلني -)2(

  .7 -6، حديث 136/ 5: تفسري نور الثقلني -)3(

  ).در پاورقى( 300/ 2: ؛ شرح احقاق احلق15، باب 19، حديث 243/ 1: ينابيع املودة -)4(
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ََذا اْلبَـْيِت َفانَّ اللَّه قاَل ِلْلَمالِئَكةِ  :كاَن َو َحْيُث كاَن؟ فـََقاَل عليه السالم   :امَّا بَْدءُ َهَذا الطََّواِف ِ

  األرِض َخِليَفةً   جاِعٌل ىف  اىنّ 

ماَء َو يـََتحاَسُدوَن َو يـََتباَغُضوَن : َفقاَلْت اْلَمالِئَكةُ  َو يـََتباَغوَن اْى َربِّ اْى َربِّ َأَخليَفًة ِمْن َغْريِنا ِممَّْن يـُْفِسُد ِفيها َو َيْسِفَك الدِّ
  باَغى واْجَعْل ذِلَك اخلَِليَفَة َمنَّا فـََنْحُن َالنـُْفِسُد ِفيها َو الَنْسِفُك الدِّماَء َو النـََتَباَغُض َو النـََتحاَسُد َو النـَتَ 

   َحنُْن ُنَسبُِّح ِحبَْمِدَك َو نـَُقدُِّس َلكَ 

  : َو ُنطيُعَك َو النـَْعِصيَك قاَل اللَُّه َتعاىل

  »1« »ىنِّ َأْعَلُم ما التـَْعَلُمونَ ا

م َعزََّوَجلَّ َو أَنَّهُ   قاَل َفَظنَِّت اْلَمالِئَكُة َأنَّ ما قاُلوا َردٌّ َعلى    َرِِّ

ِهْم فـََوَضَع اللَُّه ُسْبحانَُه َحتَْت َليْ َقْد َغَضَب َعَلْيِهْم ِمْن قـَْوهلِِم َفَالُذوا بِاْلَعرِش َثالَث ساعاِت، فـََنَظَر اللَُّه الَْيِهْم فـَنَـَزَلِت الرَّْمحَُة عَ 
ََذا :  قاَل اللَُّه لِْلَمالِئَكةِ اْلَعْرِش بـَْيَتا َعَلى اْرَبِع اساطِنيَ ِمْن َزبـَْرَجٍد َو َغشَّاُهنَّ بَياُقوَتٍة َمحْراَء َو ُمسَِّى اْلبَـْيَت الضُّراَح ُمثَّ  ُطوفُوا ِ

الِئَكةُ ِباْلبَـْيِت َو تـَرَُكوا اْلَعْرَش َفصاَر اْهَوَن َعَلْيِهْم َو ُهَو اْلبَـْيُت اْلَمْعُموُر الَّذىاْلبَـْيَت َو َدُعوا اْلَعْرَش َفطاَفِت ا
َ
ذََكَرُه اللَُّه َيْدُخُلُه    مل

َلٍة َسبـُْعوَن اْلَف َمَلٍك اليـَُعوُدوَن ِفيِه أَبداً ُمثَّ إنَّ اللََّه تَعاىل اْألَرِض ِمبِثاِلِه َو َقْدرِِه   بـَْيتاً ىف  ُه َفقاَل ابـُْنوا ىلبـََعَث َمالِئَكتَ   ُكلَّ يـَْوٍم َو لَيـْ
ََذا اْلبَـْيِت َكما َيُطوُف أَْهُل السَّماِء بِاْلبَـْيِت اْلَمْعُمورِ   َفاَمَر اللَُّه ُسْبحاَنهُ َمْن ىف   »2« .اَألْرِض ِمْن َخْلِقِه َأْن َيطُوُفوا ِ

زمان آغاز طواف بر بيت . علت طواف بر بيت املعمور و خانه كعبه پرسيدشخصى از امام سجاد عليه السالم درباره 
آغاز طواف بر بيت املعمور زماىن بود كه : املعمور چه زماىن بوده و براى چه و چگونه بوده است؟ امام عليه السالم فرمود

  من در روى زمني خليفه و جانشيىن قرار: خداوند متعال به مالئكه فرمود

______________________________  
  .30): 2(بقره  -)1(

  .7، حديث 7، باب 59/ 55: حبار األنوار -)2(
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اى از غري فرشتگان قرار دادى در حاىل كه اين خليفه در روى  خليفه! پروردگارا: ، پس مالئكه گفتند] به نام انسان[دادم 
  .كنند ورزند و ستم مى ريزد و به مهديگر حسادت و بغض مى مىكند و خون  زمني فساد مى

ريزمي و بغض و  كنيم و خون منى اى از ما روى زمني قرار بده كه ما فرشتگان، فساد منى جانشني و خليفه! پروردگارا
را و عصيان كنيم تو  كنيم تو را و اطاعت مى كنيم و مهواره به كمك تو تسبيح و تقديس مى حسادت ندارمي و ستم منى

  .كنيم تو را منى

مالئكه گمان كردند كه آنچه : امام سجاد عليه السالم فرمود. دانيد دامن كه مشا منى مسلماً من چيزى را مى: خداوند فرمود
گويند رّدى است بر پروردگارشان و مسلماً خداوند بر گفتار ايشان غضبناك شده است پس سه ساعت به عرش خدا  مى

اى در زير عرش قرار داد كه بر چهار  خداوند به ايشان نظر كرد و رمحتش بر ايشان نازل گرديد و خانه پناه بردند، سپس
  .نام دارد» بيت الّضراح«استوانه از زبرجد بود كه آن را به ياقوت قرمز آغشته منوده بود كه اين خانه 

ا، پس مالئكه طواف خانه كرده و عرش را طواف كنيد اين خانه را و رها كنيد عرش ر : سپس خداوند به فرشگان فرمود
كه مراد آساىن طواف نسبت به پناه بردن مالئكه به عرش [ترك كردند، در نتيجه اين طواف بر مالئكه آسان گرديد 

شود كه هرگز  هر روز و شب هفتاد هزار فرشته داخل آن مى: و اين بيت املعمور كه خداوند ذكر فرموده]. باشد مى
اى براى من در روى زمني بسازيد به مانند و به منزلت بيت  خانه: س خداوند فرشتگانش را دستور داد كهسپ. گردند برمنى

هاىي كه در زمني خلق كرده، طواف اين خانه كنند مهان طور كه اهل  املعمور، بعد خداوند سبحان امر كرد به متام انسان
  .كنند آمسان بيت املعمور را طواف مى

  217: ، ص3 سجاديه، جتفسري و شرح صحيفه 

  عظمت بيت املعمور

  .اين خانه آباد و نوراىن به قدرى با عظمت است كه قرآن در شب قدر بر اين بيت معمور نازل شده است

ماه رمضان ماهى : حفص بن غياث به امام صادق عليه السالم عرض كرد، از كالم خدا خرب بده، امام عليه السالم فرمود
  .ل شده استاست كه قرآن در او ناز 
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: چگونه قرآن در ماه رمضان نازل شده، در حاىل كه قرآن در مدت بيست سال از ابتدا تا پايان نازل شده، حضرت فرمود
قرآن يك باره در ماه رمضان به بيت املعمور نازل شده است سپس از بيت املعمور در مدت بيست سال بر پيامربش فرو 

كردند و معصومان  بيت املعمور است كه فرشتگان در هنگام طواف زمزمه مى دعاىي معروف به دعاى اهل »1« .فرستاد
هاى عرش براى اكرام رسول اهللا صلى  خواندند و آن كلماتى از گنج ما به ويژه امام سجاد عليه السالم در منازهايشان مى

  :شود كه بدان اشاره مىاى از سوى حق كه به وسيله جربئيل بر حضرتش فرستاده شده   هديه. اهللا عليه و آله است

ْفِو، يا َحَسَن التَّجاُوِز، يا باِسَط يا َمْن اْظَهَر اَجلِميَل َو َستَـَر الَقبيَح يا َمْن َملْ يُواِخْذ ِباجلَْرِيَرِة َو َملْ يـَْهِتِك السِّتـَْر، يا َعظيَم اْلعَ 
ْغِفرَ 

َ
، اْلَيَدْيَن ِبالرَّْمحَِة، يا صاِحَب ُكلِّ حاَجِة، يا واِسَع امل ِة، يا ُمَفرَِّج ُكلِّ ُكْربٍَة، يا ُمقيَل اْلَعَثراِت، يا َكِرَمي الصَّْفِح، يا َعِظيَم اْلَمنِّ

فاِطَمَة  صلى اهللا عليه و آله و َعلىٍّ وَ  يا ُمْبَتِدئاً بِالنـَِّعِم قـَْبَل اْسِتْحقاِقها، يا َربَّاهُ يا َسيِّداُه يا غايََة َرْغَبتاُه، َأْساُلَك ِبَك َو ِمبَُحمَّدٍ 
َو ُحمَمَِّد اْبِن   َفٍر َو َعِلىِّ ْبِن ُموسىَو احلََْسِن َو احلَُْسْنيِ َو َعلىِّ ْبِن احلَُْسْنيِ َو ُحمَمَِّد ْبِن َعِلىٍّ َو َجْعَفِر ْبِن ُحمَمَّد َو ُموَسى ْبِن َجعْ 

  ُحمَمَّدٍ   اْلَمْهِدىِّ اْالئِمَِّة اهلاديِة عليهم السالم َأْن ُتَصلَِّى َعلىَعِلىٍّ َو َعِلىِّ ْبِن ُحمَمَّد َو احلََْسِن ْبِن َعِلىٍّ َو اْلقاِئِم 

______________________________  
  .6، حديث 628/ 2: ؛ الكاىف14، حديث 53، باب 11/ 94: حبار األنوار -)1(

  218: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .ِبالنَّاِر َو َأْن تـَْفَعَل ِىب ما أَْنَت َأْهلُهُ   يا اللَُّه َأالَّ ُتَشوَِّه َخْلقىَو آِل ُحمَمٍَّد َو َأْساُلَك يا اللَُّه 

كىن به گناهان ما و پرده درى  پوشاىن، اى كسى كه مؤاخذه منى ها را مى كىن و زشىت ها را ظاهر مى اى كسى كه زيباىي
هاى رمحتت بر امت گشاده است، اى  كه دستاى بزرگ خبشنده، اى نيكوترين گذشت كننده، اى كسى  . كىن منى

اى . ها صاحب هر حاجىت، اى دارنده مغفرت گسرتده، اى گشايش دهنده هر اندوه و مشتقى، اى جربان كننده لغزش
ايت !، اى آقا!بزرگوار چشم پوش، اى بزرگ احسان، اى آغاز كننده هر نعمت پيش از لياقت آن، اى پروردگار ، اى 

خواهم به حق حممد و على و فاطمه و حسن و حسني و على بن احلسني و حممد بن على و جعفر  و مى، از ت!ها خواسته
بن حممد و موسى بن جعفر و على بن موسى و حممد بن على و على بن حممد و حسن بن على و مهدى عليهم السالم، 

خواهم اى خدا، اى خدا،   م، و از تو مىاين امامان هدايت كننده، اين كه درود بفرسىت بر حممد و آل حممد عليهم السال
  .داىن كه زشت نگرداىن خلق را به واسطه آتش و اجنام دهى براى من آنچه را كه خود صالح مى

   هاى بني خدا و موجودات فرشتگان، واسطه
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و دهد، فرشتگان هم در اين جهان و هم آن جهان واسطه ميان خداى متعال  بر اساس آنچه قرآن كرمي به دست مى«
به اين معنا كه پيش از فرا رسيدن مرگ و انتقال به عامل ديگر و پس از آن، فرشتگان اسباىب فراتر از . موجودات هستند

هاى مرگ و ستاندن  اّما در هنگام بازگشت، يعىن در زمان ظهور نشانه. اسباب مادى عامل مشهود براى حوادث هستند
مرياندن و زنده گرانيدن مهگان با دميدن در صور و حمشور كردن و جان و جارى ساخنت سؤال و ثواب و عذاب قرب و 

   دادن نامه اعمال

______________________________  
  .29: ؛ املصباح، كفعمى10، حديث 39، باب 75/ 83: حبار األنوار -)1(

  219: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

شت و دوزخ، ا به سوى  واسطه در اجراى اين امور هستند كه آيات قرآن بر آن داللت  به دست بندگان و راندن آ
  .دارد

ا در مرحله تشريع يعىن نزول وحى و جلوگريى از مداخله شياطني در آن و تقويت پيامرب و تأييد مؤمنان و  واسطه بودن آ
ا به وسيله استغفار است   .پاك كردن آ

باشد،  امور هستند، دليلش اطالق آيات آغازين سوره نازعات مىو اما اين كه فرشتگان در اين جهان واسطه در تدبري 
  :فرمايد جا كه مى آن

ًقا* َو السِبحِت َسْبًحا* َو النِشطِت َنْشطًا* َو النزِعِت َغْرًقا   »1« »فَاْلُمَدبـَّر ِت َأْمرًا* َفالسِبقِت َسبـْ

روح نيكوكاران را [و سوگند به فرشتگاىن كه * كنند بر مى]  هايشان روح بدكاران را به شدت از بدن[سوگند به فرشتگاىن كه 
به سرعت ]  هاى حق براى اجراى فرمان[و سوگند به فرشتگاىن كه * آورند؛ بريون مى]  هايشان به نرمى و مالميت از بدن

سبقت ]  به صورتى ويژه[بر يكديگر ]  در اميان، عبادت، پرستش و اطاعت[كه و سوگند به فرشتگاىن  * شوند، نازل مى
  .كنند تدبري مى] به اذن خدا امور آفرينش را[و سوگند به فرشتگاىن كه * گريند، مى

ز باالتر بودن مقام برخى از فرشتگان نسبت به برخى ديگر و امر كردن فرشته فراتر به فرشته فرودست، در تدبري امرى نيز ا
زمره مهني وساطت است؛ زيرا فرشته متبوع در حقيقت واسطه ميان خداى متعال و فرشته تابع خود در رساندن فرمان 
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مانند واسطه شدن ملك املوت در فرمان دادن به يكى از دستيارانش براى ستاندن جان كسى، . باشد خداى متعال مى
  خداوند متعال از قول فرشتگان چنني بازگو

______________________________  
  .5 -1): 79(نازعات  -)1(

  220: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :فرمايد مى

  »1« »َو َما ِمنَّآ ِإالَّ َلُه َمَقاٌم مَّْعُلومٌ 

  .و هيچ يك از ما فرشتگان نيست مگر اين كه براى او مقامى معني است

  :فرمايد و مى

  »2« »مُّطَاٍع َمثَّ أَِمنيٍ 

  .و امني است]  فرشتگان[اطاعت آجنا مورد 

  :فرمايد و نيز مى

ِْم َقاُلواْ َماَذا قَاَل َربُُّكْم َقاُلواْ احلَْقَّ َو ُهَو اْلَعِلىُّ اْلَكِبريُ   َحىتَّ    »3« »ِإَذا فـُزَّع َعن قـُُلِو

پروردگارتان چه گفت؟ : گويند]  در اين هنگام جمرمان به شفيعان[هايشان آرام گريد  تا زماىن كه با صدور اذن شفاعت دل
  .حق گفت و او بلند مرتبه و بزرگ است: گويند مى

ا با استناد پديده بنابراين واسطه بودن فرشتگان و استناد پديده ها به خداوند و اين كه او به اقتضاى توحيد و  ها به آ
اى  هاى ويژه ها در مأموريت ه فرشتهاين گون »4« ».باشد، منافاتى ندارد ها مى ربوبيت، تنها سبب مهه موجودات و پديده

  .داراى قدرت خمصوص هستند

   تفسري مالك و خزنه
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   گريد، آن چنان اى اهلى است كه نامش از ملك و قدرت ريشه مى مالك فرشته

______________________________  
  .164): 37(صافّات  -)1(

  .21): 81(تكوير  -)2(

  .23): 34(سبأ  -)3(

  .سوره نازعات 5 -1، ذيل آيه 183 -182/ 20: امليزانتفسري  -)4(

  221: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :فرمايد تسلط و قدرت دارد كه امريمؤمنان مى

ا َجَزعاً ِمْن َزْجرَتِهِ وااَعِلْمُتْم انَّ ماِلكاً اذا َغِضَب َعَلى النَّاِر َحَطَم بـَْعُضها بـَْعضاً ِلَغَضِبِه، َو اذا َزَجَرها تـََوثـََّبْت بـَْنيَ ابْ  ِ. »1«  

كوبند، و هرگاه به  دانيد وقىت مالك دوزخ بر آتش خشم گريد آتشها به روى هم غلتيده و يكديگر را به سخىت مى آيا مى
يب او در ميان درهاى جهّنم برجهد؟ آتش بانگ زند آتش دوزخ ىب   !.تابانه از 

اى از آتش و دود است و به مهراه آن شدت غضب بر فضاى جهّنم  تودهمالك، خزانه دار اصلى آتش است كه خزانه او 
  .شود حاكم مى

اند و هر روز به نريو  به فرمايش رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله فرشتگان جهّنم هزاران سال قبل از خلق جهّنم آفريده شده
ه خداى تعاىل عرض كند تا خدا جانشان را شوند كه ب دوزخيان گاهى به مالك متوسل مى »2« .شود و توانشان افزوده مى

  :گويد بگريد بلكه با مرگ از اين عذاب جنات يابند، وىل مالك به آنان مى

  .كه در اين عامل مرگى وجود ندارد و حيات ابدى است

  :فرمايد خداوند مى
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َنا َربَُّك قَاَل ِإنَُّكم مِكثُونَ    »3« »َو نَاَدْواْ ميِلُك ِليَـْقِض َعَليـْ

يقيناً : گويد مى]  مالك]. [ تا از اين عذاب جنات يابيم[پروردگارت ما را مبرياند :] بگو! دوزخ[اى مالِك : زنند مىو فرياد 
  .مشا ماندىن هستيد

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

  هاى دنيا در آتش خواهيد ماند اگر به دوزخيان گفته شود مشا به تعداد ريگ

______________________________  
  .182خطبه : ج البالغه -)1(

  .، با كمى اختالف145/ 6: ؛ الّدر املنثور114/ 5: آلىل األخبار -)2(

  .77): 43(زخرف  -)3(

  222: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

شتيان گفته شود مشا به تعداد ريگ خوشحال مى شت مان شوند و اگر به  دگار خواهيد بود اندوهگني هاى دنيا در 
ا مقرر شده است. شوند مى و دوزخيان گاهى به خزانه دار و مأموران زيردست مالك پناهنده  »1« .اما جاودانگى براى آ
  .شوند كه اگر جناتى نيست حداقل ختفيفى در عذابشان داده شود ولو به يك روز كه اسرتاحىت كنند مى

  قَاُلواْ َأَو َملْ َتُك َتْأتِيُكْم ُرُسُلُكم ِباْلبَـّينِت قَاُلواْ بـََلى* ِخلََزَنِة َجَهنََّم اْدُعواْ َربَُّكْم ُخيَّفْف َعنَّا يـَْوًما ّمَن اْلَعَذابِ َو َقاَل الَِّذيَن ِىف النَّاِر 
  »2« »َقاُلواْ َفاْدُعواْ َو َما ُدعُؤاْ اْلكِفرِيَن ِإالَّ ِىف َضللٍ 

از پروردگارتان خبواهيد كه يك روز خبشى از عذاب را از ما سبك  : گويند نگهبانان دوزخ مىاند، به  و آنان كه در آتش
  .چرا آوردند: گويند آيا پيامربانتان داليل روشن براى مشا نياوردند؟ مى: گويند مى]  نگهبانان.* [كند

  .رياهه و گمراهى نيستخبوانيد، وىل دعاى كافران جز در ب] خواهيد خدا را هر اندازه كه مى[پس : گويند مى

  .شود و لكن مهني تقاضاى كوچك نيز پذيرفته منى
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   تفسري رضوان

  

مهان طور كه . هاست رضوان به معناى رضا و خالف سخط است و رضوان خداوند بزرگرتين سعادت و برترين خواسته
  :خداوند در سوره توبه فرمود

رُ َوَعَد اللَُّه اْلُمْؤِمِنَني َواْلُمْؤِمنِت َجنٍت جتَْ  ْ   ِرى ِمن َحتِْتَها اْأل

______________________________  
  .41/ 1: ؛ الدر املنثور39530، حديث 532/ 14: كنز العمال  -)1(

  .50 -49): 40(غافر  -)2(

  223: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »اللَِّه َأْكبَـُر َذ ِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ خِلِديَن ِفيَها َوَمسِكَن طَيَّبًة ِىف َجنِت َعْدٍن َوِرْضَو ٌن ّمَن 

شت رها جارى است؟ در آن جاودانه]  درختانِ [هاىي را وعده داده كه از زيِر  خدا به مردان و زنان با اميان  اند، و نيز  آن 
شت سراهاى پاكيزه كه از مهه آن [وى خدا چنني خشنودى و رضايىت از س و هم]  وعده فرموده[هاى ابدى  اى را در 

  .تر است؛ اين مهان كامياىب بزرگ است بزرگ] نعمت ها

شت را رضوان ناميده شت و سكونت در آن با رضايت اوست رئيس خزانه داران    .اند، چون ورود به 

  :فرمايد رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله وضعيت اين فرشتگان را در ماه رمضان چنني تشريح مى

َلٍة ِمْن َشْهِر َرَمضاَن ناَدى اَجلِليُل َجلَّ َجاللُُه ِرْضواَن َخازَِن اَجلنَِّة فـََيقولَ اذا كاَن  َو   َجنِّْد َجنَّىت: لَبـَّْيَك َو َسْعَدْيَك فـَيَـُقولُ : اوَُّل لَيـْ
 يـَنـَْقِضَى َشْهُرُهم ُمثَّ يُناِدَى ماِلكاً خازَِن النَّاِر يا َزيـِّْنها لِلصَّاِئمَني ِمْن امَِّة ُحمَمٍَّد صلى اهللا عليه و آله َو التـُْغِلْقها َعَلْيِهْم َحىتَّ 

اْغِلْق اْبواَب َجَهنََّم َعِن الصَّاِئمَني ِمْن امَِّة ُحمَمَِّد صلى اهللا عليه و آله ُمثَّ التـَْفَتُحها : لَبَّيَك َو َسْعَدْيَك، فـَيَـُقولُ : فـَيَـُقولُ ! ماِلكُ 
  »2« .َحىتَّ يـَنـَْقِضَى َشْهُرُهم
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شت را ندا دهد و او پاسخ به اطاعت و يارى  هر گاه اول ماه رمضان فرا مى رسد، خداوند بزرگ، رضوان، خزانه دار 
شتم را آراسته و زينت براى روزه داران از اّمت حمّمد صلى اهللا عليه و آله بنما و آن را براى ايشان باز : دهد؛ پس فرمايد

در خدمت و يارى : و او گويد! سپس مالك، مأمور جهّنم را ندا دهد، اى مالك. بگذار تا ماه رمضان آنان بگذرد
كىن تا ماه  درهاى جهّنم را بر روى روزه داران از اّمت حمّمد صلى اهللا عليه و آله ببند پس باز منى: هستم، پس فرمايد

   رمضان

______________________________  
  .72): 9(توبه  -)1(

  .8592، حديث 11، باب 427/ 7: ؛ مستدرك الوسائل18، ذيل حديث 46، باب 350/ 93: حبار األنوار -)2(

  224: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ا بگذرد   .آ

   تفسري سدنة اجلنان

  

ا است» ُسدنة« ا به كليد دارى و نظارت بر آ و . خادم اماكن معظمه مانند كعبه و مسجد را گويند، يعىن توليت امر آ
شت مى سدنة شىت كه مهگى مأموران ويژه    .باشند اجلنان، كليد داران و سرپرستان حوريان و غالمان و خدمه 

شت هم گفته مى»جنان« شت از درختان و . شود ، مجع جنة به معناى پوشش و پوشيده است و به باغ  چون درون 
  .هاى گياهان بسيار پوشيده شده است شاخه

شت بدرقه مىكليد داران فردوس با سال شتيان را به  كنند و آنان كساىن  م و سالمىت بدون آفت و نقصى و شاد باشى 
  .اند هستند كه با صرب و پايدارى در برابر گناهان و اطاعت خدا به اين درجات رسيده

  :فرمايد خداوند در وصف حال آنان مى

ِإَذا َجآُءوَها َو فُِتَحْت أَبـَْو بـَُها َو َقاَل َهلُْم َخَزنـَتـَُها َسلٌم َعَلْيُكْم ِطْبُتْم فَاْدُخُلوَها   رًا َحىتَّ َو ِسيَق الَِّذيَن اتـََّقْواْ َربـَُّهْم ِإَىل اْجلَنَِّة ُزمَ 
  »1« »خِلِدينَ 
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شت رانده مى شوند، چون به آن رسند در حاىل كه درهايش از پيش   و كساىن كه از پروردگارشان پروا كردند گروه گروه به 
]  در آن[سالم بر مشا، پاكيزه و نيكو شديد، پس وارد آن شويد كه : است، نگهبانانش به آنان گويندگشوده شده 

  .ايد جاودانه

  :وصف جنان در قرآن كرمي به تعابري گوناگوىن آمده است

أوى
َ
  ، َجنَُّة َعْدن، َجنَُّة عالية، َجنَُّة َعْرُضها َجنَُّة النَّعيم، َجنَُّة اخلُلد، َجنَُّة امل

______________________________  
  .73): 39(زمر  -)1(

  225: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  ....الّسماواِت َو اْألَْرِض، دارُالسَّالم، داُر الَقراِر و 

ا عرش الرمحن و لقاء الّله، درجات باالى آن است   .و در پس مهه آ

ها  اند و لذت ها را چشيده ها و تلخى اهلى است؛ زيرا كه در دنيا سخىتو اين جايگاه با شكوه براى مؤمنان صابر و فرمانرب 
و از . اند و آنچه مانده خلق و خوى پسنديده است كه راه گشاى حقيقت و سعادت ادىب است را به آخرت واگذار كرده

ريزد و حىت ناى  او مىاين رو كه انسان به حمض ديدن فرشته مرگ كه خلق و خوى و كردار آدمى را دارد، مهه علم و عمل 
   پاسخ به پرسش

  »َمْن رَبُّكَ «

گذارند با يك برخورد و فشار از  اكنون كه او را در قرب مى. را هم ندارد؛ زيرا كه مهه چيز او وارداتى و مصرىف بوده است
و خلق و خوى حقيقى و . دهد سوى فرشته قرب متام عقايد و اخالق و علوم ظاهرى و كماالت جمازى را از دست مى

آدمى باشد و انسان به آن ختّلق يابد و متام كمال را از حق ببيند و باطىن آن است كه علم و عمل و چهره حقيقت ملكه 
ى سازد   .خويشنت خويش را از خود و غري 

  :فرمايد مهان گونه كه حضرت رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله مى
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كه كار نيك،   هاست اميان به آراسنت ظاهر و آرزو منودن كمال نيست بلكه اميان، مهان اعتقاد پاك و معرفت خالص در دل
  »1« .منايد آن را گواهى مى

______________________________  
  .3، حديث 187: ؛ معاىن األخبار26، حديث 30، باب 72/ 66: حبار األنوار -)1(

  226: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

َسَالٌم َعَلْيُكْم ِمبَا َصبَـْرُمتْ فَِنْعَم  :َوالَِّذيَن يـَُقولُونَ » 20« »1« »ْؤَمُرونَ َوالَِّذيَن َال يـَْعُصوَن اللََّه َما أََمَرُهْم َويـَْفَعُلوَن َما يُـ  »19«[ 
ابـَْتَدُروُه ِسرَاعاً وََملْ يـُْنِظُروهُ » 22« »3« »ُمثَّ اجلَِْحيَم َصلُّوهُ * ُخُذوُه فـَُغلُّوهُ   َوالزَّبَانَِيِة الَِّذيَن ِإَذا ِقيَل َهلُمْ » 21« »2« »ُعْقَىب الدَّارِ 

  ] َوَمْن َأْوَمهَْنا ذِْكَرُه وََملْ نـَْعَلْم َمَكانَُه ِمْنك َوِبَأيِّ أَْمٍر وَكَّْلَتهُ 

شوند، اجنام  كنند، و آنچه را فرمان داده مى دهد، خمالفت منى و درود بر فرشتگاىن كه، خدا را در آنچه دستورشان مى
  .دهند مى

شت مى و . بر مشا به خاطر صربى كه بر عبادات و ترك حمرمات كرديد، سالم باد: گويند درود بر فرشتگاىن كه به اهل 
ا گفته شود بنابراين خانه آخرت براى مشا نيكو خانه جمرم را بگرييد و او : اى است، و درود بر نگاهبانان دوزخ؛ چون به آ

اى كه  يد، شتابان و سريع دستگريش كنند و به او مهلت ندهند، و درود بر فرشتهرا زجنري كنيد و سپس به جهّنم درانداز 
  .اى دانيم او را به كارى گماشته يادش را از حساب انداختيم، و از رتبه و منزلتش آگاه نشدمي، و منى

______________________________  
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   معصيت نكردن فرشتگان
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  :در دعا اشاره است به آيه ششم سوره مباركه حترمي» َوالَّذيَن ال يـَْعُصونَ «مجله 

َمَالِئَكٌة ِغَالٌظ ِشَداٌد َال يـَْعُصوَن اللََّه َما أََمَرُهْم  يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا أَنُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم نَاراً َوقُوُدَها النَّاُس َواحلَِْجاَرُة َعَليـَْها
  »1« »َويـَْفَعُلوَن َما يـُْؤَمُرونَ 

بر آن فرشتگاىن خشن . خود و خانواده خود را از آتشى كه هيزم آن انسان ها و سنگ ها است، حفظ كنيد! اى مؤمنان
كنند، و آنچه را به آن مأمورند، مهواره  ر داده، سرپيچى منىاند كه از آنچه خدا به آنان دستو  گري گمارده شده و سخت
  .دهند اجنام مى

خود را با استقامت در طاعت و دورى از معصيت و مصون داشنت از پريوى : اند فرموده» ُقوا أنـُْفَسُكمْ «مفّسران در 
  .شهوات، از آتش جهّنم حفظ كنيد

ى از قبايح و ترغيب و تشويق به خري، از آنان را با دعوت به : اند فرموده» أهليُكمْ «و در  طاعت رب، تعليم فرائض، 
  .آتش جهّنم نگاه داريد

  سلطان نفس خود شو و مالك رِقاب باش
 

  روشن ضمري خويش كن و آفتاب باش

  خواهى به قاف قرب رسى از متام خلق
 

  سيمرغ وار در پس قاف حجاب باش

ر قيل و قال   تا كى روى به مدرسه از 
 

  تدريس خويشنت كن و اّم الكتاب باش

 زين قيل و قال بگذر و اهلام حق شنو
 

  مانند كوه تشنه فيض سحاب باش

 ابليس از غرور عبادت رجيم شد
 

  اى شيخ بر حذر ز غرور ثواب باش

ر بد حساب بود گريو دار حشر  از 
 

  زان گريو دار تا برهى خوش حساب باش

  طريق عشقبگذر كام هر دو جهان در 
 

  از دو جهان كامياب باش صغري  مهچون

  

  )صغري(
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   سالم فرشتگان

  :سوره مباركه رعد 24تا  20در دعا اشاره است به آيات » َوالَّذيَن يـَُقولُوَن َسالمٌ «مجله 

َو الَِّذيَن َيِصُلوَن َمآ أََمَر اللَُّه ِبِه َأن يُوَصَل َو َخيَْشْوَن َربـَُّهْم َو َخيَاُفوَن ُسوءَ * الَِّذيَن يُوفُوَن ِبَعْهِد اللَِّه َو َاليَنُقُضوَن اْلِميثقَ 
ِّْم َو أَقَاُمواْ الصََّلوَة وَ * احلَِْسابِ  أَنَفُقواْ ِممَّا َرَزْقنُهْم ِسرا َو َعَالنَِيًة َو َيْدَرُءوَن ِباحلََْسَنِة السَّيَّئَة أُْولِئَك  َو الَِّذيَن َصبَـُرواْ ابِْتَغآَء َوْجِه َر

ارِ  م ّمن ُكّل هِ َجنُت َعْدٍن َيْدُخُلونـََها َو َمن َصَلَح ِمْن َءابَاِءِهْم َو َأْزَو ِجِهْم َو ُذرّيِتِهْم َواْلَملِئَكُة َيْدُخُلوَن َعَليْ * َهلُْم ُعْقَىب الدَّ
ارِ * بَابٍ    »1« »َسلٌم َعَلْيُكم ِمبَا َصبَـْرُمتْ فَِنْعَم ُعْقَىب الدَّ

و آنچه را خدا به پيوند آن فرمان .* شكنند كنند و پيمان را منى وفا مى]  كه مهانا قرآن است[مهان كساىن كه به عهد خدا 
و .* هراسند و از حساب سخت و دشوار بيم دارند پروردگارشان مهواره در]  عظمت و جالل[دهند و از  داده پيوند، مى

شكيباىي ورزيدند، و مناز را بر پا ]  در برابر گناهان و اجنام وظايف و حوادث[براى به دست آوردن خشنودى پروردگارشان 
ان و آشكار انفاق منودند، و مهواره با نيكِى  ىت و پليدى زش]  عبادت[داشتند، و خبشى از آنچه را روزى آنان كردمي در 

، اينانند كه ]منايند هاى آنان را نسبت به خود برطرف مى هاى خود نسبت به مردم، بدى و با خوىب[كنند  را دفع مى]  گناه[
هاى جاويدى كه آنان و پدران و مهسران و فرزندان شايسته و  شت.* فرجام نيك آن سراى، ويژه آنان است

   و به آنان.* تگان از هر درى بر آنان درآيندشوند، و فرش كارشان در آن وارد مى درست

______________________________  
  .24 -20): 13(رعد  -)1(

  229: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .پس نيكوست فرجام اين سراى]  در برابر عبادت، معصيت و مصيبت[سالم بر مشا به پاس استقامت و صربتان :] گويند

   فرشتگان عذاب
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  :در دعا اشاره است به آيات سوره مباركه حاقّه  ُخُذوُه فـَُغلُّوهُ   مجله

  َوَال َحيُضُّ َعَلى* ِإنَُّه َكاَن َال يـُْؤِمُن بِاللَِّه اْلَعِظيمِ * ُمثَّ ِيف ِسْلِسَلٍة َذْرُعَها َسبـُْعوَن ِذرَاعاً َفاْسُلُكوهُ * ُمثَّ اجلَِْحيَم َصلُّوهُ * ُخُذوُه فـَُغلُّوهُ 
  »1« »ِم اْلِمْسِكنيِ َطَعا

سپس او را در زجنريى كه طولش * آن گاه به دوزخش دراندازيد،* او را بگرييد و در غل و زجنريش كشيد،] فرمان آيد[
  .كرده و مردم را به اطعام نيازمندان تشويق منى* آورده زيرا او به خداى بزرگ اميان منى* هفتاد ذرع است به بند كشيد،

______________________________  
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 »َفَصلِّ َعَلْيِهْم يَوَم يَْأِيت ُكلُّ نـَْفٍس َمَعَها َساِئٌق َوَشِهيدٌ  »24«َوُسكَّاِن اْهلََواِء َواْألَْرِض َواْلَماِء َوَمْن ِمنـُْهْم َعَلى اْخلَْلِق » 23«[ 
اللَُّهمَّ َوِإَذا َصلَّْيَت َعَلى َمَالِئَكِتك » 26«َوَصلِّ َعَلْيِهْم َصَالًة َتزِيُدُهْم َكرَاَمًة َعَلى َكرَاَمِتِهْم َوَطَهاَرًة َعَلى َطَهاَرِِْم » 25«

َنا ِمبَا فـََتْحَت لََنا ِمْن ُحْسنِ    .]اْلَقْوِل ِفيِهْم ِإنَّك َجَواٌد َكِرميٌ  َوُرُسِلك َوبـَلَّْغتَـُهْم َصَالتـََنا َعَلْيِهْم َفَصلِّ َعَليـْ

و درود بر فرشتگاىن كه ساكن هوا، و زمني و آبند، و كساىن از آنان كه گماشتگان بر خملوقاتند؛ پس بر آنان درود 
ود راننده، و فرشته گواه عمل است، و بر آنان در  آيد، در حاىل كه مهراه او فرشته فرست، روزى كه هر شخصى به حمشر مى

زماىن كه بر فرشتگان و رسوالنت درود ! فرست؛ درودى كه، كرامت بر كرامتشان و پاكى بر پاكيشان بيفزايد، خدايا
رساىن، به خاطر گفتار نيكى كه در وصف آنان بر زبان ما جارى ساخىت، بر ما هم  فرسىت، و درود ما را به آنان مى مى

  .درود فرست؛ مهانا تو خبشنده ارمجندى

   فرشتگان درود بر

  »1« »َوجاَءْت ُكلُّ نـَْفٍس َمَعها ساِئٌق َوَشهيدٌ 

______________________________  
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  .دهد راند و شاهد بر اعمالش گواهى مى كه سوق دهنده او را به حمشر مى[و شاهدى با اوست، 

  .اى بر پاكيشان اضافه كند فرست، درودى كه مقامى بر مقامشان بيفزايد و پاكىبر كلّيه فرشتگان درود 

بنابر . گواينكه كرامت و طهارت فرشتگان كامل و جامع است وىل بايد توّجه داشت كه عنايات حق نيز ىب پايان است
  .دا باشدهاى خ توان از حضرت او براى هر كس لطف و رمحت خواست گر چه آن كس غرق در حمّبت اين مى

  .تو بر ما گشودى، بر ما حمتاجان نيز درود فرست و رمحتت را به گدايان و فقريان ارزاىن دار كه تو بسيار خبشنده و كرميى

 عاشقاىن كه مبتالى تواند
 

 پادشاهند چون گداى تواند

 حزن يعقوبشان بود زيرا
 

 هر يك ايّوب صد بالى تواند

 گر چه دارند در درون صد درد
 

 موقوف يك دواى تواندمهه 

  دل قومى به وصل راضى كن
 

 كه به جان طالب رضاى تواند

 مرده عشق و زنده اّميد
 

 زنده و مرده از براى تواند

 آفت عقل و هوش اهل نظر
 

 چشم و ابروى دلرباى تواند

  

  اى سليمان به دستگاه مكوب
 

 سر موران كه زير پاى تواند

  عاملى مهچو سيف فرغاىن
 

 با چنني ُحسن، مبتالى تواند

  

  )سيف فرغاىن(
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   دعاى

  

4  

  

   درود بر پريوان انبياى اهلى عليهم السالم
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ُقوُهْم ِمْن َأْهِل اْألَْرِض » 1« بِاْلَغْيِب ِعْنَد ُمَعاَرَضِة اْلُمَعاِنِديَن َهلُْم ِبالتَّْكِذيِب َواالْشِتَياِق ِإَىل اْلُمْرَسِلَني اللَُّهمَّ َوأَتْـَباُع الرُُّسِل َوُمَصدِّ
ميَاِن  هللا عليه و آله ِمْن ِيف ُكلِّ َدْهٍر َوَزَماٍن َأْرَسْلَت ِفيِه َرُسوًال َوأََقْمَت ِألَْهِلِه َدلِيًال ِمْن َلُدْن آَدَم ِإَىل ُحمَمٍَّد صلى ا» 2«ِحبََقاِئِق اْإلِ

يِعِهُم السََّالُم فَاذُْكْرُهْم ِمْنك ِمبَْغِفَرٍة َوِرْضَواٍن  اللَُّهمَّ َوَأْصَحاُب ُحمَمٍَّد َخاصًَّة الَِّذيَن » 3«أَِئمَِّة اْهلَُدى َوقَاَدِة َأْهِل التـَُّقى َعَلى مجَِ
َسَن ِيف َنْصرِِه وََكانـَُفوُه َوَأْسَرُعوا ِإَىل ِوفَاَدتِِه َوَسابـَُقوا ِإَىل َدْعَوتِِه َواْسَتَجابُوا َلُه َحْيُث َأْحَسُنوا الصََّحابََة َوالَِّذيَن أَبـَْلُوا اْلَبَالَء احلَْ 

» 5«ِيف تـَْثِبيِت نـُبـُوَِّتِه َوانـَْتَصُروا ِبِه  َوَفاَرُقوا اْألَْزَواَج َواْألَْوالَد ِيف ِإْظَهاِر َكِلَمِتِه َوقَاتـَُلوا اْآلبَاَء َواْألَبـَْناءَ » 4«َأْمسََعُهْم ُحجََّة رَِساالتِِه 
َوالَِّذيَن َهَجَرتْـُهُم اْلَعَشاِئُر ِإْذ تـََعلَُّقوا ِبُعْرَوِتِه َوانـْتَـَفْت ِمنـُْهُم » 6«َوَمْن َكانُوا ُمْنَطِويَن َعَلى َحمَبَِّتِه يـَْرُجوَن ِجتَاَرًة َلْن تـَُبوَر ِيف َمَودَّتِِه 

َفَال تـَْنَس َهلُُم اللَُّهمَّ َما تـَرَُكوا َلَك َوِفيَك َوَأْرِضِهْم ِمْن ِرْضَواِنك َوِمبَا َحاُشوا اْخلَْلَق َعَلْيك » 7«َسَكُنوا ِيف ِظلِّ قـَرَابَِتِه اْلَقرَابَاُت ِإْذ 
ْم َوُخُروِجِهْم ِمْن َسَعِة اْلَمَعاِش ِإَىل ِضيِقِه َوَمْن  َواْشُكْرُهْم َعَلى َهْجرِِهْم ِفيك ِديَاَر قـَْوِمهِ » 8«وََكانُوا َمَع َرُسوِلك ُدَعاًة َلك ِإلَْيَك 

ْخَوانَِنا الَِّذيَن   اللَُّهمَّ َوأَْوِصْل ِإَىل التَّاِبِعَني َهلُْم ِبِإْحَساٍن الَِّذيَن يـَُقولُونَ » 9«َكثـَّْرَت ِيف ِإْعزَاِز ِديِنك ِمْن َمْظُلوِمِهْم  َربـََّنا اْغِفْر لََنا َوإلِِ
   الَِّذينَ » 10«َخيـَْر َجزَاِئَك  »1« »ا ِباْإلِميَانِ َسبَـُقونَ 

______________________________  
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ِِْم وََملْ َخيَْتِلْجُهْم َشّك ِيف قـَْفِو آثَارِِهْم َملْ يـَْثِنِهْم َرْيٌب ِيف َبِصريَ » 11«َقَصُدوا َمسْتَـُهْم َوَحتَرَّْوا ِوْجَهتَـُهْم َوَمَضْوا َعَلى َشاِكَلِتِهْم 

َْدِيِهْم يـَتَِّفُقوَن َعَلْيِهْم َوَال يـَتَِّهُمونـَُهْم ِفيَما» 13«َوااليِتَماِم َِِدايَِة َمَنارِِهْم ُمَكانِِفَني  َأدَّْوا  َوُمَواِزرِيَن َهلُْم َيِديُنوَن ِبِديِنِهْم َويـَْهَتُدوَن ِ
ِِ ِإلَْيهِ  يِن َوَعَلى َأْزَواِجِهْم َوَعَلى ُذرِّيَّا » 14«ْم َوَعَلى َمْن َأَطاَعك ِمنـُْهْم ْم اللَُّهمَّ َوَصلِّ َعَلى التَّاِبِعَني ِمْن يـَْوِمَنا َهَذا ِإَىل يـَْوِم الدِّ

َا ِمْن َمْعِصَيِتك َوتـَْفَسُح َهلُْم ِيف رِيَاِض َجنَِّتك َومتَْ  َا َعَلى َما اْستَـَعانُوك َصَالًة تـَْعِصُمُهْم ِ َا ِمْن َكْيِد الشَّْيطَاِن َوتُِعينـُُهْم ِ نَـُعُهْم ِ
َا َعَلى اْعِتَقاِد ُحْسِن الرََّجاِء َلك َوالطَّمَ » 15«َعَلْيِه ِمْن ِبرٍّ َوَتِقيِهْم َطَواِرَق اللَّْيِل َوالنـََّهاِر ِإالَّ َطارِقاً َيْطُرُق ِخبَْريٍ  َعثـُُهْم ِ ِع ِفيَما َوتـَبـْ

ِلتَـُردَُّهْم ِإَىل الرَّْغَبِة ِإلَْيك َوالرَّْهَبِة ِمْنك َوتـَُزهَِّدُهْم ِيف َسَعِة اْلَعاِجِل َوُحتَبَِّب » 16«ِعْنَدك َوتـَْرِك التـُّْهَمِة ِفيَما َحتِْويِه أَْيِدي اْلِعَباِد 
َا » 17«ْوِت ِإلَْيِهُم اْلَعَمَل ِلآلِجِل َواالْسِتْعَداَد ِلَما بـَْعَد اْلمَ  ِ َوتـَُهوَِّن َعَلْيِهْم ُكلَّ َكْرٍب حيَِلُّ ِِْم يـَْوَم ُخُروِج اْألَنـُْفِس ِمْن أَْبَدا

َا وََكبَِّة النَّاِر َوطُوِل اْخلُُلوِد ِفيَها » 18« ِ   .ِمْن َمِقيِل اْلُمتَِّقنيَ  َوُتَصيـَِّرُهْم ِإَىل َأْمنٍ » 19«َوتـَُعاِفيَـُهْم ِممَّا تـََقُع ِبِه اْلِفتـَْنُة ِمْن َحمُْذورَا
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ُقوُهْم ِمْن َأْهِل اْألَْرِض ِباْلَغْيِب ِعْنَد ُمَعاَرَضِة اْلُمَعانِِديَن َهلُمْ » 1«[  بِالتَّْكِذيِب َواالْشِتَياِق ِإَىل  اللَُّهمَّ َوأَتـَْباُع الرُُّسِل َوُمَصدِّ
ميَاِن اْلُمْرَسِلَني ِحبَقَ   عليه ِيف ُكلِّ َدْهٍر َوَزَماٍن َأْرَسْلَت ِفيِه َرُسوًال َوأََقْمَت ِألَْهِلِه َدلِيًال ِمْن َلُدْن آَدَم ِإَىل ُحمَمٍَّد صلى اهللا» 2«اِئِق اْإلِ

يِعِهُم السََّالُم فَاذُْكْرُهْم مِ    ] ْنك ِمبَْغِفَرٍة َوِرْضَوانٍ و آله ِمْن أَِئمَِّة اْهلَُدى َوقَاَدِة َأْهِل التـَُّقى َعَلى مجَِ

پريوان رسوالن و تصديق كنندگانشان، كه عبارتند از مردم روى زمني، آن مردمى كه تصديقشان، قلىب و دروىن بود، ! خدايا
م زماىن كه دمشنان با تكذيب رسالت رسوالن، به خمالفت با آنان برخاستند، وىل پريوان و تصديق كنندگان، به كمك  آ

اىن، مشتاقانه به طرف رسوالن روى آوردند، در هر روزگار و زماىن كه رسوىل فرستادى، و براى مردم آن روزگار و حقايق امي
، از پيشوايان هدايت و فرماندهان اهل تقوا، بر 9زمان، چراغ راه و دليل و برهان برپا كردى، از زمان آدم، تا دوران حممد 

  .انب خود، به آمرزش و خشنودى ياد كنآنان را از ج! خدايا! مهه آنان سالم باد

   هاديان راه حق

در بيان شخصّيت و هوّيت و اوصاف هاديان راه حمبوب يعىن انبياى اهلى و ائّمه طاهرين عليهم السالم، كه در خبش اّول 
  دعاى چهارم به آنان اشاره شده، سخت خود را
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  .بينم مىعاجز و ناتوان 
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درست است كه در اين زمينه بايد به قرآن جميد، منبع فيوضات آمساىن مراجعه كرد، وىل فهم اين آثار هم كار آساىن 
  .نيست

اين طايفه در عقل و شعور، در پاكى نفس و جان، در بصريت و آگاهى، در دانش و بينش، در خلوص و اخالص، در 
وح، در اداى وظيفه و مسؤولّيت، در ارتباط با حق و داشنت مقام قرب، در وفا و صفا، در درسىت و امانت، در وسعت ر 

ادب و فرهنگ، در مهر و حمّبت، در رمحت و عاطفت، در بيدارى و بيناىي، در قّوت جسم و جان، در بسط فكر و 
و خالصه ها  علم، در روشنائى و نورانّيت، در صفات و شؤون معنوى، در عّفت و عصمت، در درك حقايق و واقعيت

هاى ظاهرى و باطىن و غيىب و شهودى و ُملكى و ملكوتى، سر آمد متام كاينات و مافوق متام موجودات و  در متام برنامه
  .هاى حضرت رّب العزّه هستند برتر از مهه آفريده

جل و قضاى حمتوم توانند تِري از كمان جسته يعىن ا اى هستند كه مى اولياى حضرت حق، داراى قدرت و نريوى اراده خّالقه
  .را از راه برگردانند، و متام اين نريو و قدرت از جانب حضرت رّب به آنان عنايت شده است

از مجله خصايص بسيار مهّم برگزيدگان خداوند اين است كه خوى اهلى دارند، برخالف عاّمه خلق كه هيچ سالمى ىب 
اولياى اهلى اهل طمع و آز نيستند، فيض خبشى . دارندكنند و در هر عطائى انتظار چند برابر سود و عوض  طمع منى

است، در مقابل عطا و خبشش خود هيچ توّقع و چشمداشت سود و عوض ندارند   .الزمه وجود فيّاض آ

ا و عوضى  تابند و گرمى و روشناىي مى مهچون آفتابند كه در مهه جا و بر مهه كس يكسان مى خبشند، بدون اين كه 
  .خبواهند

اند و بدين سبب است كه بار هدايت خلق و درمان رجنوران روحاىن را  فه براى دستگريى و جنات بشر خلق شدهاين طاي
   كشند و به وظيفه تبليغ به جان و دل مى
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داش و دستمزد و كنند، بدون شائبه غرض و ىب آن كه از كسى چشمداشت پا رسالت و رهربى به عموم خلق خدمت مى
  .پايرنج داشته باشند

كشند و رنج و عذاب دمشنان را به جان  كار دعوت و خدمت انبيا و اولياى خدا چنان است كه گاهى ناز ابلهان مى
كنند و  خرند و سخريّه و استهزا و فسوس كافران و صفري كشيدن و دستك زدن منكران و منافقان را بر خود مهوار مى مى
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هراسند، بلكه هر قدر بر انكار خمالفان افزوده شود بر تبليغ رسالت و مهرباىن و عطوفت  ع تريه دالن منىاز طعن و تشني
  .افزايند تا به وظيفه اهلى خود عمل كرده باشند مى

ا اطاعت حق و اداى وظيفه رهربى خلق است، نه از حتسني و  اينان زير حممل فرمان اهلى اند، و تنها هدف و مقصد آ
  .شوند، و نه از طعن و تشنيع عوام انديشه دارند، حمض نورند و از مهه اوهام و تصويرات دور كسى خوشحال مىآفرين  

مريد و به حيات روشن روحاىن و  انسان از بركت هدايت اينان از حيات تريه جسماىن شهواىن و اخالق رذيله نفساىن مى
ل نادان، در اثر رنج حتصيل و پيمودن مراحل علمى از حيات شود، مهان طور كه مردم جاه خصال محيده انساىن زنده مى

شوند، و مهچنان كه اشخاص فاسق و تبهكار در اثر توبه و انابت و  مريند و به حيات علم و داناىي زنده مى جهل مى
ان آيند و به جرگه نيكان و نيكوكار  رياضت، يا دستگريى و تلقني ذكر مشايخ، از عامل فسق و تبهكارى بريون مى

  .شود پيوندند، يعىن در واقع، مزاج روحاىن آنان مبّدل مى مى

پذير دارند و به عبارت ديگر، حوادث و وقايع آينده را از لوح حمفوظ و اّم الكتاب و   انبيا و اوليا روح وحى گري و اهلام
  .خوانند كتاب مبني مى

است؛ زيرا كه جسمانّيت اوليا در روحانّيت آواز و صداى انبيا و اوليا آواز خداست و فعل ايشان فعل حضرت رّب 
  .مستهلك گشته و وجود ايشان فاىن در حق و متصل به حمبوب شده است

   روح اينان از عامل خلق گذشته و به حق پيوسته و مظهر و منودار نور حق شده
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  .ز ايشان دورى از خداستصحبت و مهنشيىن با ايشان تقّرب حق و دورى ا. است

ظهور كرامات و خرق عادات از انبيا و اوليا و مردان خدا به مثابه گلى است كه از گلستان پُر گل و وسيع آورده باشند، 
  .كند بوى ديدار مهني گل ما را به وجود گلستان داللت و رهنماىي مى

رسد تا ما  گاهى از آن باغ انبوه، حتفه گلى به ما مى. منتهاى اهلى است درون اوليا، گلستان فيض ناحمدود و باغ رمحت ىب
  :را بدان سوى جذب كند، و اين خود مهان نفحات حّق است كه در حديث شريف آمده است

  »1« .إنَّ ِلرَبُِّكْم ىف أيّاِم َدْهرُِكْم نـََفحاٍت، أال فـَتَـَعرَُّضوا َهلا
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ها جهت زنده شدنتان به حيات  ست كه جهت دريافت آن نفحههاىي است، بر مشا براى پروردگار مشا در روزگارتان نسيم
  .معنوى بيدار باشيد

   دو واقعّيت در هدايت انسان

  

  .مشارد ها را غنيمت منى و اين َدم. يابد بدخبت كسى كه اين نفحات را در منى

  :دادند مىانبياى اهلى در مسأله هدايت انسان به سوى رشد و كمال، به دو واقعّيت امهيت بسيار 

   پرياسنت - 1

   آراسنت - 2

ذيب نفس است به زدودن و پاك كردن تريگى - 1 هاى زنگ رذايل اخالقى و شهوات  مقصود از پرياسنت و پريايش، 
يمى و َسُبعى از روح، و صيقلى كردن و صفا دادن باطن به نور اميان، به طورى كه آماده زيور فضايل نفساىن و 

  .عارف ربّاىن باشدپذير صور علمى و م نقش

______________________________  
  .195، حديث 296/ 1: ؛ عواىل الآلىل30، ذيل حديث 66، باب 221/ 68: حبار األنوار -)1(
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فاضله و حماسن منظور از آراسنت و آرايش، حتصيل كماالت و فضايل روحاىن و تكميل قواى نفساىن به ملكات  - 2
  .اخالقى است

رسد كه عبارت  پس از پيمودن اين دو مقام در سايه تربيت انبيا، نوبت به مقام و مرحله فناى ىف الّله و بقاى بالّله مى
است از سلب مهه تعيّنات و تشّخصات امكاىن و نيست شدن حّصه وجود مقّيد جزئى با حذف قيود در هسِىت البشرِط 

  .كرانه احدّيِت واجِب سرمدى ره وجود شخصى به درياى ىبمطلق، يا پيوسنت قط

  !ها در برابر زمحات انبيا و وجود پربركتشان چه مسؤولّيت سنگيىن دارمي راسىت ما انسان
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خبشند، ولكن  دريغ و بدون توّقع سود و عوض فيض مى هر چند فيض خبشى، ذاتِى اولياى حّق است و بر هر كس ىب
ت كه در حضور اهل دل در هر حال ادب نگاه دارد و مّنت ايشان بكشد و به جان و دل، وظيفه طالب حقيقى اين اس

  »1« ».ايشان را خدمت كند

 جانا ز روى خويش بر افكن نقاب را
 

ان به ابر كىن آفتاب را  تا كى 

 مغرور حسن خود شده خوبان شهر مصر
 

 اى يوسف از مجال برافكن نقاب را

 مِن گداام به راه كه شايد  بنشسته
 

 گومي سالمى آن شه ملك رقاب را

  حاىل كه الله را قدح باده بر كف است
 

 ساقى مكن دريغ ز َمستان شراب را

  امي ما درس معرفت ز خط يار خوانده
 

 بگذار در مقابِل زاهد كتاب را

  

  )صغري(

   دعوت انبياى اهلى

   اعمال صاحله دعوتپيامربان اهلى، انسان را به عقايد حّقه، اخالق حسنه و 

______________________________  
  .262/ 1: مولوى نامه -)1(
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  .اينان براى ترسيم صراط مستقيم، از جانب حضرت حق داراى كتاب بودند. كردند

  .راه حّق استآنچه از ظلم و ستم تا كنون بر بشرّيت رفته، معلول دورى او از مكتب هاديان 

  .ظلم به خود و جتاوز به حقوق ديگران، هيچ عّلىت جز دور بودن از تعاليم انبياى خدا ندارد
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طغيان طاغوت، كرب مستكرب، اسراف مسرف، تبذير مبّذر، ظلم ظامل، سكوت مظلوم، جتاوز متجاوز، بغى باغى، جهل 
ان از نبّوت انبيا و امامت امامان و واليت اولياى جاهل، گمراهى گمراه، جتاوز متجاوز، مهه و مهه نتيجه دورى انس

  .خداست

به فعلّيت رسيدن اين عقل و استعداد، در پرتو . انسان از متام موجودات عامل در عقل و استعداد برتر و نريومندتر است
ره گريد، به مقام  اگر انسان براى پخته شدن امور معنوى و ماّدى از آفتاب وجود انبيا. فروغ نبّوت و امامت ميّسر است

رسد، و اگر از اين خورشيد نورخبش چهره جان بپوشاند دچار ظلمت و سردرگمى شده و به موجودى  خالفت از خدا مى
  .رسد پوچ و پوك تبديل گشته و به نقطه شقاوت و هالكت و فالكت مى

  اصول دعوت انبيا

  

  :كردند به ين معنا كه آن بزرگواران بشرّيت را دعوت مىكند، به ا قرآن جميد اصول دعوت انبيا را به شرح زير بيان مى

  .معرفت و شناخت حضرت حق - 1

  .فقط و فقط پرستش پروردگار - 2

  .توجه به پند و موعظه و نصيحت هاديان - 3

  .تقوا و پرهيز از متام گناهان ظاهرى و باطىن - 4

  .توّجه به روز قيامت - 5
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  .رهروى در راه فالح و رستگارى - 6

  .هاى حق و راه به دست آوردن و خرج آن توّجه به نعمت - 7

  .سري كردن در راه حق با نّيت پاك و خالص - 8
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  .آراسته شدن به حقيقت توبه - 9

  .دورى از هر نوع بت و بت پرسىت -10

  .توّجه به امسا و صفات حضرت رب -11

  .دروىندورى از دمشنان خدا چه بروىن چه  -12

  .ادامه حركت و ثبوت قدم در راه خدا تا زمان خروج از دنيا -13
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  .خانه و جامعهدورى از فساد در  -26

  .اصالح خود و ديگران -27

ى از منكر -28   .امر به معروف و 
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  .مطالعه در حقايق ملكوتّيه -42

  .مناجات با خدا -43

  .كظم غيظ  -44

  .عفو و گذشت -45

  .ترس از عذاب قيامت -46

  .رعايت و حفظ امانت -47
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  .حتصيل علم و دانش -50

   هاى كاملى كه راسىت، وظيفه عقلى و وجداىن انسان است كه از چنني انسان
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عشقى جز دستگريى از انسان ندارند و تعاليم آنان رشد دهنده عقل، روشن كننده قلب، تصفيه كننده نفس، پاك كننده 
  .روح، سامل كننده اعضاى بدن و آباد كننده دنيا و آخرت است پريوى و متابعت منايد

رخبش آن بزرگواران، حمصوىل جز شقاوت و هاى واال و دمشىن با ايشان و روى گرداندن از تعاليم مث سرپيچى از اين انسان
  .هالكت و غرق شدن بساط زندگى در فسق و جور و فساد و ظلم ندارد

آيند،  پريوان انبيا و متابعان اوليا كه با گذشت از شهوات و لّذات و مقامات و مال و منال به مدار اطاعت از آنان درمى
  .كسى جز حق از آن ارزش آگاهى ندارد  در پيشگاه حضرت رب از ارزشى واال برخوردارند، كه

  .قرب به انبيا، قرب به خدا است و اطاعت از اوليا، اطاعت از الّله است
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  .انسان در دوره تاريخ به مانند دورى از انبيا ظلمى به خود روا نداشته است

  .پذير نيست بدون قبول هدايت انبيا، رهاىي از شّر هواى نفس و جنايات طاغوت امكان

  اى آيت كرباى حق اى بشر
 

  آينه طلعت زيباى حق

  اى بشر اى ماَحَصل ممكنات
 

  اى تو گل سرسبد كاينات

  اى ُدر يكدانه درياى دل
 

  اى گهر گم شده در آب و ِگل

  اى فلكى از چه زميىن شدى
 

  شاد به اين خاك نشيىن شدى

  از چه سبب ديده ز خود دوخىت
 

  اين مهه غفلت ز كه آموخىت

 نظر كن كه ز پا تا به سر نيك
 

 خرب چيسىت اى گشته ز خود ىب

  

  )صغري(

   هاى پريوان انبيا بر اساس معارف اهليّه نشانه

  

   اميان به غيب، اقامه مناز، انفاق هرگونه نعمت عنايت شده از جانب حق، اميان
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به متام كتب آمساىن، يقني به آخرت، اميان به مالئكه، پرداخت مال به اقوام فقري و يتيم و مسكني و در راه مانده و سؤال  
كننده و بردگان، وفاى به عهد و نذر، صرب در مصيبت و معصيت و اطاعت، جهاد در راه خدا، صدق و راسىت، شنيدن 

شت، توبه از گناه، اصرار نداشنت بر صغريه، حق، به عمل گذاشنت حق، سرعت كردن براى به دس ت آوردن مغفرت و 
فرار از ضعف و سسىت در امور دينّيه، دورى از اسراف، ثبات قدم، اجابت دعوت حق در مهه شؤون، خشيت و خوف 
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از خدا، ذكر حق و مناجات با حمبوب در دل شب، هجرت در راه حق، حتّمل آزار در راه خدا، كشنت دمشن و شهيد 
پناه، يارى دادن به مظلوم، دوسىت با  شدن، اخّوت و برادرى، اضافه شدن اميان بر اثر تالوت آيات اهلّيه، پناه دادن به ىب

ى از منكر، وفاى به عهد فطرى و عقلى و شرعى و اجتماعى تا پايان عمر، صله رحم،  اهل اميان، امر به معروف و 
حفظ شهوت از حرام، رعايت امانت، تواضع در حركت و زندگى، پرهيز از جربان گناهان با حسنات، اميد به لطف حق، 

دارى، پرهيز از خبل، دورى از زنا، دورى از شرك، دورى از قتل نفس، عمل صاحل،   زنده برخورد غريواقعى با جاهل، شب
منان، شك نداشنت كار خري، شاهد نشدن بر قول زور، پرهيز از لغو، تسبيح و حتميد حق، شّدت بر كفار، رمحت بر مؤ 

در حقايق، تقوا و پرهيزكارى، استغفار در سحر، اطعام طعام، خوف از حساب، قرائت قرآن، فهم قرآن، عمل به قرآن، 
خلوص در عمل، حفظ زبان، حفظ چشم، دورى از مال حرام، فرار از ربا، ورع و پاكدامىن، قناعت به رزق حق، انصاف 

، خوش خلقى، پرهيز از شّر، دورى از فساد، فرار از مسكر، وقار در برابر حوادث، دادن به مردم، رعايت حّق زن و فرزند
شكر بر نعمت، خدمت به مردم، كم خورى، كم گوىي، غنيمت دانسنت جواىن و سالمت بدن و فراغت و مال و حيات، 

فس، دورى از ُعْجب، دورى از فخر و افتخار، پرهيز از جهل و سفاهت، افشاى سالم، انتظار صالة، فرار از هواى ن
   ميانه روى در فقر و غنا، اجراى عدالت در مهه امور، رعايت حّق كارگر، رغبت به آخرت، روزه
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رمضان، حّج خانه خدا، عشق به اهل بيت، اطاعت از ائّمه معصومني، اطاعت از رهرب عادل، تقويت عقل، مهنشيىن با 
پرهيز از عيبجوىي، گريه بر گناه، وسعت دادن به اهل و عيال، قبول دعوت مؤمن، حياى از حق، دورى از مجع  اهل الّله،

مال، فرار از طول اَمل، نصيحت به مردم، عشق به لقاى حق، طهارت ظاهر و باطن، دورى از منّامى، خريخواهى براى 
ان و آشكار، احرتام به بزرگرت، ا حسان به والدين، رعايت حّق معاشر، توّجه به حقوق مهسايه، مهه، حّل مشكل مردم در 

دورى از خيانت، چشمداشت به خداوند، دعا براى مردم، اقبال به مسجد، حتصيل حكمت، تشويق مردم به خري، انديشه 
  .ان انبياستهاى پريو  در عاقبت و بسيارى از امور ديگر كه در قرآن جميد و كتب روائى ما آمده است، مهه و مهه از نشانه

آراسته به اين حقايق، پريو واقعى رسوالن اهلى و مشمول عنايت و رمحت حق و مورد دعاى انبيا و ائمه عليهم السالم و به 
  .خصوص امام عارفان است

 خدا را مجع نتوان با هوا كرد
 

 يكى از اين دو را بايد رها كرد
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  وىل ترك خدا گفنت حمال است
 

 مبتال كردكه هر كس كرد خود را 

 به ملك عافيت ره برد آنكو
 

 به دانائى حذر زين ابتال كرد

  خنك آنكو به توفيق خداىي
 

 خدا بگرفت و ترك هر هوا كرد

  زهى داناى رِند با كفايت
 

 كه بر حّد كفايت اكتفا كرد

 خدا زانكس رضا باشد كه خود را
 

 به تقدير خداى خود رضا كرد

  

  )صغري(

   مبارزه انسان با شيطانهدايت انبيا و 

حيات بدون هدايت انبيا، عني ظلمت و گمراهى است، و حركت بدون داللت و راهنماىي پيامربان، پايانش عذاب دردناك 
  .اهلى است

   انبياى خدا بر اساس وحى، انسان را مرّكب از جسم، عقل، قلب، روح و نفس
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اند، كه به كارگريى آن قواعد از وجود انسان شجره طيّبه و  اى هر كدام از اين حقايق قواعدى عرضه كردهدانند و بر  مى
  .آورد منبعى اهلى به وجود مى

انسان بايد خود را با چشم انبيا متاشا كند تا متام حقايق وجودى خويش را ببيند، و با هر يك به فراخور هوّيت و 
  .موجوديّتش رفتار كند

با علم تغذيه كند، قلب را با عقايد حّقه، نفس را با حسنات اخالقّيه، روح را با حاالت اهلّيه، و جسم و اعضايش  عقل را
ى ملكوتّيه   .را با امر و 
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گريى از هدايت انبيا مهچون ابليس لعني، آن ديو رجيم، يك چشم خواهد شد، و با يك چشم خواهد  انسان بدون كمك
ارزش ماّدى خالصه كند،  د را جز جسم نبيند و مهه هسىت را در مهني حيات زودگذر و ىبنگريست، آنوقت است كه خو 

  .و جز خور و خواب و شهوات كارى اجنام ندهد

   خودبيىن شيطان در كالم سعدالدين محويه

  

  :گويد عارف بيدار، سعدالدين ّمحويه مى

  .نگرد بدان كه ديو يك چشم است و آن يك چشم طوالىن است به خود فرو مى«

و آن كه يك چشم دارد آن است كه چشم او جسم . اشارت در اين، آن است كه وى خودبني است و حق بني نيست
نديدى كه چشم ابليس جسم آدم ديد، نه جوهر آدم؟ بايسىت كه ابليس در آينه جسم . بيند و چشم جان بني ندارد مى

گشىت، اّما مغرور بود به نفس خود، و مسرور به طاعت آدم جوهر جان آدم ديدى، و واجد واحد گشىت، و ساجد ماجد  
چون باد و خاك و آب از چشمش بريون . جان و ُمعَجب به صفت ناريّه؛ در نار نگريست او را باالى اخوان خود ديد ىب

  :در آدم خاكى چون نگه كرد گفت. رفت، باِد هسىت در سرش افتاد
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ٌر ِمْنُه َخَلْقَتىن ِمْن ناٍر َوَخَلْقَتُه ِمْن طنيٍ قاَل    »1« »أنَا َخيـْ

رتم، مرا از آتش آفريدى و او را از گل ساخىت: گفت   .من از او 

و معىن لعنْت بُعد باشد، و بُعد آن است كه چشم . الجرم طوق لعنت در گردنش افتاد و از مقام قرب رب حمروم گشت
  .حمروم گشتاو جسم ديد و از ديدن جان 

و عامل روحاىن لطيف است . و عامل جسْم كثيف است و ثقيل، و اقتضاى كثافت و غلظت ِسفل باشد و خفا و ظلمت
  .و خفيف، و اقتضاى لطافت و خّفت ِعلو باشد و ظهور نور

اده بود، و آتش هسىت به آب نيسىت خاك گردانيده ب ود؛ الجرم سليمان از براى آن بر باد نشست كه پاى بر سر هوا 
  :آورد برد و شبانگاه، يك ماهه رهش بازمى بامداد، يك ماهه رهش مى
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  »2« »ُغُدوُّها َشْهٌر َوَرواُحها َشْهرٌ 

  يك ماه بود؛]  به اندازه[يك ماه و رفنت شام گاهش ]  به اندازه[گاهش  كه رفنت صبح

  .او بود مسّخر وى گشت و عامل صغراى نفس خود را مسّخر كرده بود، الجرم عامل كربى و هر چه در

برآيد، و يوسف ُحسن تو از چاه مهچو ماه منايد، در منابر » الّله«اكنون سليمان صفت شو تا بر نگني انگشرتيت نقش 
نشان از تو پرسند، و قبله قلوب گردى، و  و مساجد خطبه به نام تو كنند، و در بالد عامل سّكه به نام تو زنند، و نشان ىب

  و عقول و ارواْح بر مدينه اشباْح محد و ثناى تو خوانند و تسبيح ومسجد نفوس شوى، 

______________________________  
  .76): 38(ص  -)1(

  .12): 34(سبأ  -)2(
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ايره وجود گردى، و خلق ليل تو گويند، و پرگار امر و ارادت به اذن تو گردد، و ِگردت مهه اشيا درآيند، و تو نقطه د
عاملني را مسجود گردى و معبود شوى، و مراد تو باشى و مقصود تو گردى، و آدميان روى به تو آورند و ديو و پرى كمر 

مشرقيان غالم شوند و مغربيان در دام افتند، جنوبيان و مشاليان . تسليم بر ميان بندند، و وحوش و طيور با تو انس گريند
معنا بر  ند، و بر عرصه وجود تو تركان معاىن برانگيخته شود، تا تري و كمان حروب با صورت ىب سر بر سر پاى تو

  ».دعوى، بر هم شكنند

  :پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود

اْلَعَرَب َوالَعَجَم، َوتـَْنقاُد َِِما اْألَُمُم، َوَتْدُخُلوَن  اللِّساِن َوثَقيَلتَـْنيِ ِىف اْلميزاِن، َمتِْلُكوَن َِِما  َكِلَمتَـْنيِ َخفيَفتَـْنيِ َعلى   أنَا أْدُعوُكْم إىل
الّلُه، َوأّىن َرُسوُل الّلهِ : َِِما اجلَْنََّة َوتـَْنُجوَن ِِما الّنارَ    »1« .شهاَدةُ أْن ال الَه إالَّ

به (ت، با اين دو كلمه كنم كه راندنش در زبان آسان، وىل در ميزان عمل سنگني اس من مشا را به دو كلمه دعوت مى
شت  ها مطيع مشا مى شويد، اّمت مالك عرب و عجم مى) شرط حتّقق عملى آن گردند، از بركت آن دو حقيقت به 

  .آن دو، شهادت به وحدانّيت حق و رسالت من است. گرديد رويد، و از جهّنم خالص مى مى
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   چهار طهارت براى كمال انسان

حقيقت، واهلان مشتاق، دانايان عاشق، راهروان با بصريت، براساس معارف اهلّيه، راه رسيدن عرفاى واال مقام، سالكان راه 
  :دانند به مقام خالفت الّلهى را در چهار طهارت مى

شود در عباداتى كه مشروط به  چه، اين جناست موجب بُعد از خدا مى. طهارت بدن و لباس از جناست ظاهرى - 1
   به حق است طهارت است، و عبادت براى قرب

______________________________  
  .39: ؛ انوار العلويه420/ 1: ؛ موسوعة التاريخ االسالمية، حممد هادى يوسفى49/ 1: االرشاد، شيخ مفيد -)1(
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  .و مقدمه آن طهارت

ناحمرم است، و جناست دست آزار مردم به هر شكل مثًال جناست چشم نظر بر . طهارت هر يك از اعضا از معاصى - 2
مت است   .و صورتى، و جناست گوش غيبت شنيدن، و جناست زبان دروغ و فحش و استهزا و باطل گوىي و 

چه، هر يك از صفات ناپسند كه در باطن انسان است جناسىت است كه . طهارت باطن است از صفات ذميمه - 3
  .قرب حق باعث حجاب سالك است از وصول به

  .طهارت ِسّر است از غري حق - 4

ؤِمِن َحَرُم اللَِّه َوَحراٌم َعلى
ُ
  »1« .َحَرِم اللَِّه اْن يَِلَج فيِه َغيـُْر اللَّهِ   قـَْلُب امل

  .دل مؤمن حرم خداست، رفت و آمد غري در حرم خدا حرام است

ْذنِِبَني ِبأّىن َغُفوٌر، َوأْنِذِر ! يا داُودُ 
ُ
  »2« .الصِّدِّيقِنيَ بأّىن َغُيورٌ َبشِِّر امل

  .گناهكاران رابه مغفرت و آمرزش من بشارت بده، و اهل صدق و صفا را از غريت من برتسان! اى داود

اند و خمصوص انسان است جز در سايه نّبوت انبيا و پريوى از آن مردان اهلى به دست  و اين مهه فيض كه بر مشرده
  .آيد منى
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  استآدمى گنجينه سّر حق 
 

  گر چه در حبر هوس مستغرق است

  

  گنج كونـَْني است ذات آدمى
 

  هست ىب پايان صفات آدمى

  گر وجود خويش بشناسد متام
 

  در شناساىيّ حق يابد نظام

  نفس انساىن است مرآت مجال
 

  روح انساىن است مرآت كمال

 گر بود مرآت صاف و پر ضيا
 

 عكس گريد از مجال كربيا

  

______________________________  
  .، با كمى اختالف210/ 2: ؛ اخلصائص الفاطمية290: حبر املعارف -)1(

  .، با كمى اختالف117، باب 321/ 69: ؛ حبار األنوار290: حبر املعارف -)2(
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  شناسى هست كار آدمى حق
 

  معرفت باشد شعار آدمى

  

  حيات جداى از انبيا

  .اند قرآن جميد و روايات و دعاها به اين خطرات اشاره كرده. حيات جداى از انبيا، منبع خطرات عجيىب است

براى منونه به ترمجه متىن كه به عنوان تعقيب مناز مغرب از معصوم . ذكر متام آن خطرات از حوصله اين رساله خارج است
  :كنم ىعليه السالم رسيده است، اشاره م
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برم از نفسى كه قانع نشود، و شكمى كه سري نگردد، و چشمى كه سرشك نبارد، و دىل كه خشوع  به تو پناه مى! اهلى
برم به تو از پيشامدهاى  و پناه مى. نيابد، و منازى كه قبول نشود، و عملى كه سود نبخشد، و دعائى كه مستجاب نگردد

برم به تو از فقر و كفر و  و پناه مى. و بالى طاقت فرسا، و عمل ناپسند ناگوار و رسيدن بدخبىت، و سرزنش دمشنان،
دوا، و غلبه مردان، و خسران در قيامت، و  نرينگ و ىب صربى، و بد آورى و از بالئى كه صرب بر آن ندارم، و از درد ىب

برم به حق از آدم بد و  ناه مىو پ. رو شدن با فرشته مرگ بد آوردن در نفس و اهل و مال و دين و فرزند و هنگام روبه
مهسايه بد، و مهنشني بد و وقت بد، و از شّر هر آنچه در زمني فرو رود و از آن برآيد و هر چه از آمسان فرو ريزد و در 

اى كه  آن باال رود، و از شّر پيشامدهاى ناگوار شب و روز، جز پيشامدى كه به خوىب وارد شود و از شّر هر جنبنده
  »1« .مامدار اوست كه پروردگارم بر راه راست استپروردگارم ز 

 آنان كه با خيال تو روزى به سر كنند
 

 نبود عجب كه در دل آتش گذر كنند

  

______________________________  
  .306: مفتاح الفالح -)1(
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 كى با چنني مجال نظر با قمر كنند
 

 مقال خيال شكر كنند يا با چنني

ر چه جاى ديگر شوند  تا كوى توست 
 

ر چه كار ديگر كنند  تا عشق توست 

  

  )وصال شريازى(

اى است كه بالقّوه داراى هر نوع مثر ظاهرى و باطىن است و تاريخ حيات ثابت كرده است كه اين  انسان درخت و شجره
  .رسد انبيا و اوليا به فعلّيت منىهايش جز در سايه تربيت  شجره، منافع و ميوه
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اين موجودى كه در قرآن جميد از وى به عنوان احسن تقومي ياد شده اگر به دست غري انبيا بيفتد به اسفل سافلني خواهد 
  .رسيد

ها را پر  نبات اين زمني با نسيم مسائل وحى و باغباىن انبيا و اوليا روئيده خواهد شد، و اصلش ثابت و فرعش آمسان
  .واهد كردخ

اگر خود را به دست انبيا نسپاريد، دمشنان دروىن و بروىن دمار از روزگار مشا در آورند، و بود و نبود مشا را به باد دهند، و 
  .از مشا جز شّر و پسىت، رذالت و دنائت، آلودگى و معصيت چيزى خنواهند گذاشت

   ها بر اساس تقسيم قرآن طوايف انسان

اين تقسيم به طور مفّصل در سوره مباركه . داند ايد و اخالق و اعمال، آدميان را سه طايفه مىقرآن جميد بر مبناى عق
  .هاى ديگر قرآن جميد آمده است واقعه و به حنو خمتصر در سوره

   مقرّبان - 1

   اصحاب ميني - 2
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   اصحاب ِمشال - 3

   مقرّبان

  

آيات كتاب حق، پيامربان و امامان معصوم هستند كه از نظر عقيده و اخالق و عمل، مافوق جّن و مقرّبان، به صريح 
  .اند انس و ملك

ترين حركت براى  ترين عمل و پر ارزش اميان آنان اميان شهودى، و اخالقشان اخالق حق و اعمالشان در مهه شؤون خالص
  .خدا بود

   اصحاب ميني
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هائى هستند كه در عقيده و عمل و اخالق با متام وجود پريو  داللت آيات قرآن، آن انسانبه » ميمنه«اصحاب ميني يا 
هاى  باشند، آن مردان و زناىن كه شاگردان قابل قبوىل براى نبّوت و امامت بوده و آن انسان انبيا و تابع امامان هدايت مى

ن مردان و زنان با وفائى كه در راه استقرار مكتب انبيا از دارند، آ هاى حق مقدم منى واالىي كه چيزى را در زندگى بر برنامه
  .مهه چيز خود گذشتند، و براى ادامه راه پيامربان از هيچ زمحت و كوششى دريغ نورزيدند

   اصحاب ِمشال

  

آن مردان و زناىن هستند كه در برابر مكتب حق و انبياى اهلى كه مبّلغان آن بودند تكّرب » مشئمه«اصحاب مشال يا 
اى حاضر به پذيرش حق نشدند، مردان و زناىن كه فاسد بودند و شايع كننده فساد در جمتمع  ورزيدند و در هيچ برنامه

  .انساىن

آن مردان و زناىن كه جز شكم و شهوت، و هوا و هوس، و بت و بت پرسىت، ظلم و ستم، خدعه و خيانت، و جتاوز و 
  .هدىف و كارى نداشتند... ها،  شرارت، قتل و غارت، استعمار و استثمار انسان
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توانست با  هاىي كه از عقل و مغز، وجدان و انصاف، صفا و وفا چشم پوشيدند، و صفحات حيات را كه مى آن انسان
  .ه جنس كردندامسا و صفات حق رقم خبورد به جلن آلودگى و كثافت عقايد باطله و اخالق ذميمه و حركات شيطانيّ 

توانستند انبيا و ائمه و پريوان آنان را آزردند، و از هيچ كوششى در جهت خاموش   آنان كه با حق مبارزه منودند و تا مى
  .كردن چراغ هدايت دريغ نكردند

عرصه   آنان كه شب و روز خود را به بطالت سپرى كردند و عمر گرامنايه را با شيطان و شيطنت معامله منودند و دنيا را
  .هاى خود دانستند و از هر حيواىن شريرتر شدند گاه بازيگرى

آنان كه روح و قلب و حقيقت انسان را فراموش كردند و به اين تصّور نشستند كه انسان جز گوشت و پوست و مشىت 
ا و استخوان چيز ديگرى نيست؛ انساىن كه قرآن جميد به خاطر روح و عقلش وى را ظرف خالفت از حق و علم امس

  .داند هدايت و نورانّيت و شرف و كرامت مى
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  .ترين مرحله رساندند و در گمراهى و گمراه كردن بيداد كردند آنان كه ارزش ملكوتى انسان را به پست

خّرمى و سر سبزى حيات، سرور و نشاط زندگى، طراوت عرصه حيات انسان به وحى و نبّوت و امامت و متابعت از 
  .ها است واقعيت

  .كمال، معلول نبّوت و امامت و پريوى از اولياى اهلى است  رشد و

   ها در كالم رازى حقيقت طوايف انسان

  :گويد مى» عقل و عشق«جنم الدين رازى در شرح حال اين سه طايفه و ترمجه حقيقت و باطن آنان، در رساله 

  :تچون روح انساىن به قالب وى پيوندد، از حسن تدبري و تركيىب كه در اين صور «
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  »1« »َوَصوَّرَُكْم َفأْحَسَن ُصَورَُكمْ 

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

رفته است، هر موضعى از مواضع ظاهر و باطن آن صورت قالب و حمّل ظهور صفىت از صفات روح شود، و چنانكه 
گوش حمّل شنواىي، و زبان حمّل گوياىي و دل حمّل داناىي و باقى مهچنني، پس به واسطه   چشم حمّل ظهور صفت بيناىي، و

اين حماّل جسماىن كه هر يك قالب صفىت از صفات روح است معلوم شود كه روح در عامل خويش بدين صفات موصوف 
هر صفت كه در روح بود اين بوده است و اين قالب خليفه روح آمد و آيينه مجال مناى ذات و صفات او، تا به حسب 

جا در قالب حمّلى پديد آورد كه مظهر آن صفت شود و آن صفت غيىب را در اين عاِمل شهادت پيدا كند، تا چنانكه روح 
  :در عامل غيب ُمدرك كلّيات بود، در عامل شهادت مدرك جزئيّات شود تا خالفت

  »2« »َعاِملُ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدةِ 

ان و آشك   .ار است، و او حكيم و آگاه استداناى 

. پس چنانكه شخص انساىن ُمنبئ است از ذات روح، حمّل هر صفىت از شخص انسان منبئ است از آن صفت روح
چنانكه چشم حمّل بيناىي است از آن كه روح موصوف است به صفت بيناىي، دل به حقيقت حمّل ظهور عقل آمد و منبئ 



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

 

صفت عقل، چه عقل دانش حمض است و دانش را داناىي بايد كه صفت دانش به است از آن كه روح موصوف است به 
  :ذات آن موصوف قائم باشد، چنانكه حق تعاىل عامل است و علم صفت اوست و به ذات او قائم؛ اشارتِ 

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

  .73): 6(انعام  -)2(
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  »1« »إّىن جاِعٌل ِىف اْألْرِض َخليَفةً 

  .دهم به يقني جانشيىن در زمني قرار مى

چنانكه قالب خليفه روح است تا صفات روح را آشكارا كند و به نيابت و خالفت روح در عامل : بدين معناست، يعىن
خالفت وى در عامل غيب و  شهادت بر كار شود، روح خليفه حق است تا صفات حق آشكارا كند و به نيابت و

  .شهادت به روح و قالب بر كار باشد

  :پس خاليق در مرتبه خالفت

  »2« »َوُهَو الِّذى َجَعَلُكْم َخالِئَف اْألْرضِ 

  .قرار داد]  هاى گذشته نسل[اوست كسى كه مشا را در زمني، جانشينان 

  :سه طايفه آمدند چنانكه فرمود

* َوالسَّاِبُقوَن السَّاِبُقونَ * َوَأْصَحاُب اْلَمْشَأَمِة َما َأْصَحاُب اْلَمْشَأَمةِ * َفَأْصَحاُب اْلَمْيَمَنِة َما َأْصَحاُب اْلَمْيَمَنةِ * وَُكنُتْم َأْزَواجاً َثَالثَةً 
  »3« »أُولِئَك اْلُمَقرَّبُونَ 

و پيشى  !* اند شقاومتندان يهو شقاومتندان، چه دون پا!* اند سعادمتندان سعادمتندان، چه بلند مرتبه* ومشا سه گروه شويد
  .اند اينان مقربان* اند،]  به رمحت و آمرزش[كه پيشى گريندگان ]  به اعمال نيك[گريندگان 

]  
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   اصحاب مشئمه

  

[______________________________  
  .30): 2(بقره  -)1(

  .165): 6(انعام  -)2(

  .11 -7): 56(واقعه  -)3(
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   غلبه صفات حيواىن بر ملكى[

يمى و َسُبعى و صفات شيطنت بر صفات َمَلكِى روحاىن غالب مى طايفه]  آيد، نور عقل  اى را كه صفات حيواىن، از 
آورند و  گردد و روى به طلب استيفاى لّذات و شهوات جسماىن مى ايشان مغلوب هوا و شهوت و طبيعت حيواىن مى

دهند تا به  عداوت و غضب و شهوت و كرب و خبل و ديگر صفات ذميمه حيواىن را پرورش مىحرص و حسد و حقد و 
  :رسند دركات سفلى مى

  »1« »ُمثَّ َرَدْدناُه أْسَفَل ساِفلنيَ 

  .تريِن َپستان بازگرداندمي پست]  مرحله[به ]  به سبب گناهكارى[آن گاه او را 

ا اصحاب مشئمه   .اند آ

   حيواىنغلبه صفات ملكى بر [

آيد، هوا و شهوت ايشان مغلوب نور  اى ديگر را كه صفات َمَلكِى روحاىن بر صفات حيواىن جسماىن غالب مى طايفه] 
كنند، چه مصباح عقل را اخالق  كوشند و نفى اخالق ذميمه مى گردد تا در پرورش نور عقل و صفات محيده مى عقل مى

  .محيده چون روغن آمد و اخالق ذميمه چون آب
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و اين طايفه دو صنف آمدند، صنفى آنند كه پرورش عقل و اخالق هم به نظر عقل دهند، عقل ايشان از ظلمت و آفت 
وهم و خيال صاىف نباشد؛ هر چند به جهد متام بكوشند عقل را به كمالّيت خود نتوانند رسانيد و از خلل شبهات و 

است كه در آن نورى تعبيه است كه بر دارنده ظلمت  خياالت فاسد مصون منانند، چه يك سّر از اسرار شريعت آن
  .طبيعت است و زايل كننده آفت وهم و خيال

نور شرع پرورش عقل دهند اگر چه نوعى از صفاها حاصل كنند كه ادراك بعضى معقوالت توانند   پس اين طايفه چون ىب
  كرد، اّما از ادراك امور اخروى و

______________________________  
  .5): 95(تني  -)1(
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نور شرع استعمال كنند و در  ره مانند و در طلب معرفت حق تعاىل چون ديده عقل را ىب و كشف حقايق ىب: تصديق انبيا
  .تيِه ضاللت سرگردان و متحّري شوند

و اثبات صفات كمال و سلب صفات نقصان  كند  -جّل جالله -اثبات وجود بارى: حّد عقل در اين معىن آن است كه
نور شرع در معرفت تكليف كنند در آفت شبهات  از ذات او؛ بدان مقدار معرفت، جنات حاصل نيايد، و اگر عقل را ىب

افتند، چنانكه فالسفه جداى از شرع افتادند و انواع ضاللْت ايشان را حاصل آمد، به اختالفات بسيار كه با يكديگر  
  .ه دعوى برهان عقلى منودندكردند و مجل

اگر عقل را در آن ميدان جمال جوالن بودى، اختالف حاصل نيامدى، چنانكه در معقوالتى كه عقل را جمال است هيچ 
  :اختالف نيست كه

  »1« .َطريُق اْلَعْقِل واِحدٌ 

  .راه عقل يكى است

]  

   اصحاب ميمنه
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اند، تا نور شرع و نور متابعت و نور  و نور اميان داده: ت انبياو صنفى ديگر آنند كه پرورش عقل به نظر شرع و متابع] 
اميان، نور باصره بصر عقل ايشان شده است تا بدان نور هر كس به حسب استعداد خويش و قابلّيت حصول آن نور، 

لت نور اميان اّما عقل ايشان به دال. اند اند، اگر چه از پس حجب بسيار نگريسته ُمدرك حقايق غيب و امور اخروى شده
  :از مدركات غيىب تفّرس احوال آخرت كرده است و مصّدق آن بوده كه

  »2« .اتـَُّقوا ِفراَسَة اْلُمْؤِمِن َفإنَُّه يـَْنُظُر بُِنوِر الّلهِ 

______________________________  
  .سوره حشر 14، ذيل آيه 311/ 2: تفسري ابن عرىب -)1(

  .15579، حديث 20، باب 38/ 12: ل الشيعة؛ وسائ3، حديث 218/ 1: الكاىف -)2(

  260: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .نگرد از فراست و هوشيارى مؤمن پروا كنيد كه او با نور خدا مى

اند، مشرب ايشان از عامل اعمال است، معاد ايشان درجات نعيم باشد، به اين دليل اين طايفه  اين طايفه اصحاب ميمنه
  :ذات و صفات خداوندى به حقيقت راه نيست، كه به آفت حجب صفات روحاىن نوراىن هنوز گرفتارند كهرا به معرفت 

  »1« .َسْبعَني أْلَف ِحجاٍب ِمْن نُوٍر َوظُْلَمةٍ   انَّ لِّلِه َتعاىل

  .مهانا خدا را هفتاد هزار حجاب از نور و ظلمت است

  :و جاى ديگر فرمود

  »2« .إلَْيِه َبَصرُهُ ِمْن َخْلِقهِ   َألْحَرَقْت ُسُبحاُت َوْجِهِه َما انـَْتهى ِحجابُُه النُّوُر، َلْو ُكِشَفتْ 

  .حجاب او نور است، كه اگر بر طرف شود اشراقات وجه او متام بينندگان را بسوزاند

ار تا عقل با ِعقال را در ميدان تفّكر در ذات حق: الجرم با اين طايفه گفتند كه نه حّد جوالن ندهيد   -جّل و عال -ز
  .وى است
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  »3« .تـََفكَُّروا ىف آالِء الّلِه َوال تـَتَـَفكَُّروا ىف ذاِت الّلهِ 

  .هاى خدا انديشه كنيد و در ذات خدا انديشه منماييد در نعمت

]  

   طائفه مقرّبان

  

، پس در آن خودى است، و سري در آن دريا جز به قدم فنا نتوان كرد، و عقل عني بقاست و ضّد فنا آجنا كه راهرب ىب] 
  دريا جز فانيان آتش عشق را سري ميّسر نگردد؛

______________________________  
  .158، حديث 106/ 4: ؛ عواىل الآلىل5، باب 45/ 55: حبار األنوار -)1(

  .26، ذيل حديث 100، باب 31/ 73: حبار األنوار -)2(

  .233/ 3: املكّيه؛ الفتوحات 19: خنبة الآلىل ىف شرح بدء األماىل -)3(

  261: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :اند كه جاى مقرّبان است و اين طايفه سّيم

  »1« »اولِئَك اْلُمَقرَّبُونَ * َوالّساِبُقوَن الّساِبُقونَ 

  .اند اينان مقربان* اند،]  به رمحت و آمرزش[كه پيشى گريندگان ]  به اعمال نيك[و پيشى گريندگان 

جامه وجود ايشان از پودى ديگرست، الجرم گردن ّمهت ايشان را جز به كمند جذبه عشق بند نتوان كرد، كه از تار و پود 
  .معدن ماوراى َكونـَْنيْ گوهر اوست
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مگر در حّق ايشان بر آن معناست كه در بدايت َفْطر، روح ايشان سابق ارواح بوده است، » َوالّساِبُقوَن الّساِبُقونَ «اشارت 
» حيُِبـُُّهمْ «از َمكمن علم الّله به عامل ارواح آمده است به سعادت قبول تشريف » ُكن«آن كه به اشارت و پيش از 

  :انوار »2«  خمصوص و مشرَّف بوده و در عامل ارواح به سعادت قبول رِشاش

  »3« .، َوَمْن أْخَطأُه َضلَّ  ذِلَك النُّوُر اْهَتدى ِإنَّ الّلَه َخَلَق اْخلَْلَق ىف ظُْلَمٍة ُمثَّ َرشَّ َعَلْيِهْم ِمْن نُورِه، َفَمْن أصاَبهُ 

مهانا خداوند خاليق را در ظلمت آفريد، سپس از نور خود بر آنان پاشيد، پس هر كه آن نور بدو رسيد هدايت يافت، و 
  .هر كه بدو نرسيد گمراه گشت

  :از ديگران اختصاصِ 

  »4« » ِإنَّ الَِّذيَن َسبَـَقْت َهلُم ِمنَّا احلُْْسَىن 

  .دارند اند، از دوزخ دورشان نگه مى تر از سوى ما وعده نيك به آنان داده ترديد كساىن كه پيش ىب

______________________________  
  .11 -10): 56(واقعه  -)1(

  .باشد هاى نور مى آب يا اشك يا خون كه بچكد يا مانند آن، مراد از رشاش انوار، چكيده: رشاش -)2(

  .سوره انعام 122، ذيل آيه 178/ 2: بن كثريتفسري ا -)3(

  .101): 21(انبياء  -)4(

  262: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

يافته و چون به عامل قالب پيوست، اگر چه روزكى چند از براى پرورش قالب، او را در مرتع حيواىن فرو گذاشته، اّما بدان 
بـُُّهمْ «را از كّل آفرينش بگردانيده و سلسله حمّبت باز نگذاشته ناگاه به كمند عنايت روى دل او  جبنبانيده و به آب » حيُِ

بُّونَهُ «رأفت و رمحْت ختم    .را در زمني دل او پرورش داده و نداى لطف حق به سّر جان او رسيده» َوحيُِ

سري عبودّيت به عامل  و آن طايفه را كه به كمند جذبات الوهيت روى از مطالب بشرّيت و مقاصد نفساىن بگردانند و در
  :اند واسطه گردانند دو صنف ربوبّيت رسانند و قابل فيض ىب
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ايند كه در عامل ارواح در صفوفِ    :يكى آ

  »1« .اْألْرواُح ُجُنوٌد ُجمَنََّدةٌ 

  .اند واسطه گشته، و ايشان انبيايند كه در قبول نور هدايت مستقلّ  اند، قابل فيض الوهّيت ىب در صف اول بوده

اّما چون بر . ارواح انبيايند و در دولِت متابعت ايشان »2«  صنف دوم ارواح اولياست كه قابل فيض حق به واسطه تـُُتقو 
  :طينت روحانّيت ايشان مخري مايه رشاشِ 

  ».ُمثَّ َرشَّ َعَلْيِهْم ِمْن نورِهِ «

ور از پس چندين هزار تتِق عّزت، مجال اده بودند چون به كمند جذبه روى از مزخرفات دنياوى بگردانيدند، هم بدان ن
  :وحدت مشاهده كردند، چنانكه امرياملؤمنني على عليه السالم فرمود

  »3« .ما ُكْنُت أْعُبُد َربا َملْ أَرهُ 

  .پرستم ام منى نديده]  با چشم دل[خداىي را كه 

______________________________  
  .5818، حديث 380/ 4: فقيه،؛ من الحيضره ال261/ 5: حبار األنوار -)1(

  .خيمه، خرگاه، چادر بزرگ: تتق -)2(

  .6، حديث 98/ 1: ؛ الكاىف2، حديث 5، باب 27/ 4: حبار األنوار -)3(

  263: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .مبادى عشق اين جا پيدا گردد

]  

   حقيقت عشق
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   ختم عشق در بدايت حال اگر چه به تصّرفِ ] 

  »1« »َعَلْيِهْم ِمْن نورِهِ  ُمثَّ َرشَّ «

   در زمني ارواح انداختند اّما تا آبِ 

  »ما ُكْنُت أْعُبُد َربا َملْ أرَهُ «

  .پيدا نيامد »2« »َرىبِّ   إّىن ذاِهٌب إىل  بدان نرسيد، سبزه

بـُُّهمْ «بلكه ختم عشق در بدايت بيخودى به دستكارى  بدو رسانيدند   أَلْسُت ِبَربُِّكم  انداختند و آب» حيُِبُّونَهُ «در زمني » حيُِ
  .پيدا آمد »3« » قاُلوا بَلى  سبزه

  :اول كه شرر آتش عشق از َقّداحه

  »4« .َفأْحَبْبُت أْن اْعَرفَ 

  .دوست داشتم تا شناخته گردم

   حرّاقه سياه روى. برخاست، هنوز نه عامل بود و نه آدم

  »َخَلَق اْخلَْلَق ىف ظُْلَمةٍ «

  :ن شرر گردد كهبايست تا قابل آ مى

  »5« .َفَخَلْقُت اْخلَْلَق ِلَكى أُْعَرفْ 

  .پس خاليق را آفريدم تا شناخته شوم

كنند، از كربيت صدق  چون در اين عامل كربيت صدق طلب را كه به حقيقت كربيت امحر است آتش افروز آن شرر مى
. خوانند» عشق«آن شعله را . شود است مشتعل مى» حيُِبـُُّهمْ «است، شرر آن آتش كه نتيجه » حيُِبُّونَهُ «طلب كه نتيجه 

   چون آن آتش



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

 

______________________________  
  .سوره بقره 135، ذيل آيه 77/ 1: ؛ تفسري ابن عرىب206/ 1:  شرح األمساء احلسىن -)1(

  .99): 37(صافّات  -)2(

  .172): 7(اعراف  -)3(

ج 12، باب 199/ 84: حبار األنوار -)4(   .163/ 5: البالغه؛ شرح 

  .13، باب 344/ 84: حبار األنوار -)5(

  264: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اين جا عشق در عامل . آيد شعله كشيد هر چه در خانه وجود هيزم صفات جسماىن و روحاىن است مجله فراسوخنت مى
  :فرمودانساىن صفت قيامت را آشكارا كند، چنانكه خواجه صلى اهللا عليه و آله 

  »1« .َحمَْشرِِهمْ   ِمْن أْشراِط الّساَعِة ناٌر َختْرُُج ِمْن ِقَبِل اْلَيَمِن َتْطُرُد النّاَس إىل

  .دهد آيد كه مردم را به سوى حمشرشان سوق مى هاى قيامت آتشى است كه از سوى مين بريون مى از نشانه

  :كند زمني صفات بشرى را مبدَّل مى

ُل اْألْرضُ    »2« »َغيـَْر اْألْرِض و الَسمواتُ  يـَْوَم تـَُبدَّ

  .تبديل شود] ها به غري اين آمسان[ها  روزى كه زمني به غري اين زمني، و آمسان] در[

  :آمسان صفات روحاىن را درنوردند

  »3« »يـَْوَم َنْطِوي السَّماَء َكَطيِّ السِِّجلِّ لِْلُكُتبِ 

  .طومار پيچيم، مانند در هم پيچيدن روزى كه آمسان را در هم مى

  :چنانكه مصدر موجوداْت حضرت جّلت بود مرجْع مهان حضرت باشد



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

 

  »4« » َربَِّك اْلرُّْجعى  إنَّ إىل

  .ترديد بازگشت به سوى پروردگار توست ىب

   باز از كارگاه قدرت به عامل روحانّيت آيند و از آن. به مهان ترتيب كه آمدند روند

______________________________  
  .212/ 24: ؛ عمدة القارى6/ 4: مسند امحد بن حنبل -)1(

  .48): 14(ابراهيم  -)2(

  .104): 21(انبياء  -)3(

  .8): 96(علق  -)4(

  265: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :روحانّيت به جسمانّيت، به مهان قدم بازگردانندش

  »1« »َكَما َبَدْأنَا أَوََّل َخْلٍق نُِعيُدهُ 

  .گردانيم ها را آفريدمي، دوباره آنان را باز مى ستني بار آفريدهمهان گونه كه خن

پردازى وجود صفات بشرّيت برخاست، در پناه نور شرع به هر قدمى كه بر  چون آتش عشق در غلبات وقت، به خانه
  :كند كه زند، نور كشش كه فناخبش حقيقى است از الطاف ربوبّيت، استقبال او مى قانون متابعت كه صورت فناست مى

  »2« .َمْن تـََقرََّب إَىلَّ ِشْرباً تـََقرَّْبُت إلَْيِه ِذراعاً 

  .گردم هر كه يك وجب به من نزديك شود من يك ذراع به او نزديك مى

  :در اين مقام رونده جز به زمام كشىت عشق و قدم ذكر و بدرقه متابعت نتواند رفت كه

  »3« »فَاتَِّبُعوِين ُحيِْبْبُكُم الّلهُ ُقْل ِإن ُكْنُتْم حتُِبُّوَن الّلَه 
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  .اگر خدا را دوست داريد، پس مرا پريوى كنيد تا خدا هم مشا را دوست بدارد: بگو

پس به حقيقت، عشق است كه عاشق را به قدم نيسىت به معشوق رساند و عقل، عاقل را به معقول بيش نرساند، و اتّفاق 
  :اند قل هيچ عاقل نيست، زيرا بزرگان فرمودهعلما و حكما است كه حق تعاىل معقوِل ع

______________________________  
  .104): 21(انبياء  -)1(

  .81، حديث 56/ 1: ؛ عواىل الآلىل5910، حديث 7، باب 298/ 5: مستدرك الوسائل -)2(

  .31): 3(آل عمران  -)3(

  266: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .َوال َتْكنـُُفُه اْلُعُقوُل، َوُهَو يُْدرُِك اْألْبصاَر َوَيْكُنُف اْلُعُقولَ  ال ُتدرُِكُه اْألبصارُ 

  .ٍء ِعْلماً  ٍء ِمْن ِعْلِمِه إّالِمبا شاَء َوَقْد أحاَط ِبُكلِّ َشىْ  َوال ُحييُطوَن ِبَشىْ 

احاطه كند، و جز به چشمها او را در نيابد و خردها بر او احاط نكند و حاال آن كه چشمها را دريابد و بر خردها 
  .اى كه او خبواهد به علم او احاطه نيابند و حال آن كه علم او به مهه چيز احاطه دارد اندازه

پس چون عقل را بر آن حضرت راه نيست، رونده به قدم عقل بدان حضرت نتواند رسيد؛ زيرا كه موصوف به هسىت 
  .است، كه ذكر حق »1« »َفْاذُْكُروىن  است، اّال به قدمِ 

  »2« »ِإلَْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيُِّب َواْلَعَمُل الصَّاِلُح يـَْرفـَُعهُ 

  .برد رود و عمل شايسته آن را باال مى به سوى او باال مى]  هاى صحيح چون عقايد و انديشه[حقايق پاك 

صاحل، و عمل صاحل وقىت  بندد نيست اّال به واسطه عمل شود و صعودى كه سوى حق صورت مى پس رفعىت كه ميّسر مى
  .و مراد از ريا، هسىت و در ميان بودن شخص است در انواع طاعات و عبادات. شايبه ريا باشد باشد كه ىب
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سپرد و به كّلى متوّجه آن يار شود، به زمام كشىت عشق و بدرقه   أذُْكرُْكمْ   راه حضرت  َفاذُْكُروىن  پس ذاكر به حق به قدم
عقل تا به سدرة املنتهى روحانّيت برود، كه ساحل حبر عامل جربوت است و منتهاى عامل معقول،  متابعت و داللت جربيل

  :پس جربيل عقل را خطاب رسد كه

  »3« .َلْو َدنـَْوَت أْمنَُلًة َالْحتَـَرْقتَ 

______________________________  
  .152): 2(بقره  -)1(

  .10): 35(فاطر  -)2(

  .15/ 2:  ؛ شرح االمساء احلسىن154/ 10: مستدرك سفية البحار -)3(

  267: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .اگر به اندازه سر انگشىت نزديكرت شوى خواهى سوخت

عشق نتواند بود، اين جاست كه عشق از كسوت عني و شني و قاف بريون آيد و  »1«  از آجنا راه جز به راهربى رفرف
به يك جذبه سالك را از قاب قوسني سر حّد وجود بگذراند و در مقام أْو أْدىن بر بساط . در كسوت جذبه روى بنمايد

  :قربت نشاند كه

  »2« .َجْذَبٌة ِمْن َجَذباِت احلَْقِّ ُتوازى َعَمَل الثـََّقَلْنيِ 

مجال   أذُْكرُْكمْ   بريون آيد، سلطان  فَاذُْكُروىن و اين جا ذكر نيز از قشر. ىن به معامله ثقلني آجنا نتواند رسيد جز به جذبهيع
بنمايد، ذاكْر مذكور گردد و عاشْق معشوق شود، و چون عشْق عاشق را به معشوق رسانيد، عشق داللت صفت بر در 

  .مباند

اد پروانه صفت نقد هسىت عاشق را نثار قدم شعله مشع جالل معشوقى كند تا  عاشق چون قدم در بارگاه وصال معشوق 
  .معشوق به نور مجال خويش عاشق سوخته را ميزباىن كند

  .متجّلى شده، از عاشق جز نام مناند ُكْنُت َكْنزاً َخمِْفّياً    هسىت جمازى عاشقى برخاسته و هسىت حقيقى معشوقى از خفاى
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  :اشارتِ 

اِحبَُّه َفإذا أْحَبْبُتهُ ُكْنُت َلُه َمسْعاً َوَبَصراً َوِلساناً َوَيداً، َفىب يـُْبِصُر َوىب يـَْنِطُق َوىب   ُل اْلَعْبُد يـَتـََقرَُّب إَىلَّ ِبالنَّواِفِل َواْلِعباداِت َحّىت ال َيزا
  »3« .َيْسَمُع َوىب يـَْبُطشُ 

______________________________  
  .ىن، دامن خرگاهفرش، گسرتد: رفرف -)1(

  .176/ 4: ؛ التفسري الكبري، فخر رازى1069، حديث 332/ 1: كشف اخلفاء  -)2(

  .367: ، با كمى اختالف؛ مفتاح الفالح225: مشارق انوار اليقني -)3(

  268: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

دوست دارم، چون او را دوست داشتم گوش و  جويد تا آجنا كه او را بنده، پيوسته با اجنام مستحّبات به من نزديكى مى
شنود و به من مهه چيز را  گويد و به من مى بيند و به من سخن مى شوم، پس به من مى چشم و زبان و دست او مى

  .گريد مى

  .بدين معىن باشد

ا بودند كه در خطاب  َوالّساِبُقوَن الّساِبُقونَ  فايده تكرار لفظ    اين جا حمّقق گردد، چون دانسىت كه الّسابقون در بدايت آ
ايت كه وقت مراجعت است به خطاب  ُكنْ  ، گوى مسابقت در ميدان »1« »اْرِجعى إىل َرّبكِ   سابق ارواح بودند، در 

  :اند كه قربت هم ايشان ربوده

  »2« »وناولِئَك اْلُمَقرَّبُ * َوالّساِبُقوَن الّساِبُقون

  .اند اينان مقربان* اند،]  به رمحت و آمرزش[كه پيشى گريندگان ]  به اعمال نيك[و پيشى گريندگان 

  :يعىن

  .َغْيِب اْلَغْيبِ   الّساِبُقوَن اْألوَّلُوَن بِاْخلُُروِج َعْن َغْيِب اْلَغْيِب، ُهُم الّساِبُقوَن اْآلِخرُوَن ِبالرُُّجوِع إىل
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  »3« ».رمزى بدين معناست  ّساِبُقونَ َحنُْن ْاالِخُروَن ال

   حيات جداى از انبيا عليهم السالم

______________________________  
  .28): 89(فجر  -)1(

  .11 -10): 56(واقعه  -)2(

  .، با اندكى تلخيص15: عقل و عشق، جنم الدين رازى -)3(

  269: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  در فرازحضرت سجاد عليه السالم 

ُقوُهْم ِمْن اْهِل اْألَْرِض بِاْلَغْيبِ «   »الَّلهم َو أَْتباَع الرُُّسِل َو ُمَصدِّ

ها را به  فرمايد و خداوند متعال هم مهه انسان به مسأله حيات واقعى انسان كه پريوى از انبياى اهلى است؛ اشاره مى
  :خواند پذيرش اين حيات حقيقى فرا مى

  »1« »َوأَنَّهُ ِإلَْيِه ُحتَْشُرونَ  ْرِء َوقـَْلِبهِ اَمُنواْ اْسَتِجيُبواْ لِلَِّه َوِللرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ُحيِْييُكْم َواْعَلُمواْ َأنَّ اللََّه َحيُوُل بـَْنيَ اْلمَ يَأيـَُّها الَِّذيَن ءَ 

خبشد، دعوت  مى]  واقعى[زندگى ] حيات معنوى و[هنگامى كه خدا و پيامربش مشا را به حقايقى كه به مشا ! اى اهل اميان
] تا حق را باطل و باطل را حق مپندارد[شود  كنند اجابت كنيد، و بدانيد كه خدا ميان آدمى و دلش حايل و مانع مى مى

  .و مسلماً مهه مشا به سوى او گردآورى خواهيد شد

ى، حيات سياسى به معناى دعوت اسالم به سوى حيات و زندگى است، حيات مادى، حيات فرهنگى، حيات اقتصاد
  .ها واقعى، حيات اخالقى و اجتماعى در متام زمينه

   اقسام حيات در قرآن
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ا را دعوت به حيات مى«   كند؟ اين پرسش است كه آيا مردم قبل از اسالم و دعوت پيامرب مرده بودند كه قرآن آ

ا فاقد حيات از منظر قرآن بودند: پاسخ سؤال اين است كه ا حيات و . آ زندگى مراحل خمتلفى دارد، كه قرآن به مهه آ
  :اشاره كرده است

  :گاهى به معناى حيات گياهى آمده است  - 1

َا َقْد بـَيـَّنَّا َلُكُم اْألَيِت َلَعلَُّكمْ     اْعَلُمواْ َأنَّ اللََّه ُحيِْى اْألَْرَض بـَْعَد َمْوِ

______________________________  
  .24): 8: (انفال -)1(

  270: ، ص3 سري و شرح صحيفه سجاديه، جتف

  »1« »تـَْعِقُلونَ 

را براى مشا بيان كردمي ] ى ربوبيت و قدرت خود[ها  مهانا ما نشانه. كند اش زنده مى بدانيد كه خدا زمني را پس از مردگى
  .تا بينديشيد

  :گاهى به معناى حيات حيواىن ذكر شده است  - 2

  »2« »ٍء َقِديرٌ  ُكّل َشىْ    ِإنَُّه َعَلى  اْلَمْوَتىِإنَّ الَِّذى َأْحَياَها َلُمْحِى 

  .كند؛ زيرا او بر هر كارى تواناست يقيناً مردگان را زنده مى

  :زماىن به معناى حيات فكرى و عقالىن و انساىن آمده است - 3

َمن مَّثـَُلُه ِىف الظُُّلمِت لَْيَس ِخبَارٍِج ّمنـَْها َكَذ ِلَك زُّيَن لِْلكِفرِيَن َما  ِىف النَّاِس كَ  َأَو َمن َكاَن َمْيًتا َفَأْحيَـْينُه َوَجَعْلَنا َلهُ نُورًا َميِْشى بِهِ 
  »3« »َكانُواْ يـَْعَمُلونَ 

زنده كردمي، و براى وى نورى قرار ]  به وسيله هدايت و اميان[مرده بود و ما او را ]  از نظر عقلى و روحى[آيا كسى كه 
ِى جهل و  [ها  حركت كند، مانند كسى است كه در تاريكى]  به درسىت و سالمت[م دادمي تا در پرتو آن در ميان مرد
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دادند،  آنچه اجنام مى]  به خاطر جلاجت و عنادشان[اين گونه براى كافران ! است و از آن بريون شدىن نيست؟]  گمراهى
  .]دهند نيكوست تا گمان كنند اعماىل را كه اجنام مى[آراسته شد 

  :حيات جاودان جهان ديگر آمده است گاهى به معناى  - 4

  »4« »يـَُقوُل يَلْيَتِىن َقدَّْمُت حلََِياِتى

______________________________  
  .17): 57(حديد  -)1(

  .39): 41(فّصلت  -)2(

  .122): 6(انعام  -)3(

  .24): 89(فجر  -)4(

  271: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .پيش فرستاده بودم]  عبادت خالصانه و كار نيك[ام  گىاى كاش براى اين زند : گويد مى

  :گوييم زماىن به معناى علم و تواناىي ىب حد است آن چنان كه درباره خدا مى - 5

  »1« »ِبُذنُوِب ِعَباِدِه َخِبريًا ِبهِ   َو تـَوَكَّْل َعَلى احلَّْى الَِّذى َالَميُوُت َو َسّبْح ِحبَْمِدِه وََكَفى

مريد توّكل كن، و او را مهراه با ستايش تسبيح گوى، و كاىف است كه او به گناهان بندگانش  كه هرگز منىاى   و بر آن زنده
  .آگاه باشد

با توجه به اين اقسام كه مردم عصر جاهلى گرچه زندگى مادى حيواىن داشتند اّما از زندگى انساىن و معنوى و عقالىن 
ا را دعوت به حي ات و زندگى كرد و دين اسالم يك دين راستني است كه حركت، در مهه حمروم بودند، قرآن آمد و آ

آفريند؛ مهبستگى و احتاد و ترّقى و  احساس مسؤولّيت مى. دهد كند و روح به فكر و انديشه مى هاى زندگى اجياد مى زمينه
  .باشد كند و به متام معىن حيات آفرين مى ها اجياد مى تكامل در مهه زمينه
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شت است كه از عوامل اصلى حيات مىو دعوت حياتى د هر چند . باشد ر وهله اول مربوط به جهاد و اميان و قرآن و 
  »2« ».باشد مفهوم آيه حمدود است وىل شامل هر برنامه و هر دستورى كه شكلى از اشكال حيات انساىن را بيافريند؛ مى

   حقيقت دعوت انبيا عليهم السالم

  .كند اش مى وت چيزى است كه انسان را از پرتگاه فنا و هالكت، رهائى داده و زندهحقيقت امر و ركن واقعى اين دع«

  و در. اترين متاعى است كه موجود زنده براى خود سراغ دارد زندگى گران

______________________________  
  .24): 89(فجر  -)1(

  .58): 25(فرقان  -)2(

  272: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

و اين ارزش را براى زندگى به خاطر اثر آن قائل است كه . ماوراى زندگى غري از عدم و بطالن چيزى ديگرى نيست
عبارت از شعور و اراده كه نشاط و سعادت زندگى به آن است، پس به اين جهت مهواره از جهل و نداشنت حرّيت اراده 

  .گريزد و اختيار مى

است، مانند مهه موجودات جمّهز به سالحى كه زندگى معنوى او حقيقت وجود انسان هم كه يكى از موجودات زنده 
مهان طور كه متامى انواع موجودات مسّلح به سالحى كه حافظ وجود و بقايشان باشد، هستند، و سالح انسان . اوست

آن يكى سوق و از مهان اراده و اختيار اوست كه خريات و منافع او را از شرور و مضاّرش مشخص منوده و او را به 
ار مى   .دهد ديگرى ز

كند هدايىت تكويىن است و از  اين هدايت اهلى كه نوع انساىن را به سوى سعادت و خري و منافع وجودش داللت مى
  .مشّخصات حنوه خلقت اوست

دچار غفلت اگر در جاىي . شود و در اين دركش دچار ترديد منى. كند انسان سعادت وجود خود را به طور قطع درك مى
و شبهه شود به خاطر تأثري عوامل و اسباب نامناسب ديگرى است كه موجودى را از مسري خريات و منافع آن به سوى 

  :فرمايد مهان طور كه در قرآن بر روى آن پافشارى منوده و مى. دهد ضرر و شرش سوق مى
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و خمفى نيست و هر انساىن به فطرت خود  شود بر هيچ انساىن پوشيده راه سعادت و علم و عملى كه منتهى به آن مى
  .فهمد كه چه معارىف را بايد معتقد باشد و چه كارهاىي را بايد بكند مى

  »1« »النَّاِس َاليـَْعَلُمونَ  ِفْطَرَت اللَِّه الَِّىت َفَطَر النَّاَس َعَليـَْها َالتـَْبِديَل ِخلَْلِق اللَِّه َذ ِلَك الّديُن اْلَقّيُم َو لِكنَّ َأْكثـَرَ 

______________________________  
  .30): 30(روم  -)1(

  273: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

روى آور، ]  توحيدى[گرايانه و بدون احنراف با مهه وجودت به سوى اين دين  حق]  پايه بودن شرك با توجه به ىب[پس 
اش براى آفرينش خدا هيچ گونه تغيري و تبديلى نيست؛ سرشت خدا كه مردم را بر آن سرشته است ب] بند و استوار بر پاى[

  .ندارند]  به اين حقيقت اصيل[اين است دين درست و استوار؛ وىل بيشرت مردم معرفت و دانش 

گردد وليكن اين خط مستند به فطرت  گاهى انسان در اعتقاد يا عملش از طريق حق منحرف شده و دچار اشتباه مى
بلكه به خاطر اين است كه او خودش عقل خود را دزديده و در اثر پريوى هواى نفس و  انسان و هدايت اهلى نيست،

  .تسويالت جنود شيطان، راه رشد خود را گم كرده است

ِغشَوًة َفَمن يـَْهِديِه ِمن بـَْعِد اللَِّه  َبَصرِهِ   َو َجَعَل َعَلى َو قـَْلِبهِ  َمسِْعهِ   ِعْلٍم َو َخَتَم َعَلى  أَفـََرَءْيَت َمِن اختَََّذ ِإهلَُه َهَواُه َو َأَضلَُّه اللَُّه َعَلى
  »1« »أََفَال َتذَكَُّرونَ 

بر اين كه شايسته [پس آيا كسى كه معبودش را هواى نفسش قرار داده ديدى؟ و خدا او را از روى علم و آگاهى خود 
اى قرار داده است، پس چه   پرده]  دلش[اد، و بر چشم ]  تريه خبىت[گمراه كرد، و بر گوش و دلش ُمهِر ]  هدايت نيست

  شويد؟ منى]  حقايق[كسى است كه بعد از خدا او را هدايت كند؟ آيا متذّكر 

كند از لوازم زندگى سعيد انساىن است كه جا دارد  پس اين علم و عملى كه فطرت انساىن انسان را به سوى آن دعوت مى
  .و عملى نيازمند استنامش را زندگى گذاشت و چنني زندگى به چنني علم 

   تر از حيات پست پس براى آدمى يك زندگى حقيقى هست كه اشرف و كامل
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______________________________  
  .23): 45(جاثيه  -)1(
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ت استعداد به وسيله اين متاميّ . رسد كه استعدادش كامل و رسيده شده باشد دنياىي اوست و وقىت به آن زندگى مى
  .دهد آراستگى به دين و دخول در زمره اولياى صاحلني، دست مى

  :فرمايد آيه شريفه سوره انفال اشاره به مهان استعداد منوده و مى

  .خواند عمل كردن به آن دستورهاىي كه دعوت حقه اسالمى، بشر را به آن مى

علم . مهچنان كه اين زندگى حقيقى هم منشأ و منبع اسالم استسازد  انسان را براى درك آن زندگى حقيقى مستعد مى
  .گريد نافع و عمل صاحل از آن زندگى سرچشمه مى

هاى رسول خدا صلى اهللا عليه و آله كه مايه زنده شدن  اين دعوت مطلق است و از اين كه شامل جمموع دعوت
د، هيچ ابائى نداشته و مهچنني شامل نتايج دعوت هايش كه طبيعت احياء را دارد بشو  اى از دعوت هاست و يا دسته دل

  .شود هاى سعيد حقيقى مانند زندگى اخروى در جوار خدا نيز مى او كه عبارت است از انواع زندگى

  :اند كه هر چند برخى در دعوت مورد شأن نزول آيه گفته

  .ستداند كه جهاد مايه احياى امر مشا و عزت دين مشا آيه حيات را در حكم جهاد مى

  .اميان و حق مايه حيات دل و كفر و باطل باعث مرده شدن دل است: اند يا برخى ديگر گفته

اند به اين كه علم مايه حيات و جهل در حقيقت مردن است  خوانند و دليل آورده اى مشا را به قرآن و علم دين مى يا عّده
  .و قرآن هم نور و هم حيات و هم علم است

شت، زندگى دائمى و نعمت باقى و زوال وقىت مشا را مى: اند اى گفته يا عده شت يعىن    »1« ».ناپذير است خوانند به 

______________________________  
  .سوره انفال 24، ذيل آيه 57 - 52/ 9: ترمجه تفسري امليزان -)1(
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   زندگى حقيقى از ديدگاه روايات

ا نبودند و مكتب پربار اسالم از روز خنست در جامعه بشريت نبود انسان چه سرنوشىت داشت؟ امروز اگر جهان اگر انبي
هاى اهلى كه در قالب  نور مادى را جانشني ارزش هاى خشك و ىب بشريت به كلى از دعوت پيامربان بيگانه شود و ارزش

  .م داشتدعوت انبيا منعكس شده است بنمايد، دنياى وحشتناكى خواهي

  :فرمايد امام على عليه السالم در اين زمينه مى

يِن َو الَموَت االَّ ِجبُُحوِد الَيقِني، َفاْشرَبُوا الَعْذَب الُفراَت يـَُنبـِّْهُكم ِمْن نـَْوَمِة السُّب اِت، َو ِإيَّاُكم َو السَّماِئِم الحياَة ِإالَّ بالدِّ
ْهِلكاتِ 

ُ
  »1« .امل

مرگ جز با از دست دادن يقني نيست، پس از آب شريين و گوارا بنوشيد تا مشا را از زندگى جز به ديندارى نيست و 
  .خواب غفلت بيدار كند و از مسوم كشنده بپرهيزيد

بنابراين يكتاپرسىت مايه حيات جان بشر است و اميدوارى به عمل به دين خدا و زنده نگه داشنت دل به سلوك با 
  :فرمايد ؛ مهان گونه كه حضرت على عليه السالم مىاند دالن كه راه حق را پيموده صاحب

  »2« .ُمعاَشَرُة َذوي الَفضاِئل َحياُة الُقلوبِ 

  .هاست ها مايه زندگى دل ارتباط با دارندگان فضيلت

تر باشد  ها نزديك و هر چه انسان به كانون ارزش. ها به ارتباط صحيح با بزرگان اهل وحى و فضل است آبادى دل و جان
   اين. ماند اف و گمراهى مصون مىاز احنر 

______________________________  
  .296/ 1: ؛ االرشاد، شيخ مفيد40، حديث 15، باب 417/ 74: حبار األنوار -)1(

  .9785، حديث 429: غرر احلكم و درر الكلم -)2(
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  :دهد ى از اين ارتباط را به ما نشان مىا است كه پيامرب صلى اهللا عليه و آله چشمه

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

يا َغَرَسها الرَّمحُن، فـَْلَيتَـَولَّ َعلِ   َحَياًة ُتْشِبُه َحَياَة األَْنِبياِء، َو َميُوَت َميَتًة ُتْشِبُه ِميَتَة الشَُّهَداِء َو َيْسُكَن اْجلِناَن الَّىت  َمْن َأَحبَّ َأْن َحيْىي
  ُخِلُقوا ِمْن ِطيَنىت،  َو ْلُيواِل َولِيَُّه َو ْليَـْقَتِد بَاألَِئمَِّة ِمْن بـَْعِدِه َفانـَُّهْم ِعتـَْرتى

  »1« . ؛ اللَُّهمَّ التُِنْلُهْم َشفاَعىت ، َو َوْيٌل ِلْلُمخاِلفَني َهلُْم ِمْن أُمَّىت َو ِعْلمى  الَّلُهمَّ اْرزُقْـُهْم َفهمى

شىت  هر كسى دوست دار  د كه زندگى به مانند زندگى پيامربان داشته باشد و مرگى به مانند مرگ شهداء دارا باشد و در 
كه خداوند رمحان باغبان درختان آن است؛ سكونت گزيند، پس على عليه السالم را پريوى كند و واليت او را دوست 

  .اند د و از سرشت من آفريده شدهبدارد؛ و به امامان بعد او تأسى كند؛ زيرا آنان اهل بيت من هستن

  .شفاعت مرا به آنان مرسان! از فهم و دانش من به آنان روزى فرما و واى بر رويگردانان امت من از آنان؛ خدايا! خدايا

از سوى ديگر خداوند تعاىل هم انسان را به زندگى خوب در دارالسالم كه خانه سالمت و امنّيت است؛ دعوت 
  :فرمايد مى

  »2« »ِصَر ٍط مُّْسَتِقيمٍ   َداِر السَّلِم َو يـَْهِدى َمن َيَشآءُ ِإَىل   ُه َيْدُعواْ ِإَىل َو اللَّ 

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

و خداوند هر كه را . شود رستاخيزى به خود گريد، آن تبديل به دارالسالم مىهرگاه زندگى در دنيا نيز شكل توحيدى و 
  شايسته هدايت بداند به راه مستقيم فرا

______________________________  
  .1195، حديث 578: ؛ األماىل، شيخ طوسى3، حديث 208/ 1: الكاىف -)1(

  .25): 10(يونس  -)2(
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  .خواند مى

پس انسان هر چه از كانون امنّيت و سالمت و هدايت ديىن دور گردد و راه جداىي و مبارزه را پى بگريد نه تنها از 
شود و زندگى او به مرگى ننگني و  آور حيواىن اسري مى هاى شيطاىن و ذّلت شود؛ بلكه در دام هاى خداوند حمروم مى محايت

  .يابد و دشنام بندگان خدا، پايان مى تلخ مهراه با رسواىي دنياىي

 قومى كه جان به حضرت جانان مهى برند
 

 شور آب سوى چشمه حيوان مهى برند

 ىب سيم و زر گدا و به ّمهت توانگرند
 

 اين مفلسان كه حتفه بدو جان مهى برند

اده به دست نياز دل نيست   جان بر طبق 
 

 پاى ملخ به نزد سليمان مهى برند

  را به جان كسى احتياج نيستآن دوست 
 

 خرما به بصره زيره به كرمان مهى برند

 متثال كارخانه ماىنّ نقشبند
 

 سوى نگارخانه رضوان مهى برند

 زينهار  سيف  گر گوهر است جان تو اى
 

 آجنا مرب كه گوهر از آن كان مهى برند

  

  )سيف فرغاىن(

  278: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ْصرِِه وََكانـَُفوُه َوَأْسَرُعوا ِإَىل ِوفَاَدتِِه اللَُّهمَّ َوَأْصَحاُب ُحمَمٍَّد َخاصًَّة الَِّذيَن َأْحَسُنوا الصََّحاَبَة َوالَِّذيَن أَبـَْلُوا اْلَبَالَء احلََْسَن ِيف نَ  »3«[ 
َوَفاَرُقوا اْألَْزَواَج َواْألَْوالَد ِيف ِإْظَهاِر َكِلَمِتِه َوقَاتـَُلوا اْآلبَاَء » 4«َساالتِِه َوَسابـَُقوا ِإَىل َدْعَوتِِه َواْسَتَجابُوا َلُه َحْيُث َأْمسََعُهْم ُحجََّة رِ 

  ] َواْألَبـَْناَء ِيف تـَْثِبيِت نـُبـُوَّتِِه َوانـَْتَصُروا بِهِ 

در يارى دادن به و به ويژه اصحاب حمّمد را، آنان كه شرط مهنشيىن با او را، به خوىب پاس داشتند، و كساىن كه ! خدايا
حضرتش، امتحان دادند، امتحاىن نيكو، و او را در متام پيشامدها كمك كردند، و به زيارت و ديدارش شتافتند، و براى 

هايش را، به گوش آنان رساند، او را اجابت كردند، و  شنيدن دعوتش، بر يكديگر پيشى جستند، و هنگامى كه دليل پيام
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آشكار كردن دينش، از مهسران و فرزندان جدا شدند، و براى پابرجا شدن نبّوتش، با پدران و آيينش را پذيرفتند و در راه 
  .ها پريوز شدند فرزندان خود جنگيدند، و به خاطر وجود او، در آن جنگ

   اصحاب رسول خدا صلى اهللا عليه و آله

سول خدا صلى اهللا عليه و آله بوده اند كه هر كس صحاىب ر  گروهى از مسلمانان كه تعدادشان كم نيست بر اين عقيده
عادل، جمتهد، قابل قبول و اهل جنات است، و اگر گناهى از او سرزده باشد در اجتهادش خطا رفته، بنابراين بر او ايرادى 

  توان به او نيست و مى

  279: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .اقتدا كرد

قت و بيناىي و بصريت ندارند، اين عقيده را خالف عقل و خمالف وىل اهل انصاف، و آنان كه حمورى جز حق و حقي
دانند  عدل و بر ضّد آيات صريح قرآن و روايات رسول خدا صلى اهللا عليه و آله كه حّىت در كتب اهل سّنت نقل شده مى

  :نيمباشد و اگر بنا باشد آنان را جمتهد بدا گويند صحاىب بودن، مالك عدل و مقبولّيت و جنات منى و مى

اى از اجتهادهايشان خمالف نّص صريح كتاب و روايات رسول خدا صلى اهللا عليه و آله بوده و  قسمت عمده: اّوًال 
  .اجتهادى كه اين گونه باشد جمتهدش به هيچ عنوان و با هيچ دليلى در پيشگاه حق معذور نيست

نيم؟ به كدام دليل آنان جمتهدند و بقّيه جمتهد شوند جمتهد ندا چرا مهه اّمت را در هر خطائى كه مرتكب مى: و ثانياً 
نيستند؟ براساس گفته مشا بايد هر طاغوت، هر ستمگر، هر ظامل، هر مشروخبوار، هر زناكار، هر رباخوار، هر آدمكش، 

م جمتهد معذور   !هر دزدى را كه اّدعاى مسلماىن دارد، جمتهد بدانيم، آ

كتب آمساىن، واليت اوليا و حالل و حرام چه مفهومى دارد؟ در صورتى كه هر با توجه به اين مسأله ديگر نبّوت انبيا،  
  !متخّلفى چه صحاىب، چه تابعى، چه غري صحاىب و تابعى، جمتهد باشد عذاب حق براى جمرم در قيامت چه معنائى دارد؟

كتب مكتب خلفا،   آنچه درباره عدالت مهه اصحاب و اجتهاد و وثاقت آنان در بعضى از كتب اسالمى على اخلصوص
كدام . كند يعىن كتب مدرسه خلفاى سقيفه و بىن امّيه و بىن عّباس آمده، هر عاقل منصفى را غرق حريت و تعّجب مى

  دليل قانع كننده را از قرآن و سّنت بر اين عقيده، دارند؟



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

 

   اصحاب رسول خدا صلى اهللا عليه و آله در قرآن

  

  هاى اسالمى شركت داشتند، اّما در م برنامهگروهى دائم با پيامرب بودند، و در متا
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توان به آنان  كردند، و بر ضّد پيامرب و مسلمانان نقشه داشتند، از نظر ظاهر مى پنهان با دمشنان خدا و رسول مهكارى مى
  .داشتندصحابه گفت، چون اكثر اوقات با رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مصاحبت 

  :فرمايد قرآن در حق آنان مى

  »1« »َوِمَن النَّاِس َمْن يـَُقوُل آَمنَّا بِالّلِه َوِباْليَـْوِم اْآلِخِر َوَما ُهْم ِمبُْؤِمِننيَ 

  .ما به خدا و روز قيامت اميان آوردمي، در حاىل كه آنان مؤمن نيستند: گويند مى] اند كه اهل نفاق[و گروهى از مردم 

  »2« »الّلَه َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَما َخيَْدُعوَن ِإالَّ أَنـُْفَسُهْم َوَما َيْشُعُرونَ ُخياِدُعوَن 

اين [دهند، وىل  خواهند خدا و اهل اميان را فريب دهند، در حاىل كه جز خودشان را فريب منى مى]  به گمان باطلشان[
  .كنند درك منى] حقيقت را

ِْم َمَرٌض فـَزَاَدُهُم ال   »3« »ّلُه َمَرضاً َوَهلُْم َعَذاٌب أَِليٌم ِمبَا َكانُوا َيْكِذبُونَ ِيف قـُُلِو

است، پس خدا به كيفِر نفاقشان بر بيماريشان افزود، و براى آنان در برابر آنچه ]  سخىت از نفاق[در دِل آنان بيمارِى 
  .گفتند، عذاىب دردناك است مهواره دروغ مى

و ديگر سور قرآن معتقدند مالك كرامت و حمبوبّيت نزد حق، و جنات از مهه مسلمانان براساس آيات سوره حجرات 
  .عذاب قيامت، تقواست

  »4« »انَّ أْكَرَمُكْم ِعْنَد الّلِه أْتقاُكمْ 

  .ترين مشا نزد خدا پرهيزكارترين مشاست ترديد گرامى ىب
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______________________________  
  .8): 2(بقره  -)1(

  .9): 2(بقره  -)2(

  .10): 2(ره بق -)3(

  .13): 49(حجرات  -)4(

  281: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »َفِإنَّ الّلَه حيُِبُّ اْلُمتَِّقنيَ   ِبَعْهِدِه َواتَّقى  َمْن َأْوىف  بَلى

بداند  [تقوا پيشه ساخت، ]  در مهه امور زندگى[وفا كرد، و ]  در تعهد به اجراى احكام دين[آرى، هر كه به پيمان خود 
  .يقيناً خدا تقوا پيشگان را دوست دارد]  كه

  »2« »ُمثَّ نـَُنجِّى الَّذيَن اتـََّقْوا َوَنَذُر الظّاِلمَني فيها ِجِثيّاً * َربَِّك َحْتماً َمْقِضّياً   َوإْن ِمْنُكْم إّالوارُِدها كاَن َعلى

.* بر پروردگارت مسّلم و حتمى است]  دوزخورود مهگان به [شود،  و هيچ كس از مشا نيست مگر آن كه وارد دوزخ مى
اند، در  دهيم، و ستمكاران را كه به زانو درافتاده پرهيز كردند، جنات مى]  از كفر، شرك، فساد و گناه[سپس آنان را كه 

  .كنيم دوزخ رها مى

داند، چه دليلى دارد  جائى كه قرآن جميد در صريح آياتش كرامت و حمبوبّيت نزد حق و جنات از عذاب را معلول تقوا مى
بسيارى از افراد را در عني ىب تقواىي و آلوده بودن به انواع گناهان و جتاوز به مرزهاى اهلى و زير پا گذاشنت آيات قرآن، 

  فقط و فقط به عنوان صحاىب بودن، عادل و اهل جنات و مورد رضاى حق بدانيم؟

  :فرمايد خداوند در قرآن مى

ِْم َفأنـَْزَل السَّكيَنَة َعَلْيِهْم َوأثابـَُهْم فَـ  َلَقْد َرِضَى الّلُه َعنِ    »3« »ْتحاً قريباً اْلُمْؤِمنَني إْذ يُباِيُعوَنَك َحتَْت الشََّجَرِة فـََعِلَم ما ىف قـُُلِو

كردند خشنود شد، و خدا  با تو بيعت مى] كه در منطقه حديبيه بود[يقيناً خدا از مؤمنان هنگامى كه زير آن درخت 
  دانست، در نتيجه آرامش را بر آنان نازل كرد، و در دل هايشان بود مى] از خلوص نّيت و پاكى قصد[ آنچه را
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______________________________  
  .76): 3(آل عمران  -)1(

  .72 -71): 19(مرمي  -)2(

  .18): 48(فتح  -)3(

  282: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .به آنان پاداش داد] ر خيرب بودكه پريوزى د[پريوزى نزديكى را 

اگر به اين آيه استدالل شود كه خداوند از صحابيان رسولش راضى و خشنود بود، بنابراين هر كس كه صحاىب است مورد 
  :گوييم قبول و اهل جنات است، پاسخ مى

م و دهم سوره بقره منافقانه بنابراين آنان كه اميانشان قوىل و بنابر . از مؤمنان خشنود شد: فرمايد خداوند مى: اوًال  آيات 
  .بود از دايره رضايت حق خارجند

رضايت حضرت حق تا زماىن است كه مؤمن بر عهد و پيمان و بيعتش كه عبارت از اطاعت از خدا و رسول است : ثانياً 
با . شود مى اگر مؤمن به خاطر عللى عهد شكن شد، به دنبال عهد شكىن رضايت حق هم از او برداشته. استوار باشد

توّجه به اين كه رضايت موال عبارت است از اجر و مزد او در برابر اعمال صاحله و عقايد حّقه، اگر اعمال صاحله و 
عقايد حّقه كسى براساس آيات قرآن به درجه َحْبط رسيد او را اجر و مزدى خنواهد بود و رضا و خشنودى حضرت رب 

  .شامل حالش خنواهد گشت

دهد كه گروهى در عني اين كه از اصحاب بودند  گناهان كبريه است، و تاريخ صدر اسالم نشان مىشكسنت بيعت از  
  .بيعت خود را با خدا و رسول اهلى شكستند

بيعت با خدا و رسول به اين معناست كه بيعت كننده از شرك، كفر، قتل و غارت، زنا، حرام، ربا، فرار از جنگ تا حلظه 
يقه آخرى كه در دنياست بر اجراى فرامني حق استوار باشد و تا پاى جان و مال در راه خدا آخر عمر بپرهيزد و تا دق

  .بكوشد، وىل بيعت مهگان بدينگونه تا پايان عمر ادامه پيدا نكرد

  :از حضرت موسى بن جعفر عليه السالم آمده است
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  »1« .الصَّْفَقِة، َوتـَْرُك السُّنَِّة، َوِفراُق اجلَْماَعةِ َنْكُت : َثالٌث ُموِبقاتٌ 

  .شكسنت بيعت، ترك سّنت، جداىي از مجاعت: كند سه گناه است كه انسان را به عذاب اهلى دچار مى

   تساوى صحابه با ساير مسلمانان در تعّهد و عمل

جمرم . كه خالف رضاى خدا و رسولش باشد  جرم عبارت است از گناهان بدىن، ماىل، خانوادگى، اجتماعى و هر عملى
ها دچار شده و براى هوا و هوس چند روزه خدا را با شيطان، و آخرت را با دنيا، و  آن كسى است كه به آن برنامه

چنني كسى از نظر قرآن جميد و سّنت در صورتى كه با متام وجود دست از . كند رضاى حق را با رضاى خودش معامله مى
جمرم، . رد، اهل عذاب است و در اين زمينه قرآن جميد و روايات، كسى را به عنوان صحاىب استثنا نكرده استآلودگى برندا

و . كند صحاىب بودن هيچ خصوصّيىت براى انسان اجياد منى. جمرم است و اهل عذاب، خواه صحاىب و خواه غري صحاىب
ك عذاب و جنات در صريح آيات كتاب حق كه حّجت مال. مّتقى، مّتقى است و اهل جنات، خواه صحاىب يا غري صحاىب

  .بر متام اهل زمني و بر مهه اعصار است جرم و تقواست

  »2« »َجَهنََّم ِوْرداً   َوَنُسوُق اْلُمْجرِِمَني ِإىل* يـَْوَم ْحنُشُر اْلُمتَِّقَني ِإَىل الرَّْمحِن َوْفداً 

______________________________  
  .52، حديث 19، باب 94/ 1: ؛ احملاسن3، حديث 10، باب 185 /64: حبار األنوار -)1(

  .86 -85): 19(مرمي  -)2(

  284: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

و جمرمان را تشنه به سوى دوزخ .* آورمي رمحان گرد مى]  خداى[روزى را كه پرهيزكاران را به ضيافت و ميهماىن ]  ياد كن[
  .رانيم مى

  »1« »اْلُمْسِلمَني َكاْلُمْجرِمنيَ أفـََنْجَعُل 

  دهيم؟ را چون جمرمان قرار مى] ها و احكام خود به فرمان[آيا ما تسليم شدگان 
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در هر صورت بر اساس صريح آيات قرآن، جمرم اهل عذاب و ملعون و مردود و مطرود از رمحت اهلى است و براى 
  .كند كه اين جمرم چه كسى باشد حضرت رب فرق منى

   صحابه با ديگران در قرآنتساوى 

  :كند دانند روشن مى پايگى عقيده آنان كه صحاىب بودن را كاىف مى آيات ذيل ىب

ِنَيا َعنـُْهَما ِمَن اللَِّه ْنيِ َفَخانـََتامهَُا فـََلْم يـُغْ َضَرَب اللَُّه َمَثًال ِللَِّذيَن َكَفُروا اْمَرأََة نُوٍح َواْمَرأََة لُوٍط َكانـََتا َحتَْت َعْبَدْيِن ِمْن ِعَباِدنَا َصاحلَِ 
  »2« »َشْيئاً َوِقيَل اْدُخَال النَّاَر َمَع الدَّاِخِلنيَ 

در [خدا براى كافران، زن نوح و زن لوط را مثل زده كه حتت سرپرسىت و زوجيت دو بنده شايسته از بندگان ما بودند، وىل 
چيزى از عذاب خدا را از آن دو زن ] پيامرب[ند، و آن دو خيانت ورزيد] بنده شايسته ما[به آن دو ]  دارى امر دين و دين
  .با وارد شوندگان وارد آتش شويد: به آن دو گفته شد]  هنگام مرگ[دفع نكردند و 

كنند مصاحبت با پيامرب در حكم به عدالت و وثاقت و اجتهاد و معذور بودن كاىف است، در برابر  افرادى كه تصّور مى
  گويند؟ اين آيه چه مى

______________________________  
  .35): 68(قلم  -)1(

  .10): 66(حترمي  -)2(

  285: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »اللَِّه َيِسرياً  يَا ِنَساَء النَِّيبِّ َمن يَْأِت ِمنُكنَّ ِبَفاِحَشٍة مُّبَـيـَِّنٍة ُيَضاَعْف َهلَا اْلَعَذاُب ِضْعَفْنيِ وََكاَن ذِلَك َعَلى

قطعاً پيوند مهسرى با پيامرب به او مصونّيت [هركس از مشا كار بسيار زشت آشكارى مرتكب شود ! اى مهسران پيامرب
  .بر خدا آسان است] كار[عذاب براى او دو چندان خواهد شد، و اين ]  دهد، بلكه منى

كند كه جمرم كيست؟  فرق منىاى ندارد، براى او  براى خدا آسان است يعىن خداوند متعال در جرميه جمرم مالحظه
مهسر نوح و لوط باشد يا مهسر . نزديكرتين فرد به پيامرب يا دورترين آنان؛ جمرم، جمرم است و بايد به جرميه جرمش برسد
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متجاوز بايد . پيامرب بزرگوار اسالم، عموى پيغمرب باشد يا غريبه، صحاىب حمّمد صلى اهللا عليه و آله باشد يا تابعى يا غري
  .جتاوزش را بچشد عذاب

در هر صورت ارتباط با پيامرب مانع از عذاب اهلى نيست، و نيز ارتباِط تنها و رفت و آمد و مصاحبت، عّلت عدالت و 
  .باشد اجتهاد و مصون ماندن از قهر و غضب حق منى

  تا كى ز حرص سيم مس رخ طال كىن
 

  رو كوش در عمل كه نظر كيميا كىن

  هست آِن توست ملك جهان و هر چه در آن
 

  ليك آن زمان كه خويش تو آِن خدا كىن

 دهد بالّله تو را بقاى ابد دست مى
 

  در راه حق چو هسىت خود را فدا كىن

 گفتند مار نفس بكش اى عجب كه تو
 

  اين مار را بپرورى اژدها كىن

  

______________________________  
  .30): 33(احزاب  -)1(

  286: ، ص3 صحيفه سجاديه، جتفسري و شرح 

  

 او خواَنَدت به خود تو گريزى به سوى ديو
 

  ابليس را بگريى و حق را رها كىن

  

   تفسري صحابه در كالم مفّسران

كند كه  آيات يازدهم تا بيستم سوره مباركه احزاب مسائل عجيىب از بعضى از اطرافيان و مصاحبان رسول اسالم نقل مى
شود كه چرا آنان كه دائم با رسول خدا صلى اهللا عليه و آله بودند و آيات و بيّنات حق و معجزات آن  مىانسان مبهوت 
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كردند، اينچنني سست عنصر و ضعيف االميان و آلوده به معصيت و گناه و متجاوز از حق  حضرت را مشاهده مى
  !بودند

بودن را در عدالت و وثاقت و اجتهاد و معذور بودن  تر از اين، عقيده طوايفى از مسلمانان است كه صحاىب  و عجيب
  .دانند كاىف مى

اين آيات كرميه را كه وحى خالص است بايد پذيرفت، يا عقيده گروهى از آخوندهاى مكتب خلفا و پريوانشان را  ! راسىت
  !كه خالف بّني و خمالف قطعى با اين آيات است؟

   صحابه در كالم تفسري منونه

  

  .ين ترمجه آياتى كه در رابطه با جنگ احزاب استاينك اين مشا و ا

  :گويد در مقّدمه اين آيات مى» تفسري منونه«

  .كوره امتحان جنگ احزاب داغ شد، و مهگى در اين امتحان بزرگ درگري شدند«

قسيم روشن است در اين گونه موارد حبراىن، مردمى كه در شرايط عادى ظاهراً دريك صف قرار دارند به صفوف خمتلفى ت
  :در اين جا نيز مسلمانان به گروههاى خمتلفى تقسيم شدند. شوند مى

   مجعى مؤمنان راستني بودند، گروهى خواّص مؤمنان؛ مجعى افراد ضعيف

  287: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

فرار، مجعى سعى االميان، مجعى منافق، مجعى منافق جلوج و سرسخت، گروهى در فكر خانه و زندگى خويشنت و در فكر 
  .كردند رشته احتاد خود را با منافقان حمكم كنند داشتند ديگران را از جهاد بازدارند و گروهى تالش مى

و اين مهه صريح آيات دوازدهم  »1« ».خالصه هر كس اسرار باطىن خويش را در اين رستاخيز عجيب آشكار ساخت
پرورش يافتگان مكتب خلفا از آن چشم پوشيده و بر اين عقيده تا بيستم سوره مباركه احزاب است كه مجعى كوردل از 
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اند كه صحاىب، عادل، جمتهد، مورد وثوق و مصون از قهر حق است و احدى حق ندارد نسبت به آنان كمرت نظر  رفته
  !منفى داشته باشد

بسنجند تا سره از ناسره وخالص از اند وضع اصحاب را با آيات قرآن  دامن اينان چرا در اين پانزده قرن حاضر نشده منى
ها دست برداشته به خالصان و خملصان و صادقان  ناخالص و عادل از ظامل و مؤمن از منافق معلوم گردد، تا از ناخالص

  .روى آورند و به اين مهه اختالف خسارت بار پايان دهند

مقداد، ابوذر، بالل، محزه، جابر، ابوايّوب انصارى، دامن اينان چرا از وجود مقّدس امرياملؤمنني عليه السالم، سلمان،  منى
هاى عملى و اخالقى  در زندگى خود و برنامه... خزمية بن ثابت، زيد بن حارثه، ابودجانه، عمار ياسر، مالك بن نويره و 

  :كنند دهند و بنا به روايىت كه خود نقل مى خويش روى گردانده، و آنان را اسوه خود قرار منى

  »2« .النُُّجومأْصحاىب كَ 

  .ياران من مانند ستارگانند

______________________________  
  .سوره احزاب 17 -12، ذيل آيات 224/ 17: تفسري منونه -)1(

  .5/ 2: ، التفسري الكبري، فخر رازى424/ 2: الكشاف -)2(

  288: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اينان كه از مصاديق حتمّيه آيات اميان و جهاد و احسان و عدالت و وثاقت و جنات كنند؟  به چه عّلت به آنان اقتدا منى
اى كه از دنيا خارج شدند جز اطاعت از  در آخرتند، و از روزى كه به رسول خدا صلى اهللا عليه و آله پيوستند تا حلظه

  .ى نداشتندخدا و رسول و سري و سلوك در صراط مستقيم و خدمت به فرهنگ حق و مردم مؤمن كار 

گذاشتيد اّمت اسالم پس از پيامرب، پريو على عليه السالم باشند و مهه يكپارچه از آن جناب كه قرآن جميد  اگر از ابتدا مى
وى را نفس پيامرب خوانده، و در روز غدير به امر حضرت حّق عهده دار رهربى اّمت پس از رسول خدا صلى اهللا عليه و 

عدل و خلوص و اميان و تقوا و كرامت و صفا و مهر و وفا و حمّبت و صدق و جهاد و و وجودش علم و  »1« آله شد
كردند، اين مهه اختالف و پراكندگى و نفاق و دوئّيت و جنگ و نزاع و  انفاق و عبادت و خدمت حمض بود متابعت مى

  .آمد عقب افتادگى و افتادن به بند استعمار و استثمار براى اّمت اسالم پيش منى
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  :را در روايت غدير به غري نظر قرآن موال در عقيده خالف قرآن خود آن قدر متعّصب هستيد كه لفظ مشا

  »2« »ِباْلُمْؤِمِنَني ِمْن أَنُفِسِهمْ   النَِّيبُّ َأْوىل

  .نسبت به مؤمنان از خودشان اوىل و سزاوارتر است

پرونده عجيب و غريب دوران حكومتش خاُل املؤمنني معاويه را با متام . ايد ترمجه كرده و آن را به معناى دوست گرفته
خوانده و از استعمال اين عنوان نسبت به حمّمد بن اىب بكر، به جرم اين كه عاشق و پريو على عليه السالم بوده چشم 

  .ايد پوشيده

   عايشه و طلحه و زبري را در جنگ با امام زمانشان و خليفه مسلمني كه بدون عّلت

______________________________  
دالئل «، »اآليات النازلة ىف على عليه الّسالم«، »احقاق احلق«، »الغدير«، »عبقات«، »املراجعات«هاى  به كتاب -)1(

  .مراجعه كنيد» االنصاف«، »اْلفْني «، »النص واالجتهاد«، »الصدق

  .6): 33(احزاب  -)2(

  289: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :شرعّيه چند هزار كشته از طرفني باقى گذاشت بر خالف آيه شريفه

يعاً  َا قـََتَل النَّاَس مجَِ   »1« »َمن قـََتَل نـَْفساً ِبَغْريِ نـَْفٍس َأْو َفَساٍد ِيف اْألَْرِض َفَكَأمنَّ

ست كه مهه يا بدون آن كه فسادى در زمني كرده باشد، بكشد، چنان ا]  قصاص[كه هر كس انساىن را جز براى حق، 
  .ها را كشته انسان

  :تر بر خالف آيه شريفه و از آن مهم

  »2« » َعَذاباً َعِظيماً َوَمن يـَْقُتْل ُمْؤِمناً ُمتَـَعمِّداً َفَجزَاُؤُه َجَهنَُّم َخاِلداً ِفيَها َوَغِضَب الّلُه َعَلْيِه َوَلَعَنُه َوَأَعدَّ َلهُ 

است كه در آن جاودانه خواهد بود، و خدا بر او خشم گريد، و  و هر كس مؤمىن را از روى عمد بكشد، كيفرش دوزخ
  .وى را لعنت كند و عذاىب بزرگ برايش آماده سازد
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اند، در حاىل كه آتش افروزان جنگ در مهان جنگ كشته شدند  گوئيد آتش افروزان جنگ توبه كرده ايد و مى معذور دانسته
  .اند كه توبه كنند و در دنيا نبوده

ل چه عّلت قرآىن و چه دليل شرعى و عقلى داريد؟ آيا آن جنگ حمض حسادت افراد نسبت به حضرت براى جنگ مج
موىل املوحدين و به پريوى از هوا و هوس و حّب جاه و مقام و به چنگ آوردن رياست چند روزه دنيا نبوده، و در كشتار 

  آن جنگ و از بني بردن مردم مؤمن غري از عمد چيزى بوده است؟

عمل به حديث ثقلني و سفينه و باب حطّه و خاصف النَّعل و وجوب اطاعت از اهل بيت را كنار گذاشته و تابع مشا 
  .رأى خود و اجتهاد دست پروردگان مكتب خلفا شديد

______________________________  
  .32): 5(مائده  -)1(

  .93): 4(نساء  -)2(
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خوانده و آنان را به عنوان حزىب كه در كنار اّمت   رافضى شيعيان را كه راهى جز راه قرآن و حمّمد و اهل بيت ندارندمشا 
  !اسالم پديد آمد قلمداد كرديد

مشا قاتل مالك بن نويره و زناكننده با مهسر او را در مهان شب، قتل معذور دانستيد و وى را از قصاص و حد معاف  
  .جمتهد خطاكار پنداشتيدكرديد و او را 

  .سلمه كه قرآن قلب وى را از نظر اميان تصديق كرده مقّدم دانستيد مشا احاديث عايشه را بر احاديث امّ 

ايد، و  مشا بر خالف صريح كتاب خدا متامى صحاىب رسول اسالم را عادل و جمتهد و معذور و معاف و اهل جنات دانسته
خوانيد دقت كنيد تا حق از باطل  اش را در زير مى م تا بيستم سوره احزاب كه ترمجهايد در منت آيات دوازده حاضر نشده

ها معلوم گردد و چون آفتاب آشكار گردد كه صحاىب بودن تنها مالك اين  هاى اصحاب از ناسره بر مشا روشن شود و سره
ايت حق و رسول اسالم قرار مهه فضيلت و حقيقت نيست، بلكه در اصحاب كساىن بودند كه به هيچ عنوان مورد رض

  .نداشتند



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

 

ِم مََّرٌض مَّا َوَعَدنَا اللَُّه َو َرُسولُُه ِإالَّ ُغُرورًا   »1« »َو ِإْذ يـَُقوُل اْلُمنِفُقوَن َو الَِّذيَن ِىف قـُُلِو

ريب، ما را خدا و پيامربش جز به ف: گفتند بود، مى]  ضعف اميان[هايشان بيمارى  و آن گاه كه منافقان و آنان كه در دل
  !اند نداده]  پريوزى[وعده 

يـَُقولُوَن ِإنَّ بـُُيوتـََنا َعْوَرٌة َوَما ِهَى ِبَعْوَرٍة ِإن َو ِإْذ َقاَلت طَّائَِفةٌ ّمنـُْهْم يَأْهَل يـَْثِرَب َالُمَقاَم َلُكْم َفاْرِجُعواْ َو َيْسْتِذُن َفرِيٌق ّمنـُْهُم النَِّىبَّ 
  »2« »يُرِيُدوَن ِإالَّ ِفرَارًا

و گروهى . جاى درنگ و ماندن مشا نيست، پس برگرديد] ميدان نربد! [اى اهل مدينه: و آن گاه كه گروهى از آنان گفتند
  ] برگشنت[از آنان از پيامرب اجازه 

______________________________  
  .12): 33(احزاب  -)1(

  .13): 33(احزاب  -)2(
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در صورتى كه بدون حفاظ نبود، و آنان جز فرار را قصد . هاى ما بدون حفاظ است خانه: گفتند خواستند، و مى مى
  !نداشتند

َآ ِإالَّ َيِسريً    »1« »اَو َلْو ُدِخَلْت َعَلْيِهم ّمْن أَْقطَارَِها ُمثَّ ُسِئُلواْ اْلِفتـَْنَة َألَتـَْوَها َو َما تـََلبَُّثواْ ِ

شد، آن  درخواست مى]  به شرك و جنگ با مؤمنان[شد و از آنان بازگشت  هايشان بر آنان محله مى خانهو اگر از پريامون 
  !!كردند درنگ منى]  به اندازه جتهيز خود بر ضد مؤمنان[پذيرفتند و براى آن جز مدت كوتاهى  را مى

  »2« »َكاَن َعْهُد اللَِّه َمُسوًال   َوَلَقْد َكانُواْ عَهُدواْ اللََّه ِمن قـَْبُل َاليـَُولُّوَن اْألَْدبَر وَ 

  .پشت نكنند؛ و پيمان خدا مهواره بازخواست شدىن است]  به دمشن[و مهانا آنان از پيش با خدا پيمان بسته بودند كه 

ُمتَتـَُّعوَن ِإالَّ    »3« »َقِليًال ُقل لَّن يَنَفَعُكُم اْلِفرَاُر ِإن فـََرْرُمت ّمَن اْلَمْوِت َأِو اْلَقْتِل َو ِإًذا الَّ



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

 

اگر هم سودتان دهد، از اين [دهد، و در اين صورت  اگر از مرگ يا كشته شدن بگريزيد، گريز مشا هرگز سودتان منى: بگو
  .جز اندكى برخوردار خنواهيد شد]  زندگى زودگذر فاىن

  »4« »ِبُكْم َرْمحًَة َوَال جيَُِدوَن َهلُم ّمن ُدوِن اللَِّه َولِيا َو َالَنِصريًا ُقْل َمن َذا الَِّذى يـَْعِصُمُكم ّمَن اللَِّه ِإْن َأرَاَد ِبُكْم ُسوًءا َأْو َأرَادَ 

   اگر خدا براى مشا آسيب و گزندى يا پريوزى و غنيمىت خبواهد، كيست: بگو

______________________________  
  .14): 33(احزاب  -)1(

  .15): 33(احزاب  -)2(

  .16): 33(احزاب  -)3(

  .17): 33(احزاب  -)4(
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يابند، نه يارى  خدا نگه دارد؟ در صورتى كه غري از خدا نه كارسازى براى خود مى]  تقديرات و قضاى[كه مشا را در برابر 
  .اى دهنده

ْخَو ِِْم هَ  َنا َو َاليَْأُتوَن اْلَبْأَس ِإالَّ َقِليًال َقْد يـَْعَلُم اللَُّه اْلُمَعّوِقَني ِمنُكْم َو اْلَقائِلْنيَ ِإلِ   »1« »ُلمَّ ِإلَيـْ

و كساىن را  ] دارند كه جماهدان را با وسوسه و اغواگرى از شركت در جهاد باز مى[يقيناً خدا بازدارندگان را از ميان مشا 
مشا را به [به سوى ما بياييد ]  وشبراى عيش و ن: [گويند مى]  آن براداران ديىن كه اميانشان سست است[كه به برادرانشان 

  .آيند شناسد؛ و جز اندكى به جهاد منى مى] شركت در جهاد چه كار؟

ْوُف َسَلُقوُكم َعَلْيِه ِمَن اْلَمْوِت فَِإَذا َذَهَب اخلَْ   َأِشحًَّة َعَلْيُكْم َفِإَذا َجآَء اخلَْْوُف رَأَيـْتَـُهْم يَنظُُروَن ِإلَْيَك َتُدوُر َأْعيـُنـُُهْم َكالَِّذى يـُْغَشى
  »2« »ى اللَِّه َيِسريًاِبأَْلِسَنٍة ِحَداٍد َأِشحًَّة َعَلى اخلَْْريِ أُْولِئَك َملْ يـُْؤِمُنواْ َفَأْحَبَط اللَّهُ َأْعمَلُهْم َو َكاَن َذ ِلَك َعلَ 

ترس ]  آتش جنگبه سبب افروخته شدن [اند؛ و چون  خبيل]  براى هزينه كردن هر نوع كمكى[در حاىل كه نسبت به مشا 
گردد، مانند كسى كه  مى]  اختيار در حدقه ىب[نگرند در حاىل كه چشمانشان  بيىن به سوى تو مى پيش آيد آنان را مى
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دهند، در حاىل   هاىي تيز و تند به مشا آزار مى پوشد، پس هنگامى كه ترس برطرف شود با زبان بيهوشى مرگ او را فرو مى
اثر كرده  اند، به اين خاطر خدا اعمالشان را تباه و ىب اند؛ اينان اميان نياورده خبيل]  ش و نرمو زبان خو [خري ]  سخن[كه بر 

  .بر خدا آسان است] كار[است؛ و اين 

   َحيَْسُبوَن اْألَْحزَاَب َملْ َيْذَهُبواْ َو ِإن يَْأِت اْألَْحزَاُب يـََودُّواْ َلْو أَنـَُّهم بَاُدوَن ِىف 

______________________________  
  .18): 33(احزاب  -)1(

  .19): 33(احزاب  -)2(
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  »1« »اْألَْعرَاِب َيَسُلوَن َعْن أَنَباءُِكْم َو َلْو َكانُواْ ِفيُكم مَّا قتَـُلواْ ِإالَّ َقِليًال 

هاى دمشن بيايند، آنان دوست دارند كه   اند و اگر بار ديگر گروه ن نرفتههاى دمش پندارند كه گروه مى]  اين بزدالن منافق[
پرسيدند، و اگر در ميان مشا بودند جز اندكى جنگ  از خربهاى مشا مى] مهاجنا[نشني بودند، و  كاش در ميان اعراب باديه

  .كردند منى

   صفات منفى بعضى از صحابه

از آنان كه مصاحب رسول خدا صلى اهللا عليه و آله بودند و به قول  شود كه گروهى از اين آيات شريفه استفاده مى
  :شوند داراى صفات منفى زير بودند آقايان، صحابه پيامرب مشرده مى

  .بيمارى دل - 1

  .ترغيب مردم به برگشت از جبهه قبل از درگريى و تنها گذاشنت رسول خدا - 2

  .آماده بودن به بازگشت به شرك و اوضاع جاهليت - 3

  .شكسنت عهد خدا - 4

  .ترس از مرگ و كشته شدن كه اخالق يهود است - 5
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  .عالقه شديد به حيات ماّدى - 6

  .ضعف نفس - 7

  .بازداشنت مردم از مبارزه در راه حق - 8

  .مورد خشم و عصبانّيت ىب - 9

  .خبل -10

  .حرص -11

  .امياىن ىب -12

______________________________  
  .20): 33(احزاب  -)1(
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  .كم كارى  -13

  .عالقه به دور بودن از مسائل اهلى و اجتماعى -14

ا عّلت  مشا را به خدا قسم و به حقيقت سوگند، كساىن كه وجودشان ظرف اين اوصاف است اوصاىف كه برخى از آ
توانند به عنوان عادل، جمتهد، معذور،  غضب حق و طرد از رمحت رب و دچار كننده انسان به عذاب قيامت است، مى

  !اهل جنات و مورد اقتدا باشند؟

  : ...اين جاست كه انسان منصف مهانند بعضى از بزرگان اهل سّنت به صدور روايتِ 

  »1« .أْصحاىب َكالنُُّجوِم ِبأيِِّهُم اقْـَتَديـُْتُم اْهَتَديـُْتمْ 

  .ت يابيدياران من چون ستارگانند، از هر كدام پريوى كنيد هداي
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  :رسد كه به گفته رسول خدا كند و به اين نتيجه مى از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله شك مى

مت به حمّمد صلى اهللا عليه و آله نيست   .روايِت خمالِف آيات قرآن از منبع وحى صادر نشده و چيزى جز 

اى كه به فرموده قرآن در آيات دوازدهم تا بيستم سوره  توان از صحابه اگر اين روايت صحيح باشد، پس بايد گفت مى
فرمايد از كافر  احزاب داراى چهارده خصلت شيطاىن بودند پريوى كرد، در اين صورت بني گفتار پيامرب و قرآن جميد كه مى

ر حاىل كه اينچنني نيست، بر ماست كه از اهل صدق پريوى كنيم و ضّديت است د »2«  و مشرك و منافق اطاعت مكن
  .به اين معنا يقني داشته باشيم كه قرآن با سّنت صادر شده از رسول اكرم يكى است

______________________________  
  .5/ 2: ؛ التفسري الكبري، فخررازى424/ 2: الكشاف -)1(

  .24): 76(انسان  -؛8): 68(م ؛ قل1): 33(؛ احزاب 116): 6(انعام  -)2(

  295: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

   در نزد علماى اهل سّنت» اصحاىب كالنجوم«رّد روايت 

  :گويد قاضى عياض مالكى از فحول اعالم اهل سّنت مى

ذب و دروغ برده چون در سلسله روات اين حديث نام حارث بن قضني جمهول احلال و محزة بن أىب محزه نصيىب متَّهم به ك
  .باشد شده قابل نقل منى

قاضى عياض و در كتاب بيهقى، نّقاد تعديل احاديث، حكم به موضوعّيت اين حديث منوده و » شرح شفاء«و نيز در 
  .اند سند آن را ضعيف و مردود به مشار آورده

از دچار شدن به هوا و هوس و احنراف  آمده است كه صحاىب بودن مانع» ِسرُّاْلعاَلَمْني «در قسمىت از مقاله چهارم كتاب 
  .ها و چشم پوشى از حقايق نيست از جاده حق و حقيقت و بريدن از واقعيت

   خالفت در كالم غزاىل
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  :گويد غزاىل در آن مقاله مى

نسبت به خالفت، اتّفاق فريقني است بر اين كه حجاب از صورت دليل برداشته شده، مهه كس واقع و حقيقت را با  «
وضوح و آشكارا فهميده است و از اين رو هر گونه شك زايل و ترديد مرتفع و به طور قطع و يقني امام على عليه كمال 

  .السالم جانشني و خليفه بالفصل شناخته شده

چه، آن كه امجاع گروههاى خمتلف و مجاهري مسلمني بر صّحت وقوع قضاياى غدير خم و مشول خطبه آن روز نسبت به 
مورد و هر اعرتاضى لغو و باطل است؛ زيرا مهني كه رسول خدا صلى  د است و به اين مالك هر اشكاىل ىبمورد حبث منعق

   اهللا عليه و آله سخن فرسائى خود را به پايان برد، فورى عمر مبادرت به تظاهر منوده تربيكات
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  .تقدمي منود »1« »ا َعِلىُّ َبخٍّ َبخٍّ َلَك ي«الزمه را ضمن بيان 

. بديهى است اين حنوه تربيك گفنت تسليم در برابر صدور فرمان جديد و رضايت به وقوع خالفت على عليه السالم است
اى ديگر با كمال طوع و رغبت سر تسليم پيش آورده تشريفات بيعت و تربيك را فراهم  با اين كه او و دوستانش و عّده

ا غالب و حّب رياست و جاهمنودند، اما پس از و  ا  فات پيامرب، نفس اّماره بر آ طلىب، عواطف و مزاياى انساىن را از آ
يه منودند   .سلب، خرگاه خالفت سازى را باال برده، سازمان سياست مذموم خليفه تراشى را در سقيفه 

در اهتزاز و صفوف سواره و پياده را زير  هاى نريو را چرا كه شهوتشان به حركت آمد، اشتياق مفرط پيدا منودند كه پرچم
توسعه كشور و فتح بالد كنند تا نام خود را به صفحات تاريخ به وديعه بگذارند، لذا جام . فرمان خويش مشاهده منايند

قرآن را پشت سر و احكام و سّنت رسول اهلى را ملعبه خود منوده، . شراب هواى نفساىن را نوشيدند و به قهقرا برگشتند
چه معامله زشىت با خدا كردند كه جز پنهان كردن حق و ورشكستگى در آخرت نتيجه ديگرى . ين را به دنيا فروختندد

  .نداشت

اگر چنني نبود چرا به انكار حّق على برخاستند و در مرض موت پيامرب وقىت براى نوشنت آنچه الزم بود كاغذ و دوات 
  :طلبيد در پاسخش

  »2« .إنَّ الرَُّجَل لَيَـْهُجرُ 

  .گويد مهانا اين مرد هذيان و نامربوط مى
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   گفتند؟ اگر در امر خالفت خود حربه امجاع به كار برند، بدون شك اين حربه

______________________________  
  .57، حديث 282/ 1: ؛ الغدير290/ 1: ؛ اعيان الشيعة249/ 2: ينابيع املودة -)1(

  .، به نقل از مسلم535/ 30: ؛ حبار األنوار82: ياة االنصارىاملنتخب من الصحاح الستة، حممدح -)2(
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قابل نقض است چه آن كه عّباس و پسرانش و على با زن و فرزندانش و گروهى از اهل اميان در آن امجاع شركت 
م انصار به نداشتند، مهچنني بعضى از حاضران در سقيفه با آن امجاع خمالفت منود ه، از آن مجع خارج شدند و پس از آ

مراجعه  » نص در برابر اجتهاد«و » مراجعات«، »عبقات«، »الغدير«هاى  مشا اگر به كتاب »1« ».خمالفت برخاستند
كنيد، وضع ناهنجار بعضى از صحابه را نسبت به خالفت، بيت املال، اخالق و حقوق مردم خواهيد ديد، كه متام آن 

  .آن كتب از معتربترين روات و حّفاظ حديث و مؤّلفان عظيم القدر اسالمى نقل شده است قضايا در

   برخورد متعّصابه با حق گويان

انصاىف است، يك مّدعى اسالم بر خالف صريح آيات و روايات و تواريخ، متام صحابه را بدون استثنا  راسىت كه كمال ىب
  .بداند معذور و خمطى در اجتهاد بداندخاىل از عيب و نقص بداند، و اگر متخّلف 

اند و آنان را متخّلف  كنند، تنها شيعيان هستند كه نسبت به بعضى از صحابه بدبني عّده بسيارى از مسلمانان تصّور مى
كنند، در صورتى كه اين طور نيست، بسيارى از كتب  از احكام صريح اسالم دانسته و ممنوع از رمحت اهلى قلمداد مى

ا حمض حقگوىي و اقرار به بعضى از  اى از صحابه ت بازگوكننده َمثالب و معايب عّدهاهل سنّ  اند و متأسفانه مؤلّفان آ
ا داللت دارد در زمان خود به توسط متعّصباىن كه كوركورانه، عادت به قبول مسائل ناحق دارند  مسائل كه قرآن هم بر آ

ند و عمرى را به در به درى گذراندند تا از دنيا رفتند و حّىت آنان را در ها دچار شد ها و سخىت به انواع بالها و شكنجه
  .حاىل كه تا آخر عمر پايبند به مكتب اهل سّنت و مدرسه خلفا بودند رافضى خواندند

______________________________  
  .، مقاله چهارم، طبع چهارم، مطبعه نعمان جنف20: ِسرُّالعاَلَمْني  -)1(
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  298: ، ص3 ح صحيفه سجاديه، جتفسري و شر 

   برخورد متعّصابه با حافظ ابن عقده

قمرى از اكابر علماى اهل سّنت است، علماى  333حافظ ابن عقده ابوالعّباس امحد بن حمّمد بن سعيد مهداىن متوّىف 
ا سندهاى آن از سيصد هزار حديث ب: نويسند اند و در حاالت وى مى رجال از قبيل ذهىب و يافعى وى را توثيق منوده

وىل چون در جمامع عمومى قرن چهارم هجرى در كوفه و بغداد مثالب و معايب بعضى از صحابه مشهور . حفظ داشت
  :اند گفته او را رافضى خواندند و از نقل رواياتش خوددارى منودند، چنانكه ابن كثري و ذهىب و يافعى درباره او نوشته را مى

، َوِلذا تُرَِكْت ِرواياتُُه َوإّال َفال َكالَم ِألَحٍد ىفإنَّ هَذا الشَّْيَخ كاَن جيَْ   ِصْدِقِه ِلُس ىف جاِمِع َبراثا و ُحيَدُِّث الّناَس ِمبَثاِلِب الشَّْيَخْنيِ
  »1« .َوثَِقِتهِ 

وده كرد، براى مهني خاطر روايات او را ترك من نشست و معايب شيخني را براى مردم بازگو مى اين شيخ در مسجد براثا مى
  .اند، ورنه در صداقت و موثّق بودن او احدى شك ندارد و از نقل احاديث او امتناع ورزيده

اش  دانند، اّما به خاطر حقگوىي ببينيد رجال شناسان بزرگ اهل سّنت وى را در حّد اعالى راسىت و صداقت و وثاقت مى
شى از حق، كه انسان به راسىت و درسىت و وثاقت اين است تعّصب جاهلى و چشم پو . كنند از نقل روايات او امتناع مى

  !و امانت كسى يقني داشته باشد وىل حرف او را باور نكند

   برخورد متعّصابه با طربى

در بغداد از دنيا رفت، به خاطر بيان بعضى  310حمّمد بن جرير طربى زماىن كه در سّن هشتاد و شش سالگى در سال 
  .اش را شبانه در خانه خودش دفن كردند احتماىل جنازهاز حقايق از ترس متعّصبني و خطر 

______________________________  
  .329: ؛ ابوبكر بن اىب قحافه، على خليلى523: اية الدرايه، سيد حسن صدر -)1(
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  هاى متمرّد صحاىب
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هر دو به زبان رسول خدا صلى اهللا عليه و آله لعن شدند و براى مهيشه  كه  -مشا درباره كساىن كه از َحَكم و پسرش مروان
جانبدارى كردند و آنان را ُپست وزارت دادند و دست غارتشان را در بيت املال باز گذاشتند چه  - امر به تبعيد آنان داد

  گوييد؟ مى

اند چه  د و متام كتب حديث و تاريخ نقل كردهمشا درباره متخّلفان از جيش اسامه كه پيامرب اكرم صرحياً آنان را لعنت كر 
  گوييد؟ مى

مشا درباره ده نفر صحاىب مشهور كه بعد از نزول آيه حرمت شرب مخر در جملسى سّرى شراب خوردند و اشعارى در مرثيه  
كتاب خبارى در تفسري آيه مخر در سوره مائده، مسلم بن حّجاج در  : هاى كشته شدگان كّفار جنگ بدر گفتند و كتاب

ّر املنثور«، ابن كثري در تفسريش، سيوطى در »مسند«اشربه باب حترمي مخر، امحد بن حنبل در  ، طربى در تفسريش، »الدُّ
، »1« »سنن«و بيهقى در » عمدة القارى«، بدرالدين حنفى در »فتح البارى«و در » االصابه«ابن حجر عسقالىن در 

  ييد؟گو  اند چه مى به نام و رسم آنان اشاره كرده

مفّصِل صد » الغدير«كه جلد ششم   -خربى برخى از صحاىب مشهور را نسبت به قرآن و احكام اسالم مشا جهل و ىب
ها، باعث احنراف  خربى خربى و ىب قسمت آن را از كتب اهل سّنت و يك صحاىب مشهور نقل كرده است و اين ىب

  دهيد؟ چه پاسخ مى -مسلمني از صراط مستقيم اهلى شد

   شيعه با صحابهبرخورد 

   ما پريوان اهل بيت هزار و چهارصد سال است از پريوان مكتب سقيفه و مدرسه

______________________________  
/ 7: ؛ تفسري طربى321/ 2: ؛ الدّر املنثور94، 93/ 2: ؛ تفسري ابن كثري227، 181/ 3: مسند امحد بن حنبل -)1(

  .290و  286: ؛ السنن الكربى، بيهقى84/ 10: ؛ عمدة القارى24/ 10: ؛ فتح البارى22/ 4: ؛ اإلصابة24
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  .امي خلفا هزاران سؤال كرده وىل جواب قانع كننده مّتكى به قرآن و سّنت نشنيده

اجتماعى قضاوت  گوييم بياييد بدون تعّصب، پريو قرآن و حديث صحيح باشيد و كوركورانه در مسائل اسالمى و ما مى
  .نكنيد
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بينيد از آن حذف   گوييم كتب حديث خود را با ترازوى قرآن و عقل و فطرت بسنجيد و آنچه را خالف حقايق مى ما مى
  .كنيد

  .گوييم اجتهاد در برابر نص نكنيد كه اين اجتهاد رأساً و ذاتاً باطل است ما مى

مقام عصمت از مقامات انبيا و امامان از اهل بيت پيامرب است  گوييم بر اساس آيات قرآن و روايات كتب معتربه، ما مى
پس بياييد از دارندگان مقام عصمت پريوى  . اند و در خطاى خود هم معذورّيت ندارند و غري اينان معصوم از خطا نبوده

د و از زبان كنيد و خطا كاران و تابعان هواى نفس به خصوص آنان كه دل رسول خدا صلى اهللا عليه و آله را شكستن
حضرت خماَطب به لعن و نفرين شدند را رها كنيد و نگوييد مهه اصحاب چون ستارگانند، به هر يك اقتدا كنيم به هدايت 

  .اين منطق خمالف صريح قرآن است. رسيم مى

ردند و پس از در اقتداى به معاويه و ابو هريره و خالد بن وليد قاتل و زناكار، و آن ده نفرى كه در جملس سّرى شراب خو 
م گرفتار انواع گناهان بودند چه هدايىت قرار دارد؟   آ

مشا را به خدا قسم، بياييد دست از عناد و جلاج و تعّصب غلط كه حمصوىل جز عذاب دنيا و آخرت ندارد، برداريد و به 
برادرى بدهيد تا مشكالت ما كه دست برادرميان به سوى مشا دراز است و دائم به عشق وحدت و اّحتاد زيستيم دست 

ها حل كرده و شّر دمشنان خارجى و استعمارگران بدتر از گرگ را از سر اقتصاد، اجتماع،  داخلى اّمت را در متام زمينه
هاى ملل اسالمى از ريشه بر كنيم و نداى اسالم ناب حمّمدى را به گوش متام جهانيان برسانيم و كره  فرهنگ و حكومت
  فنت مكتب سعادت خبش قرآن كنيم و سفره عدل و حكمت و بينش وزمني را آماده پذير 
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ن مناييم نه زمني    .بصريت را در 

در هر صورت اوصاف پريوان واقعى و صحابه حقيقى وجود مقّدس حمّمد صلى اهللا عليه و آله مهان است كه حضرت زين 
كند، كه هر كس خاىل از اين اوصاف باشد مورد رضاى حق  بيان مى» صحيفه«اى چهارم العابدين عليه السالم در دع

نيست گر چه عنوان صحابه بودن را با خود داشته باشد، چرا كه بر اساس قرآن و معارف اهلّيه، رضايت حق متوّجه اميان، 
  .راه تا وقت خروج از دنياستعمل صاحل، اخالق حسنه و تقوا و كرامت و صفا و وفا و صرب و استقامت و ادامه 

  هاى اصحاب حقيقى رسول خدا نشانه
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در قسمت اّول دعا به خصوصّيات زير درباره اصحاب واقعى رسول خدا صلى اهللا عليه و آله اشاره شده، خصوصيّاتى كه 
  .در قرآن جميد و روايات صحيحه هم به عنوان عالئم اهل اميان و اهل فالح و رستگارى مطرح است

  .نصرت و يارى پيامرب در متام مواطن - 1

  .شتاب به اميان آوردن - 2

  .پيشى گرفنت در قبول دعوت - 3

  .قبول رسالت در كنار برهان - 4

  .»هجرت«: مفارقت از زن و فرزند براى اعالى كلمه حق - 5

  .جنگ با اقوام نزديك و دور حمض تثبيت نبّوت - 6

   و آله در قرآن و روايات هاى اصحاب حقيقى رسول خدا صلى اهللا عليه نشانه

  

   َفالَِّذيَن آَمُنوا ِبِه َوَعزَُّروهُ َوَنَصُروُه َواتـَّبَـُعوا النُّوَر الَِّذي أُْنزَِل َمَعهُ أُْولِئَك ُهمُ «
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  »1« »اْلُمْفِلُحونَ 

محايت كردند و ياريش دادند و از نورى كه بر او نازل شده ]  در برابر دمشنان[پس كساىن كه به او اميان آوردند و او را 
  .پريوى منودند، فقط آنان رستگارانند

َجتِْري َحتْتَـَها  َوَرُضوا َعْنُه َوَأَعدَّ َهلُْم َجنَّاتٍ  َوالسَّاِبُقوَن اْألَوَّلُوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواْألَْنَصاِر َوالَِّذيَن اتـَّبَـُعوُهم ِبِإْحَساٍن َرِضَي الّلُه َعنـُْهمْ 
  »2« »اْألَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبَداً ذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 
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پيشگامان خنستني از مهاجران و انصار و كساىن كه به نيكى و درسىت از آنان پريوى كردند، خدا از ايشان خشنود است 
شت رها جارى است، در آجنا ]  درختانِ [ه كه از زيِر هاىي آماده كرد و آنان هم از خدا راضى هستند؛ براى ايشان  آن 

  .اند؛ اين است كامياىب بزرگ براى ابد جاودانه

   پيشگامان در اسالم و هجرت

  در آيه فوق اشاره به گروههاى خمتلف از مسلمانان راستني شده،

  .»ِمَن اْلُمَهاِجرِينَ  َوالسَّاِبُقوَن اْألَوَّلُونَ  :اند آنان كه پيشگامان در اسالم و هجرت بوده: خنست

ا كه پيشگام در نصرت و يارى پيامرب و ياران مهاجرش بودند: دّوم   :آ

  .»َواْألَْنَصارِ 

ا كه بعد از اين دو گروه آمدند و از برنامه: سّوم ا پريوى كردند و با اجنام آ    هاى آ

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

  .100: )9(توبه  -)2(
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ا پيوستند   .اعمال نيك و قبول اسالم و هجرت و نصرت آيني حق به آ

ا از خدا راضى شده: فرمايد پس از ذكر اين گروه سه گانه مى ا راضى است و هم آ   .اند هم خداوند از آ

ا به خاطر اميان و اعمال صاحلى است كه  هاى   اند، و خشنودى آنان از خدا به خاطر پاداش اجنام دادهرضايت خدا از آ
  .گوناگون و فوق العاده و پرامهّيت است كه به آنان ارزاىن داشته

ا باغ رها جريان دارند خداوند براى آ شت فراهم ساخته كه از زير درختانش  از امتيازات اين نعمت آن است  . هاىي از 
ا پريوزى بزرگى است كه جاوداىن است و مهواره در آن   .خواهند ماند، و جمموع اين مواهب معنوى و مادى براى آ
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   خنستني مسلمان[

اند كه خنستني كسى كه اسالم آورد و اين  در اين جا بيشرت مفّسران به تناسب حبث آيه فوق اين سؤال را مطرح كرده] 
  افتخار بزرگ در تاريخ به نام او ثبت شد چه كسى است؟

و . خنستني كسى كه از زنان مسلمان شد خدجيه مهسر وفادار و فداكار پيامرب بود: اند ن سؤال مهه مّتفقاً گفتهدر پاسخ اي
اما از مردان، مهه دانشمندان و مفّسران شيعه به اّتفاق گروه عظيمى از علماى اهل سّنت على عليه السالم را خنستني  

  .بت كرددانند كه دعوت رسول اهلى را اجا كسى از مردان مى

  .اند شهرت اين حقيقت در ميان دانشمندان اهل سّنت به حّدى است كه مجعى از آنان اّدعاى امجاع و اّتفاق بر آن كرده

   خنستني مسلمان در نزد اهل سّنت[

  :گويد مى» مستدرك«حاكم نيشابورى در ] 

   ٍب َرِضَى الّلُه َعْنهُ ال أْعَلُم ِخالفاً بـَْنيَ أْصحاِب التَّواريِخ أنَّ َعِلىَّ ْبَن أىب طالِ 

  304: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

َا اْختَـَلُفوا ىف بـُُلوِغهِ    »1« .أوَُّهلُْم إْسالمًا، َوإمنَّ

طالب خنستني كسى است كه اسالم آورده،  هيچ خمالفىت در ميان تاريخ نويسان در اين مسأله وجود ندارد كه علّى بن اىب
  .م پذيرش اسالم اختالف دارندتنها در بلوغ او به هنگا

  :نويسد مى» استيعاب«ابن عبدالّرب در 

َقُه فيما جاَء ِبِه، ُمثَّ َعِلىٌّ بـَْعَدها  اتـََّفُقوا َعلى   »2« .أنَّ َخدَجيَة أوَُّل َمْن آَمَن ِبالّلِه َوَرُسوِلِه َوَصدَّ

پيامرب آورد و او را در آنچه آورده بود تصديق  در اين مسأله اتّفاق است كه خدجيه خنستني كسى بود كه اميان به خدا و 
  .كرد، سپس على بعد از او مهني كار را اجنام داد

  :نويسد ابوجعفر اسكاىف معتزىل مى
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  »3« .َقْد َرَوى النَّاُس كافًَّة اْفِتخاَر َعِلىٍّ بِالسَّْبِق إَىل اْإلْسالمِ 

  .ّى بن اىب طالب استاند كه افتخار سبقت در اسالم خمصوص عل عموم مردم نقل كرده

روايات فراواىن از پيامرب صلى اهللا عليه و آله و نيز از خود على عليه السالم و صحابه در اين باره نقل شده كه به حّد تواتر 
  .رسد مى

  :پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود

______________________________  
  .، كتاب املعرفة22: صحيحنيبه نقل از املستدرك على ال 238/ 3: الغدير -)1(

  .1092/ 3: االستيعاب -)2(

  .43/ 3: ، به نقل از ابوجعفر اسكاىف در كتاب العقد الفريد237/ 3: الغدير -)3(

  305: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .َعِلىُّ بُن أىب طالبٍ : أوَُّلُكْم وارِداً َعَلى احلَْْوِض أوَُّلُكْم إْسالماً 

شود كسى است كه پيش از مهه مشا اسالم آورده و او علّى بن اىب طالب  از مشا كه بر حوض كوثر وارد مى خنستني كس
  .است

  :اند كه آن حضرت دست على را گرفت و فرمود از پيامرب نقل كرده »الغدير«  گروهى از دانشمندان اهل سّنت به نقل

  »2« .ُيصاِفُحىن، َوُهَو الصِّّديُق اْألْكبَـرُ إنَّ هذا أوَُّل َمْن آَمَن ىب، َوُهَو أوَُّل َمْن 

كند، و  مصافحه مى) در قيامت(اين مرد خنستني كسى است كه به من اميان آورده؛ اين مرد خنستني كسى است كه با من 
  .اين مرد صّديق بزرگ است

  :فرمود »3« »حلية األولياء«  و نيز آن حضرت طبق نقل
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أْنَت أوَُّل اْلمؤمنَني بِالّلِه إمياناً، َوأْوفاُهْم ِبَعْهِد الّلِه، َوأقَوُمُهْم بِأْمِر : ُحياجَُّك فيِهنَّ أَحٌد يـَْوَم القياَمةيا َعِلىُّ َلَك َسْبُع ِخصاٍل ال
  ...الّله 

ا با تو گفتگو كند ياعلى، هفت امتياز دارى كه احدى در قيامت منى تو خنستني كسى هسىت كه به خدا : تواند درباره آ
  ...هاى اهلى باوفاترى، و در اطاعت فرمان حق پابرجاترى  ن آوردى، و از مهه نسبت به پيماناميا

ا را  در اين زمينه روايات زيادى در كتب خمتلف تاريخ و تفسري و حديث آمده كه قسمت عمده  »4« »الغدير«اى از آ
  .اند نقل كرده

م را در اميان و اسالم انكار كنند، به عللى كه ناگفته پيداست  اند سبقت على عليه السال جالب اين كه گروهى كه نتوانسته
كوشش دارند آن را به حنو ديگرى انكار يا كم امهّيت جلوه دهند، و بعضى ديگر كوشش دارند كه جباى آن ابوبكر را 

   بگذارند كه

______________________________  
  .258/ 3: ؛ شرح ابن اىب احلديد457 /2: ؛ االستيعاب136/ 3: املستدرك على الصحيحني -)1(

  .32993، حديث 616/ 11: ؛ كنز العمال2، حديث 313/ 2: الغدير -)2(

  .66/ 1: حلية االولياء -)3(

  .120 -114/ 3: ؛ احقاق احلق240 -220/ 3: الغدير -)4(
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  !او اّولني مسلمان است

عليه السالم در آن هنگام ده ساله بود و طبعاً نابالغ، بنابراين اسالم او به عنوان اسالم يك كودك على : گويند گاهى مى
  .تأثريى در قّوت و قدرت جبهه مسلمني در برابر دمشن نداشت

و اين به راسىت عجيب است و ندر واقع ايرادى است بر . اين سخن را فخر رازى در تفسريش ذيل آيه فوق آورده است
دانيم هنگامى كه در يوم الدار پيامرب صلى اهللا عليه و آله اسالم را به عشريه و  امرب صلى اهللا عليه و آله؛ زيرا مىشخص پي
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طايفه خود عرضه داشت هيچ كس آن را نپذيرفت جز على كه برخاست و اعالم اسالم منود، پيامرب اسالمش را پذيرفت و 
  .حىت اعالم كرد كه تو برادر و وصى و خليفه مىن

و اين حديث كه گروهى از حافظان حديث از شيعه و سّىن در كتب ِصحاح و مسانيد و مهچنني گروهى از موّرخان اسالم 
دهد كه نه تنها پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله على را در آن سّن و سال كم  اند، نشان مى نقل كرده و بر آن تكيه منوده

  .و وصى و جانشني خود معّرىف منودپذيرفت، بلكه او را به عنوان برادر 

و گاهى به اين تعبري كه خدجيه خنستني مسلمان از زنان و ابوبكر خنستني مسلمان از مردان و على خنستني مسلمان از  
  .اند از امهّيت آن بكاهند كودكان بود خواسته

در حاىل كه اّوًال مهان گونه كه  . رده استذيل آيه مورد حبث ذكر ك »املنار«  اين تعبري را مفّسر معروف و متعّصب، نويسنده
كاهد، به خصوص اين كه قرآن درباره  گفتيم كمى سّن على عليه السالم در آن روز به هيچ وجه از امهّيت موضوع منى

  :گويد حضرت حيىي صرحياً مى

  »1« »َوآتـَْيناُه احلُْْكَم َصِبيّاً 

  .و به او در حاىل كه كودك بود، حكمت دادمي

______________________________  
  .12): 19(مرمي  -)1(
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ا كه درباره او گرفتار شك و ترديد  و درباره عيسى عليه السالم نيز مى خوانيم كه در حال كودكى به سخن آمد و به آ
  :بودند گفت

  »1« »نَِبيّاً ِإينِّ َعْبُد اللَِّه آَتاِينَ اْلِكَتاَب َوَجَعَلِين 

  .ترديد من بنده خدامي، به من كتاب عطا كرده و مرا پيامرب قرار داده است ىب: گفت]  از ميان گهواره[نوزاد 

هنگامى كه اين گونه آيات را با حديثى كه از پيامرب صلى اهللا عليه و آله در باال نقل كردمي كه او على را وصى و خليفه و 
  .آميزى بيش نيست گفتار تعّصب» املنار«شود كه سخن  كنيم روشن مىجانشني خود قرار داد، ضميمه  
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  :كند ابن اىب احلديد از دانشمند معروف ابوجعفر اسكاىف معتزىل نقل مى

گويند ابوبكر سبقت در اسالم داشته اگر صحيح باشد چرا خودش در هيچ مورد به اين موضوع بر  اين كه بعضى مى
در هر صورت  »2« اند؟ نه هيچ يك از هواداران او از صحابه چنني اّدعائى را كردهفضيلت خود استدالل نكرده است و 

سبقت در اسالم و پابرجائى در آن تا آخر عمر از خصوصّيات صحابه واقعى رسول خداست و در اين زمينه خدجيه و 
  .على عليه السالم گوى سبقت را از ديگران ربودند

   حبثى جمّدد در عدالت صحابه

اين كه دانشمندان اهل سّنت بر پايه اين آيه شريفه معتقدند كه مهه ياران پيامرب پاك و درستكار و صاحل و به خاطر 
شتند، و اين آيه را دليل قاطعى بر اّدعاى خود گرفته اند بار ديگر چون صفحات گذشته اين موضوع مهم  شايسته و اهل 

  را

______________________________  
  .30 ):19(مرمي  -)1(

ج البالغه، ابن اىب احلديد -)2(   .224/ 13: شرح 
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  .كنيم شود با نظر عقل و انصاف و وجدان متاشا مى هاى زيادى در مسائل اسالمى مى كه سرچشمه دگرگوىن

  :گويد ن زياد مىاند كه محيد ب بسيارى از مفّسران اهل سّنت اين حديث را ذيل آيه فوق نقل كرده

  :گوىي؟ گفت نزد حمّمد بن كعب قـَُرظى رفتم و به او گفتم درباره اصحاب رسول خدا صلى اهللا عليه و آله چه مى

  .َمجيُع أْصحاِب َرُسوِل الّلِه صلى اهللا عليه و آله ِىف اْجلَنَِّة، ُحمِْسنـُُهْم َوُمسيئـُُهمْ 

شتند   .اعم از نيكوكار و بدكار و گنهكار مهه ياران پيامرب صلى اهللا عليه و آله در 

  :اين آيه را خبوان: گوىي؟ گفت اين سخن را از كجا مى: گفتم
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ِرى َرُضواْ َعْنُه َو َأَعدَّ َهلُْم َجنٍت جتَْ َو السِبُقوَن اْألَوَُّلوَن ِمَن اْلُمهِجرِيَن َواْألَنَصاِر َو الَِّذيَن اتـَّبَـُعوُهم ِبِإْحسٍن رَِّضَى اللَُّه َعنـُْهْم َو 
ُر خِلِديَن ِفيَهآ أََبًدا َذ ِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ  ْ   »1« »َحتْتَـَها اْألَ

پيشگامان خنستني از مهاجران و انصار و كساىن كه به نيكى و درسىت از آنان پريوى كردند، خدا از ايشان خشنود است 
شت رها جارى است، در آجنا ]  درختانِ [از زيِر هاىي آماده كرده كه  و آنان هم از خدا راضى هستند؛ براى ايشان  آن 

  .اند؛ اين است كامياىب بزرگ براى ابد جاودانه

ا بايد تنها در كارهاى نيك از صحابه پريوى كنند: سپس گفت . اما درباره تابعني شرطى قائل شده و آن اين است كه آ
  .)ندارند فقط در اين صورت اهل جناتند و اّما صحابه چنني قيد و شرطى را(

______________________________  
  .100): 9(توبه  -)1(
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]  

   رّد عدالت كل صحابه

  

  :وىل اين اّدعا به داليل زيادى مردود و غري قابل قبول است؛ زيرا] 

متام كساىن هستند كه از روش مهاجران و شود، و منظور از تابعان  حكم مزبور در آيه فوق شامل تابعني هم مى: اّوًال 
ا پريوى مى انصار خنستني و برنامه   !كنند، بنابراين بايد متام اّمت بدون استثنا اهل جنات باشند هاى آ

و اّما اين كه در حديث حمّمد بن كعب از اين موضوع جواب داده شده كه خداوند در تابعني قيد احسان را ذكر كرده، 
چرا كه . هاست ترين حبث يك و روش صحيح صحابه پريوى كنند نه از گناهانشان، اين سخن از عجيبيعىن از برنامه ن

ا . مفهومش اضافه فرع بر اصل است جاىي كه شرط جنات تابعان و پريوان صحابه اين باشد كه در اعمال صاحل از آ
  .پريوى كنند، به طريق اوىل بايد اين شرط در خود صحابه بوده باشد
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رضايت و خشنودى او شامل حال مهه مهاجران و انصار خنستني كه : گويد عبري ديگر، خداوند در آيه فوق مىو به ت
است، نه اين كه مى خواهد مهاجران و انصار را چه خوب باشند و چه بد  داراى برنامه صحيحى بودند و مهه پريوان آ
  .ّصى بپذيردمشمول رضايت خود قرار دهد، اّما تابعان را با قيد و شرط خا

اين موضوع با دليل عقل به هيچ وجه سازگار نيست؛ زيرا عقل هيچ گونه امتيازى براى ياران پيامرب بر ديگران قائل : ثانياً 
  ها و كساىن است كه خنست اميان آوردند سپس از آيني حق منحرف شدند؟ چه تفاوتى ميان ابوجهل. باشد منى

ها و  ز پيامرب صلى اهللا عليه و آله قدم به اين جهان گذاردند و فداكارىها بعد ا ها و قرن و چرا كساىن كه سال
ا در راه اسالم كمرت از ياران خنستني پيامرب صلى اهللا عليه و آله نبود، بلكه اين امتياز را داشتند كه پيامرب را  جانبازى هاى آ

  .نباشندناديده شناختند و به او اميان آوردند، مشمول اين رمحت و رضايت اهلى 

  310: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :گويد قرآىن كه مى

  »1« »إنَّ أْكَرَمُكْم ِعْنَدالّلِه أْتقاُكمْ 

  .ترين مشا نزد خدا پرهيزكارترين مشاست ترديد گرامى ىب

  پسندد؟ چگونه اين تبعيض غري منطقى را مى

ا را مستوجب عذاب اهلى مىكند و  قرآىن كه در آيات خمتلفش به ظاملان و فاسقان لعن مى مصونّيت «مشرد، چگونه اين  آ
ديدهاى قرآن قابل استثناست و گروه خاّصى  پسندد؟ آيا اين گونه لعن را در برابر كيفر اهلى مى» غريمنطقى صحابه ها و 

  از آن خارجند؟ براى چه و چرا؟

  شود؟ به هر گونه گناه و جنايت حمسوب منى از مهه گذشته آيا چنني حكمى به منزله چراغ سبز دادن به صحابه نسبت

اين حكم با متون تاريخ اسالمى به هيچ وجه سازگار نيست؛ زيرا بسيار كسان بودند كه روزى در رديف مهاجران و : ثالثاً 
انصار بودند و سپس از راه خود منحرف شدند و مورد خشم و غضب پيامرب صلى اهللا عليه و آله كه توأم با خشم و 

آيا در آيات قرآن داستان ثعلبة بن حاطب انصارى را خنواندمي كه چگونه منحرف گرديد و . است قرار گرفتندغضب خد
  .مغضوب پيامرب صلى اهللا عليه و آله شد
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ا اين است كه صحابه پيامرب عموماً مرتكب هيچ گناهى نشدند و معصوم و پاك از هر : تر بگوييم روشن اگر منظور آ
  .ز قبيل انكار بديهّيات استمعصيىت بودند اين ا

ا راضى است، مفهومش اين  ا گناه كردند و اعمال خالىف اجنام دادند باز هم خدا از آ و اگر منظور آن است كه آ
  .است كه خدا رضايت به گناه داده است

رب صلى اهللا عليه و آله تواند طلحه و زبري كه در آغاز از ياران خاّص پيامرب بودند و مهچنني عايشه مهسر پيام چه كسى مى
  را از خون هفده هزار نفر مردم مسلماىن كه خونشان در

______________________________  
  .13): 49(حجرات  -)1(

  311: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  ها راضى بود؟ ميدان جنگ مجل رخيته شد تربئه كند؟ آيا خدا به اين خونريزى

السالم خليفه پيامرب كه اگر فرضاً خالفِت منصوص او را نپذيرمي حّداقل با امجاع اّمت برگزيده شده آيا خمالفت با على عليه 
  بود، و مششري كشيدن به روى او و ياران وفادارش چيزى است كه خدا از آن خشنود و راضى باشد؟

جا  ب، چهره پاك اسالم را كه مههبا اصرار و پافشارى روى اين مطل» تنزيه صحابه«حقيقت اين است كه طرفداران فرضّيه 
  .اند دهد زشت و بدون منظر ساخته ميزان شخصّيت اشخاص را اميان و عمل صاحل قرار مى

رضايت و خشنودى خدا كه در آيه فوق است روى يك عنوان كّلى قرار گرفته و آن هجرت و : آخرين سخن اين كه
دام كه حتت اين عناوين قرار داشتند مورد رضاى خدا بودند، و متام صحابه و تابعان ما. نصرت و اميان و عمل صاحل است

  .آن روز كه از حتت اين عناوين خارج شدند از حتت رضايت خدا نيز خارج گشتند

كه در اين جا   »املنار«  شود كه گفتار مفّسر دانشمند اّما متعّصب، يعىن نويسنده از آنچه بازگو شد به خوىب روشن مى
شيعه  . دهد كمرتين ارزشى ندارد اعتقاد به پاكى و درسىت مهه صحابه، مورد سرزنش و محله قرار مى شيعه را به خاطر عدم

گناهى نكرده، جز اين كه حكم عقل و شهادت تاريخ و گواهى قرآن را در اين جا پذيرفته و به امتيازات واهى و نادرست 
  »1« ».متعّصبان گوش فرا نداده است
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   هاى معاويه جنايت

دانند و به قول فخر  تب خلفا معاوية بن اىب سفيان را كاتب وحى و صحاىب رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مىعلماى مك
در ذيل آيه قبل و حديث محيد بن زياد، عادل و جمتهد و مورد وثوق و اهل جنات و  »املنار« رازى و صاحب تفسري

  اعمال معاويه را به شرح زير اى از دانند، در حاىل كه كتب سّىن و شيعه گوشه رضايت حق مى

______________________________  
  .، با كمى تلخيص111 -99/ 8: تفسري منونه -)1(

  312: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :اند بازگو كرده

عّمار ياسر كه جنگ با امرياملؤمنني عليه السالم در صّفني و كشنت بيش از پنجاه هزار نفر از مسلمانان و به خصوص  - 1
 - 2 »1« .رسانند عّمار با حّق است و حق با عّمار، و او را گروه باغى و ستمگر به قتل مى: پيامرب در حّق او فرمود

  .جنگ با سبط اكرب، حضرت جمتىب عليه السالم

  .ختّلف از عهد و پيمان و قراردادى كه با امام حسن عليه السالم بسته بود - 3

  .حضرت جمتىب عليه السالم به توسط دخرت اشعث بن قيس دسيسه چيىن براى قتل - 4

  .خوشحاىل شديد معاويه از كشته شدن حضرت جمتىب عليه السالم - 5

فرستادن ُبْسر بن أْرطاة بعد از داستان حتكيم به شهرهاى حتت فرمان امرياملؤمنني عليه السالم براى كشنت مرد و زن و   - 6
  .م و خراب كردن شهرهاكودك به جرم تشّيع و غارت اموال مرد

  .فرستادن ضّحاك بن قيس فهرى به مناطق مؤمن نشني ودستور به او جهت كشتار مردم و خراىب و غارت - 7

ها و مّكه و مدينه جهت وادار كردن مردم به تسليم در برابر حكومت و كشنت  فرستادن عبدالّله بن مسعده به باديه - 8
  .آنان در صورت امتناع

  .مشار او بر مردم با تكيه بر قدرت معاويه گناه و جنايات ىب ياد بن أبيه بر مردم ىبمسّلط كردن ز  - 9
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  .كشنت ُحْجر بن عدى و ياران وفادارش به جرم اميان و عشق به على بن اىب طالب عليه السالم  -10

  .حماصره كردن َعْمرو بن محَِق ُخزاعى و جدا كردن سر او از بدن بعد از مرگ -11

  .فى بن َفسيل به جرم حمّبت على عليه السالمكشنت َصيْ   -12

______________________________  
  .543، حديث 324: ؛ العمدة364، حديث 13، باب 7/ 33: حبار األنوار -)1(

  313: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .ليه السالمكشنت مسلم بن زمير و عبدالّله بن جنى به جرم عشق به اسالم و امري املؤمنني ع  -13

  .كشنت مالك بن اشرت خنعى كه در اّمت اسالم در كرامت و اميان و شخصيت كم نظري بود  -14

  .كشنت حمّمد بن أىب بكر به شديدترين وجه و سوزاندن جسد آن شهيد به جرم عشق به على عليه السالم  -15

  .مسّلط كردن عمروعاص ستمكار بر مردم مصر -16

  .هتك حرمات حق -17

  .ك حرمت مردمهت -18

  .تشكيل سلطنت و شاهنشاهى خالف قواعد اسالم -19

  .آزردن صحابه و تابعني -20

  .آزار مهه جانبه به اهل بيت رسول خدا صلى اهللا عليه و آله -21

  .تطهري زناكاران و زنازادگان بر خالف قرآن -22

  .خريد و فروش شراب ونوشيدن آن -23

  .اشاعه فحشا در بالد اسالمى -24
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  .حالل دانسنت ربا و خوردن آن -25

  .متام خواندن مناز در سفر -26

  .بدعت در امر اذان -27

  .مجع بني دو خواهر در ازدواج -28

  .تغيري ديات اسالمى -29

  .قرار دادن خطبه مناز عيد فطر و قربان قبل از مناز -30

  .ترك حدود و سّنت رسول حق -31

  .نقض حكم عاهر و زناكار -32

  314: ، ص3 صحيفه سجاديه، جتفسري و شرح 

  .هاى مجعه و عيدين و قرار دادن آن به صورت قانون حكومىت حكم به سّب امرياملؤمنني در قنوت مناز و خطبه -33

  .كشنت اصحاب بدر و اصحاب بيعت شجره  -34

  .مشار جهت ساخنت حديث و بسنت آن به رسول خدا پرداخت مال ىب -35

  .بن محَِق و گرداندن در شهرها به نيزه زدن سر بريده عمرو -36

  .ها و غارت اموال كشنت زنان و بچه  -37

  .گرفنت شهادت زور از مردم  -38

  .انتقال منرب رسول خدا صلى اهللا عليه و آله از مدينه به شام -39

  .پوشيدن لباس حرير و ابريشم و ديباج و آشاميدن از ظرف طال و نقره -40
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  .و شنيدن موسيقى حرام برقرار كردن جمالس هلو و لعب -41

  .اعتقاد به جامعه اسالمى مسّلط كردن يزيد شراخبوار، سگ باز، ميمون باز، ىب -42

   هاى معاويه در قرآن و روايات عقوبت جنايت

  

اين است معاويه و اعمال او كه نظر حضرت رّب العزّه را در آيات زير در قرآن جميد و حديث پيامرب صلى اهللا عليه و آله 
  :خوانيد به آن اعمال مىنسبت 

  »1« » َعَذاباً َعِظيماً َوَمن يـَْقُتْل ُمْؤِمناً ُمتَـَعمِّداً َفَجزَاُؤُه َجَهنَُّم َخاِلداً ِفيَها َوَغِضَب الّلُه َعَلْيِه َوَلَعَنُه َوَأَعدَّ َلهُ 

بر او خشم گريد، و و هر كس مؤمىن را از روى عمد بكشد، كيفرش دوزخ است كه در آن جاودانه خواهد بود، و خدا 
  .وى را لعنت كند و عذاىب بزرگ برايش آماده سازد

______________________________  
  .93): 4(نساء  -)1(

  315: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

نـَْيا َواْآلِخَرِة َوَأَعدَّ هلَُ  َوالَِّذيَن يـُْؤُذوَن اْلُمْؤِمِنَني َواْلُمْؤِمَناِت ِبَغْريِ َما * ْم َعَذاباً مُِّهيناً ِإنَّ الَِّذيَن يـُْؤُذوَن اللََّه َوَرُسوَلهُ َلَعنَـُهُم اللَُّه ِيف الدُّ
  »1« »اْكَتَسُبوا فـََقِد اْحَتَملوا بـُْهَتاناً َوِإْمثاً مُِّبيناً 

اركننده آماده  كند، و براى آنان عذاىب خو  آزارند، خدا در دنيا و آخرت لعنتشان مى قطعاً آنان كه خدا و پيامربش را مى
تان و   آزارند، ىب اند، مى به اعماىل كه اجنام نداده]  با متهم كردن[و كساىن كه مردان و زنان مؤمن را .* كرده است ترديد 

  .اند گناه بزرگى بر عهده گرفته

  »2« »َوالَِّذيَن يـُْؤُذوَن َرُسوَل الّلِه َهلُْم َعَذاٌب أَلِيمٌ 

  .دهند، عذاىب دردناك است دا را آزار مىو براى آنان كه مهواره پيامرب خ

  »3« »الَِّذيَن يَْأُكُلوَن الرِّبَا َال يـَُقوُموَن ِإالَّ َكَما يـَُقوُم الَِّذي يـََتَخبَّطُُه الشَّْيطَاُن ِمَن اْلَمسِّ 
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خاسنت كسى   خيزند، مگر مانند به پاى به پاى منى]  در ميان مردم و براى امر معيشت و زندگى[خورند  كساىن كه ربا مى
  .است]  اش را خمتل ساخته و تعادل رواىن و عقلى[كه شيطان او را با متاس خود آشفته حال كرده 

نـَْيا َواْآلِخَرِة  بُّوَن َأن َتِشيَع اْلَفاِحَشُة ِيف الَِّذيَن آَمُنوا َهلُْم َعَذاٌب أَِليٌم ِيف الدُّ   »4« »تـَْعَلُمونَ  َواللَّهُ يـَْعَلُم َوأَنُتْم َال ِإنَّ الَِّذيَن حيُِ

مت بزرگ[كساىن كه دوست دارند كارهاى بسيار زشت  در ميان اهل اميان شايع شود، در دنيا و آخرت ]  مانند آن 
  .شناسيد شناسد و مشا منى مى] آنان را[عذاىب دردناك خواهند داشت، و خدا 

______________________________  
  .58 -57): 33(احزاب  -)1(

  .61): 9(توبه  -)2(

  .275): 2(بقره  -)3(

  .19): 24(نور  -)4(

  316: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ا َو باِيَعها َو ُمْبتاَعها   »1« .َلَعَن اللَُّه اَخلْمَر َوشاِرَ

  .اش را لعنت كرده است اش و خريدار و فروشنده خداوند شراب و خورنده

  »2« .ِكَل الرِّبا َوُموِكَلهُ َلَعَن َرسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله آ

  .رسول خدا، خورنده ربا و دستيارش را لعنت كرده است

  »3« .َمْن َسبَّ َعِلّياً فـََقْد َسبَّىن، َو َمْن َسبَّىن فـََقْد َسبَّ الّله

  .هر كس على را ناسزا گويد مرا ناسزا گفته، و هركس مرا ناسزا گويد خدا را ناسزا گفته است

  »4« .أْهَل اْلَمديَنِة ِبُسوٍء إّالأذابَُه الّلُه ِىف النّاِر َذْوَب الرَّصاِص أْو َذْوَب اْلِمْلِح ِىف اْلماءال يُريُد أَحٌد 
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كند مگر اين كه خداوند چون قلع در آتش آبش كند، يا چون منك در آب در عذاب  احدى اراده بدى به اهل مدينه منى
  .ذوبش منايد

  »5« .ظاِلماً َهلُْم أخاَفُه الّلُه وَكاَنْت َعَلْيِه َلْعَنُة الّلهِ َمْن أخاَف أْهَل اْلَمديَنِة 

  .هر كس به ظلم و جور اهل شهرى را برتساند، خداوند وى را خواهد ترسانيد و لعنت خدا بر اوست

، »الوفاء وفاء«، »صحيح خبارى«مسائل ذكر شده درباره معاويه را به طور مفّصل مهراه با آيات و روايات در قرآن جميد، 
، »تاريخ ابن عساكر«، »صحيح مسلم«، »شرح ابن اىب احلديد«، »احملاسن واملساوى«، »ُمروج الذهب«، »جممع الزوائد«
   تاريخ«، »أغاىن» «طبقات ابن سعد«، »معارف ابن قتيبه«، »انساب بالذرى«

______________________________  
  .176، حديث 166/ 1: ؛ عواىل الآلىل20805، حديث 23، باب 75/ 17: مستدرك الوسائل -)1(

؛ مستدرك 23299، حديث 4، باب 127/ 18: ؛ وسائل الشيعه3993، حديث 274/ 3: من الحيضره الفقيه -)2(
  .15526، حديث 4، باب 336/ 13: الوسائل

  .161: ؛ جامع االخبار26، حديث 10، باب 227/ 27: حبار األنوار -)3(

  .185/ 1: د امحد بن حنبل؛ مسن34/ 11: الغدير -)4(

  .56/ 4: ؛ مسند امحد بن حنبل35/ 11: الغدير -)5(
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 »1« »الغدير«و به خصوص در » اْسد الغابة«، »استيعاب«، »مسند امحد بن حنبل«، »مستدرك حاكم«، »طربى
  :بپرسيد» املنار«فخر رازى و صاحب  مالحظه كنيد، آن گاه از علماى مكتب خلفا و مفّسراىن چون

  !معناى عدالت، وثاقت، اجتهاد، رضايت حق، جنات در قيامت اين است؟

  !معناى اسالم، اميان، هجرت، عمل صاحل، اخالق حسنه، مسلماىن، صفا، وفا، حقيقت، مهر، حمّبت اين است؟
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  !اين است؟  َوالّساِبُقوَن اْألوَّلُونَ   تر معناى صحاىب بودن و مصداق آيه و از مهه مهم

خواهيد قرآن و سّنت و اسالم و مسلماىن را با چنني افرادى به دنيا عرضه كنيد و از آنان خبواهيد اسالم  سؤال كنيد مشا مى
رتين و برترين مكتب بدانند؟   !را با متام وجود قبول كنند و آن را 

  هجرت در راه خدا

ابه حقيقى كه در دعاى چهارم اشاره شده، مفارقت و هجرت از زن و فرزند به خاطر هاى صح از ديگر خصوصّيت
  .اعالى كلمه حق است

اى كه جهت نان و نوا و اهداف دنيائى هجرت كردند، و گروهى از مهاجران كه پس از هجرت با منافقان مهدست  عّده
سطور گذشته خوانديد، از رمحت حق ممنوع، و از امياىن درآمدند چنانكه در  شدند، و يا به گردونه ظلم و ستم و ىب

  .رضايت حضرت حمبوب دور شدند

اى است كه در هجرت خود نّيىت جز اظهار كلمه حق نداشتند و تا خروج از دنيا بر اميان و  رمحت و رضوان از آِن صحابه
  .مقاومت خويش استوار بودند

______________________________  
  .195 -3/ 11: الغدير -)1(
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 بايد عاشقى را جگرى مى
 

 بايد احتمال خطرى مى

  

  نتوان رفت درين ره با پاى
 

 بايد عشق را بال و پرى مى

  گريه نيمه شىب در كار است
 

 بايد دود آه سحرى مى
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  ديده را آب ده از آتش دل
 

 بايد ترى مى عشق را چشم

  آگاهى زندست در دامن 
 

 بايد سوى او راهربى مى

  نتواىن تو به خود پى بردن
 

 بايد مرد صاحب نظرى مى

  چشم و گوش تو به شرك آلودست
 

 بايد چشم و گوش دگرى مى

 عاقبت خنل اميد ما را
 

 بايد از وصال تو برى مى

  

  )فيض كاشاىن(

   هجرت در قرآن كرمي

  

  »1« »َوالَِّذيَن َهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِيف َسِبيِل الّلِه أُولِئَك يـَْرُجوَن َرْمحََة الّلِه َوالّلُه َغُفوٌر َرِحيمٌ ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا «

يقيناً كساىن كه اميان آورده، و آنان كه هجرت كرده و در راه خدا به جهاد برخاستند، به رمحت خدا اميد دارند؛ و خدا 
  .بسيار آمرزنده و مهربان است

آِِْم َوَألُْدِخَلنـَُّهْم َجنَّاٍت َجتْرِي ِمن َحتِْتَها َفالَِّذيَن َهاَجُروا َوُأْخرُِجوا ِمن ِديَارِِهْم َوأُوُذوا ِيف َسِبيِلي َوقَاتـَُلوا َوقُِتُلوا َألَُكفَِّرنَّ َعنـُْهم َسيِّ 
  »2« »بِ اْألَنـَْهاُر ثـََواباً ِمْن ِعنِد الّلِه َوالّلُه ِعنَدُه ُحْسُن الثـََّوا

هايشان رانده شدند، و در راه من آزار ديدند، و جنگيدند و كشته  هجرت كردند، و از خانه] براى خدا[پس كساىن كه 
شت شدند، قطعاً بدى رها جارى]  درختانِ [هاىي كه از زيِر  هايشان را حمو خواهم كرد و آنان را به     آن 

______________________________  
  .218): 2(بقره  -)1(

  .195): 3(آل عمران  -)2(
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  .پاداشى است از سوى خدا و خداست كه پاداش نيكو نزد اوست]  كه[كنم  است، وارد مى

   تعّرب بعد از هجرت

  :باب مفّصل و مهّمى در روايات فريقني است حتت عنوان تعّرب بعد از هجرت، كه در آن روايات آمده

كسى كه پس از معرفت خدا و رسول و كوشش در راه دين، از صراط مستقيم حق برگردد، آلوده به گناه كبريه شده و 
  .خود را از رمحت حضرت حمبوب ممنوع كرده است

هاى اجتماعى  و بر اساس كتب تارخيى و تفسريى، گروهى از صحابه به اين گناه دچار شدند و گروه ديگر در برابر طوفان
آنان براى اعالى كلمه حق با پدران و فرزندان و برادران . حوادث زمان استقامت ورزيدند تا به لقاى خداوند نايل شدندو 

  .و عموهايشان جنگيدند، و در اين نربد كمال اخالص و خلوص را نشان دادند

   تعّرب بعد از هجرت در كالم امري مؤمنان عليه السالم

  :فرمايند به اين معنا اشاره مى »ج البالغه« امرياملؤمنني عليه السالم در

 إّالإمياناً َو َتْسليماً و َوَلَقْد ُكّنا َمَع َرُسوِل الّله صلى اهللا عليه و آله نـَْقُتُل آباَءنا َوأبْناَءنا َوإْخوانَنا َو أْعماَمنا، ما َيزيُدنا ذِلكَ 
  .ِجّداً ِىف ِجهاِد اْلَعُدوِّ  َمَضِض اْألمل وَ   ُمِضّياً َعَلى اللََّقِم َو َصْرباً َعلى

، يـََتخاَلساِن أنـُْفَسُهما أيـُُّهما َيْسقى صاِحَبُه َكْأَس اْلَمُنوِن،  َوَلَقْد كاَن الرَُّجُل ِمّنا َواآلَخُر ِمْن َعُدوِّنا يـََتصاَوالِن َتصاُوَل اْلَفْحَلْنيِ
  .َفَمرًَّة َلنا ِمْن َعُدوِّنا، َوَمرًَّة ِلَعُدوِّنا ِمنّا

َنا النَّْصَر، َحىتَّ فـَلَ     ّما َرَأى الّلُه ِصْدقَنا أنـَْزَل بَعُدوِّنَا اْلَكْبَت، َوأنـَْزَل َعَليـْ
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َوأْميُ الّلِه . ِن َعُموٌد َوال اْخَضرَّ ِلْإلمياِن ُعودٌ َوَلَعْمرى َلْو ُكّنا نَأتى ما أتَيُتْم ما قاَم ِللّدي. اْستَـَقرَّ اْإلْسالُم ُمْلِقياً ِجرانَُه َوُمَتبـَوِّئاً أْوطانَهُ 
  »1« .َلَتْحَتِلبـُنَّها َدماً َو لَتُْتِبُعنَّها َنَدماً 
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كشتيم، و اين مسئله  ما در كنار رسول خدا صلى اهللا عليه و آله بودمي، پدران و فرزندان و عموهاى خود را به امر حق مى
  .افزود اه راست و شكيباىي بر سوزش اَمل، و كوشش ما در جهاد با دمشن منىجز بر اميان و تسليم و حركت در ر 

افتادند، و در صدد برآوردن جان يكديگر بودند تا كدام يك  و مردى از ما و مردى از دمشن چون دو شري نر با هم در مى
  .ار دمشن بر ماشدمي، و يك ب يك بار ما بر دمشن پريوز مى. از آن دو جام مرگ را به كام ديگرى بريزد

چون خدواند راسىت ما را ديد دمشن ما را سركوب كرد، و يارى خود را بر ما فروفرستاد، تا آن وقت كه اسالم مهانند شرتى  
د و در جاى خود خبوابد استقرار يافت اگر ما در آن زمان ! به جامن قسم. كه سينه و گردن براى اسرتاحت به زمني 

به خدا . گشت اى از درخت اميان سبز منى شد، و شاخه اى از بناى اسالم برپا منى مشا داشتيم پايهرفتارى مانند رفتار امروز 
  .با اين وضعى كه داريد به جاى شري خون خواهيد دوشيد، و به دنبالش دچار ندامت خواهيد شد! قسم

كردند، و حرمت  از اسالم دفاع مىگويد كه با متام وجود  اى سخن مى در اين خطبه امرياملؤمنني عليه السالم از صحابه
كند كه از آن جهاد و كوشش و خلوص و  قرآن وصراط حق را تا آخر نگاه داشتند، و از كساىن گاليه و شكايت مى

اخالص دست برداشتند و به مال و منال و شهوات و هواها روى كرده و از دفاع از اسالم در برابر هجوم مارقني و 
  شتند و امام معصوم را بر اثر سسىت وقاسطني و ناكثني دست بردا

______________________________  
  .55خطبه : ج البالغه -)1(
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  .روگرداىن خود از قرآن، دل شكسته كردند

   وصف صحابه واقعى در كالم امام على عليه السالم

  :فرمايد آنان بود مىامام در وصف صحابه واقعى كه خود در رأس 

در آن زمان كه از مهه عاليق و متايالت و روابط و ضوابط پوسيده گذشتيم و حّىت جان خود را در راه هدف اعالى «
ادمي تا معناى واقعى عاليق و متايالت و روابط و ضوابط و حّىت معناى جان را كه اسالم براى ما توضيح  حيات بر كف 

هاى وجود طبيعى خود  ها و ريشه از پدران و فرزندان و مهه شاخه. معقول خود به كار بربمي داد درك كنيم و در حيات مى
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هاىي ساختيم در دنياى جديدى كه آن عاليق و متايالت مهگى دگرگون شدند و گام در صراط مستقيم  بريدمي، تا انسان
  .ادمي

   م، ما در آن مرز پرشكوه كه براى ما پلِ گرفتي ما و دمشن هر دو در مرز زندگى و مرگ گريبان يكديگر را مى

  »1« »إنّا لِّلِه َوإنّا إلَْيِه راِجُعونَ 

  .گردمي ما مملوك خداييم و يقيناً به سوى او بازمى

وىل دمشنان ما در آن مرز جز به حتريك عوامل جلاجت در برابر . كردمي بود؛ به اميد برگرداندن جان به جان آفرين تالش مى
  .هاى جامد و جاندار به منطق ديگرى تكيه نداشتند ست قدرت پرستان و پرستش بتما و اسارت در د

ما مسّلح به سالحى . ها مستند به انبوه سپاه و ديگر عوامل قدرت نبود پريوزى ما در آن تالش و تكاپوها و فداكارى
وقوا، صدق و اخالص حقيقى ما اين سالح . باالتر از مششري و نيزه و داراى قواىي ما فوق ديگر نريوهاى جنگى بودمي

  .بود

   اى از صفات ديدمي و پيامرب خدا را كه جلوه ما در آن مرز زندگى و مرگ، خدا را مى

______________________________  
  .156): 2(بقره  -)1(
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  .نگريستيم پروردگارمان بود مى

پرداختند و تسليت آنان براى دلدارى خود چنني بود كه ما مرد  جاندار به خودكشى مىهاى  دمشنان ما به حتريك بت
دانستند كه شكست و پريوزى آنان جز سقوط در عذاب اهلى يا دوزخ  جنگيم، ما قهرمانيم، ما نبايد مغلوب شومي؛ و منى

  »1« ».يگر در بر نداشتاى د ساختند نتيجه ور مى هاى آدميان براى آنان شعله اجتماعى كه سوداگران جان

  بازم با تو ىب خويش مهه نرد وفا مى
 

  آه اگر آگه ازين كار شود غّمازم
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  ماجراى دل خون گشته زمن باز مپرس
 

  پردازم كه من از دوست به خود باز منى

  دوستان شاد كه اين واقعه را پاياىن است
 

  من در آن جامم و با بيخودمي آغازم

 طبع به مردن نرودعشق چون پري شد از 
 

  اين نه طفلى است كه از دايه ستاىن بازم

  

  )وصال شريازى(

______________________________  
ج البالغه -)1(   .182/ 10: ترمجه و تفسري 
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َوالَِّذيَن َهَجَرتْـُهُم اْلَعَشائُِر ِإْذ تـََعلَُّقوا ِبُعْرَوتِِه َوانـْتَـَفْت » 6«ِجتَاَرًة َلْن تـَُبوَر ِيف َمَودَِّتِه َوَمْن َكانُوا ُمْنَطِويَن َعَلى َحمَبَِّتِه يـَْرُجوَن » 5«[ 
ِمْن ِرْضَواِنك َوِمبَا َحاُشوا اْخلَْلَق َفَال تـَْنَس َهلُُم اللَُّهمَّ َما تـَرَُكوا َلَك َوِفيَك َوَأْرِضِهْم » 7«ِمنـُْهُم اْلَقرَابَاُت ِإْذ َسَكُنوا ِيف ِظلِّ قـَرَابَِتِه 

َواْشُكْرُهْم َعَلى َهْجرِِهْم ِفيك ِديَاَر قـَْوِمِهْم َوُخُروِجِهْم ِمْن َسَعِة اْلَمَعاِش ِإَىل » 8«َعَلْيك وََكانُوا َمَع َرُسوِلك ُدَعاًة َلك ِإلَْيَك 
  ] ِهمْ ِضيِقِه َوَمْن َكثـَّْرَت ِيف ِإْعزَاِز ِديِنك ِمْن َمْظُلومِ 

و كساىن كه به رشته حمبت او پيچيده شدند، در مسري دوسىت و عشقش، جتارتى را اميد دارند، كه هرگز كسادى و زيان، 
در آن راه ندارد، و آنان كه وقىت به دستگريه دين او آوخيتند، قبايل و عشايرشان از آنان دورى گزيدند، و زماىن كه در 

لطفت را براى اصحاب حمّمد به خاطر آنچه كه ! خدايا. دانشان از آنان كناره گرفتندسايه قرب به او آرميدند، خويشاون
  !حمض تو، و در راه تو از دست دادند، از نظر دور مدار و آنان را از خشنوديت خشنود ساز

كردند،  مى و نيز به خاطر آن كه مردم را پريامون دينت گرد آوردند، و در حاىل كه خالصانه، مّلت را به سوى تو دعوت
ات بودند، و براى اين كه در راه تو از شهر و ديار و قوم خود هجرت كردند و از فراخى معاش، به تنگى و  مهراه فرستاده

  ها سخىت دچار شدند و افراد زيادى كه براى بزرگداشت دينت ستم
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  .حتمل كردند، پاداش عنايت كن

   و لزوم آن حقيقت موّدت

  :در اين قطعه از دعا به دو حقيقت بسيار مهم كه در اعالى كلمه حق اثر فوق العاده داشته اشاره شده است

  .موّدت - 1

  .مهاجرت ياران حق به حبشه - 2

كه از دانشمندان بنام عرب است، در معناى عداوت و موّدت در ذيل آيه پنجاه و هشتم   »1« »املنار«صاحب تفسري 
  :گويد ده مىسوره مائ

   تفسري عداوت و مودت

  

اش در   عشق و حمّبىت است كه نتيجه  موّدت و. شود اى است كه اثرش در قول و عمل ظاهر مى به معناى كينه  عداوت
  .شود گفتار و كردار آشكار مى

انسان از گردد كه  به هنگامى كه دل انسان نسبت به كسى آغشته به كينه و عداوت شد، آن كينه و عداوت باعث مى
اش جدا شده و از حاالت و خصوصّيات وى پرهيز منوده و وى را از دخالت در امورش منع منايد، و اين  طرف مورد كينه

  .اقتضاى كينه و دمشىن است و كسى در ظهور آثار كينه و عداوت در گفتار و عمل ترديد ندارد

ه تعبري قرآن جميد داراى موّدت شود، آن عشق و حمّبت و به وقىت كه قلب انسان نسبت به كسى حمّبت شديد پيدا كند و ب
شود كه انسان براى اّتصالش به حاالت و خصوصيّات حمبوب بكوشد و خود را به هر قيمىت كه باشد به حمبوب  باعث مى

   اين عشق و حمّبت. برساند، و دست دخالت معشوق را در امور زندگيش باز بگذارد

______________________________  
  .2/ 7: تفسري املنار -)1(
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رود براى كسى جاى  اى است براى ورود عاشق به گردونه اطاعت از معشوق، و اين حقيقىت است كه گمان منى عّلت تاّمه
  :انكار داشته باشد، و شايد بتوان گفت

ه جداى از عكس العمل باشد به هيچ عنوان ندارمي، و آنان كه حمّبت و عشقى كه خاىل از اثر باشد و كينه و عداوتى ك
دانند، سخن آنان ارزشى ندارد، حمّبت جداى از عمل، و كينه فارغ از اثر كدام است؟  عداوت و حمّبت را جداى از اثر مى

...«  

وع آن آيات و روايات اسالم براى موّدت مثبت، و كينه و عداوت قابل قبول، آيات و روايات بسيار مهّمى دارد كه جمم
  .اند دو باب بسيار مهم توّىل و تربّى را تشكيل داده

مؤمن بايد با متام وجود نسبت . در آن آيات و روايات اعالم شده كه هر كس خاىل از توّىل و تربّى باشد مسلمان نيست
م مؤمن داراى عداوت و  به حق و رسول حق و مردم مؤمن داراى موّدت باشد، و نسبت به دمشنان خدا و رسول و مرد

كينه، تا آن موّدت وى را به اخالق حق و رسول اهلى و مؤمنان واقعى بيارايد، و آن كينه و عداوت باعث جدائى از 
  .حاالت و اخالق و كردار دمشنان خدا و دين شود

   موّدت اهل بيت عليهم السالم

داند به اين  قرار داده و نفعش را متوجه خود انسان مى اين كه در قرآن جميد اجر رسالت را موّدت اهل بيت عليهم السالم
معناست كه به اهل بيت عشق بورزيد، عشقى كه باعث اطاعت مشا از امامان معصوم و عّلت آراسته شدنتان به اخالق 

  .اوليا شود، كه اين اطاعت و آراستگى به نفع خود مشاست

  »1« » اْلَمَودََّة ِيف اْلُقْرىبُقل َال َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه َأْجراً ِإالَّ 

   كه[هيچ پاداشى جز موّدت نزديكان را ]  در برابر ابالغ رسالتم[از مشا : بگو

______________________________  
  .23): 42(شورى  -)1(
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  »1« »ُتُكْم ِمْن أجٍر فـَُهَو َلُكْم إْن أْجِرَى إّالَعَلى اللّهِ ُقْل ما َسأَلْ 

هر گونه پاداشى كه از مشا خواستم، آن پاداش براى خودتان، پاداش من فقط بر عهده خداست، و او بر مهه چيز  : بگو
  .گواه است

عشق . كند معجزه مىآرى، عشق مثبت به معشوق مثبت، در حيات فكرى و نفسى و روحى و قلىب و عملى انسان 
مثبت به معشوق مثبت، از آتش پرست سلمان، از ىب سواد گمنام ابوذر، از سياه حبشى بالل، از زن عصر جاهلى 

  »2« .سازد خدجيه، از غالم زاده عّمار، و از آدم خاكى، موجودى افالكى مى

  جان و دل و دين و رگ و پوست، عشق
 

  در مهه اشيا به تكاپوست عشق

  َبَدل كاشته ىب حاصالنختم 
 

  غافل از اين نكته كه خودروست عشق

 خواهى اگر خويش بسنجى به كار
 

  سنگ گران كن كه ترازوست عشق

 زو دل و بازوت ندارد گريز
 

  نريوى دل قّوت بازوست عشق

 زمزمه خلوت سّر صفا
 

  مههمه ساحت مينوست عشق

  

  )صفا اصفهاىن(

  .گذاشت كه عشق و حمّبت و كينه و عداوت مثبت مثره معرفت است  اين نكته را نبايد ناگفته

  انسان وقىت به آيات قرآن جميد كه بازگو كننده امسا و صفات حق و حاالت و

______________________________  
  .47): 34(سبأ  -)1(

ش اول آن حبث مفّصلى در در خب» جاذبه و دافعه على عليه السالم«مرحوم استاد شهيد مطهرى در كتاب پرقيمت  -)2(
توانيد براى تكميل اين  مشا مى. اكسري حمّبت و عشق و آثار مثبت آن دارند كه به جهت خوددارى از تطويل، نقل نكردمي
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فصلى در والى حمّبت آورده كه لزوم حمّبت و موّدت » ها والءها و واليت«و نيز در كتاب . حبث بدان مراجعه فرماييد
  .باشد تاب و سّنت به خوىب استنباط فرموده است كه مطالعه آن بسيار سودمند مىخاندان وحى را از ك
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اخالق انبيا و اولياست دّقت كند و از اين طريق به معرفت الزم آراسته شود، عاشق حق و انبيا و اوليا گشته و نسبت به 
اين عشق و حمّبت انسان را به سوى مقام . شود ازيبا و وحشت آور دارند، دمشن مىدمشنان آنان كه دروىن سياه و باطىن ن

برد، و آن كينه و عداوت آدمى را از ساحت دمشنان دور ساخته و انسان را در صورت محله آنان به  قرب و وصال مى
  .يدمنا عرصه حيات انساىن تا سرحّد جان باخنت در راه معشوق مثبت آماده مبارزه و قتال مى

  وجوب عداوت با دمشنان خدا

دمشنان حضرت رب كه دمشنان رسول اهلى و قرآن جميد و مردم مؤمن هم هستند و كينه و عداوت آنان با حقايق، معلول 
هاى گوناگوىن  كرب و جهل و غرور و هواى نفس و دلبستگى شديد آنان به زندگى ماّدى چند روزه است و داراى چهره

هاى  اميان كردن مّلت اسالم و غارت سرمايه كردن چراغ حق، كوبيدن فرهنگ رسول اللّه، ىب  هستند و هدىف جز خاموش
معنوى و ماّدى اهل اميان ندارند، دوسىت و حمّبت با آنان و باز گذاشنت دستشان براى دخالت در امور مسلمانان گناه  

داشنت نسبت به آنان و جدا زيسنت از اخالق كبريه و خيانت به حضرت حق و انبيا و ائّمه و مّلت اسالم است، و كينه 
  .و رفتار و حاالت آنان و بسنت راهشان براى عدم دخالت در امور مسلمانان از اعظم واجبات اهلّيه است

كردند، دچار آن مهه بال و به  اگر مّلت اسالم پس از وفات رسول حق، اين قاعده قرآىن را نسبت به دمشنان مراعات مى
هاى  شده و حكومت بىن عّباس و حكومت» شجره ملعونه«امّيه كه در قرآن جميد از آن تعبري به خصوص حكومت بىن 

  .شدند پس از آن منى

منودند، دچار حاكمّيت استعمار  هاى مّدعى اسالم مراعات اين حقيقت را مى ها و دولت و اگر در اين عصر هم مّلت
  آمد، نگشته و اين مهه بال بر سرشان منى
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شدند و سيادت و آقائى خود را از  رفت، به ذّلت و مذّلت دچار منى معادن آنان و فرهنگ و ناموسشان به غارت منى
  .دادند دست منى
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دمشىن با دمشنان خدا كه قومى كافر، مشرك، فاسق، فاجر و حيله گرند باعث حفظ اسالم و رشد حق و عظمت 
  .مسلمانان است

   وى استعمارىالگ

  

موّدت با حق و با انبيا و ائّمه عليهم السالم عّلت شكوفاىي استعدادها و سعادت دنيا و آخرت و ذّلت و خوارى و 
  .نابودى دمشنان است

ٍء ِإالَّ َأْن تـَتـَُّقوا ِمنـُْهْم تـَُقاًة َوُحيَذِّرُُكُم  ِه ِيفْ َشيْ َال يـَتَِّخِد اْلُمْؤِمُنوَن اْلَكاِفرِيَن أَْولَِياءَ ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنَني َوَمن يـَْفَعْل ذِلَك فـََلْيَس ِمَن اللّ 
  »1« »الّلهُ نـَْفَسُه َوِإَىل الّلِه اْلَمِصريُ 

اى با  مؤمنان نبايد كافران را به جاى اهل اميان، سرپرست و دوست بگريند؛ و هر كس چنني كند در هيچ پيوند و رابطه
خود ]  عذاب[سبب دفع خطرى كه متوجه مشاست از آنان تقّيه كنيد؛ خدا مشا را از  خدا نيست، مگر آن كه خبواهيد به

  .به سوى خداست]  مهه[دارد، و بازگشت  بر حذر مى

آيه شريفه در مقام يك درس مهّم سياسى و اجتماعى به مسلمانان است كه بيگانگان را نه به عنوان دوست ونه به «
هاى به  هاى جالب و اظهار حمّبت ر خود نپذيرند و فريب سخنان جّذاب و طرحعنوان حامى و يار و ياور در هيچ كا

ا را خنورند؛ زيرا تاريخ نشان مى هاى سنگيىن، مردم با اميان و با هدف از اين رهگذر  دهد ضربه ظاهر عميق و صميمانه آ
  .اند خورده

   واگر در تارخيچه استعمار دقيق شومي، مهيشه استعمارگران در لباس دوسىت

______________________________  
  .28): 3(آل عمران  -)1(
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ا پس از حمكم كردن پنجه. كنند دلسوزى و عمران و آبادى در اجتماعات استعمار شده نفوذ مى هاى خود در  آ
ا مى هاى اجتماع استعمار شده، ىب ريشه ا را به يغما مىتازند و مهه  رمحانه بر آ   .برند چيز آ
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ديد بسيار شديدى در آيه آمده است و آن اين كه هر كس تن به چنني كارى دهد، هر گونه  براى امهّيت اين موضوع، 
  .ارتباطش را از خدا قطع خواهد كرد

اشاره به اين است كه در زندگى اجتماعى، هر كس ناچار است اوليا و دوستاىن داشته باشد، وىل   ِمْن ُدوِن اْلُمؤِمنني  مجله
ا قرار ندهند يَاأَيـَُّها الَِّذيَن  »1« ».افراد با اميان بايد اولياى خود را از ميان افراد با اميان انتخاب كنند و كافران را جباى آ

 َأْكبَـُر َقْد وِنُكْم َال يَْألُوَنُكْم َخَباًال َودُّوا َما َعِنتُّْم َقْد َبَدِت اْلبَـْغَضاءُ ِمن أَفْـَواِهِهْم َوَما ُختِْفْي ُصُدوُرُهمْ آَمُنوا َال تـَتَِّخُذوا ِبطَاَنًة ِمن دُ 
بُّوَنُكْم َوتُـ * بـَيـَّنَّا َلُكُم اآليَاِت ِإن ُكْنُتْم تـَْعِقُلونَ  ْؤِمُنوَن ِباْلِكَتاِب ُكلِِّه َوِإَذا َلُقوُكْم قَاُلوا آَمنَّا َوِإَذا َخَلْوا َهاأَنـُْتْم أُْوَالِء حتُِبُّونـَُهْم َوَال حيُِ

  »2« »َعضُّوا َعَلْيُكُم اْألَنَاِمَل ِمَن الَغْيِظ ُقْل ُموُتوا ِبَغْيِظُكْم ِإنَّ الّلَه َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدورِ 

كنند؛ شدت   از هيچ توطئه و فسادى درباره مشا كوتاهى منى از غري خودتان براى خود حمرم راز نگرييد؛ آنان! اى اهل اميان
از البالى سخنانشان پديدار است و ]  با اسالم و مسلمانان[گرفتارى و رنج و زيان مشا را دوست دارند؛ حتقيقاً دمشىن 

انديشيد  را اگر مى]  انِى دمشىن و كينه آن[ها  ما نشانه. تر است دارد بزرگ پنهان مى]  از كينه و نفرت[هايشان  آنچه سينه
و مشا به مهه  . اين مشاييد كه آنان را دوست داريد، و آنان مشا را دوست ندارند! آگاه باشيد.* براى مشا روشن ساختيم

  و. اميان آوردمي: گويند و چون با مشا ديدار كنند، مى]. وىل آنان اميان ندارند[اميان داريد ]  ِى آمساىن[ها  كتاب

______________________________  
  .، با كمى تلخيص449/ 2: تفسري منونه -)1(

  .119 -118): 3(آل عمران  -)2(
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به خشمتان : بگو. گزند زماىن كه با يكديگر خلوت منايند از شدت خشمى كه بر مشا دارند، سر انگشتان خود را مى
  .هاست، داناست ينهيقيناً خدا به آنچه در س. مبرييد

يعاً الَِّذيَن يـَتَِّخُذوَن اْلَكاِفرِيَن أَْوِلَياَء ِمن ُدوِن اْلُمْؤِمِنَني أَيـَْبتَـُغوَن ِعنَدُهُم اْلِعزََّة َفِإنَّ اْلِعزَّ    »1« »َة لِّلِه مجَِ

طلبند؟ يقيناً  آنان مىگريند؛ آيا عزت و قدرت را نزد  مهان كساىن كه كافران را به جاى مؤمناْن سرپرست و دوست خود مى
  .مهه عزت و قدرت فقط براى خداست

  »2« »لِّلِه َعَلْيُكْم ُسْلطَاناً ُمِبيناً  يَاأَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال تـَتَِّخُذوا اْلَكاِفرِيَن أَْولَِياَء ِمن ُدوِن اْلُمْؤِمِنَني أَتُرِيُدوَن َأْن َجتَْعُلوا
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خواهيد براى خدا بر ضد خودتان دليلى  آيا مى. نان، سرپرست و يار خود مگرييدكافران را به جاى مؤم! اى اهل اميان
  !قرار دهيد؟]  نسبت به عذابتان در دنيا و آخرت[آشكار 

ِمنُكْم َفِإنَُّه ِمنـُْهْم ِإنَّ الّلَه َال يـَْهِدي اْلَقْوَم  َأْولَِياءَ بـَْعُضُهْم أَْوِلَياءُ بـَْعٍض َوَمن يـَتَـَوهلَُّم  يَاأَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال تـَتَِّخُذوا اْليَـُهوَد َوالنََّصاَرى
  »3« »الظَّاِلِمنيَ 

و تنها به روابط [يهود و نصارى را سرپرستان و دوستان خود مگرييد، آنان سرپرستان و دوستان يكديگرند ! اى اهل اميان
ترديد خدا   ت خود گريد از زمره آنان است؛ ىبو هر كس از مشا، يهود و نصارى را سرپرست و دوس]. ميان خود وفا دارند

  .كند گروه ستمكار را هدايت منى

   آرى، به وجود آمدن اسرائيل غاصب در اين چهل ساله اخري در دل ممالك

______________________________  
  .139): 4(نساء  -)1(

  .144): 4(نساء  -)2(

  .51): 5(مائده  -)3(
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هاى به ظاهر اسالمى با  اسالمى و آن مهه جنايت و خيانىت كه به اسالم و مسلمني و قرآن منوده، نتيجه دوسىت دولت
  .يهود و نصاراى غرب و پذيرش واليت آنان بوده است

ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب ِمن قـَْبِلُكْم َواْلُكفَّاَر أَْوِلَياَء َواتـَُّقوا الّلَه ِإن   يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال تـَتَِّخُذوا الَِّذيَن اختََُّذوا ِديَنُكْم ُهُزواً َوَلِعباً 
  »1« »ُكنُتم ُمْؤِمِننيَ 

اند، چه از اهل كتاب و چه از كافران، سرپرستان و دوستان خود  كساىن كه دين مشا را مسخره و بازيچه گرفته! اى مؤمنان
  .د از خدا پروا كنيدمگرييد؛ و اگر مؤمن هستي

ميَ  اِن َوَمن يـَتَـَوهلَُّم ِمنُكْم فَأُولِئَك ُهُم يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َالتـَتَِّخُذوا آبَاءَُكْم َوِإْخَواَنُكْم أَْولَِياَء ِإِن اْسَتَحبُّوا اْلُكْفَر َعَلى اْإلِ
  »2« »الظَّاِلُمونَ 
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را بر اميان ترجيح دهند، آنان را دوستان و سرپرستان خود مگرييد؛ و كساىن از  اگر پدرانتان و برادرانتان كفر! اى اهل اميان
  .مشا كه آنان را دوست و سرپرست خود گريند، هم اينانند كه ستمكارند

ا َوِجتَاَرٌة َختَْشْوَن َكَساَدَها َوَمَساِكُن تـَْرَضْونـََها ُقْل ِإن َكاَن آبَاؤُُكْم َوأَبـَْناؤُُكْم َوِإْخَواُنُكْم َوَأْزَواُجُكْم َوَعِشريَُتُكْم َوأَْمَواٌل اقْـتَـَرفْـُتُموهَ 
  »3« »يَْأِيتَ الّلُه بِأَْمرِِه َوالّلُه َال يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنيَ   َأَحبَّ ِإلَْيُكم ِمَن الّلِه َوَرُسوِلِه َوِجَهاٍد ِيف َسِبيِلِه فـَتَـرَبَُّصوا َحىتَّ 

رونقى و   ايد و جتارتى كه از ىب ن و برادرانتان و مهسرانتان و خويشانتان و امواىل كه فراهم آوردهاگر پدرانتان و فرزندانتا: بگو
ا دل خوش كرده ترسيد و خانه اش مى كسادى   ايد، نزد مشا از خدا و پيامربش و جهاد هاىي كه به آ

______________________________  
  .57): 5(مائده  -)1(

  .23): 9(توبه  -)2(

  .24): 9(توبه  -)3(
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  .كند ترند، پس منتظر مبانيد تا خدا فرمان عذابش را بياورد؛ و خدا گروه فاسقان را هدايت منى در راهش حمبوب

ُسوَلُه َوَلْو َكانُوا آبَاَءُهْم َأْو أَبـَْناَءُهْم َأْو ِإْخَوانـَُهْم َأْو َعِشريَتـَُهْم َال جتَُِد قـَْوماً يـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اآلِخِر يـَُوادُّوَن َمْن َحادَّ اللََّه َورَ 
ميَاَن َوأَيََّدُهم ِبُروٍح ِمْنُه َويُْدِخُلُهْم َجنَّاٍت َجتِْري ِمن َحتِْتَها اْألَنْـ  ُِم اْإلِ نـُْهْم َوَرُضوا َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َرِضَي اللَُّه عَ أُولِئَك َكَتَب ِيف قـُُلِو

  »1« »َعْنُه أُولِئَك ِحْزُب اللَِّه َأَال ِإنَّ ِحْزَب اللَِّه ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 

ياىب كه با كساىن كه با خدا و پيامربش دمشىن و خمالفت دارند، دوسىت  گروهى را كه به خدا و روز قيامت اميان دارند، منى
هايشان ثابت  اينانند كه خدا اميان را در دل. ا برادرانشان يا خويشانشان باشندبرقرار كنند، گرچه پدرانشان يا فرزاندانشان ي

شت رها جارى ]  درختانِ [هاىي كه از زيِر  و پايدار كرده، و به روحى از جانب خود نريومندشان ساخته، و آنان را به  آن 
اينان حزب خدا هستند، . از خدا خشنودند اند، خدا از آنان خشنود است و آنان هم آورد، در آجنا جاودانه است درمى

  .ترديد حزب خدا مهان رستگارانند آگاه باش كه ىب

اءُ َعَلى اْلُكفَّاِر ُرَمحَاءُ بـَيْـنَـُهمْ    »2« »ُحمَمٌَّد رَُّسوُل اللَِّه َوالَِّذيَن َمَعهُ َأِشدَّ
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  .ودشان با يكديگر مهربانندحمّمد، فرستاده خداست و كساىن كه با او هستند بر كافران سرسخت و در ميان خ

  :فرمايد قرآن جميد در سه آيه اّول سوره ممتحنه مى

  يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال تـَتَِّخُذوا َعُدوِّي َوَعُدوَُّكْم َأْولَِياءَ تـُْلُقوَن ِإَلْيِهم ِباْلَمَودَّةِ 

______________________________  
  .22): 58(جمادله  -)1(

  .29): 48(فتح  -)2(
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م َخَرْجُتْم ِجَهاداً ِيف َسِبيلي َواْبِتَغاَء َمْرَضاِيت َوَقْد َكَفُرْوا ِمبَا َجاءَُكم ِمَن احلَْقِّ ُخيْرُِجوَن الرَُّسوَل َوِإيَّاُكْم َأن تـُْؤِمُنوا بِاللَِّه َربُِّكْم ِإن ُكنتُ 
ِإن يـَثْـَقُفوُكْم َيُكونُوا َلُكْم * َودَِّة َوأَنَا َأْعَلُم ِمبَا َأْخَفْيُتْم َوَما َأْعَلنُتْم َوَمن يـَْفَعْلُه ِمنُكْم فـََقْد َضلَّ َسَواَء السَِّبيلِ ُتِسرُّوَن ِإلَْيِهم ِباْلمَ 

َلن تَنَفَعُكْم أَْرَحاُمُكْم َوَال َأْوَالدُُكْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة يـَْفِصُل * َأْعَداًء َويـَْبُسُطوا ِإَلْيُكْم أَْيِديـَُهْم َوأَْلِسَنتَـُهم بِالسُّوِء َوَودُّوا َلْو َتْكُفُرونَ 
َنُكْم َواللَُّه ِمبَا تـَْعَمُلوَن َبِصريٌ    »1« »بـَيـْ

كنيد، در حاىل كه آنان  دمشنان من و دمشنان خودتان را دوستان خود مگرييد، مشا با آنان اظهار دوسىت مى! اى اهل اميان
از [به آنچه از حق براى مشا آمده كافرند، و پيامرب و مشا را به خاطر اميانتان به خدا كه پروردگار مشاست به طور يقني 

ايد  اگر براى جهاد در راه من و طلب خشنودمي بريون آمده] پس آنان را دوستان خود مگرييد[كنند،  بريون مى]  وطن
داشتيد و آنچه آشكار كرديد  ؟ در حاىل كه من به آنچه پنهان مىدهيد كه دوستشان داريد خمفيانه به آنان پيام مى] چرا[

اگر بر مشا .* داناترم، و هر كس از مشا با دمشنان من رابطه دوسىت برقرار كند، مسلماً از راه راست منحرف شده است
بدگوىي، حتقري و [به  هايشان را و زبان]  به اسارت، آزار و كشنت[هايشان را  چريه شوند، دمشنانتان خواهند بود، و دست

كه كيفر دوسىت با دمشنان داده [روز قيامت .* گشايند، و آرزو دارند كه اى كاش مشا هم كافر شويد بر ضد مشا مى] ناسزا
اندازد، و خدا به آنچه اجنام  خويشان و فرزندانتان سودى به حال مشا ندارند، خدا ميان مشا و آنان جداىي مى] شود
  .دهيد، بيناست مى

   هر صورت قسمت مهّمى از بالهاىي كه بر سر اّمت اسالم آمده، معلول در
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______________________________  
  .3 -1): 60(ممتحنه  -)1(
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اينان از روزى بوده، و واى به حال   اى از سردمداران ممالك اسالمى و مردم مسلمان با كّفار و يهود و نصارى دوسىت عّده
  .كه قرآن جميد در پيشگاه حضرت حق، به شكايت از آنان برخيزد و حضرت قّهار به شكايت قرآن عليه آنان توّجه كند

  افسوس كه از حالت خود بيخربانيم
 

  يك دهر مهه كور و يك آفاق كرانيم

  ره پُر َچه و ما كور و ز نابردن فرمان
 

  هم از نظر افتاده صاحبنظرانيم

  شه جاده كز آن قافله ساالر گذشته
 

  گم كرده به هر كوره رهى ره سپرانيم

  تنها نه مهني خود شده مشغول به عصيان
 

  بل بر پدر و مادر عاصى پسرانيم

  

  گو سنگ تنّبه دگر اى چرخ ميفكن
 

  خود رجنه مفرماى كه ما خريه سرانيم

 هر ختم كىن كشت مهان بدروى آخر
 

ار در اين   مزرعه ما بذرگرانيم ز

  

  )صغري(

   وجوب موّدت با دوستان حق

هاى  متام زيباىي. اولياى حق كه در رأسشان انبيا و ائّمه عليهم السالم قرار دارند، منبع امسا و صفات حضرت حمبوبند
آخرت در پذيرش  سعادت دنيا و. تر است معنوى در آنان مجع است، قبول واليت آنان از آب و نان براى انسان ضرورى

  .منايد اّتصال به آنان آدمى را منبع آداب حق و مركز جتّلى انوار حضرت رب مى. آيد واليت آنان به دست مى
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كند كه انسان براى ابد از دمشنان خدا و رسول و ائّمه بريده و با اولياى  ادب انساىن و فطرت و وجدان و عقل اقتضا مى
  .اهلى پيوند داشته باشد

  335: ، ص3 رح صحيفه سجاديه، جتفسري و ش

  

   هاى معنوى انبيا و ائمه عليهم السالم سعادت دنيا و آخرت در متسك به زيباىي

  

كنيم تا بيش از پيش توّسل خود را به  هاى معنوى انبيا و ائّمه عليهم السالم را بازگو مى در اين قسمت دورمناىي از زيباىي
  .به آبادى دنيا و آخرت برسيمآن منابع خري بيشرت كرده و از اين راه 

  .با متام وجود جمذوب حضرت حمبوبند - 1

  .در اميان به حق و آخرت ىب نظريند - 2

  .به حقايق اهلّيه و آداب انسانّيه و امور طبيعّيه آگاهند - 3

  .عقل آنان مافوق متام عقول است - 4

  .سخاوت، ذاتِى آنان است - 5

  .در شجاعت منونه ندارند - 6

  .ساحلى از عّفت نفسنددرياى ىب  - 7

  .هاست ّمهت آنان در رأس مهه ّمهت - 8

  .بر متام عباد حق مهربانند - 9

  .بردبار و حليمند -10
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  .در عفو و گذشت منونه و مثل ندارند -11

  .داراى متام حماسن اخالقند -12

  .ايثارگرند -13

  .منبع كرم و بزرگواريند -14

  .در متام امور بر حضرت حق توّكل دارند -15

  .تسليم حّقند -16

  .راضى به قضاى حمبوبند -17

  .منبع وقار و ادبند -18
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  .اهل فتّوتند -19

  .در راه حق تا حلظه خروج از دنيا ثابت قدمند -20

   داستان هجرت اصحاب به حبشه

بايل، اهل اميان را از هر جهت در مضيقه سخت قرار قريش و ساير ق. هاى اول بعثت، مسلمانان در اقلّيت بودند در سال
  .آنان براى جهاد با كّفار و مشركان از نظر عّده و ُعّده آماده نبودند. دادند

ّيه پايگاهى در خارج از منطقه حجاز به آنان  رسول خدا صلى اهللا عليه و آله براى حفظ اسالم و جان مسلمانان و 
ى آنان انتخاب فرمود، و به آنان گوشزد كرد در آجنا زمامدار صاحلى است كه از ستم دستور مهاجرت داد و حبشه را برا

  .منايد، مشا به آجنا كوچ كنيد، باشد كه خداوند مهربان فرصت مناسىب در اختيار ما قرار دهد و ستمگرى جلوگريى مى

اين مهاجرت كه . حبشه حركت كردنديازده مرد و چهار زن از مسلمانان عازم آن ديار شدند، و از طريق كشىت به سوى 
  .در ماه رجب به سال پنجم بعثت اجنام گرفت مهاجرت اّول ناميده شد
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چيزى نگذشت كه جعفر بن اىب طالب و مجعى ديگر از مظلومان راه حق به حبشه رفتند و هسته اصلى يك مجعّيت 
  .شد به وجود آوردند اى زن و كودك تشكيل مى متشّكل اسالمى را كه از هشتاد و دو مرد و عّده

كردند چيزى خنواهد گذشت كه با يك  مسأله مهاجرت اين گروه براى دمشنان خدا بسيار تلخ و دردناك بود؛ زيرا حس مى
اند روبه رو خواهند  اند و به سرزمني امن و امان حبشه رفته مجعّيت متشّكل نريومند از مسلمانان كه تدرجياً اسالم را پذيرفته

گر و پشت هم انداز  م زدن اين موقعّيت دست به كار شده و دو نفر از جوانان باهوش و فّعال و حيلهبراى به ه. شد
  عمرو بن عاص و عمارة بن وليد را براى در: يعىن

  337: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .هم رخينت اوضاع مؤمنان انتخاب و به حبشه فرستادند

به جان هم افتادند، وىل به هر حال براى پياده كردن نقشه خود وارد سرزمني حبشه اين دو نفر در كشىت شراب خوردند و 
ا را جلب   شدند و با مقّدماتى به حضور جناشى بار يافتند و قبًال با دادن هداياى گران اىي به اطرافيان جناشى موافقت آ

  .كرده و قول تأييد و طرفدارى از آنان گرفتند

امي، تعدادى از جوانان سبك  ما فرستادگان بزرگان مّكه: از اين جا شروع كرد، به جناشى گفتعمرو عاص سخنان خود را 
اند و از آيني نياكان خود برگشته و به بدگوىي از خدايان ما پرداخته و آشوب و فتنه  مغز در ميان ما پرچم خمالفت برافراشته

اند، ما  ّيت سرزمني مشا سوء استفاده كرده و به اين جا پناه آوردهاند و از موقع به پا كرده و در ميان مردم ختم نفاق پاشيده
ا را به ما بسپاريد تا به حمّل خود . ترسيم كه در اين جا نيز دست به اخاللگرى بزنند از آن مى رت اين است كه آ
  .بازگردانيم

  .اين را گفتند و هدايائى را كه با خود آورده بودند تقدمي داشتند

توامن در اين زمينه سخن بگومي و از آجنا كه اين  تا من با منايندگان اين پناهندگان به كشورم صحبت نكنم منى: جناشى گفت
  .اى در حضور مشا دعوت شود حبث يك حبث مذهىب است بايد از منايندگان مذهىب نيز در جلسه

فر بن اىب طالب به عنوان منايندگى روز ديگر در يك جلسه مهم كه اطرافيان جناشى و مجعى از دانشمندان مسيحى و جع
مسلمانان و منايندگان قريش حضور داشتند، جناشى پس از استماع سخنان منايندگان قريش رو به جعفر كرد و از او 

  .خواست كه نظر خود را در اين زمينه بيان كند
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  اين مجعيّتيم؟خنست از اينها بپرسيد آيا ما جزء بردگان فرارى : جعفر پس از اداى احرتام چنني گفت

  .نه مشا آزاديد: عمرو گفت

ا حّقى و ديىن بر ذّمه ما دارند كه آن را از ما: جعفر   و نيز سؤال كنيد آيا آ

  338: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  طلبند؟ مى

  .نه، ما هيچ گونه طلىب از مشا ندارمي: عمرو

  بيد؟طل امي كه آن را از ما مى آيا خوىن از مشا رخيته: جعفر

  .اى در كار نيست نه، چنني برنامه: عمرو

و ما از سرزمني مشا كه مركز ظلم و بيدادگرى بود . خواهيد كه اين مهه ما را شكنجه و آزار داديد پس از ما چه مى: جعفر
  .بريون آمدمي

دمي، انواع كارهاى خور  كردمي، گوشت مردار مى ما مجعى نادان بودمي، بت پرسىت مى: سپس جعفر رو به جناشى كرد و گفت
كردمي، نسبت به مهسايگان بدرفتار بودمي و نريومندان ما ضعيفان را  دادمي، قطع رحم مى زشت و ننگني اجنام مى

  .خوردند مى

  :وىل خداوند مهربان پيامربى در ميان ما مبعوث كرد كه به ما دستور داده است

به ما دستور داده مناز . ات و ظلم و ستم و قمار را ترك گوئيمهر گونه شبيه و شريك را از خدا دور سازمي و فحشا و منكر 
  .خبوانيم، زكات بدهيم، عدالت و احسان پيشه كنيم و بستگان خود را كمك مناييم

  .عيساى مسيح نيز براى مهني امور مبعوث شده بود: جناشى گفت

  ظ دارى؟آيا چيزى از آياتى كه بر پيامرب مشا نازل شده است حف: سپس از جعفر پرسيد

  .آرى، و سپس شروع به خواندن سوره مرمي كرد: جعفر گفت
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مت سازد  هاى ناروا پاك مى ُحسن انتخاب جعفر در مورد آيات تكان دهنده اين سوره كه مسيح و مادرش را از هر گونه 
به : صدا زدهاى اشِك شوق از ديدگان دانشمندان مسيحى سرازير گشت و جناشى  اثر عجيىب گذاشت تا آجنا كه قطره

  .هاى حقيقت در اين آيات منايان است نشانه! خدا سوگند

   هنگامى كه عمرو خواست در اين جا سخىن بگويد و تقاضاى سپردن مسلمانان

  339: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :را به دست وى كند، جناشى دست بلند كرد و حمكم بر صورت عمرو كوبيد و گفت

اين مجله را  . اگر بيش از اين سخىن در مذّمت اين مجعيت بگوىي تو را جمازات خواهم كرد! وگندخاموش باش، به خدا س
  :گفت و رو به مأموران كرد و فرياد كشيد

ا را به آنان برگردانيد و آنان را از حبشه بريون بريزيد، و به جعفر و يارانش گفت آسوده خاطر در كشور من : هداياى آ
  .زندگى كنيد

آرى، اصحاب حقيقى رسول حق، در مّكه به انواع شكنجه و آزار دچار شدند و از وسعت معيشت به ضيق اقتصاد 
افتادند، و حمض حفظ اسالم جمبور به ترك وطن و اهل و عيال شدند، وىل به قول قرآن جميد و امام سّجاد عليه السالم با 

اى دست زدند كه كسادى در آن نبود  رت رب، به جتارت و معاملهسرمايه موّدت و حمّبت به پيامرب و فداكارى در راه حض
  .و نتيجه و نفعش جاوداىن و ابدى بود

ْم ُأُجوَرُهْم َوَيزِيَدُهم ِليـَُوفـِّيَـهُ * وَن ِجتَاَرًة َلن تـَُبورَ ِإنَّ الَِّذيَن يـَتـُْلوَن ِكَتاَب اللَِّه َوأَقَاُموا الصََّالَة َوأَنَفُقوا ِممَّا َرَزقْـَناُهْم ِسرّاً َوَعَالنَِيًة يـَْرجُ 
  »1« »ِمن َفْضِلِه ِإنَُّه َغُفوٌر َشُكورٌ 

دارند و از آنچه  خوانند و مناز را برپا مى كه مهواره كتاب خدا را مى]  على بن اىب طالب عليه السالم[قطعاً كساىن مانند 
ان و آشكار انفاق مى روزى آنان كرده   .شود كه هرگز كساد و نابود منى  كنند، جتارتى را اميد دارند امي در 

پاداششان را كامل عطا كند و از فضلش بر آنان بيفزايد؛ يقيناً او بسيار آمرزنده و ] خدا[تا ] دهند اين مهه را اجنام مى* [
  .عطا كننده پاداش فراوان در برابر عمل اندك است
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______________________________  
  .30 -29): 35(فاطر  -)1(

  340: ، ص3 شرح صحيفه سجاديه، جتفسري و 

ْخَوانَِنا الَِّذيَن َسبَـُقونَا ِباْإلِميَانِ   اللَُّهمَّ َوأَْوِصْل ِإَىل التَّاِبِعَني َهلُْم ِبِإْحَساٍن الَِّذيَن يـَُقولُونَ » 9«[  َخيـَْر  »1« »َربـََّنا اْغِفْر َلَنا َوإلِِ
َملْ يـَْثِنِهْم َرْيٌب ِيف َبِصَريِِْم وََملْ َخيَْتِلْجُهْم » 11«رَّْوا ِوْجَهتَـُهْم َوَمَضْوا َعَلى َشاِكَلِتِهْم الَِّذيَن َقَصُدوا َمسْتَـُهْم َوحتََ » 10«َجزَاِئَك 

َْدِيِهْم يـَتَِّفُقوَن َعَلْيِهْم َوُمَواِزرِيَن َهلُْم َيِديُنوَن ِبِديِنِهْم َويـَْهَتدُ » 13«َشّك ِيف قـَْفِو آثَارِِهْم َوااليِتَماِم َِِداَيِة َمَنارِِهْم ُمَكانِِفَني  وَن ِ
  ] َوَال يـَتَِّهُمونـَُهْم ِفيَما َأدَّْوا ِإلَْيِهمْ 

ما و برادران ما را كه به ! پروردگار«: گويند به آنان كه به خوىب و نيكى پريو اصحاب پيامربند؛ آن پريواىن كه مى! خدايا
ا برسان؛ مهانان كه روش اصحاب را قصد كردند و مست و سو و جهت رتين پاداشت ر » !اميان بر ما پيشى گرفتند بيامرز

آنان را برگزيدند، و شيوه آنان را دنبال كردند، در حاىل كه ترديدى در بيناييشان خطور نكرد و شّكى در پريوى آثارشان، 
ه دين آنان كمك كاران و تقويت كنندگان اصحاب بودند؛ ب. و اقتدا به نشان هدايتشان، دل مشغولشان نساخت

هاىي كه از  يابند و نسبت به اصحاب واقعى پيامرب اتفاق نظر دارند، و آنان را در برنامه گروند و به هدايت آنان راه مى مى
  .كنند رسول اسالم به ايشان رساندند، متهم به دروغ و كذب منى

______________________________  
  .10): 59(حشر  -)1(

  341: ، ص3 يه، جتفسري و شرح صحيفه سجاد

در اين قسمت از دعا سخن از تابعاِن حقيقِى صحابه واقعى كه در رأس آن صحابه وجود مقدس امرياملؤمنني عليه السالم 
  .است به ميان آمده و به اوصاف آنان توسط حضرت زين العابدين عليه السالم اشاره شده است

   پيشگامان دين

پردازد و بر  به جتليل از پريوان راه حق و رسالت مى» ِصْل ِإَىل التَّاِبِعَني َهلُْم ِبِإْحَسانٍ َوأَوْ «امام سجاد عليه السالم در فراز 
  :فرمايد اين خبش از دعا اشاره به دو آيه شريفه دارد كه مى. فرستد آنان درود و حتيت مى
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ْخَو نَِنا الَِّذيَن َسبَـُقونَا ِباْإلِميِن َو َالَجتَْعْل ِىف قـُُلوبَِنا ِغال لّلَِّذيَن ءَاَمُنواْ َربـََّنآ َو الَِّذيَن َجآُءو ِمن بـَْعِدِهْم يـَُقولُوَن َربـََّنا اْغِفْر لََنا َو  ِإلِ
  »1« »ِإنََّك رَُءوٌف رَِّحيمٌ 

  :گويند آمدند در حاىل كه مى]  انصار و مهاجرين[و نيز كساىن كه بعد از آنان 

هاميان نسبت به مؤمنان، خيانت و كينه قرار  ميان بر ما پيشى گرفتند بيامرز، و در دلما و برادرامنان را كه به ا! پروردگارا
  .يقيناً تو رؤوف و مهرباىن! پروردگارا. مده

  :فرمايد و يا در آيه ديگر درباره سراجنام عاقبت پريوان دين مى

اتـَّبَـُعوُهم ِبِإْحسٍن رَِّضَى اللَُّه َعنـُْهْم َو َرُضواْ َعْنُه َو َأَعدَّ َهلُْم َجنٍت َجتِْرى َو السِبُقوَن اْألَوَُّلوَن ِمَن اْلُمهِجرِيَن َواْألَنَصاِر َو الَِّذيَن 
ُر خِلِديَن ِفيَهآ أََبًدا َذ ِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ  ْ   »2« »َحتْتَـَها اْألَ

ند، خدا از ايشان خشنود است پيشگامان خنستني از مهاجران و انصار و كساىن كه به نيكى و درسىت از آنان پريوى كرد
   و آنان هم از خدا راضى

______________________________  
  .10): 59(حشر  -)1(

  .100): 9(توبه  -)2(

  342: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

شت رها جارى است، در آجنا براى ابد ج]  درختانِ [هاىي آماده كرده كه از زيِر  هستند؛ براى ايشان  اند؛ اين  اودانهآن 
  .است كامياىب بزرگ

اند وىل با صحابه حمشور بودند و اظهار  تابعني، پريوان پس از مهاجران و انصار دين اسالم هستند؛ كه پيامرب را نديده
ارادت و مدح حضرت نسبت به آنان به خاطر سبقت در اميان و پاميردى آنان در دين و عزت و شرف در شخصيت 

  .آنان است
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صحابه رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ارتباط تنگاتنگ داشتند و هرگز بر پيامرب نسبت دروغى ندادند و در اداى  آنان با
ها، آن كساىن كه تا روز قيامت پريو راه حق بوده و به گذشتگان وفادار  با اين ويژگى. امانت هم به خيانت متهم نساختند

  .باشند، اهل جنات هستند

  :مؤمنان عليه السالم كه فرمودبه فرمايش امري 

  »1« .إّن اَحلّق اليـُْعَرُف ِبالرِّجاِل؛ إْعِرِف احلَْقَّ تـَْعِرْف َأْهَلهُ 

  .شود، حق را بشناس تا پريوان آن را بشناسى ها شناخته منى حق به شخصّيت

هر گونه پليدى و آلودگى باشند كه از  رتين ميزان براى شناخت حق از باطل، اهل عصمتند؛ زيرا آنان حقايق نورى مى
  .از اين رو نور واحد و صراط مستقيم آنانند. مربّا هستند

  :فرمايد خداوند متعال مى

َأَسُلُكْم َعَلْيِه َأْجرًا ِإالَّ اْلَمَودََّة ِىف اْلُقْرَىب    »2« »َو َمن يـَْقَرتِْف َحَسَنًة نَّزِْد َلُه ِفيَها ُحْسًنا ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َشُكورٌ   ُقل آلَّ

عليهم  -كه بنابر روايات بسيار اهل بيت[هيچ پاداشى جز موّدت نزديكان را ]  در برابر ابالغ رسالتم[از مشا : بگو
  و هر. خواهم را منى] هستند -السالم

______________________________  
  .272/ 1: ؛ فيض القدير31: روضة الواعظني -)1(

  .23): 42(شورى  -)2(

  343: ، ص3 يفه سجاديه، جتفسري و شرح صح

  .افزاييم؛ يقيناً خدا بسيار آمرزنده و عطاكننده پاداش فراوان در برابر عمل اندك است اش مى كس كار نيكى كند، بر نيكى

در حقيقت تداوم خط رهربى  دوسىت ذوى القرىب بازگشت به واليت پذيرى و رهربى ائمه معصومني عليهم السالم دارد كه«
ها و بازگشت به خويشنت  و اين پذيرش موجب سعادت انسان. ى اهللا عليه و آله و واليت اهليه اوستپيامرب اكرم صل

  .است
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درخواست پيامربان و پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله از امت، جنبه پاداش مادى و دنياىي نداشته است؛ بلكه آنان حق 
شان بوده  مكتب اسالم و پريوان آن، خواهش حقيقى جوىي و دوسىت اهل بيت و سودمندى براى انسان و ادامه خط

  .است

كند به اين   اى براى پذيرش دعوت امت است و پيامرب هرگز مردم را دعوت منى و در حقيقت موّدت و قبول واليت وسيله
اللَّه كه خويشاوند خود را به خاطر فاميلى دوست بدارند بلكه آن حمبت به خويشاوند را براى آن خوانده كه حمبت ىف 

  .است

ها و اجرهاى معنوى  احسان در آيات، هر گونه حسنه از مجله اميان و اطاعت تا روز قيامت است، وىل منظور پاداش
و در آيه شريفه، دو كلمه مودت و حسنه به معناى ارتباط قلىب است كه از طريق نزديكان و اهل بيت پيامرب عليهم . است

  .گريد السالم صورت مى

افزاييم، چرا كه خداوند آمرزنده و عطا كننده  آن كس كه عمل نيكى اجنام دهد بر نيكى عملش مى: فرمايد مىدر ادامه آيه 
ا را ادامه دهد چه حسنه. پاداش است . اى از اين برتر كه انسان حب اهل بيت عليهم السالم را در دل گريد و خط آ

ام پيدا مى آنان تفسري خبواهد و عمل آنان را مالك قرار دهد و در رفتارش كند از  براى فهم كالم اهلى در مسائلى كه ا
  .آنان را الگو و اسوه خود سازد

البته روشن است از اين گونه تفسريها، حمدود بودن معىن حسنه به مودت اهل بيت عليهم السالم مقصود نيست، بلكه 
   ترين اى دارد وىل روشن معناى وسيع و گسرتده

  344: ، ص3 يه، جتفسري و شرح صحيفه سجاد

  »1« ».مصداق اكتساب حسنه مهني مودت است

  تابعني كيانند؟

هر كه به ديگرى اقتدا كند هر چند هزاران سال فاصله باشد و به تعبري امام معصوم تا روز قيامت ادامه : تابع در لغت يعىن
  .دارد

پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله را  تابعى در اسالم منسوب به تابع است كه در تعريف مشهور حمدثان كسى است كه
  .نديده است وىل صحابه مسلمان را مالقات كرده و بر دين اسالم مبريد
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اند و  اند وىل اصحاب و صحابه پيامرب را ديدار كرده دوره حيات پيامرب را درك نكرده: در اصطالح به كساىن گويند كه
اميدند، در عصر دوم آنان كه مصاحب بودند را تابعني و گروه ن برتران مسلمانان در زمان حضرت رسول را مصاحب مى

  :در تفسري منونه آمده است »2« .اند بعدى را اتباع تابعني ناميده

اند كه بعد از پريوزى اسالم و فتح مكه  را حمدود به كساىن كرده  سبقونا باألميان  گرچه بعضى از مفسران مفهوم اين مجله«
  .گردد هيچ دليلى بر اين حمدوديت نيست، بلكه متام مسلمانان را تا دامنه قيامت شامل مىبه مسلمانان پيوستند وىل 

  :كند اى براى تابعني ذكر مى قابل توجه اين كه در اين جا نيز اوصاف سه گانه

ا به فكر اصالح خويش و طلب آمرزش و توبه در پيشگاه خداوند هستند: خنست اين كه   .آ

ا نيز  پيشگامان در اميان مهچون برادران بزرگرتى مىنسبت به : ديگر اين كه نگرند كه از هر نظر مورد احرتامند و براى آ
  .كنند تقاضاى آمرزش از پيشگاه خداوند مى

______________________________  
  .سوره شورى 23، ذيل آيه 424 -403/ 20: برگرفته از تفسري منونه -)1(

  .103: حممد جواد مغنيه: السجاديهىف ظالل الصحيفه  -)2(

  345: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ا مى: سوم اين كه كوشند هر گونه كينه و دمشىن و حسد را از درون دل خود بريون بريزند و از خداوند رؤوف و رحيم  آ
هاى  و دورى از كينه و حسد از ويژگىطلبند و به اين ترتيب خودسازى و احرتام به پيشگامان در اميان  در اين راه يارى مى

است   .آ

در اين جا برخى از مفسران بدون توجه به اوصاىف كه براى هر يك از مهاجران و انصار تابعني در آيه آمده باز اصرار 
هللا دارند كه مهه صحابه را بدون استثنا پاك و منزه بشمرند و كارهاى خالىف كه احياناً بعضى در زمان خود پيامرب صلى ا

اند با ديده اغماض بنگرند و هر كس را كه در صف مهاجران و انصار و تابعني قرار   عليه و آله يا بعد از او مرتكب شده
  .گرفته، چشم بسته حمرتم و مقدس بدانند
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ثل در توانيم كساىن را كه ىف امل با اين حال ما چگونه مى. دهد در حاىل كه آيات گذشته پاسخ دندان شكىن به اين افراد مى
ها را از غل و   جنگ مجل حضور يافتند و روى امام خود مششري كشيدند، نه اخوت اسالمى را رعايت كردند و نه سينه

كينه و حسد و خبل پاك ساختند، نه سبقت در اميان على عليه السالم را حمرتم مشردند؛ حمرتم بشمرمي و هر گونه انتقاد از 
ا را گناه بدانيم و چشم بسته در  خداوند در سوره توبه گروه تابعني را در  »1« ».برابر سخنان اين و آن تسليم شوميآ

شتيان قرار داده است دانيد در هر انقالب وسيع اجتماعى كه بر ضد نابسامان اجتماعى صورت  مهان طور كه مى. زمره 
ا در  گريد، پيشگاماىن هستند كه پايه مى است، آ ضت به دوش آ واقع وفادارترين عناصر انقالىب هاى انقالب و 

گريند، و با اين كه از جهات خمتلف در  هستند؛ زيرا به هنگامى كه پيشوا و رهربشان از هر نظر تنها است گرد او را مى
ا را احاطه كرده، دست از يارى و فداكارى برمنى خمصوصاً . دارند حماصره قرار دارند و انواع خطرها از چهار طرف آ

  دهد كه پيشگامان و يخ، آغاز اسالم را نشان مىمطالعه تار 

______________________________  
  .سوره حشر 10، ذيل آيه 522/ 23: تفسري منونه -)1(

  346: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ا را شكنجه و آزار مى د، متهم گفتن دادند و ناسزا مى مؤمنان خنستني، با چه مشكالتى روبه رو بودند، چگونه آ
منودند، وىل با اين مهه گروهى با اراده آهنني و عشق سوزان و عزم راسخ و اميان  كشيدند و نابود مى كردند، به زجنري مى مى

در اين ميان سهم مهاجران خنستني از مهه بيشرت بود و به . عميق در اين راه گام گذاردند و به استقبال انواع خطرها رفتند
ا انصار خنس اىي كه با آغوش باز از پيامرب به مدينه دعوت كردند و ياران مهاجر او را مهچون برادران دنبال آ تني يعىن آ

ا با متام وجود خود دفاع كردند و حىت بر خويشنت نيز مقدم داشتند   .خويش مسكن دادند و از آ

ته است و به عنوان تابعني به احسان وىل با اين حال آن چنان كه روش مهيشگى او است، سهم ديگران را نيز ناديده نگرف
هاى بعد به اسالم پيوستند، هجرت كردند، و يا مهاجران را پناه دادند و محايت  هاىي كه در عصر پيامرب يا زمان از متام گروه

  .دهد هاى بزرگى را نويد مى كند، و براى مهه اجر و پاداش منودند ياد مى

   تبعيت به احسان از نظر عالمه طباطباىي

  :فرمايد اى قابل توجه اشاره مى و عالمه طباطباىي در تفسري خود به نكته
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 كند و آن قيد اى را افاده مى در اين صنف نيز قيدى آورده كه نكته  الذين اتبعوهم باحسان  و اما صنف سوم يعىن«
  .است  باحسان

رود و گاهى  به كار مى» ىف«معناى چند معنا است، گاهى به » با«بايد دانست كه در زبان عرب براى حرف : مقدمه
  .رساند، و گاهى مصاحبت را معناى سببيت را مى

كساىن كه سابقني اولني را در احسان «و . بوده تا معناى مجله اين باشد» ىف«تواند به معناى  در مجله مورد حبث منى
» اند ولني را به خاطر احسان پريوى كردهو كساىن كه سابقني ا«: شود دانيم، منظور آيه چنني مى چون مى» اند متابعت كرده

: فرمود آورد و مى بود كلمه احسان را با الف و الم مى» ىف«چون اگر به اين معنا باشد و مهچنني اگر به معناى 
  وليكن كلمه نامربده را بدون الف و الم آورده، و از» باالحسان«

  347: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .تر با اين كلمه مهان معناى سوم است مناسب» باء«معناى 

تبعيت آنان مهراه با يك نوع احسان بوده باشد و خالصه، احسان، وصف : شود و در نتيجه مقصود از اين قيد اين مى
  .شود براى پريوى مى

 كنيم كه پريوى دو جور ما از خود قرآن استفاده مى: گوييم خواهيد گفت مگر پريوى چند جور است؟ در جواب مى
است، يكى مذموم و ناپسند و ديگرى ممدوح و پسنديده و قرآن كرمي پريوى كوركورانه و از روى جهل و نياكانشان را كه 

پس كسى كه پريويش اينچنني باشد پريويش بد و مذموم . كند و شيطان انگيزه ديگرى ندارد مذمت مى  جز متابعت هوى
  :فرمايد ست، و خداى تعاىل درباره آن مىو كسى كه از حق پريوى كند پريويش خوب و ممدوح ا

  »1« »الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل فـََيتَِّبُعوَن َأْحَسَنُه أُْولِئَك الَِّذيَن َهَديُهُم اللَّهُ 

رتينش پريوى مى آنان كه سخن را مى   .كنند، اينانند كساىن كه خدا هدايتشان كرده شنوند و از 

وى، يكى اين است كه عمل تابع، كمال مطابقت را با عمل متبوع داشته باشد كه اگر و از مجله شرايط احسان در پري 
  .نداشته باشد باز پريوى بد و مذموم است
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كساىن هستند كه با پريوى نيك آن دو طبقه را پريوى كنند    الذين اتبعوهم باحسان  پس، ظاهراً منظور از طبقه سوم يعىن
پس در حقيقت برگشت اين . عبارتى پريويشان براى اين باشد كه حق را با آنان ببينند يعىن پريويشان به حق باشد و يا به

اى كه به ايشان دارند  پريوى دسته سوم از دو دسته اول پريوى از حق باشد، نه پريوى به خاطر عالقه: قيد به اين شد كه
  .پريويشان رعايت مطابقت را بكننديا به خاطر عالقه و تعّصىب كه به اصل پريوى از آنان دارند و مهچنني در 

   شود نه آنگه ديگران اين آن معناىي است كه از اتباع به احسان فهميده مى

______________________________  
  .18): 39(زمر  -)1(

  348: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

چون . اعمال صاحل و كارهاى نيك اجنام دهندكه منظور اين است كه ايشان در كارهاى نيك پريوى كنند و يا : اند گفته
و به فرض هم كه يكى از اين دو معنا . سازد آن طور كه بايد منى» احسان«اين دو معنا با نكره و ىب الف و الم بودن 

  اى نيست جز اين كه آنان را مقيد كنيم به اين كه پريويشان پريوى از حق باشد؛ زيرا پر واضح است مراد باشد، باز چاره
كه پريوى حق و پريوى در حق مستلزم اجنام كارهاى نيك هست، وىل اجنام كارهاى نيك مهيشه پريوى حق و يا پريوى در 

  »1« ».حق نيست

   عّلت جتليل از صحابه

در روايات جتليل از صحابه و پريوان دين حق از جهت حمبت و دوسىت كامل و اعتقاد به راه رسالت بوده است و اين 
  .ديدگاه ائمه اطهار عليهم السالم استمرار حكومت ديىن استروش از 

  :فرمايد امام صادق عليه السالم در اين زمينه مى

ُهْم ِحبُلّية التأييد َوالنَّْصِر وَ   َو اْعَلْم َأنَّ اللََّه َتعاىل اْالسِتقاَمِة ِلُصْحَبِتِه اْختاَر ِلَنبّيِه َعْن َأْصحاِبِه طائَِفًة َأْكَرَمُهْم ِباَجلِّ اْلَكراَمِة َو َحالَّ
 ِِ م َو اْعَتِقْد َحمَبَّتَـُهْم َو َعَلى اْلَمْحُبوِب َواْلَمْكُروِه َواْنَطَق ِلساَن نَبيه ُحمَمَّد صلى اهللا عليه و آله ِبَفضائِِلهم َو َمناِقِبِهم و ِكراما

  »2« .اذُْكْر َفْضَلُهمْ 
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اد. را برگزيد خداوند بزرگ از براى پيغمرب خويش اصحاىب: بدان كه آنان را به زيور . گروهى را به بزرگرتين كرامت ارج 
  .ها زينت داد ها و ناخوشى نريومندى و يارى رساىن و استقامت در مهراهى با حضرت در خوشى

پس حال دانسىت كه ياران پيغمرب چنني هستند، . ها و مناقب آنان گويا گرداند پس زبان آن حضرت را به يادآورى فضليت
  ه دوسىت آنان معتقد باش وب

______________________________  
  .سوره توبه 100، ذيل آيه 507 -506/ 9: ترمجه تفسري امليزان -)1(

  .، ىف معرفة الصحابة29، باب 68: مصباح الشريعة -)2(

  349: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .كماالت آنان را ياد كن

و در ميدان عمل از مرز اعتقادات دفاع . گريند ندگان خدا در صف مبارزان حق قرار مىآرى، چنني است كه گروهى از ب
  .كنند مى

   حقيقت مسابقه در روايات

اى مردم را پس از هشدار نسبت به وظايف فكرى و رفتارى آنان، به سراجنام امورشان  حضرت على عليه السالم در خطبه
  :دهد توجه مى

  »1« .َو َلُكم  َجنٍَّة اْو إىل النَّاِر َو اْستَـْغِفُر اللََّه ىل  السِّباُق َغَداً َفانَُّكْم الَتْدُروَن إىلاْلِمْضماُر اْلَيوَم َو 

شت يا جهّنم  گردد؛ پس منى آگاه باشيد كه امروز ميدان مسابقه است و فردا پريوز ميدان روشن مى دانيد كه پايان آن به 
  .كنم طلب آمرزش مىو از خداوند براى خودم و مشا . است

  :فرمايد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله در اين باره، هدف مسابقه را مشخص مى

  :يا َرُسوَل اللَِّه َو َمْن ُهْم؟ َفقالَ : َهلُْم، ِقيلَ   ِظلِّ الَعْرِش ُطوىب  السَّاِبُقوَن إىل

ُعوُه َو يـَْبُذلُوَنُه إذا ُسِئلُ  يَن يـَْقبَـُلوَن اَحلقَّ إذا مسَِ   »2« .وُه َو َحيُْكُموَن لِلنَّاِس َكُحْكِمِهْم ِألَنـُْفِسِهم ُهُم السَّاِبُقوَن إَىل ِظلِّ اْلَعْرشِ الذَّ
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آنان هنگامى  : پيشگامان به سوى سايه لطف پروردگار، خوشا به حال آنان، پرسيده شده آنان چه كسى هستند؟ فرمود
درباره مردم آن گونه كه درباره خودشان . گزارند اختيار مى پذيرند و در هنگام پرسش حق را در شنوند مى كه حق را مى

  .دهند حكم كنند، حكم مى

______________________________  
  .1456، حديث 686: ؛ األماىل، شيخ طوسى36، حديث 14، باب 378/ 74: حبار األنوار -)1(

  .13118، حديث 34، باب 308/ 11: ؛ مستدرك الوسائل19، حديث 35، باب 29/ 72: حبار األنوار -)2(

  350: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :فرمايد حضرت صادق عليه السالم مى

من با پدرم بودم تا اين كه به قرب و منرب رسول الّله صلى اهللا عليه و آله رسيدمي، پس پدرم نزد گروهى از اصحابش ايستاد «
هاى مشا را دوست دارم، پس ما را به  خود مشا و بوى مشا و روحمن ! به خدا سوگند: و به ايشان سالم كرد و فرمود

هر كسى از پيشواىي . رسيد مگر به دورى از هواى نفس و تالش مهانا مشا به واليت ما منى. پرهيزگارى و كوشش يارى دهيد
  :كند پس عمل او را به كار گريد و سپس فرمود پريوى مى

مشا پيشگامان خنستني و آخرين هستيد، مشا پيشگامان حمبت ما در دنيا هستيد مشا خط اتصال خداييد، شا پريو خداييد و 
شت را براى مشا ضمانت مى شت در آخرتيد و ما به ضمانت اهلى،    »1« ».كنيم و مشا پيشگامان 

______________________________  
  .1522حديث  ،722: ؛ األماىل، شيخ طوسى95، حديث 18، باب 146/ 65: حبار األنوار -)1(
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] ِِ يِن َوَعَلى َأْزَواِجِهْم َوَعَلى ُذرِّيَّا َصَالًة » 14«ْم َوَعَلى َمْن َأطَاَعك ِمنـُْهْم اللَُّهمَّ َوَصلِّ َعَلى التَّاِبِعَني ِمْن يـَْوِمَنا َهَذا ِإَىل يـَْوِم الدِّ
َا ِمْن َمْعِصَيتِ  َا َعَلى َما اْستَـَعاتـَْعِصُمُهْم ِ َا ِمْن َكْيِد الشَّْيَطاِن َوتُِعينـُُهْم ِ نُوك َعَلْيِه ِمْن ك َوتـَْفَسُح َهلُْم ِيف رِيَاِض َجنَِّتك َوَمتْنَـُعُهْم ِ

َا » 15«ِبرٍّ َوَتِقيِهْم َطَواِرَق اللَّْيِل َوالنـََّهاِر ِإالَّ طَارِقاً َيْطُرُق ِخبَْريٍ  َعَلى اْعِتَقاِد ُحْسِن الرََّجاِء َلك َوالطََّمِع ِفيَما ِعْنَدك َوتـَبـَْعثـُُهْم ِ
  ]َوتـَْرِك التـُّْهَمِة ِفيَما َحتِْويِه أَْيِدي اْلِعَبادِ 
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از امروز تا روز قيامت، بر تابعني و مهسران و فرزندانشان و بر هر كه از آنان كه تو را اطاعت كرده، درود فرست؛ ! خدايا
شت، وسعت و گشايش دهى و از نرينگ شيطان درودى كه به سبب آن  از معصيت بازشان دارى، و به آنان در باغ 

مانعشان گردى، و به هر كار نيكى كه نسبت به آن از تو مدد جويند، ياريشان دهى، و از حوادث شب و روز حفظشان  
د به اميد نيك و نسبت به عنايات و آيد، و آنان را به سبب آن درود، بر اساس اعتقا اى كه به خري مى كىن، مگر حادثه

  .لطفت، و طمع به آنچه نزد توست و ترك بدگماىن درباره آنچه بندگان مالك و صاحب آنند، برانگيزى
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   قلب، حمل اميان به حق و قيامت

ه شد و نفس متخّلق به اخالق حسنه گشت و آرى، وقىت قلب حمل اميان به حق و قيامت و مركز انوار و فيوضات اهليّ 
براى روح فضاى پروازى جز فضاى ملكوت مناند و اعضاى رئيسه جسم كه چشم و گوش و زبان و دست و شكم و 

كند و وى را در حصن  شهوت و قدم است آراسته به اعمال صاحله شد، رمحت خاّص حضرت رحيم، آدمى را احاطه مى
ماند، مستحّق  در اين موقعّيت از سرپيچى از دستورهاى حضرت معبود حمفوظ مى دهد، حصني لطف حمبوب جاى مى

ماند، در متام امور خري و بّر منصور به  گردد، از حيله و مكر شيطان دروىن و بروىن در امان مى شت عنرب سرشت مى
بارد حمفوظ  ر دمشنان مىگردد، از پيشامدهاى خطرناك كه در شب و روز ب نصرت حق و مؤيَّد به تأييدات اهلى مى

دهد و از اين كه  شود، به عنايت و لطف دوست اميد نيك پيدا كرده، به رضوان و رمحتش رغبت شديد نشان مى مى
  .منايد حضرت حق را در قسمت كردن روزى به عبادش متَّهم به تقسيم بر خالف عدل كند پرهيز مى

شود و متام جهان را  توّكل و عشق و حمّبت است، چشم دلش باز مىعبد در چنني منزىل كه منزل اميان و رضا و تسليم و 
آورد كه مهه چيز در جاى خود  بيند و به نظر قلب مى اى منّظم و بنائى حمكم و گلستاىن پر از گل و الله مى چون نقشه

امى به پروردگار بصري و خبري و عليم و كرمي و ودود و غفو  ّ ر و ُمعطى و درست و صحيح است و هيچ گونه جاى ا
  .رحيم و لطيف و عزيز نيست

  ما جهاجنوى و جهانبان دليم
 

  رسته از مملكت آب و گليم

 هسىت خويش به غم داده و باز
 

  از عنايات غم دل خجليم
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  بنده مالك و مسجود ملك
 

  آدم منتظم معتدليم
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  مهره ماست دوصد قافله دل
 

  مهگى بر مهگى مشتمليم

 صفا مهه مستغرق توحيد
 

  فاىن و باقى و ال ينفصليم

  

  )صفا اصفهاىن(

   مرتبه عني اليقني يا بلوغ عيان

  

سالك چون با قدم صدق به كمك قرآن و قواعد شرعّيه در سايه نبّوت نّىب و واليت وىل صراط مستقيم را بپيمايد، به «
آمد مرتفع   رمحت، مشكالت دروىن و بريونيش حل شود و آنچه به نظر وى اشكال مىرمحت خاص رسد و به توسط آن 

  .گردد، كه اين مرتبه را عني اليقني گويند و بلوغ عيان

  انواع بلوغ نزد عرفا[

  :بدان كه بلوغ چهار نوع است: گويند عرفا مى] 

  .گويد كه سالك خداى را به زبان يكى مىاست كه مقام تقليد و انقياد است، و در اين مقام است    بلوغ اسالم  يكى

  .داند است كه مقام استدالل و علم است، و در اين مقام است كه سالك خداى را به دل يكى مى  بلوغ اميان  و يكى

  .بيند است كه مقام اطمينان و آرام است، و در اين مقام است كه سالك خداى تعاىل را گوئيا يكى مى  بلوغ ايقان  و يكى
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است كه مقام كشف ِغطا و شّق شقاق است، و در اين مقام است كه سالك خداى تعاىل را يكى   بلوغ عيان  و يكى
  .بيند مى

  .مّدت فراق گذشت و وقت وصال آمد، شب هجران مناند و روز ديدار ظاهر شد

   َلَقْد ُكْنَت ِىف َغْفَلٍة ِمْن هَذا َفَكَشْفَنا َعنَك ِغَطاَءَك فـََبَصُرَك اْليـَْومَ 
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  »1« »َحِديدٌ 

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

   كمال انواع بلوغ[

  :كمال بلوغ اسالمبدان كه هر بلوغ كماىل دارد،  ] 

  »2« .اْلُمْسِلُم َمْن َسِلَم اْلُمْسِلُموَن ِمْن ِلسانِِه وَيِده

  .مسلمان كسى است كه مسلمانان از زبان و دست او آسوده باشند

  :و كمال بلوغ اميان

َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر الّلُه َوِجَلْت قـُُلوبـُُهْم َوِإَذا تُِلَيْت َعَليْ  ْم يـَتَـوَكَُّلونَ   ِهْم آيَاتُُه زَاَدتْـُهْم ِإميَاناً َوَعلىِإمنَّ الَِّذيَن يُِقيُموَن * َرِِّ
  »3« »أُْولِئَك ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َحّقاً * الصََّلوَة َوِممَّا َرَزْقنُهْم يُنِفُقونَ 

آيات او بر آنان خوانده شود شود، وهنگامى كه  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

  .مؤمنان واقعى و حقيقى فقط آنانند.* كنند انفاق مى

______________________________  
  .22): 50(ق  -)1(
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، 278/ 12: ؛ وسائل الشيعة5762، حديث 362/ 4: ؛ من الحيضره الفقيه12، حديث 234/ 2 :الكاىف -)2(
  .16300، حديث 152باب 

  .4 -2): 8(انفال  -)3(
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  :و كمال بلوغ ايقان

  »1« .َلْو ُكِشَف اْلِغطاءُ َما اْزَدْدُت يقيناً 

  .يقينم افزوده نگرددها برداشته شود بر  اگر پرده

ُمْعِتُق اْلِعباِد َوُمَقطُِّع التـََّعلُّقاِت، يعىن كمال بلوغ عيان حرّيت است و حرّيت، آزادى و قطع پيوند : و كمال بلوغ عيان
  »2« ».است، پس كمال آدمى بلوغ و حرّيت است

______________________________  
  .2086، حديث 119: ؛ غرر احلكم209/ 66: حبار األنوار -)1(

  .125: كشف احلقايق  -)2(
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َمَل ِلآلِجِل َواالْسِتْعَداَد ِلَما بـَْعَد ِلتَـُردَُّهْم ِإَىل الرَّْغَبِة ِإَلْيك َوالرَّْهَبِة ِمْنك َوتـَُزهَِّدُهْم ِيف َسَعِة اْلَعاِجِل َوُحتَبَِّب ِإلَْيِهُم اْلعَ » 16«[ 
َا » 17«ْوِت اْلمَ  ِ َوتـَُعاِفيَـُهْم ِممَّا تـََقُع ِبِه اْلِفتـَْنُة ِمْن » 18«َوتـَُهوَِّن َعَلْيِهْم ُكلَّ َكْرٍب حيَِلُّ ِِْم يـَْوَم ُخُروِج اْألَنـُْفِس ِمْن أَْبَدا

َا وََكبَِّة النَّاِر َوطُوِل اْخلُُلوِد ِفيَها  ِ   .]ِمْن َمِقيِل اْلُمتَِّقنيَ  َوُتَصيـَِّرُهْم ِإَىل أَْمنٍ » 19«َحمُْذورَا

رغبتشان  و به جانب شوق و رغبت به سويت، و بيم از حضرتت برگرداىن و به فراخى دنياى زودگذر و فاىن شدىن ىب
سازى، و عمل براى جهان آخرت، و آمادگى براى آنچه پس از مرگ است، حمبوب آنان فرماىي و هر سخىت و مشقت و 

ا،  ها بر آنان وارد مى ها از بدن رفنت جان اندوه و حزىن كه روز بريون شود، آسان كىن، و آنان را از امورى كه به سبب آ
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پرهيزند، و از كانون و مركز آتش و طول ماندگارى در آن، سالمت مهه جانبه  هاىي كه از آن مى شود؛ فتنه فتنه واقع مى
  .ل گرداىندهى، و به مقام امىن كه جايگاه اسرتاحت پرهيزكاران است، منتق

   سعادت پريوان انبيا تا روز قيامت

  :هاى زير را درخواست منوده است امام عليه السالم در اين قسمت از دعا براى پريوان انبيا تا روز قيامت واقعّيت

  .رغبت به حق - 1

  357: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .ترس از عظمت حق - 2

  .زهد در دنيا - 3

  .آخرت استعداد براى جهان - 4

  .آسان شدن بالى مرگ - 5

  .هاى سخت به سالمت بريون آمدن از آزمايش - 6

شت عنرب سرشت - 7   .جنات از جهّنم و قرار گرفنت در 
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   رغبت به حق - 1

اىن است كه او را شناخته تر، شوق به يار و عشق به معشوق و حّب به حمبوب از آِن كس رغبت به حق، يا به تعبري روشن
  .تر، شعله شوق تيزتر و درجات حمّبت بيشرت است و هر چه شناخت و معرفت بيشرت باشد عشق آتشني. باشند

عشق و رغبت انبيا و ائّمه و اوليا به آن جناب فوق تصّور انس و جّن است، چرا كه انبيا و ائّمه و اولياى اهلى حضرت او 
  .اخت و معرفت باعث شد كه هسىت آنان در عشق حمبوبشان فنا شودرا به او شناختند، و اين شن
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تواند با آن به هدف  عشق پر و بال پرقّوتى است كه انسان مى. سرمايه واقعى انسان مهني عشق و رغبت به حق است
  .انسان در اين عرصه هسىت جز عشق چيزى ندارد: توان گفت اعال و مقصد اسىن برسد و بلكه مى

 َواحلُْبُّ ساٍر فيِه، ُر اْلِعْشُق و ما ِىف اْلُوُجوِد إّالُهَو، َوَلوالُه ما َظَهَر ما َظَهر و ما َظَهَر َفِمَن احلُْبِّ َظَهَر َوبِاحلُْبِّ َظَهرَ َكْيَف يـُْنكَ 
  .َبْل ُهَو احلُْبُّ ُكلُّهُ 

گر عشق نبود چيزى لباس هسىت توان به انكار عشق برخاست، كه در دار هسىت جز عشق وجود ندارد، ا  به هيچ عنوان منى
  .پوشيد، آنچه جتّلى كرده از عشق است و به عشق است، عشق در او سارى است، بلكه متامش عشق است منى

  :امام على عليه السالم فرمود

  »1« .َعَرْفُت الّلَه بِالّلِه َوَعَرْفُت ما ُدوَن الّلِه ِبُنوِر الّلهِ 

  .به كمك نور او معرفت پيدا كردم خدا را به خدا شناختم، و ما سواى او را

  :در سخن ديگر است

______________________________  
  .33/ 10: حلية االولياء -)1(
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  »1« .َعَرْفُت َرّىب ِبَرّىب 

  .پروردگارم را به خودش شناختم

  :فرمود و مهان جامع فضايل و دارنده كماالت و آيينه امسا و صفات

  »2« .ما َرأْيُت َشْيئاً إّالَورَأْيُت الّلَه قـَبـَْلُه َوَمَعُه َوبـَْعَدهُ 

  .چيزى را نديدم جز اين كه خدا را قبل از او و با او و بعد از او ديدم

   شناخت امسا و صفات حق
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پايه رغبت و عشق است به انبيا وا ئّمه طاهرين و اولياى كامل و كتب آمساىن به خصوص قرآن جميد راه شناخت او را كه 
  .اند اند، و در اين زمينه نقطه عذرى براى كسى بر جا نگذاشته انسان منايانده

  .راه شناخت او، توجه به امسا و صفات و عمق مفاهيم امسا و صفات اوست

روايات وارده از اين امسا و صفات در بيش از دو هزار آيه قرآن ودر دعاها به خصوص جوشن كبري و در معارف اهلّيه و 
هاى  معرفت به اين صفات موّلد عشق آتشيىن است كه انسان بر اثر حرارت آن حركت. ائّمه عليهم السالم آمده است

  .كند رسد و در مجال دآلراى حمبوب فاىن گشته، بقاء بالّله پيدا مى كند و به رشد و كمال مى عاىل عبادى، پيدا مى

منايد، مگر اين كه خود انسان  ميّسر فرموده، و ابتداًء كسى را از پيمودن اين راه حمروم منى طّى اين راه را براى متام بندگانش
  .بر اثر كثرت گناه خود را حمروم و ممنوع منايد

______________________________  
  .36/ 1:  ؛ شرح األمساء احلسىن7/ 8: احلكمة املتعالية -)1(

  .189/ 1:  شرح االمساء احلسىن -)2(

  360: ، ص3 فسري و شرح صحيفه سجاديه، جت

اىي    شناخت خدا در كالم شيخ 

اىي مى   :گويد عارف معارف، شيخ 

پايان خود اندك اندك در وى تعبيه   حق تعاىل چون آدمى را آفريد قابلّيت آنش داد كه او را بشناسد، پس از هر صفت ىب«
هم كردن، چنانچه از مشىت گندم انبارى را و از كوزه آىب جوىي را، ايت را تواند ف كرد، تا از اين اندك آن بسيار و ىب

ايت، مهچو  اندكى بيناىي داد تا منوده شود كه مهه بيناىي چه چيز است، و مهچنني شنواىي، و داناىي و قدرت اىل ما ال 
شكر و عبري و غري آن تا آن  ها كند و به دّكان آورده مهچنان حنا و عود و عطّارى كه از انبارهاى بسيار اندك در طبله

  :گويند از اين رو مى. ها امنوذج انبارها باشد طبله

  »1« »َوما اوتيُتْم ِمَن اْلِعْلِم إّالقَليًال 

  .اند و از دانش و علم جز اندكى به مشا نداده
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ين اندك آن و مقصوْد علم تنها نيست، يعىن آن چنان كه از علم اندكى دادم از هر صفت اندك اندك دادم، تا از ا
  ».ايت معلوم شود ىب

   احصاى امساى اهلى

براى منونه به ذكر روايت بسيار مهّمى كه در كتب معتربه . بيان متام اوصاف و امساى حق از عهده اين جزوه خارج است
به كنم، باشد كه از اين رهگذر معرفت به او بيش از پيش شود، و عشق و رغبت به جنابش رو  حديث آمده قناعت مى

  .تزايد رود

 ىف كتاِب التَّوحيِد ِبإسنادِه َعن موالنا الصادِق عليه السالم، َعن أبيه حممَِّد بِن علىٍّ، عن أبيِه علىِّ بِن احلسني، عن أبيهِ   َروى
   احلسِني بِن علىٍّ، عن أبيه علىِّ بن أىب طالٍب عليه السالم

______________________________  
  .85): 17(اسراء  -)1(

  361: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :قال

  :ِتْسَعًة َوِتْسعَني اْمساً، ِماَئًة إّال واِحداً، َمْن أحصاها َدَخَل اْجلَنََّة َوِهىَ   إنَّ لِّلِه تبارَك وَتعاىل: قال رسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله

، الباقى، اْلَبديُع، البارى،  ، السَّميُع، اْلَبصُري، الَقديُر، اْلقاِهُر، اْلَعِلىُّ، اْالْعلىالّلُه، اْلواِحُد، اْألحُد، الصََّمُد، اْألوَُّل، اْآلِخرُ 
، احلَْسيُب، احلَْميُد، احلَْ  ، اْلرَّْمحُن، اْلرَّ اْألْكَرُم، الظّاِهُر، اْلباِطُن، احلَْىُّ، احلَْكيُم، اْلَعليُم، اْحلَليُم، احلَْفيُظ، احلَْقُّ ، اْلرَّبُّ حيُم، ِفىُّ

َتَكبـُِّر، السَّيُِّد، اْلسُّبُّوُح، اْلشَّهيُد، اْلّذارى، اْلّرزّاُق، اْلرَّقيُب، اْلرَُّؤوُف، اْلرّائى، اْلسَّالُم، اْلُمْؤِمُن، اْلُمَهْيِمُن، اْلَعزيُز، اجلَْبّاُر، اْلمُ 
، اْلَغُفوُر، اْلَغىنُّ  ، اْلِغياُث، اْلفاِطُر، اْلَفْرُد، اْلَفتّاُح، اْلفاِلُق، اْلَقدُمي، اْلَمِلُك، اْلُقدُّوُس، اْلصاِدُق، اْلصانُِع، اْلطاِهُر، اْلَعْدُل، الَعُفوُّ

ْوىل
َ
يُد، امل حيُط، اْلُمبُني، اْلُمقيُت، اْلُمَصوُِّر، اْلَكرُمي،  الَقِوىُّ، الَقريُب، الَقيُّوُم، القاِبُض، الباِسُط، قاِضى اْحلاجاِت، ا

ُ
نَّاُن، امل

َ
، امل

، اْلَوتْـُر، النُّوُر، اْلوّهاُب، اْلناِصُر، اْلواسُع، اْلَوُدوُد، اْهلادى، اْلَوِىفُّ، اْلوَكالْ  ، اْلباِعُث، كبُري، اْلكاىف، كاِشُف الضُّرِّ يُل، اْلواِرُث، اْلبَـرُّ
يّاُن، اْلشَّكُ    »1« .وُر، اْلَعظيُم، اللَّطيُف، الّشاىفالتـَّّواُب، اْجلَليُل، اجلَْواُد، اْخلَبُري، اْخلاِلُق، َخريُالّناِصريَن، الدَّ

شت شود: رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله فرمود ا را احصا كند داخل  . خداى متعال را نود و نه اسم است، هر كه آ
ا عبارتند از   ...الّله : آ
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   احصاى امساى اهلى در كالم شيخ صدوق

  :گويد صدوق بزرگوار در ذيل اين حديث با عظمت مى

   احصا به معناى احاطه به اين امسا و آگاهى از معاىن ملكوتى و آمساىن«

______________________________  
: ؛ علم اليقني5834، حديث 57، باب 264/ 5: ؛ مستدرك الوسائل8، حديث 29، باب 194: التوحيد -)1(

  .148/ 3: ؛؛ الدّر املنثور5/ 17: ؛ صحيح مسلم، كتاب الذكر99

  362: ، ص3 صحيفه سجاديه، ج تفسري و شرح

است، معناى احصا مشردن آن با انگشت يا به تسبيح نيست   ».آ

گذارد و  معلوم است كه مشردن تنها براى انسان اثرى ندارد، اين توجه به معاىن آن است كه در مغز و قلب و روح اثر مى
  .دهد به انسان نسبت به متام شؤون زندگيش جهت مى

معناى رب كه منايشگر مالكّيت حقيقى حق بر هسىت، و مرّىب بودن آن جناب نسبت به متام موجودات مثًال توجه به عمق 
  .كند هاى ضّد اهلى حفظ مى است، انساىن را از بند طواغيت دروىن و بروىن آزاد كرده، و از افتادن در دام مكتب

احصا به معناى حتّمل و اجنام كار است به  :كند كه نقل مى »شرح شهاب« فيض بزرگوار از سّيد فضل الّله راوندى در
هر كس به اندازه قدرتش در عقيده و اخالق و : شود كه اندازه توان و قدرت، بنابراين معناى گفتار رسول اهلى اين مى

شت مى و نيز آن مرد بزرگ در ذيل مجالت  »1« .شود عمل، معاىن اين امسا را حتّمل كند و بر آن استقامت ورزد وارد 
  :فرمايد مى »2« »علم اليقني«  ال در كتاب پرقيمتبا

احصا يعىن آراسنت نفس به معاىن اين امسا به اندازه قدرت و طاقت، و اين واقعّيت مهچون گفتار رسول حّق است كه «
  :فرمود مى

  »3« .َختَلَُّقوا ِبأْخالِق الّله

  ».به اخالق اهلى آراسته شويد
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اين امسا و نقش بسنت حقايقش در وجود خود يك ميليون بار هم بر زبان جارى   و گرنه اگر كسى بدون توجه به معاىن
  كند مانند حيواىن است كه آوازش دهند و او

______________________________  
  .9، ذيل حديث 29، باب 195: التوحيد -)1(

  .102/ 1: علم اليقني -)2(

سوره  31، ذيل آيه 72/ 7: ؛ التفسري الكبري، فخر رازى41 /2:  ؛ شرح االمساء احلسىن129/ 58: حبار األنوار -)3(
  .بقره

  363: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :فرمايد از آن آواز معناىي درك نكند و غري صدا و صوت چيزى نشنود، چنانكه خداوند عزيز در قرآن جميد مى

  »1« »َال َيْسَمُع ِإالَّ ُدَعاًء َوِنَداءً ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي فـَُهْم َال يـَْعِقُلونَ َوَمَثُل الَِّذيَن َكَفُروا َكَمَثِل الَِّذي يـَْنِعُق ِمبَا 

زند، وىل آن  بانگ مى] براى رهاندنش از خطر[، مانند كسى است كه به حيواىن ] به اميان[كافران ]  دعوت كننده[داستان 
م آوا و صداىي كه مفهومش را درك منى[حيوان جز آوا و صدا  كر و الل و  ]  كافران، در حقيقت. [شنود منى] دكن آ
  .كنند انديشه منى]  درباره حقايق[كورند، به مهني سبب 

   احصاى امساى اهلى در كالم فيض

كسى كه جز شنيدن اين الفاظ و فهم معناى « »2« :كند نقل مى »مقصد اسىن«  فيض بزرگوار در اين زمينه از كتاب
رهلغوى آن و اقرار قلىب به اين ك اى نصيب او نيست، بايد بداند كه  ه اين امسا و معاىن اختصاص به حضرت الّله دارد 

ره اش در اين زمينه فوق العاده اندك است، درجه علمى و حاىل او كم، و چيزى در  اش بسيار ناچيز، و سرمايه حّظ و 
  .اختيارش نيست كه به آن فخر و مباهات كند

  .اى است كه هر چهار پاىي از آن نصيب دارد سامعه چيزى الزم ندارد، و اين مسأله شنيدن الفاظ غري از سالمت قوه

خواهد، و اين  اى منى فهم معناى لغوى و اين كه اين مفهوم براى اين لفظ وضع شده، غري از دانسنت زبان عرب برنامه
  .چيزى است كه اديب لغوى حّىت عرب بياباىن ىب سواد و جاهل به حقايق داراست
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   ا اعتقاد به ثبوت اين معاىن براى حق، بدون اين كه كشف و شهودى نسبت بهامّ 

______________________________  
  .171): 2(بقره  -)1(

  .4، باب 21: مقصد اسىن -)2(

  364: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ندارد، كه عموم مردم عوام حّىت   اى جز دانسنت معنا و تصديق آن الزم اين حقايق در باطن انسان دست دهد، مايه
كودكان از سلوك در اين مرحله عاجز نيستند، چرا كه وقىت لغىت را با معنايش به توده عوام يا كودكان ارائه كنند هم 

  .كنند فهمند و هم معنا را براى مصداق تصديق مى مى

كس در اين زمينه در جا بزند و بالنسبه به اهل متأّسفانه اكثر اهل علم بيش از اين درجه را دارا نيستند، و بايد گفت هر  
  .اى سنگني حمروم است اى عظيم و مايه حال و آنان كه به قّله كمال رسيدند نقص دارد و از سرمايه

   مراتب معرفت امساى اهلى[

ردارند و اند و قصدى جز حضرت او ندارند و از تقواى بسيار باال برخو  ره اهل حال و آنان كه دل به حمبوب داده] 
چون ماهى در دريا در علم و عمل و اخالق و صفا و وفا و كرامت و عبادت و خدمت به خلق غرقند، بر سه مرتبه 

  :است

معرفىت كه با . معرفت اين معاىن براساس مكاشفه و شهود، كه نتيجه صفاى باطن بر اثر علم و عبادت و تقواست - 1
نصيب آنان شده، در حّدى كه آن معاىن مهچون خورشيد وسط روز در  برهان حمكم، برهاىن كه خطا در آن راه ندارد

بينند،  كنند، و با چشم قلب نه با چشم سر مى جانشان جتّلى دارد، و آن را با صفات باطن نه با احساس ظاهر درك مى
مان براى انسان و چقدر فرق است بني اين گونه توجه به معاىن اين امسا و توجهى كه از طريق تقليد از پدران و معلّ 

  .شود حاصل مى

درك عظمت صفات جالل، به صورتى كه از توّجه به عظمت امسا و صفات، شوق و عشق عجيىب در دل آنان پديد  - 2
آيد، شوقى كه حمّرك آنان به مّتصف شدن به آن صفات است تا از طريق آن به اوج قرب معنوى برسند و شبيه به  مى

  .مالئكه مقّرب حق گردند
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   هاى امساى ب اّتصاف به عمق معاىن صفات و آراسته شدن به زيباىيكس  - 3

  365: ، ص3 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

حمبوب، تا جاىي كه موصوف به عبد ربّاىن و انسان اهلى گردند، و رفيق و مهراه و مهراز مأل اعلى شوند و بر بساط قرب 
حمصول مرتبه دوم كه درك عظمت صفات و انبعاث شوق و عشق اين منزل كه منزل سوم است . دوست تا ابد جاى گريند

  ».باشد است مى

 هيچ كسى به خويشنت ره نربد به سوى او
 

 بلكه به پاى او رود هر كه رود به كوى او

  پرتو مهر روى او تا نشود دليل جان
 

 جان نكند عزميت ديدن مهر روى او

 كند هيچ مرا به سوى او دل كشش منى
 

 رود روى دمل به سوى او منىتا كششى 

 تا كه نـَُبد از او طلب طالب او كسى نشد
 

 اين مهه جستجوى ما هست ز جستجوى او

ان   هست مهه دل جهان در سر زلف او 
 

 هر كه دىل طلب كند گو بطلب ز كوى او

  بس كه نشست روبرو با دل خوپذير من
 

 دل بگرفت مجلگى عادت و خلق و خوى او

  

  )مغرىبمشس (
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