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  3: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

   تفسري و شرح صحيفه سّجاديه جلد هشتم

  

   استاد حسني انصاريان

  17دعاى 

  

   پناه بردن به حق

َكْيِدِه َو َمَكاِئِدِه َو ِمَن الثـَِّقِة بَِأَمانِيِِّه َو َمَواِعيِدِه َو ُغُرورِِه َو َمَصاِئِدِه اللَُّهمَّ ِإنَّا نـَُعوُذ ِبَك ِمْن نـََزَغاِت الشَّْيَطاِن الرَِّجيِم َو  » 1«
ُقَل َعَليـَْنا َما  سََّن َلَنا أَْو َأْن يـَثْـ َو َأْن ُيْطِمَع نـَْفَسُه ِيف ِإْضَاللَِنا َعْن َطاَعِتَك َو اْمِتَهانَِنا ِمبَْعِصَيِتَك َأْو َأْن َحيُْسَن ِعْنَدنَا َما حَ » 2«

َنا  نَـَنا َو بـَيـَْنُه ِسْرتاً » 3«َكرََّه ِإلَيـْ َال يـَْهِتُكُه َو َرْدماً ُمْصِمتاً َال اللَُّهمَّ اْخَسْأُه َعنَّا ِبِعَباَدِتَك َو اْكِبْتُه ِبُدُؤوِبَنا ِيف َحمَبَِّتَك َو اْجَعْل بـَيـْ
َرُه َو َولَِّنا  اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد وَ » 4«يـَْفتـُُقُه  آِلِه َو اْشَغْلُه َعنَّا بِبَـْعِض َأْعَداِئَك َو اْعِصْمَنا ِمْنُه ِحبُْسِن رَِعايَِتَك َو اْكِفَنا َختـْ

َزوِّْدنَا ِمَن اْلتـَّْقَوى ِضدَّ َغَوايَِتِه َو  اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو أَْمِتْعَنا ِمَن اْهلَُدى ِمبِْثِل َضَاللَِتِه وَ » 5«َظْهَرُه َو اْقَطْع َعنَّا ِإثـَْرُه 
» 7«اللَُّهمَّ َال َجتَْعْل َلُه ِيف قـُُلوبَِنا َمْدَخًال َو َال تُوِطَننَّ َلُه ِفيَما َلَديـَْنا َمْنزًِال » 6«اْسُلْك ِبَنا ِمَن التـَُّقى ِخَالَف َسِبيِلِه ِمَن الرََّدى 

ُه لَ اللَُّهمَّ َو َما َسوََّل َلَنا مِ  ُه َو أَْيِقْظَنا َعْن ِسَنِة اْلَغْفَلِة ْن بَاِطٍل فـََعرِّفْـَناُه َو ِإَذا َعرَّفْـتَـَناُه َفِقَناُه َو َبصِّْرنَا َما ُنَكاِئُدُه ِبِه َو َأهلِْْمَنا َما نُِعدُّ
اللَُّهمَّ » 9«ْشِرْب قـُُلوبـََنا ِإْنَكاَر َعَمِلِه َو اْلُطْف لََنا ِيف نـَْقِض ِحَيِلِه اللَُّهمَّ َو أَ » 8«ِبالرُُّكوِن ِإلَْيِه َو َأْحِسْن ِبتَـْوِفيِقَك َعْونـََنا َعلَْيِه 

ِه َو اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آلِ » 10«َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو َحوِّْل ُسْلَطانَُه َعنَّا َو اْقَطْع َرَجاَءُه ِمنَّا َو اْدَرْأُه َعِن اْلُولُوِع ِبَنا 
  اْلُمْؤِمِنَني وَ اْجَعْل آبَاَءنَا َو أُمََّهاتَِنا َو َأْوَالَدنَا َو َأَهاِليَـَنا َو َذِوي َأْرَحاِمَنا َو قـَرَابَاتَِنا َو ِجريانـََنا ِمَن 
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» 11«اِنٍع َو أَْلِبْسُهْم ِمْنُه ُجَنناً َواِقَيًة َو َأْعِطِهْم َعَلْيِه َأْسِلَحًة َماِضَيًة اْلُمْؤِمَناِت ِمْنهُ ِيف ِحْرٍز َحاِرٍز َو ِحْصٍن َحاِفٍظ َو َكْهٍف مَ 
َر ِبَك َعَلْيِه ِيف يَقِة اْلُعُبوِديَِّة َو اْسَتْظهَ اللَُّهمَّ َو اْعُمْم ِبَذِلَك َمْن َشِهَد َلَك بِالرُّبُوبِيَِّة َو َأْخَلَص َلَك بِاْلَوْحَدانِيَِّة َو َعاَداُه َلَك ِحبَقِ 

» 13«اللَُّهمَّ اْحُلْل َما َعَقَد َو افْـُتْق َما رََتَق َو اْفَسْخ َما َدبـََّر َو ثـَبِّْطهُ ِإَذا َعَزَم َو انـُْقْض َما أَبـَْرَم » 12«َمْعرَِفِة اْلُعُلوِم الرَّبَّانِيَِّة 
اللَُّهمَّ اْجَعْلَنا ِيف َنْظِم َأْعَدائِِه َو اْعزِْلَنا َعْن ِعَداِد أَْوِلَيائِِه َال » 14«ْم َكْهَفُه َو َأْرِغْم أَنـَْفُه اللَُّهمَّ َو اْهزِْم ُجْنَدُه َو أَْبِطْل َكْيَدُه َو اْهدِ 

اللَُّهمَّ » 15«َعْن ُمَتابـََعِتِه َمِن اتـََّبَع َزْجَرنَا  ظُ ُنِطيُع َلُه ِإَذا اْستَـْهَوانَا َو َال َنْسَتِجيُب َلُه ِإَذا َدَعانَا نَْأُمُر ِمبَُناَواِتِه َمْن َأطَاَع أَْمَرنَا َو نَعِ 
يَع  َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َخامتِِ النَِّبيَِّني َو َسيِِّد اْلُمْرَسِلَني َو َعَلى أَْهِل بـَْيِتِه الطَّيِِّبَني الطَّاِهرِيَن وَ  َأِعْذنَا َو َأَهالِيَـَنا َو ِإْخَوانـََنا َو مجَِ

َو اْمسَْع َلَنا َما َدَعْونَا ِبِه َو َأْعِطَنا َما أَْغَفْلَناُه » 16«اْلُمْؤِمَناِت ِممَّا اْستَـَعْذنَا ِمْنُه َو َأِجْرنَا ِممَّا اْسَتَجْرنَا ِبَك ِمْن َخْوِفِه  اْلُمْؤِمِنَني وَ 
  .اِتِب اْلُمْؤِمِنَني آِمَني َربَّ اْلَعاَلِمنيَ َو اْحَفْظ َلَنا َما َنِسيَناُه َو َصيـِّْرنَا ِبَذِلَك ِيف َدَرَجاِت الصَّاحلَِِني َو َمرَ 
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َصاِئِدِه ِه َو َمَواِعيِدِه َو ُغُرورِِه َو مَ اللَُّهمَّ ِإنَّا نـَُعوُذ ِبَك ِمْن نـََزَغاِت الشَّْيطَاِن الرَِّجيِم َو َكْيِدِه َو َمَكاِئِدِه َو ِمَن الثـَِّقِة بَِأَمانِيِّ » 1«[ 
سََّن َلَنا أَْو َأْن يـَثْـُقَل َعَليـَْنا َما  َو َأْن ُيْطِمَع نـَْفَسُه ِيف ِإْضَاللَِنا َعْن َطاَعِتَك َو اْمِتَهانَِنا ِمبَْعِصَيِتَك َأْو َأْن َحيُْسَن ِعْنَدنَا َما حَ » 2«

َنا  نَـَنا َو بـَيـَْنُه ِسْرتاً َال يـَْهِتُكُه َو َرْدماً ُمْصِمتاً َال اللَُّهمَّ اْخَسْأُه َعنَّا ِبِعَباَدِتَك َو اْكبِ » 3«َكرََّه ِإلَيـْ ْتُه ِبُدُؤوِبَنا ِيف َحمَبَِّتَك َو اْجَعْل بـَيـْ
  ] يـَْفتـُُقهُ 

ها و  هاى شيطان رانده شده، و از نرينگ و مكرهايش، و از اطمينان به دروغ انگيزى برم از فتنه به تو پناه مى! خدايا
هايش، و اين كه خود را در گمراه كردن ما از راه بندگيت، و خوار كردمنان بر اثر معصيتت، به  و دام كارى ها و فريب وعده

هاىي كه او  دهد، يا گران و سخت شود، خوىب هاىي كه او در نظر ما نيكو جلوه مى طمع اندازد يا نزد ما نيكو شود زشىت
  .دهد در نظر ما زشت نشان مى

گاه زندگيمان دور كن و به سبب جّدّيت و تالمشان در راه حمبتت، او را  ، او را از عرصهبه عبادت و بندگى ما! خدايا
  .اى قرار ده كه آن را ندرد، و حجاىب ضخيم برقرار كن كه آن را نشكافد ذليل و خوار گردان، و بني ما و او پرده
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يطنت او چه در قرآن جميد و چه در روايات، مطالب بسيار مهم و پر ارزشى وجود دارد كه با توفيق در مسئله شيطان و ش
  .حضرت حق به اهّم آن مطالب اشاره خواهد شد

شود، چرا خداوند شيطان را آفريد، و انسان را به چنني دردسر  بسيار اتفاق افتاده كه اين سؤال براى انسان مطرح مى
اگر شيطان در نظام خلقت نبود، انسان از ابتداى زندگى راه خري و سالمت را تا پايان حيات خطرناكى مبتال كرد، 

  شد؟ پوييد، و احدى دچار شقاوت و بدخبىت و تريه روزى منى مى

  :پاسخ اين سؤال بسيار ساده است

، در نظام آفرينش ايت است ايت در ىب وجود مقّدس حضرت حق كه علم و عدل و حكمت و رمحت و رأفت ىب: اّوًال 
موجودى را با هويت ابليسى و شيطاىن نيافريد، حضرت حق هر چه را آفريد بر مبناى پاكى و درسىت و سرشت توحيدى 

  .آفريد

ها داراى اراده و اختيار بودند كه بر اثرهوا و هوس و حرص و طمع و شهوت و غرور و كرب، به جاى انتخاب و  انسان
مت، به انتخاب راه ضاللت و طريق شقاوت دست زدند، و به جاى توبه و انابه با كرب اختيار راه سعادت و طريق سال

خمصوص به خودشان راه خمالفت را ادامه دادند، تا به صورت شيطان يعىن موجود خبيث، پليد، از حق دور، عاصى، 
داشتند، در كمني انسان  متمّرد و خمالف حق و حقيقت درآمدند، و به خاطر حسادتى كه به مقام انسان و انسانّيت

  .نشستند تا او را نيز به مانند خود از رمحت حضرت حق دور و به عذاب ابد دچار كنند

ها و هم در بني موجودات  اين گونه موجودات گمراه و گمراه كننده به فرموده قرآن در سوره ناس هم در ميان انسان
  .ناديدىن، فراوانند
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اينان در طريق انسان و انسانّيت سرگرم وسوسه فرزندان آدمند، و اين فرزندان آدمند كه بايد از خود مواظبت و مراقبت  
  .هاى آنان گرفتار نشوند كنند تا به دام شياطني و وسوسه

  .بايد توّجه داشت كه مراقبت و مواظبت از خويش در برابر مكايد شيطان مهان جهاد اكرب است

  :صادق عليه السالم فرمودحضرت 
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. َمْرَحباً ِبَقْوٍم َقَضُوا اِجلهاَد االْصَغَر َو بَِقَى َعَليِهُم اِجلهاُد االكبَـرُ : بـََعَث َسرِيًَّة فـََلّما َرَجُعوا قالَ : انَّ النَِّىبَّ صلى اهللا عليه و آله
  َما اِجلهاُد االكبَـُر؟! يا َرُسوَل الّلهِ : َفقيلَ 

  »1« .النَّفسِ ِجهاُد : قالَ 

رسول خدا صلى اهللا عليه و آله لشگرى را به جبهه حق عليه باطل فرستاد، چون ارتش آزاديبخش اسالم از جبهه 
اى كه جهاد اصغر را به سر بردند، و جهاد اكرب بر عهده آنان باقى است، عرضه  آفرين بر طايفه: بازگشت، حضرت فرمود

  .ها دن در برابر هواها و هوسايستا: جهاد اكرب چيست؟ فرمود: داشتند

بينيم اگر چنني موجودى در كنار ما نبود كه ما به دستور  اگر با دّقت عرفاىن به داستان شيطان و شيطنت او بنگرمي، مى
ها و فريب هايش مبارزه كنيم، از خريات و فيوضات اهلى در دنيا و آخرت  هاى او و نرينگ خدا تا پايان عمر با وسوسه

  .ميشد حمروم مى

كنند خداوند؛ ابليس را با هوّيت ابليسى و شيطان را با هويت شيطاىن آفريد، تا به آزار بىن آدم اقدام   آنان كه تصور مى
كنند، و وى را از سعادت دو جهان حمروم منايند، و دائم در دنياى ذهن خود نسبت به آفرينش شيطان عليه حضرت رّب 

مت مىالعزّه چون و چرا دارند، در حقيقت به     زنند، و در دنياى وجود مقّدس حق 

______________________________  
  .8، حديث 466: ؛ األماىل، شيخ صدوق20208، حديث 1، باب 161/ 15: وسائل الشيعة -)1(
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  .شوند باطن خود، گناه بزرگى مرتكب مى

توانستند براى مهيشه در عرصه   ات پاك و ىب عيب و جمذوب حق آفريده شدند، و مىابليس و شيطان هم مانند متام موجود
ره گاه پرفيض بندگى و عبوديت قرار بگريند، و از فيوضات ىب مند شوند، وىل اين موجودات مرئى و  ايت حق براى ابد 

دند و خود را به لعنت اهلى دچار ساختند، و از دچار سوء اختيار ش »1« »ِمَن اجلِنَِّةَو الّناسِ  :نامرئى و به قول قرآن كرمي
  .باب جلبازى با حضرت حق، براى گمراه كردن انسان به سراغ او آمدند
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خداوند مهربان انسان را در پوششى از عقل و انديشه ووجدان و فطرت و خلقىت احسن و نزول كتب آمساىن و بعثت انبيا 
قرارداد و از وى خواست با اين مهه سرمايه سنگني معنوى قدم در  و امامت امامان و حكمت حكيمان و عرفان عارفان

  .طريق مستقيم بردارد و از شيطان و شيطنت هايش پريوى نكند

  »2« »َو التـَتَِّبُعوا ُخُطواِت الشَّيطاِن انَّهُ َلُكْم َعُدوٌّ ُمبنيٌ 

  .هاى شيطان پريوى نكنيد؛ زيرا او نسبت به مشا دمشىن آشكار است و از گام

كند، از خدا جدا شو، به قيامت و عاقبت فكر مكن، هر چه به دست آوردى خبور، هر  كسى كه از انسان دعوت مى
  .تواند دوست انسان باشد چه دوست داشىت اجنام بده، به هر كارى دست بزن، حق هر كسى را غارت كن، منى

ها مصداق در طايفه جن و انس  ميليونلغت شيطان كه به معناى خبيث و پليد و موجود شرير است، عام و داراى 
  .است

  .آن كه خود را از هدايت حق حمروم كرده، و عاشق حمروم كردن ديگران از هدايت اهلى است؛ شيطان است

______________________________  
  .6): 114(ناس  -)1(

  .168): 2(بقره  -)2(

  13: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

است پدر، مادر، برادر، خواهر، مهسر، فرزند، دائى، عمو، و رفيق و دوست انسان، شيطان روى اين حساب ممكن 
  .انسان بوده، يعىن موجوداتى گمراه و گمراه كننده باشند

وظيفه واجب و تكليف شرعى هر انسان مؤمىن است كه در برابر شيطان و دعوت و شيطنت او و مكر و حيله و 
حضرت حق را كه مهراه با فيوضات ابدى و سعادت سرمدى است باعبادت و اش مقاومت كند، و عبادت  وسوسه

  .اطاعت شيطان كه مهراه شقاوت و بدخبىت مهيشگى است عوض نكند

   عدم سلطه شيطان بر انسان
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ممكن است بعضى تصّور كنند، خداوند متعال براى شيطان عليه انسان قدرت سلطه قرار داده، و انسان در برابر هجوم 
  .كوم است و هيچ گونه قدرت دفاع از خود نداردشيطان حم

مت: بايد گفت زنند، در پاسخ اينان بايد   هاى عظيمى است كه ىب خربان ىب خرد به حضرت حق مى اين هم يكى از 
گفت، شيطان تنها كارى كه از دستش برمى آيد دعوت به شّر است، و قدرت اين كه دست و پاى كسى را ببندد و به 

  .ش كند، نداردمعصيت جمبور 

شيطاىن مثل يزيد از مردم شام و عراق دعوت كرد كه حادثه جانگداز كربال را به وجود بياورند، آنان كه در برابر دعوت 
توانستند دعوت حضرت حسني عليه  يزيد قرار داشتند نزديك به هفتاد هزار نفر بودند، به جاى قبول دعوت يزيد مى

د از دعوت يزيد سرپيچى كنند، يزيد يك نفر بود و هيچ گونه تسلّطى بر هفتاد هزار نفر السالم را بپذيرند، و خمتار بودن
توانستند به شام رفته و شيطان را از ختت به زير بكشند و به عمر  نداشت، اين هفتاد هزار نفر به سرپرسىت عمر سعد مى

  .ننگني وى خامته دهند، و راه به پا شدن حكومت اسالمى را مهوار منايند

  14: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ا را پذيرا شدند، و دست به كارى زدند كه  وىل با سوء اختيار خود دعوت يزيد را اجابت كردند، و وسوسه هاى شيطاىن آ
  !!صفحه تاريخ سياه شد، و خودشان را براى ابد به عذاب اليم قيامت دچار كردند

يزيد را پذيرفتند، نه اين كه در اصل خلقت براى يزيد سلطه بر مردم قرار داده  اين خود مردم كوفه و شام بودند كه سلطه
  .شده بود

ها و  ها و يزيدها و هارون ها و ابوهلب ها و منرودها و معاويه هاى خمالف انبيا و مريدان فرعون روى اين حساب، مّلت
توانند متوّسل به اين  مت در حمضر عدل اهلى منىهاى غرىب و شرقى، در روز قيا ها، و اجابت كنندگان دعوت شيطان مأمون

  .عذر شوند كه اهلى ما در برابر شياطني حمكوم و جمبور بودمي و براى دفع سلطه آنان قدرتى نداشتيم

  :اين عذر به دو علت پذيرفته نيست

ى دارد و به اين معىن خداوند عزيز در سوره ابراهيم از گفتگوى شيطان با انسان گمراه شده در دادگاه قيامت پرده برم
  :فرمايد اشاره مى

  :زند گويد متام معاصى من به گردن شيطان است، فرياد مى شيطان در برابر انساىن كه مى
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  »1« »َو َما َكاَن ِىلَ َعَلْيُكم ّمن ُسْلطنٍ 

  .مرا بر مشا هيچ غلبه و تسّلطى نبود

ديد شيطان بر گمراهى انسان را چنني بيان مى   :كند قرآن جميد 

  »2« »َو انَّ َجَهنََّم َلَمْوِعُدُهم اْمجَعنيَ * َليَس َلَك َعَلْيِهم ُسْلطاٌن اّال َمِن اتـَّبَـَعَك ِمَن الغاوينَ   انَّ ِعباِدى

______________________________  
  .22): 14(ابراهيم  -)1(

  .43 -42): 15(حجر  -)2(

  15: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .*كنند من تسّلطى نيست، مگر بر گمراهاىن كه از تو پريوى مىتو را بر بندگا

  .گاه مهگى آنان است و مسلماً دوزخ، وعده

  :دهد كه در هر صورت آيات قرآىن، و معارف اهلّيه ما را نسبت به اين معاىن هشدار مى

ت بر مبناى فطرت توحيدى ابليس و شيطان از ابتدا پليد و خبيث و شرور خلق نشدند، آنان هم مانند ساير موجودا - 1
توانستند در گردونه عبادت حق، ادامه حيات دهند، وىل دچار كرب و غرور شده، خود را از رمحت  و مى. ساخته شدند

اهلى حمروم ساختند، و بر اثر اين حمرومّيت دچار خباثت و آلودگى و شّر شدند، و از باب جل بازى با حّق، دست به  
  .گمراه كردن انسان زدند

اى ديگر ندارند و هرگز براى آنان  ابليس و جنودش جز وسوسه و دعوت به معصيت، براى هالكت انسان، برنامه - 2
  .عليه انسان سلطه و قدرتى نيست

انسان از جانب حضرت حق با قوائى مانند عقل، وجدان، فطرت، جسم و جان، وحى، نبّوت، امامت، رمحت اهلّيه  - 3
تواند دعوتش را اجابت نكند و به جهاد  هر شرايطى قدرت مقابله با ابليس را دارد و مىمهراه است و در هر كجا و حتت 

  .اكرب لبيك گويد
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تواند عذر قابل قبوىل به جناب حق ارائه كند كه هر  هيچ انساىن به خاطر عصيان و خطايش در دادگاه اهلى، منى - 4
طيع و برده شيطان مهراه خود شيطان به جهّنم رفته عذرى از انسان در عرصه حمشر مردود است و عاصى و خطاكار و م

  .و به عذاب اهلى دچار خواهد بود

   هاى شيطان ويژگى

  16: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

حضرت حق، ابليس را كه از دستور سجده بر آدم سرپيچى كرد با هويت ابليسى نيافريد، و هر انسان يا جّىن كه مصداق  
  .هويت شيطاىن خلق نكردكلمه شيطان است با 

ابليس موجودى نارى بود كه به خاطر عبادت و طاعت طوالىن، مهنشيىن با مالئكه اهلى نصيب او شد، وى از ابتدا 
  :خلقت جداى از جنس مالئكه بود

  .دانند، خالف صريح قرآن است اين كه گروهى وى را در ماهيت با مالئكه يكى مى

  »1« »اِجلنِّ  َفَسَجُدوا اّال ابليَس كاَن ِمنَ 

  .پس مهه سجده كردند، جز ابليس كه از گروه جن بود

  :حضرت موىل املوّحدين امري املؤمنني عليه السالم فرمود

او از عبادت كنندگان سخت كوش بود، وىل تعّصب ىب جا و كرب و خودبيىن و حسد بر او غلبه كرد و با نافرماىن از 
و دِر هر خريى را به روى خود بست، و با تصميم شديدى كه نسبت به  فرمان حق متام عبادات خود را به باد داد 

  .گمراهى آدم و فرزندانش گرفت تبديل به موجودى پست و خبيث و پليد شد

اِمْن   ِستََّة آالِف َسَنٍة اليُْدرىهللاَ َفاْعَتِربُوا ِمبا كاَن ِمْن ِفْعِل الّلِه ِبابليَس إْذ اْحَبَط َعَمَلُه الطَّويَل َو َجْهَدُه اَجلهيَد، َو كاَن َقد َعَبَد ا
نيا ام ِمْن ِسِىن اآلِخَرِة َعن ِكْربِ ساَعٍة واِحَدةٍ    »2« .ِسِىن الدُّ

كوشى او را به خاطر يك ساعت  از برنامه حضرت حق در رابطه با شيطان عربت بگرييد كه اعماىل طوالىن، و سخت
هاى  هاى دنياىي است يا سال بندگى كرد كه معلوم نيست از سال در صورتى كه خداوند را شش هزار سال. تكّرب تباه كرد

  ).كه هر روزش هفتاد هزار سال دنياىي است(آخرتى 
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  پيمودن راه ابليس يعىن سرپيچى از فرمان حق تا نقطه جداىي از هدايت و

______________________________  
  .50): 18(كهف   -)1(

  .قاصعه، خطبه 234خطبه : ج البالغه -)2(

  17: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

راند و وى را تبديل به شيطان  حمروميت از رمحت، مهان راهى كه ابليس پيمود، هر انسان يا جىن را از پيشگاه حق مى
  .كند مى

  .شود شيطان اسم جنس است كه شامل ابليس و هر شرير خبيث عصيانگرى كه راه را بر بندگان اهلى ببندد، مى

هاى گوناگون در حيات آدمى موجودند، به شناخت  با دّقت در اوصاف و اعمال اين نابكاران تبهكار كه به صورت پس
آنان بيش از پيش برخيزمي و به اين معىن واقف و آگاه شومي كه تا حلظه آخر عمر چه دمشنان خطرناكى در كمني ما قرار 

  .پناه خدا نرومي به بالى ابدى و عذاب سرمدى دچار خواهيم شددارند كه اگر با عبادت و طاعت و با ورع و تقوا در 

  :به قول حضرت فيض

  اى دل بيا كه تا خبدا التجا كنيم
 

  وين درد خويش را زدِر او دوا كنيم

  اميد بگسليم زبيگانگان متام
 

  زين پس دگر معامله با آشنا كنيم

يم در ره او هرچه باد باد  سردر 
 

  رسد مر جفا كنيمتن در دهيم هر چه 

  چون دوست دوست دارد ما خون دل خورمي
 

  از دمشن حسود شكايت چرا كنيم

 كند چو صوابست و حمض خري او هر چه مى
 

  پس ما چرا حديث زچون و چراكنيم

ر صالح ماست ى او مهه    چون امر و 
 

  فاسد شومي گر ز اطاعت ابا كنيم
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  )فيض كاشاىن(

  18: ، ص8 صحيفه سجاديه، جتفسري و شرح 

   اوصاف و اعمال شياطني انسى و جىن در قرآن

  :فرمايد قرآن جميد وضع ابليس و ساير شياطني انسى و جىن را از نظر اوصاف و اعمال، در سى و سه مرحله بيان مى

   اطاعت نكردن امر حق

  

  .نشان داد» إبا«خوددارى كردن از اطاعت امر حق و بازايستادن از عبادت كه با حالت  - 1

  »1« »َو اسَتْكبَـَر َو كاَن ِمَن الكاِفرينَ   َو اذ قـُْلنا ِللَمالِئَكِة اْسُجُدوا ِآلَدَم َفَسَجُدوا اّال اْبِليَس اىب

سجده كردند مگر ابليس كه سر پيچيد و تكّرب ]  پس[به آدم سجده كنيد، : هنگامى كه به فرشتگان گفتيم]  ياد كن[و 
  .شدورزيد و از كافران 

  .هدف حضرت حق از فرمان سجده به مالئكه، نشان دادن عظمت و مقام و شرافت آدم بود

  .آوردند بايست در برابر كسى كه داراى مقام خالفت از خداست سر تعظيم فرود مى فرشتگان مى

مهمرت ريشه انبيا و آدم داراى مقام عّلم االمسائى و نيابت از حق، و منبع مهه گونه استعداد و تكامل و كمال و از مهه 
  .اوليا و حكيمان و عارفان و عباد شايسته اهلى بود

اش غلبه كرد، و پنداشت از  توّجهى ابليس از اطاعت حق، غرور و تكّرب و تعّصب ىب جا بود كه بر فضاى انديشه عّلت ىب
  !!شد بايد دستور سجده متوجه او مى آدم باالتر و واالتر است و منى

______________________________  
  .34): 2(بقره  -)1(
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  19: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

حالت إباى از فرمان حق، در هر كه ظهور كند و اين حالت تا آخر عمر با او باشد، هم اخالق ابليس شده و در دنيا و 
  .آخرت از حزب او حمسوب خواهد شد

   تشويق به گناهكارى

  

ها و گناهان چون ديگ جوشان به خروش و شورش  صيت، در حّدى كه در برنامه زشىتواداشنت ديگران به گناه و مع - 2
  .آيند

  :فرموده است» ازّ «قرآن جميد از اين موضوع تعبري به 

  »1« »اَمل تـََر انَّا اْرَسلَنا الشَّياطَني َعَلى اْلكاِفريَن تـَُؤزُُّهم ازّاً 

  .فرستادمي تا آنان را به شدت به سوى گناهان و شهوات برانگيزندها را بر كافران  اى كه ما شيطان آيا ندانسته

، و در آيه شريفه  »2«  به معناى غليان و جوشش ديگ و زير و رو شدن مواد در آن به وقت حرارت زياد است» ازّ «
رآورده و زير و شوند كه به هر صورتى خبواهند آنان را به حركت د كنايه از اين كه شياطني بر هواپرستان چنان مسّلط مى

  .كنند رو مى

ها از خود دفع كند و طوفان  سلطه شيطان بر انسان، سلطه اجبارى نيست، انسان قدرت دارد شيطان را در مهه زمينه
  .هجومش را با تقوا و عبادت بشكند

چشم و گوش بسته كنند، و  اين لّذت گرايان و هوس رانان هستند كه زمينه تسّلط شيطان را بر جان و مال خود فراهم مى
  .گردند تسليم اين دمشن خامنانسوز مى

   پريوى از هوا و هوس

  

  هاى حيواىن و گم كردن راه خدا زمينه سازى براى پريوى از هواها و هوس - 3
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______________________________  
  .83): 19(مرمي  -)1(

  .سوره مرمي 83ذيل آيه : 16/ 1: ترمجه مفردات الفاظ قرآن -)2(

  20: ، ص8 و شرح صحيفه سجاديه، جتفسري 

  .است

َفُعنا َو الَيُضرُّنا َو نـَُردُّ َعلى اْعقاِبنا بـَْعَد اْذ َهدانَا اللَُّه َكالَِّذى استَـْهَوْتُه الشَّياطُني ِىف اَألْرِض   ُقل اَنْدُعوا ِمن ُدوِن الّلِه ما اليـَنـْ
  »1« »َو اِمرنا لُِنسِلَم ِلَربِّ العاَلمنيَ   ْل انَّ ُهَدى الّلِه ُهَو اهلَُدىَحْرياَن َلُه اصحاٌب َيْدُعونَُه اَىل اْهلَُدى اْئِتنا قُ 

به [آيا به جاى خدا معبودى را بپرستيم كه نه سودى به ما رساند و نه زياىن؟ و پس از آن كه خدا ما را هدايت كرد : بگو
اند و در  كسى كه شياطني عقلش را ربوده  به فرهنگ و فضاى جاهليت بازمان گردانند، مانند]  سبب شرك و بت پرسىت

كنند كه  است، در حاىل كه براى او ياراىن است كه وى را به سوى هدايت دعوت مى]  هدف و گمراه و ىب[زمني سرگردان 
است، ]  واقعى[يقيناً هدايت خدا مهان هدايت : بگو.] پذيرد وىل او به سبب سرگرداىن و حريت زدگى منى[به جانب ما بيا 

  .ما مأمورمي كه تسليم پروردگار جهانيان باشيمو 

   اجياد لغزش و احنراف

  

و » ازلّ «اجياد لغزش و احنراف از راه صواب و حق، و وادار كردن به خطا و سيئه و معصيت كه به تعبري قرآن جميد  - 4
  .است» استزلّ «

َُما الشَّيطاُن َعْنها َفاْخَرَجُهما ِممَّا كانا فيِه َو قـُلْ   »َنا اْهِبُطوا بـَْعُضُكم ِلبَـْعٍض َعُدوٌّ َوَلُكم ِىف األْرِض ُمستَـَقرٌّ و َمتاٌع اىل حنيٍ َفاَزهلَّ
»2«  

   آن درخت لغزانيد و آنان را از آنچه در آن]  طريق[پس شيطان، هر دو را از 

______________________________  
  .71): 6(انعام  -)1(
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  .36): 2(بقره  -)2(

  21: ، ص8 جاديه، جتفسري و شرح صحيفه س

  .بريون كرد]  چه مقام و مرتبه معنوى، و چه منزلت و جايگاه ظاهرى[بودند 

و تا ابد، بني مشا آدميان و ابليسيان صلح و [در حاىل كه دمشن يكديگريد !] اى آدم و حوا و اى ابليس: [و ما گفتيم
و تا مدتى معني، وسيله ]  براى زندگى[زمني، قرارگاهى فرود آييد و براى مشا در ]  صفاىي خنواهد بود، از اين جايگاه

  .ورى اندكى خواهد بود ره

شت    بريون كردن انسان از 

  

شت در روز قيامت - 5   .زمينه سازى براى خارج شدن انسان از رمحت اهلى و 

  »1« »آَدَم اليَفِتنَـنَُّكُم الشَّيطاُن َكما اخرََج ابـََوْيُكم ِمَن اجلَنَّةِ   يا َبىن

شت بريون كرد]  با فريبكاريش[شيطان، مشا را نفريبد چنانكه پدر و مادرتان را ! اى فرزندان آدم   .از 

  امر به فحشا و منكر

  

  .هاى اعتقادى، اخالقى، عملى امر به فحشا و منكر در متام زمينه - 6

نَكِر َو َلْوال َفْضُل اللَِّه يا ايـَُّها الَّذيَن آَمُنوا التـَتَِّبُعوا ُخُطواِت الشَّيطان َو َمْن 
ُ
يـَتَِّبْع ُخُطواِت الشَّيطاِن فَانَّهُ يَأُمُر بِالَفْحشاِء َو امل

  »2« »ِمنُكم ِمْن اَحٍد اَبداً َولِكنَّ الّلَه يـُزَكِّى َمْن َيشاءُ َو اللَّهُ َمسيٌع َعليمٌ   َعَليُكْم َو َرْمحَُتهُ مازَكى

؛ زيرا شيطان به كار ]شود هالك مى[هاى شيطان پريوى كند  نكنيد؛ و هر كه از گامهاى شيطان پريوى  از گام! اى مؤمنان
  از[دهد؛ و اگر فضل و رمحت خدا بر مشا نبود، هرگز احدى از مشا  بسيار زشت و عمل ناپسند فرمان مى
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______________________________  
  .27): 7(اعراف  -)1(

  .21): 24(نور  -)2(

  22: ، ص8 سجاديه، جتفسري و شرح صحيفه 

  .كند؛ و خدا شنوا و داناست شد، وىل خدا هر كه را خبواهد پاك مى پاك منى] عقايد باطل و اعمال و اخالق ناپسند

اگر شيطان را به معىن وسيع كلمه يعىن هر موجود موذى و تبهكار و ويرانگر تفسري كنيم، گسرتدگى اين هشدار در متام 
شود در آغوش فساد پرتاب كرد، بلكه گام  رگز اين انسان پاكدامن و با اميان را يك مرتبه منىه. شود ابعاد زندگى روشن مى

  :سپرد به گام اين راه را مى

   معاشرت و دوسىت با آلودگان: گام اول

  .شركت در جمالس آنان: گام دوم

  .فكر گناه: گام سوم

  .ارتكاب مصاديق مشكوك و شبهات: گام چهارم

  .هان صغريهاجنام گنا: گام پنجم

شود، درست مانند كسى كه زمام خويش را به دست جنايتكارى سپرده،  هاى بعد گرفتار بدترين كباير مى و باالخره در گام
  »1« .برند تا سقوط كند و نابود گردد او را گام به گام به سوى پرتگاه مى

  هاى هلو اجياد سرگرمى

  

ر كند، و وى را از عبادات و طاعات باز دارد، به وسيله آرزوها به هائى كه انسان را از حضرت حق دو  اجياد سرگرمى - 7
  .كند تعبري مى» ميّىن «خصوص آرزوهاى فريبنده كه قرآن به 
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  »2« »َيِعُدُهم َو ُميَنِّيِهم َو ما َيِعُدُهُم الشَّيطاُن اّال ُغُروراً 

______________________________  
  .سوره نور 21؛ ذيل آيه 412/ 14: تفسري منونه -)1(

  .120): 4(نساء  -)2(

  23: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .دهد اندازد، و جز وعده فريبنده به آنان منى مى] وار ى سراب[دهد، و در آرزوها  مى]  دروغ[شيطان به آنان وعده 

ر نيست، چه بالها كه بر سر راسىت، اين آرزوهاى طوالىن و دراز و ىب پايه كه براى رسيدن به مهه آن، زماىن در اختيا
  .هاى جربان ناپذيرى كه به حيات انسان نزده است جوامع انساىن نياورده، و چه خسارت

ها به پريوى از انبيا و اوليا و امامان معصوم، به دنبال خري دنيا و آخرت بودند، از اين مشكالتى كه مهه  اگر مهه انسان
  .خربى نبودها با آن دست به گريبان هستند،  انسان

  هر كه از دوست زنده شد جانش
 

  نرود دل به باغ و بستانش

 كشته عشق را كه زنده كند
 

  بار ديگر نسيم جانانش

  نيست عاشق كه پيش غمزه دوست
 

د زپيكانش   ديده برهم 

  تا بود نوح ناخدا اى دل
 

  چه غم از موج و حبر طوفانش

 يا مده دل بدست دوست مها
 

  به خّط فرمانشيا بنه سر 

  

  )رضاقلى خان شريازى، مها(

   چريگى بر عقل
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زمينه سازى براى چريه شدن به عقل و مشاعر و احساسات و مهه ظاهر و باطن انسان، براى دور كردنش از حق و  - 8
  .انداخنت به راه باطل است

  »1« »ِحْزُب الشَّْيطاِن اال انَّ ِحْزَب الشَّْيطاِن ُهُم اْخلاِسرُونَ  اْسَتْحَوَذ َعَلْيِهُم الشَّْيطاُن فَاْنساُهْم ِذْكَر اللَِّه اولِئكَ 

   شيطان بر آنان چريه و مسلط شده و ياد خدا را از خاطرشان برده است، آنان

______________________________  
  .19): 58(جمادله  -)1(

  24: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  !كارانند حزب شيطان يقيناً مهان زيانحزب شيطانند، آگاه باش كه 

   رواج قمار و شراب

  

اجياد دمشىن سخت و شديد در بني مردم به وسيله رواج قمار و شراب، و بازداشنت انسان از ذكر حق و مناز و به  - 9
  .است» بغضاء«تعبري قرآن اجياد 

َنُكُم اْلَعداَوَة َو الْ  ا يُريُد الشَّْيطاُن اْن يُوِقَع بـَيـْ بَـْغَضاَء ِىف اخلَْْمِر َو اْلَمْيِسِر َو َيُصدَُّكم َعْن ذِْكِر الّلِه و َعِن الصَّالِة فـََهْل انـُْتْم امنَّ
  »1« »ُمْنتَـُهونَ 

اندازد، و از ياد خدا و مناز بازتان دارد؛ آيا ]  سخت[خواهد با شراب و قمار، ميان مشا دمشىن و كينه  مسلماً شيطان مى
  خوددارى خواهيد كرد؟] ها وخطراتى كه دارد زيان از اين امور با مهه[مشا 

  :اى به مأمون نوشتند حضرت رضا عليه السالم در نامه

  .اميان، معرفت به قلب، اقرار به زبان و عمل به اركان است. اميان، اداى امانت و اجتناب از متام گناهان كبريه است



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

 

كرده، و زنا، سرقت، شرب مخر، عقوق والدين، فرار از جبهه، مقصود از اجتناب كباير، قتل نفسى است كه خداوند حرام  
و . خوردن مال يتيم به ستم، خوردن گوشت ميته و خون و گوشت خوك و آنچه براى غري خدا ذبح شده بدون ضرورت
مت به پاكدامن، و زنا، و لواط، و نااميدى از رمحت خدا،  خوردن ربا، و مال حرام و قمار، و كم گذاشنت در ترازو، و 

و اميىن از مكر حق، و دلسردى از عنايت اهلى، و كمك به ستمگران، و ميل به ظاملان، و قسم دروغ، و حبس حقوق 
  مردم، و دروغ در گفتار، و اسراف، و تبذير، و خيانت، و سبك مشردن حج، و جنگ با اولياى اهلى، و

______________________________  
  .91): 5(مائده  -)1(

  25: ، ص8 شرح صحيفه سجاديه، جتفسري و 

  »1« .سرگرمى با هلو و هلب، و پافشارى برگناه است

 : قاَل ابُوَعْبِد الّلِه عليه السالم
ُ
ْؤِمُنوَن، َو يا يُوُنُس اْبِلْغ َعِطيََّة َعّىن انَُّه َمْن َشِرَب ُجْرَعًة ِمْن َمخٍْر َلَعَنُه الّلُه َو َمالِئَكُتُه َو ُرُسُلُه َو امل

ا َحّىت َيْسَكَر ِمْنها نُزَِع ُروُح اْالمياِن ِمْن َجَسِدِه َو رُكَِّبْت فيِه ُروٌح َسخيَفٌة َخبيَثةٌ َمْلُعونَةٌ اْن    »2« .َشِرَ

  :حضرت صادق عليه السالم به يونس بن ظبيان فرمود از گفته من به عطّيه بگو

كنند، و اگر تا حالت مست كردن  م مؤمن او را لعنت مىاى از شراب خبورد، خدا و مالئكه و انبيا و متام مرد هركس جرعه
  .گريد شود و جباى آن روح پست و آلوده و لعنت شده قرار مى بنوشد، روح اميان از وجودش كنده مى

  :فرمايد اى كه در آن به حرمت قمار اشاره شده مى حضرت هادى عليه السالم در توضيح آيه

  »3« .َسُر، َو ُكلُّ َمْيَسٍر َحرامٌ ُكلُّ ما قُوِمَر ِبِه فـَُهَو اْلَميْ 

  .آنچه كه به آن برد و باخت شود حتت عنوان قمار است، و هر نوع قمارى حرام است

  .شود كه حضرت حق به آن وعده عذاب داده است حرام در قرآن و روايات به آن عملى گفته مى

______________________________  
  .2، ادامه حديث 20، باب 365/ 10: ر؛ حبار األنوا422: حتف العقول -)1(
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  .16، حديث 399/ 6: ؛ الكاىف31949، حديث 9، باب 297/ 25: وسائل الشيعة -)2(

  .سوره بقره 219، ذيل آيه 105/ 1: ؛ تفسري العياشى22675، حديث 104، باب 325/ 17: وسائل الشيعة -)3(

  26: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

   مردم اجياد ترس در قلوب

  

اجياد ترس و وحشت در قلوب مردم نسبت به آنچه كه در رابطه با خدا و مسئله هدايت و حالل و حرام اهلى  -10
  .است» ختويف«است و به تعبري قرآن كرمي 

ا ذِلُكُم الشَّْيطاُن ُخيَوُِّف اْولِياَءُه َفال َختافُوُهْم َو خاُفوِن اْن ُكْنُتْم ُمْؤِمننيَ    »1« »امنَّ

ترساند؛ پس اگر  مى] با شايعه پراكىن و گفتار وحشت زا، از رفنت به جهاد[يقت اين شيطان است كه دوستانش را در حق
  .مؤمن هستيد از آنان نرتسيد و از من برتسيد

  :گويد تفسري منونه در ذيل اين آيه مى

دانيم در عامل  شيطاىن است؛ زيرا مىهاى  اگر در قلىب ترس از غري خدا پيدا شود، نشانه عدم تكامل اميان و نفوذ وسوسه«
  .ىب كران هسىت تنها پناهگاه خداست، و مؤثّر بالّذات فقط اوست، و ديگران در برابر قدرت او قدرتى ندارند

ا در  اصوًال اگر مؤمنان وىل خود را كه خداست با وىل مشركان و منافقان كه شيطان است مقايسه كنند، مى دانند كه آ
  .هستند و به مهني دليل نبايد كمرتين وحشىت داشته باشندبرابر حق هيچ 

  .نتيجه اين سخن اين است كه هر كجا اميان نفوذ كرد، شهامت و شجاعت نيز به مهراه آن نفوذ خواهد كرد

   كشاندن انسان به بند گمراهى
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  .است» خطوات«جميد سياست گام به گام براى كشاندن انسان به بند ضاللت و گمراهى و به تعبري قرآن  -11

______________________________  
  .175): 3(آل عمران  -)1(

  27: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »يا ايـَُّها الَّذيَن آَمُنوا اْدُخُلوا ِىف السِّْلِم كافًَّة َو التـَتَِّبُعوا ُخُطواِت الشَّْيطاِن انَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمبنيٌ 

هاى شيطان پريوى نكنيد كه او نسبت به  در آييد، و از گام] از خدا[برى  مهگى در عرصه تسليم و فرمان! اى اهل اميان
  .مشا دمشىن آشكار است

   خوار كننده انسان

  

  .است» خذول«با متام قدرت و قوت، خوار كننده انسان در دنيا و آخرت است، و به بيان قرآن جميد  -12

  »2« »ِلِالْنساِن َخُذوًال َو كاَن الشَّْيطاُن 

  .گذارد وامى]  پس از گمراه كردنش تنها و غريب در وادى هالكت[و شيطان مهواره انسان را 

   دعوت كننده انسان به عذاب اهلى

  

هاى خدعه و فريب دعوت كننده انسان به عذاب اهلى و آتش دوزخ  ها و مكرها، و اجياد زمينه شيطان با انواع حيله -13
  .است

  »3« »ُعوُهْم اىل َعذاِب السَّعريِ ذا ِقيَل َهلُُم اتَِّبُعوا ما انـَْزَل الّلُه قاُلوا َبْل نـَتَِّبُع ما َوَجْدنا َعَلْيِه آباَئنا اَوَلْو كاَن الشَّْيطاُن َيدْ وِا

  :گويند از آنچه خدا نازل كرده است، پريوى كنيد، مى: و چون به آنان گويند

   امي، پريوى ز آنچه پدرامنان را بر آن يافتهبلكه ما ا]  كنيم پريوى منى[
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______________________________  
  .208): 2(بقره  -)1(

  .29): 25(فرقان  -)2(

  .21): 31(لقمان  -)3(

  28: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

پريوى به عذاب فروزان دعوت  و هرچند كه شيطان آنان را با اين ] كنند كوركورانه از گذشتگان پريوى مى[آيا . كنيم مى
  !كند؟

   رجيم بودن شيطان

  

شيطان موجودى است كه به خاطر كرب و حسد و كفر و عصبّيت از پيشگاه رمحت حضرت رب العزّه رانده شد، و  -14
از داند، درصدد است تا بتواند بندگان را با درافكندنشان به چاه گناه و معصيت  چون انسان را باعث رانده شدن خود مى

  .است» رجيم«درگاه لطف حضرت حق براند و به تعبري قرآن 

  »1« »َو انَّ َعَلْيَك اللَّْعَنَة اىل يـَْوِم الدِّينِ * قاَل َفاْخرُْج ِمْنها فَانََّك َرجيمٌ 

ر تو ترديد تا روز قيامت لعنت ب و ىب* اى بريون رو كه رانده شده]  جايگاه واال كه مقام مقربان است[از اين : گفت] خدا[
  .خواهد بود

   زينت دادن مسائل مادى

  

شيطان با قدرت و وسوسه گرى عجيىب كه دارد، امور باطل، و به خصوص مسائل مادى را آن چنان در برابر  -15
ا دچار شود و بني او وحضرت حق فاصله افتد انسان زينت مى   .دهد تا انسان از طريق هر معصيىت به آ

  »2« »نيََّ َلُكْم ِمْن َمساِكِنِهْم َو َزيََّن َهلُُم الشَّْيطاُن اْعماَهلُْم َفَصدَُّهْم َعِن السَّبيِل وَكانُوا ُمْسَتْبِصرِينَ َوعاداً َو َمثُوَد َقْد تـَبَـ 
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براى مشا منايان ]  سرنوشت شومشان[آنان ]  خراب شده و خاىل[هاى  ، و از خانه] نيز نابود كردمي[عاد و مثود را ]  قوم[و 
   است، و شيطان

______________________________  
  .35 -34): 15(حجر  -)1(

  .38): 29(عنكبوت  -)2(

  29: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

براى تشخيص حق از [باز داشت در حاىل كه ] خدا[آنان را برايشان آراست، در نتيجه آنان را از راه ]  زشت[هاى  عمل
  .بصريت داشتند]  باطل

متام جهات زندگى به معيارهاى اهلى براى شناخت حق از باطل توّجه داشته باشد، و سروكارش را هرگز با انسان بايد در 
  .عامل رباىن و خضِر راه قطع نكند، تا دچار خوب ديدن بد و بد ديدن خوب نشود

   دوسىت و مهنشيىن با شيطان

  

شيطان » سوء قرين«نسان كه به تعبري قرآن جميد، ترين مهنشني با ا ترين و آلوده دوسىت و مهنشيىن، بدترين و زشت -16
  .است

  »1« »اُن َلُه َقرِيناً َفساَء َقرِيناً َو الَّذيَن يُنِفُقوَن اْمواَهلُْم رِئاَء الّناِس َو اليـُْؤِمُنوَن بِالّلِه َو الِباْليَـْوِم اْآلِخِر َو َمْن َيُكِن الشَّْيط

شيطان، مهدم [كنند، و به خدا و روز قيامت اميان ندارند   به مردم انفاق مىو آنان كه اموالشان را از روى ريا و خودمناىي
  .ترديد بد مهدمى است و هر كس شيطاْن مهدم او باشد ىب].  آنان است

   تسويل شيطان
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ترين  ها بر باطن و ظاهر انسان چريه شوند، ميدان جلوه دادن بدترين اعمال و زشت هنگامى كه هواها و هوس -17
ا را برنامه هائى پاك و مقدس تصّور كند براى شيطان باز مى و او با متام قدرت و . شود جنايات، به طورى كه انسان آ

  :كند ياد مى» تسويل شيطان«زند، كارى كه قرآن جميد از آن به عنوان  قوت دست به اين كار مى

 َ    الشَّْيطاُن َسوَّلَ    َهلُْم اْهلُدىانَّ الَّذيَن اْرَتدُّوا َعلى اْدبارِِهْم ِمْن بـَْعِدما تـَبَـنيَّ

______________________________  
  .38): 4(نساء  -)1(

  30: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »َهلُْم َو اْملى َهلُمْ 

دست از  و[برگشتند ]  به مهان عقايد باطل و كردار ناپسندشان[ترديد كساىن كه پس از روشن شدن هدايت براى آنان  ىب
  .هايشان را در نظرشان آراست و آنان را در آرزوهاى دور و دراز انداخت شيطان زشىت] قرآن و پيامرب برداشتند

اى سنگني و حجاىب سخت  مهيشه متايل مفرط نسبت به يك برنامه به خصوص وقىت توأم با مفاسد اخالقى باشد، پرده
  .دهد طورى ديگرى در نظر انسان جلوه مى هاى هسىت را اندازد، و واقعيت روى قدرت تشخيص مى

   بازداشنت از راه حق

  

كند انسان را به هر قيمىت كه شده  هاى گوناگون، و ظرافت خمصوص سعى مى شيطان با برنامه ريزى خمتلف، و حيله -18
  .گردد» صّد عن سبيل اللَّه«از راه حضرت حق و پيمودن صراط مستقيم باز دارد كه به تعبري قرآن كرمي 

ا َوقـَْوَمها َيْسُجُدوَن لِلشَّمِس ِمْن ُدوِن الّلِه َو َزيََّن َهلُُم الشَّْيطاُن اْعماَهلُْم َفَصدَّ ُهْم َعِن السَّ  ُ   »2« »بيِل فـَُهْم اليـَْهَتُدونَ َوَجْد

آراسته و در را براى آنان ]  زشتشان[كنند و شيطان، اعمال  او و قومش را يافتم كه به جاى خدا براى خورشيد سجده مى
  .يابند بازداشته است به اين سبب هدايت منى]  حق[نتيجه آنان را از راه 
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______________________________  
  .25): 47(حمّمد  -)1(

  .24): 27(منل  -)2(

  31: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

   داورى طاغوت

  

هاى گمراه و گمراه   و به طور اكثر به صورت انسان شيطان اين موجود خطرناك كه به صورت جن يعىن ناديدىن -19
كننده فراوانند، و روى آشىت با حق و حقيقت را ندارند، با بكارگريى متام وسايل الزم از قبيل پول، مقام، و انواع عوامل  

با توبه قطع گناه و معصيت، سعى دارند انسان را دچار ضاللت و افتادن در برياهه بعيد منايند تا مهيشه رابطه انسان 
  .شود

ُموا اَىل الطّاُغوِت َو َقْد اِمُروا اْن اَملْ تـََر اَىل الَّذيَن يـَْزُعُموَن انـَُّهْم آَمُنوا ِمبا اْنزَِل اَلْيَك َو ما اْنزَِل ِمْن قـَْبِلَك يُرِيدُوَن اْن يـََتحاكَ 
  »1« »َيْكُفُروا ِبِه َو يُرِيُد الشَّْيطاُن اْن ُيِضلَُّهْم َضالًال بَعيداً 

در موارد [خواهند  اند، ننگريسىت كه مى كنند به آنچه بر تو و پيش از تو نازل شده اميان آورده آيا به كساىن كه گمان مى
خوارى كه جز به باطل  مهان حاكمان ستمكار و قاضيان رشوه[داورى و حماكمه نزد طاغوت برند؟ ]  نزاع و اختالفشان

]  با سوق دادنشان به حماكم طاغوت[اند به طاغوت كفر ورزند، و شيطان  فتهدر حاىل كه فرمان يا] رانند، حكم منى
  .دچار كند] كه هرگز به رمحت خدا دست نيابند[خواهد آنان را به گمراهى دورى  مى

   شأن نزول آيه شريفه

  :در شأن نزول آيه در تفاسري آمده است

هر دو پذيرفتند كه براى خامته اختالف كسى را به . يكى از يهوديان مدينه با مسلماىن منافق و پست اختالف داشت«
  .عنوان داور براى خود انتخاب كنند
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   يهودى چون به عدالت و ىب نظرى رسول خدا صلى اهللا عليه و آله يقني داشت به داورى آن

______________________________  
  .60): 4(نساء  -)1(

  32: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اد؛ زيرا مىحضرت  تواند  دانست مى راضى شد وىل آن مرد منافق به داورى كعب بن اشرف كه از بزرگان يهود بود گردن 
  .وى را با رشوه و هديه خبرد و زمينه را براى جلب منفعت خود فراهم منايد

داورى به باطل  آنان كه. طاغوت از ماده طغيان است، طغيان و سركشى و شكسنت متام حدود و حقوق و قوانني است
  .كنند بدون شك طاغوت هستند، و بردن داورى و خواسنت دادخواهى از آنان، حرام است مى

ناگفته پيداست كه آيه شريفه مهچون ساير آيات قرآن، يك حكم عمومى و جاوداىن را براى مهه مسلمانان در سراسر 
كردن به حكام باطل و داورى خواسنت از طاغوت، با   منايد كه مراجعه كند، و به آنان اخطار مى اعصار و قرون بيان مى

كند كه فاصله آن از  اميان به خدا و كتب آمساىن سازگار نيست، به عالوه انسان را از مسري حق به برياهه هائى پرتاب مى
يكى ها در به هم رخينت سازمان اجتماعى بشر بر هيچ كس پوشيده نيست، و  حق بسيار زياد است، مفاسد چنني داورى
  »1« ».شود از عوامل عقب گرد اجتماعات حمسوب مى

  دمشىن آشكار

  

رود كسى  اند، گمان منى با توجه به مسائلى كه متام مردم از دورترين روزگار درباره شيطان و اوصاف و اعمالش شنيده -20
عنوان دمشن آشكار  اورا به عنوان دمشن نشناسد، به مهني خاطر است كه قرآن جميد در بسيارى از آيات از او به

  .كند ياد مى» عدومبني«

نَـُهْم انَّ الشَّْيطاَن كاَن ِلْإلْنساِن َعُدوّ    »2« »اً ُمبيناً َو ُقْل ِلِعباِدى يـَُقوُلوا الَّىت ِهَى اْحَسُن انَّ الشَّْيطاَن يـَنـْزَُغ بـَيـْ

______________________________  
  .493 -490/ 3: تفسري منونه -)1(
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  .53): 17(اسراء  -)2(

  33: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

دمشىن و ]  منطق به سبب سخنان زشت و ىب[سخىن را كه نيكوتر است، بگويند؛ زيرا شيطان ميان آنان : و به بندگامن بگو
  .افكند؛ زيرا شيطان مهواره براى انسان دمشىن آشكار است نزاع مى

   وعده دروغ

  

كند و از اين راه  ها، باطن انسان را نسبت به بسيارى از امور غرق غرور مى سهشيطان با دميدن انواع وسو  -21
  :زند هاى مهلك و خامنان براندازى به انسان مى ضربه

  »1« »َو ما َيِعُدُهُم الشَّْيطاُن اّال ُغُروراً 

  .دهد و شيطان آنان را جز از روى باطل و دروغ وعده منى

   گرى شيطان فتنه

  

شت به سوى  گاه حيات انسان جز فتنه گرى برنامه  شيطان در عرصه -22 اى ندارد، و هدفش از فتنه، بسته شدن راه 
  .انسان است

شت شود، شيطان حسود و اين دمشن خطرناك سعى مى كند با  ممكن است انسان بر اثر اميان و عمل صاحل مستحق 
  .هاى خود زمينه خروج انسان را از اين استحقاق فراهم منايد فتنه

  :دهد قرآن جميد در اين موضوع به متام مردم هشدار جديد مى

  »2« »آَدَم اليـَْفِتنَـنَُّكُم الشَّْيطاُن َكما اْخرََج ابـََوْيُكْم ِمَن اْجلَنَّةِ   يا َبىن

  با[شيطان، مشا را نفريبد چنانكه پدر و مادرتان را ! اى فرزندان آدم
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______________________________  
  .64): 17(اسراء  -)1(

  .27): 7(اعراف  -)2(

  34: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

شت بريون كرد]  فريبكاريش   .از 

  جان سليمانست و تن چون اهرمن
 

  خامت شاهيست عقل مؤمتن

 اهرمن چون خامت شاهى ربود
 

 شد سليمان دور از ملك وجود

 بار ديگر چون كه خامت يافت او
 

 رواهرمن از ملك او برتافت 

 هى بكش اين نفس كافر كيش را
 

 فارغ از اين اهرمن كن خويش را

  خامت جان را بگري از ديوتن
 

  ملك را بستان زدست اهرمن

  

   ناسپاسى شيطان

  

خواهد عباد اهلى را نيز  شيطان با مهه نعمىت كه از جانب حق در اختيار دارد، موجودى بسيار ناسپاس است، و مى -23
هاى حق به  خورد، و در برابر نعمت ناسپاسى وادارد، اين انسان مؤمن و بيدار است كه هرگز گول او را منىمانند خود به 

  .هاى فراوان اهلى به ناسپاسى برخيزد برادر شيطان است خيزد، آن كه با داشنت نعمت ناسپاسى بر منى

  »1« »ِلرَبِِّه َكُفوراً  انَّ اْلُمَبذِّريَن كانُوا اْخَواَن الشَّياطِني َو كاَن الشَّْيطانُ 

  .اند، و شيطان مهواره نسبت به پروردگارش بسيار ناسپاس است ترديد اسراف كنندگان و وخلرجان، برادران شياطني ىب

  :كنند حضرت صادق عليه السالم در روايت مهمى، مبّذر را بدين صورت معرىف مى
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  »2« .ُمَبذٌِّر، َو َمْن انـَْفَق ىف َسبيِل الّلِه فـَُهَو ُمْقَتِصدٌ َمْن أَنـَْفَق َشْيئاً ىف َغْريِ طاَعِة الّلِه فـَُهَو 

  .شود رو حمسوب مى كسى كه در غري راه اطاعت حق ماىل بپردازد، تبذير كننده، و آن كه در راه خدا انفاق كند ميانه

______________________________  
  .27): 17(اسراء  -)1(

  .سوره اسراء 26، ذيل آيه 188/ 3: سوره اسراء؛ تفسري الصاىف 26آيه  ، ذيل288/ 2: تفسري العياشى -)2(

  35: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

   كرب شيطان

  

ايت كرب در او قرار دارد، و حمض مهني خصلت خطرناك بود كه از اطاعت فرمان حق  -24 شيطان موجودى است كه 
  .نسبت به سجده آدم سرپيچى كرد

  »1« »اّال ابْليَس اْسَتْكبَـَر َو كاَن ِمَن اْلكافرِينَ * اْلمالِئَكُة ُكلُُّهْم اْمجَُعونَ َفَسَجَد 

  .مگر ابليس كه تكّرب ورزيد و از كافران شد* پس فرشتگان مهه با هم سجده كردند

   مكر و كيد شيطان

  

انسان در برنامه طاعت و تقوا ها نسبت به انسان داراى كيد است وىل چون  اين موجود خطرناك در متام زمينه -25
توان   پشتيباىن مهانند حق دارد، كيد او ضعيف است، و با كمرتين توّجهى به حضرت حق و روز قيامت و عاقبت كار مى

  .كيد او را باطل ساخت
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قاتُِلوا اْولياَء الشَّْيطاِن انَّ َكْيَد الشَّْيطاِن كاَن الَّذيَن آَمُنوا يُقاتُِلوَن ىف َسبيِل الّلِه َو الَّذيَن َكَفُروا يُقاتُِلوَن ِىف َسبيِل الطّاُغوِت فَ 
  »2« »َضعيفاً 

پس مشا با ياران . جنگند اند، در راه طاغوت مى جنگند؛ و كساىن كه كافر شده اند، در راه خدا مى آنان كه اميان آورده
  .پايه است سست و ىب] ادر برابر اراده خدا و پايدارى مش[شيطان جبنگيد كه يقيناً نرينگ و توطئه شيطان 

______________________________  
  .74 -73): 38(ص  -)1(

  .76): 4(نساء  -)2(

  36: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

   تقوا و رهاىي از شيطان

  

انگشرت در اى دارند كه آدمى را مهچون نگني  شياطني براى ربودن انسان از منطقه رمحت حق، چنان فعاليت گسرتده -26
چرخند تا حدى كه گوىي كسى مهانند آنان با انسان متاس ندارد، تنها چيزى كه مهانند يك  ميان گرفته و دور انسان مى

  .تواند انسان را از خطرات اين مّس كنندگان حفظ كند فقط و فقط تقواست حصن حصني مى

  »1« »َتذَكَُّروا َفاذا ُهْم ُمْبِصُرونَ  انَّ الَّذيَن اتـََّقْوا اذا َمسَُّهْم طاِئٌف ِمَن الشَّْيطانِ 

هاىي از سوى  اند، هرگاه وسوسه تقوا ورزيده]  هاى ظاهرى وباطىن نسبت به گناهان، معاصى و آلودگى[به حق كساىن كه 
  .]هايش جنات يابند و از دام وسوسه[درنگ بينا شوند  ياد كنند، پس ىب] خدا و قيامت را[شيطان به آنان رسد 

ا را احاطه مى ران هنگامى كه وسوسهپرهيزكا« كند، به ياد خدا و نعمت هاى ىب پايانش، به ياد عواقب  هاى شيطاىن، آ
ا كنار مى شوم گناه و جمازات دردناك خدا مى رود، و راه  افتند، در اين هنگام ابرهاى تريه و تاِر وسوسه از اطراف قلب آ

  .كنند بينند و انتخاب مى حق را به روشىن مى



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

 

اى پريامون فكر و روح انسان پيوسته   هاى شيطاىن مهچون طواف كننده طائف به معىن طواف كننده است، گويا وسوسه
  .كنند تا راهى براى نفوذ بيابند گردش مى

ا را از خود دور ساخته و رهائى مى يابد، و گرنه سراجنام  اگر انسان در اين هنگام به ياد خدا و عواقب شوم گناه بيفتد، آ
  .گردد ها تسليم مى در برابر اين وسوسه

  اى از اميان، و در هر سّن و سال گهگاه گرفتار اصوًال هر كس در هر مرحله

______________________________  
  .201): 7(اعراف  -)1(

  37: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

حمرك شديدى در درون جانش آشكار شده و او كند كه نريوى  گردد، و گاه در خود احساس مى هاى شيطاىن مى وسوسه
  .كند را به سوى گناه دعوت مى

ها در سنني جواىن بيشرت است، و در حميطهاى آلوده مهچون حميطهاى امروز كه مراكز فساد در آن  ها و حتريك اين وسوسه
هاى تبليغاتى غالباً در  دستگاه فراوان، و آزادى نه به معىن حقيقى بلكه به شكل ىب بند و بارى مهه جا را فرا گرفته، و

باشد، تنها راه جنات از آلودگى در چنني شرايطى، خنست فراهم  تر مى هاى شيطاىن هستند فزون خدمت شيطان و وسوسه
ساخنت سرمايه تقواست كه در آيه به آن اشاره شده و سپس مراقبت و سراجنام توجه به خويشنت و پناه بردن به خدا، ياد 

  .هاى دردناك خطاكاران است هاى او، و جمازات الطاف و نعمت

  .هاى شيطان اشاره شده است در روايات و أخبار به اثر عميق ذكر خدا در كنار زدن وسوسه

كردند، و از  هاى شيطاىن احساس خطر مى حىت افراد بسيار با اميان و دانشمند و باشخصيت مهيشه در مقابل وسوسه
  .جنگيدند طريق مراقبت با آن مى

هاى ضعيف و  باشد كه در مهه وجود دارد، وىل به دنبال بنيه زا مى هاى بيمارى هاى نفس و شيطان مهانند ميكرب وسوسه
ا كه جسمى سامل و نريومند و قوى دارند، اين ميكرب هاى ناتوان مى جسم ها را از  گردند، تا در آن جا نفوذ كنند، اّما آ

  .كنند خود دفع مى
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  .»بينند شود و حق را مى به هنگام ياد خدا چشمشان بينا مى«  ْم ُمْبِصُرونَ َفاذا هُ  :مجله شريفه

افكند، آن چنان كه راه خدا را از چاه و  هاى شيطاىن پرده بر ديد باطىن انسان مى اشاره به اين حقيقت است كه وسوسه
خبشد، و قدرت شناخت  شناىي مىشناسند، وىل ياد خدا به انسان بيناىي و رو  دوست را از دمشن و نيك را از بد منى

   اش جنات از چنگال دهد، شناخىت كه نتيجه ها را به او مى واقعيت

  38: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« ».هاست وسوسه

   مارد و َمريد در قرآن

  

اصى و منافق و قرآن جميد از اين موجود خطرناك در آياتى تعبري به مارد و مريد فرموده، يعىن شيطان، ع -28و  27
سرپيچ و شرور و خبيث است، و برمشاست كه تا حلظه آخر عمر از او در پرهيز باشيد، و گرنه متام اين حاالت جهنمى 

  .به مشا هم سرايت خواهد كرد

  »2« »َو ِحْفظاً ِمْن ُكلِّ َشْيطاٍن مارِدٍ 

  .و آن را از هر شيطان سركشى حفظ كردمي

  »3« »ِىف الّلِه ِبَغْريِ ِعْلٍم َو يـَتَِّبُع ُكلَّ َشْيطاٍن َمرِيدٍ َو ِمَن النَّاِس َمْن ُجياِدُل 

با اصرار بر يك اعتقاد [درباره خدا ]  بلكه از روى جهل و ناداىن[بدون هيچ دانشى ]  مهواره[اند كه  و برخى از مردم
  .منايند كنند، و از هر شيطان سركشى پريوى مى برخورد خصمانه و گفتگوى ستيزآميز مى]  پايه ىب

  فراموشى ياد خدا
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هاى عجيب و غريب در زندگى، وآرايش هر نوع گناه در برابر دل، سعى  اين موجود پرخطر، با اجياد پيچ و خم -29
ها به خصوص حضرت حق و قيامت در طاعت و عبادت و نبوت و امامت  كند در باطن انسان نسبت به واقعيت مى

  .از سعادت دنيا و آخرت حمروم شوداجياد نسيان و فراموشى كند، تا آدمى 

______________________________  
  .سوره اعراف 201، ذيل آيه 67 -66/ 7: تفسري منونه -)1(

  .7): 37(صافّات  -)2(

  .3): 22(حج  -)3(

  39: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »اْسَتْحَوَذ َعَلْيِهُم الشَّْيطاُن فَاْنساُهْم ِذْكَر اللّهِ 

  .شيطان بر آنان چريه و مسّلط شده و ياد خدا را از خاطرشان برده است

   وسوسه گرى شيطان

  

ها در قلب انسان، خياالت و هواها را حتريك  شيطان در وسوسه گرى دسىت توانا و پرقدرت دارد، او از پى وسوسه -30
اى جز پناه بردن به خدا به وسيله عبادت و  چارهكند، براى مبارزه با وسوسه او  و آدمى را از عرصه گاه حقيقت دور مى

  :طاعت نيست

َزَغنََّك ِمَن الشَّْيطاِن نـَزٌْغ َفاْسَتِعْذ ِبالّلِه انَُّه َمسيٌع َعليمٌ    »2« »َو اّما يـَنـْ

 حتريك كند، به خدا پناه جوى؛]  به خشم بر مردم و ترِك مهرباىن و مالطفت[شيطان، تو را ]  اى از سوى وسوسه[و اگر 
  .زيرا خدا شنوا و داناست

   شيطان و خناس
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  :فرمايد كند و مى ها ياد مى اى ديگر از شيطان به عنوان خناس و وسوسه گر در سينه قرآن در مرحله -31

  »3« »ِمَن اْجلِنَِّة َو الّناسِ * الَّذى يـَُوْسِوُس ىف ُصُدوِر النّاسِ * ِمْن َشرِّ اْلَوْسواِس اْخلَنّاسِ 

   هاى مردم آن كه مهواره در سينه* كمني گرفته و پنهان  گر از زيان وسوسه

______________________________  
  .19): 58(جمادله  -)1(

  .200): 7(اعراف  -)2(

  .6 -4): 114(ناس  -)3(

  40: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .از جّنيان و آدميان* كند وسوسه مى

اميان روشن باشد، و در پناه ربوبيت رب و تصّرف او و تقوا درآيد، و قوا و اگر حميط دروىن انسان با نور معرفت و «
گر خّناس به عقب  هاى شرانگيز را ببندند، آن وسوسه فرشتگان اهلام خبش به خري و صالح راههاى نفوذ و وسوسه

و در انتظار آن است كه  اى پيش آيد، ماند تا به چه صورتى و از چه جمراىي و با چگونه وسوسه گردد و در كمني مى برمى
هاى پست حميط دروىن را، تاريك و مشّوش گردانند، تا سربرآرد و  هاى هواها و شهوات و كرب و حسد و ديگر خوى انگيزه

هاى خري بتازد و عقل را تريه سازد، و فرمان اراده را به دست گريد و براى پيشربد شر و اجنام هر گونه گناه،  بر قوا و انگيزه
ها و آرزوها و اميدهاى كاذب و پست  آورد و شوق بندد، و شبهه و عذرها پيش مى ش و عاقبت انديشى را مىجلوى بين

  .برمى انگيزد

منايد و براى يورش و وسوسه از  و اگر نور اميان پرتو افكند و هوشيارى و پشيماىن از گناه پيش آمد، باز خود را پنهان مى
هاىي كه در پريامون و البه الى نسوج بدن كمني كرده يا در حال كمني هستند تا  شود، مانند ميكرب طريق ديگر آماده مى

هاى اصلى آن خمتل گردد و قواى دفاعى خون ناتوان شود، در آن رخنه منايند  اگر جراحىت در بدن پديد آيد و يا دستگاه
  .و از ميان نسوج سربر آرند و پيش روند

  .ها است صدر جاى قلب و حمل بروز عواطف و انگيزه رساند، ، وسوسه مستمر را مى يوسوس  فعل
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منايند و هر يك از انديشه و خواسِت  هاى گوناگون و متضاد، در اين حمل تالقى مى ها و اهلامات و انگيزه امواج وسوسه
  .كشند انسان را به سوى خود مى

خود منشأ اصلى و انگيزنده اين واردات و باشد، نبايد  ها و اهلامات مى و چون انسان پيوسته اثرپذير و در معرض وسوسه
ا  آثار باشد، و چون اينها حادثند، بايد علل و اسباب حمدثه اى داشته باشند، و چون متضادند بايد علل و اسباب آ

باشند، آن كه مبدأ خري است  مبادى خمتلفى باشند كه بعضى خود ذاتاً خري و منشأ خريات و بعضى شر و منشأ شرور مى
  »شيطان خناس«ناميده شده، و مبدأ شر  »فرشته«

  41: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .است

آيد،  انگيز يا ثواب و واجب مشقت آور پيش مى آن حال ترديدى كه براى انسان هنگام مواجه شدن با گناه و حرام لّذت
نسان را به سوى زشىت و گناه و ترك شود كه عاملى ا منودارى از اين جواذب متضاد دروىن است، در اين حال احساس مى

  .دارد كشاند، و عامل ديگرى از آن باز مى واجب مى

ا غافلند، يا چون حمكوم  بيشرت مردم با آن كه پيوسته در معرض تأثري و جواذب اين عوامل مى باشند، يا يكسر از آ
ا را معلول انگيزه ر روشىن اميان و معارف عاليه و هدايت قرآن پندارند، فقط د هاى حسى و يا قواى نفساىن مى حواسند آ

ا بود، و در پناه  مى ا را شناخت و هوشيار آ اله «و » ملك الّناس«و » رب الّناس«توان اين عوامل و آثار و حتريكات آ
  »1« ».ها را بست و دريچه انوار اهلامات را گشود توان راه نفوذ و وسوسه ، مى»الناس

   انفاقشيطان و وعده فقر در 

  

دهد، و از اين راه او را  خواهد با مال و منالش در راه خدا خرج كند، به او وعده فقر مى شيطان وقىت كه انسان مى -32
  .اندازد، تا صفت خبل در او حتريك شود و از انفاق باز ايستد در وحشت مى

  »2« »الّلُه َيِعدُُكْم َمْغِفَرًة ِمْنُه َو َفْضًال َو الّلُه واِسٌع َعليمٌ الشَّْيطاُن َيِعدُُكُم اْلَفْقَر َو يَْأُمرُُكْم بِاْلَفْحشاِء َو 

يدسىت و فقر مى]  به هنگام انفاق مال با ارزش[شيطان، مشا را  چون خبل وخوددارى [ترساند، و مشا را به كار زشت  از 
  دهد؛ ىن رزق مىكند، و خدا مشا را از سوى خود وعده آمرزش و فزو  امر مى]  از زكات و صدقات
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______________________________  
  .سوره ناس 4، ذيل آيه 314/ 4: تفسري پرتوى از قرآن -)1(

  .268): 2(بقره  -)2(

  42: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .و خدا بسيار عطا كننده و داناست

حق در ما اثر نگذارد، و به اين معنا توجه هاى صحيح و استوار حضرت  هاى دروغ شيطان در برابر وعده سعى كنيم وعده
كاهد وىل در باطن امر، رمحت اهلى و جّنت ابدى جاى آن را  داشته باشيم كه انفاق اگر چه در ظاهر از مال ما مى

  .گريد مى

   مهزات شيطان

  

  .شيطان اين منبع شر و آلودگى به فرموده قرآن جميد داراى مهزات است -33

هاى پنهان و آشكار اين خباثت را دارند كه هر نوع  متام شيطان. ى دفع و حتريك با شّدت استمهزات مجع مهزه به معنا
  .وسوسه را در قلب بياندازند و انسان را از حق دور كنند

  :فرمايد مهزات به قدرى خطرناك است كه حضرت حق در قرآن جميد به رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله مى

  »1« »ِمْن َمهَزاِت الشَّياطنيِ  َو ُقْل َربِّ اُعوُذ ِبكَ 

  .آورم ها به تو پناه مى هاى شيطان از وسوسه! پروردگارا: و بگو

فرمايند از وساوس شيطان به حضرت رب پناه برب تكليف  آنگاه كه به رسول اسالم با آن مهه قوت و قدرت روحى مى
  .امثال ما ضعيفان روشن است

اوصاف و اعمال شيطان بود، امام عليه السالم در كمال خضوع و خشوع به  اى كه نشانگر با تّوجه به سى و سه آيه
  :دارد پيشگاه حضرت رب العزّه عرضه مى
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ها و  هاى باطل و وعده هاى شيطان رجيم و فريب هايش و از اعتماد به هوس برمي از وسوسه به تو پناه مى! خداوندا
گمراه كردن ما از طاعت تو، و ىب آبرو كردمنان به وسيله معصيت به   ها و دام هايش، و از اين كه در نويدها و فتنه انگيزى

   طمع

______________________________  
  .97): 23(مؤمنون  -)1(

  43: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

دهد بر ما گران يا اين كه چيزى كه پيش ما نيكو جلوه دهد در نظرمان نيكو آيد، و يا چيزى كه به ما ناپسند نشان . افتد
  .آيد

او را به وسيله عبادتت از ما بران، و با پايدارى و استقامت در حمّبتت او را سرافكنده ساز، و ميان ما و او حجاىب ! اهلى
  .قرار ده كه آن را ندرد، و سّد نريومندى كه آن را نشكافد

  :داند ّبت و عشق حق، رمحت اهليه و تقوا مىامام عليه السالم در فرازهاى اول دعا مغلوب شدن شيطان را در عبادت، حم

زماىن كه اوقات انسان به عبادات و فرائض فردى و خانوادگى و اجتماعى پر شود، و قلب مركز جوشش عشق حق گردد، 
و رمحت اهلى بني انسان و نفس اماره كه ابزار شيطان براى گمراه كردن انسان است ساتر و حجاب شود، و آدمى پشت 

  .اهلى قرار گريد، راه نفوذى براى شيطان جهت دسرتسى به انسان خنواهد ماندسّد تقواى 

  اى دليل راه گم شد راه من
 

  آه بر اين نفس شهوت خواه من

 نفس طغيان كرده از راه خدا
 

 جان و دل بنموده از جانان جدا

 قّوت از كف رفت و دستم بسته شد
 

 از گنه ياران روامن خسته شد

  كم كم مخوششعله عمرم شود  
 

  رود از سر مرا اين عقل و هوش مى
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  رهزن دين طرد حق ديو رجيم
 

ر من خوان محيم   ن كرده 

  كويكى آدم كه گريد دست من
 

  بازگرداند دوباره هست من

  شيث يا رب در كجا دارد مقام
 

  تا مرا از جام حق ريزد به كام

  اين چه طوفانست برخيزد ز روح
 

  جنامت كشىت نوح است نوحخود 

  هست ادريسم دليل راه عشق
 

  آيد زمن جزآه عشق برمنى

  گر دهد آن خضرم از آب حيات
 

  رهد روحم زگرداب ممات مى

  صاحلا بنگر مرا در درد و غم
 

  از روامن برطرف بنما امل

  

  44: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  آتشى افروخت دمشن سوى من
 

  اش بگداخت جان و روى من شعله

ا كجاست   اى خليل حق بشار
 

  اى كه دارويت به هر دردى شفاست

ر خدا از من شرر  سرد كن 
 

 تا از اين غم ديده برگرددخطر

  گر سخن با من بگويد آن كليم
 

  كند حقم عطا قلب سليم مى

  ام گريان چراست پري كنعان ديده
 

  كجاست  اين مهه غم بر دل و جان از

  اى گهر از ديدگامن شو روان
 

  تا دهى صيقل تو زنگ قلب و جان
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  يوسف اى بزم حمبت را تو مشع
 

  كن پريشان خاطر من را تو مجع

  اى دم عيسى روامن زنده كن
 

  ام جانا مرا پاينده كن مرده

  اى حبيب حق اميد من رسول
 

  اى حيات عامل اى سّر عقول

 صفااى سرافراز شبستان 
 

 اى گل باغ فضيلت از وفا

 شأن تو لوالك و آيات جميد
 

 واصف تو حضرت رب محيد

 رحم آخر بر دل زارم كنيد
 

 از جهالت باز بيدارم كنيد

  ام اين منم مسكني زره وامانده
 

  ام كاروان رفتست و من جا مانده

  

  )مؤلف(
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َختْـَرُه َو َولَِّنا َظْهَرُه َو  َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو اْشَغْلُه َعنَّا ِببَـْعِض َأْعَداِئَك َو اْعِصْمَنا ِمْنُه ِحبُْسِن رَِعايَِتَك َو اْكِفَنا اللَُّهمَّ » 4«[ 
ى ِمبِْثِل َضَاللَِتِه َو َزوِّْدنَا ِمَن اْلتـَّْقَوى ِضدَّ َغَوايَِتِه َو اْسُلْك ِبَنا اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو أَْمِتْعَنا ِمَن اْهلُدَ » 5«اْقَطْع َعنَّا ِإثـَْرُه 

َو َما  اللَُّهمَّ » 7«اللَُّهمَّ َال َجتَْعْل َلُه ِيف قـُُلوبَِنا َمْدَخًال َو َال تُوِطَننَّ َلُه ِفيَما َلَديـَْنا َمْنزًِال » 6«ِمَن التـَُّقى ِخَالَف َسِبيِلِه ِمَن الرََّدى 
ُه َلُه َو أَْيِقْظَنا َعْن ِسَنِة اْلَغْفَلِة بِالرُُّكوِن ِإلَْيِه  َسوََّل لََنا ِمْن بَاِطٍل فـََعرِّفْـَناُه َو ِإَذا َعرَّفْـتَـَناُه َفِقَناُه َو َبصِّْرنَا َما نَُكاِئُدهُ ِبِه َو َأهلِْْمَنا َما نُِعدُّ

  ] اللَُّهمَّ َو َأْشِرْب قـُُلوبـََنا ِإْنَكاَر َعَمِلِه َو اْلُطْف لََنا ِيف نـَْقِض ِحَيِلهِ » 8«ْيِه َو َأْحِسْن بِتَـْوِفيِقَك َعْونـََنا َعلَ 

بر حمّمد و آلش درود فرست، و شيطان را با سرگرم شدن به برخى دمشنانت از ما منصرف كن و ما را به رعايت ! خدايا
. ن و رويش را از ما برگردان، و رّد پايش را از ما قطع كننيكويت از او حفظ فرما، و از خيانت و نرينگش كفايت ك

ره! خدايا مند ساز، و ما  بر حمّمد و آلش درود فرست، و ما را از هدايىت كه در دوام و پابرجاىي مانند گمراهى او باشد، 
  .وا رهنمون باشراهى او، توشه تقوا كرامت فرما، و خالف راه هالكت بار او، ما را به مسري تق را در برابر ىب
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! خدايا. هاى ما راه وارد شدن قرار مده، و در شؤون زندگى ما براى او جايگاه اقامت فراهم نكن براى او در دل! خدايا
هاى  ا را به زمينهما را به آنچه كه از باطل در نظرمان بيارايد، آگاه ساز، و چون آگامهان كردى، از آن نگامهان دار و م

جوىي در برابر او بينا گردان، و آنچه را كه بايد عليه او آماده كنيم، به ما اهلام كن، و ما را از خواب غفلىت كه سبب   چاره
  .گرايش به اوست بيدار فرما، و يارى دادن ما را در جنگ با او، به توفيقت نيكوگردان

  .اش لطف فرما لش سرشار ساز، و به ما براى درهم شكسنت حيلههاى ما را از رّد كردن و انكار عم دل! خدايا

   عاقبت دوسىت با شيطان

  :دارد حضرت زين العابدين عليه السالم در مناجاتى به پيشگاه حضرت حق عرضه مى

، َو  احاَطْت َهواِجُسُه ِبَقْلىب، يُعاِضُد ِىلَ اْهلَوىاهلى اْشُكو اَلْيَك َعُدوا ُيِضلُّىن، َو َشْيطاناً يـُْغِويىن، َقْد َمَأل ِباْلِوْسواِس َصْدرى، َو 
نْيا، َو َحيُوُل بـَْيىن َو بـَْنيَ الطّاَعِة َو الزُّْلفى   »1« .يـَُزيُِّن ىل ُحبَّ الدُّ

ام را به  برد، سينه كشد، و شيطاىن كه مرا به گمراهى مى آورم از دمشىن كه مرا به ضاللت مى به تو شكايت مى! خداوندا
س پر كرده، و دمل را از صداهاى پنهانش در احاطه خود گرفته، هواى نفس را در اين راه براى به هالكت انداخنت وسوا

  .من به يارى گرفته، عشق به ماديات را در برابرم آرايش داده، و بني من و طاعت و سعادمت فاصله شده است

حق با اسلحه عبادت و حمبت و رمحت و تقوا يعىن اوصاف و اعمال شيطان و راه مبارزه با او و استعاذه به حضرت 
  .خويشنت دارى و پرهيز از گناه ميسر است

______________________________  
  .، مناجاة الشاكرين32، باب 143/ 91: حبار األنوار -)1(
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كسى كه در اين صحنه با عظمت حيات، و با بودن اين مهه وسايل سعادت و خوشبخىت، خود را از واليت حضرت رب 
و انبيا و امامان معصوم، به خاطر دو روز زود گذر دنيا و لذات و شهوات آن حمروم سازد، و سرپرسىت و هدايت آنان را 

البته تنها ماندن از خدا و انبيا و امامان و كثرت گناه، قهراً  قبول نكند، و به جاى آن زير چرت واليت شيطان برود كه
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انسان را در سايه شوم واليت و دوسىت شيطان برده و آدمى را مستحق عذاب شديد اهلى در قيامت خواهد كرد، و از نور 
وق خواهد عقل و عدل و اميان و آخرت و رمحت اهلى به ظلمت جهل و ظلم و ىب اعتقادى و ماديت و لعنت ابدى س

  .داد

  :در اين زمينه به دو آيه از آيات قرآن توجه كنيد

  »1« »ُكِتَب َعَلْيِه انَّهُ َمْن تـََوّالُه َفانَُّه ُيِضلُّهُ َويـَْهديِه اىل َعذاِب السَّعريِ 

كند، و  مىبر آن شيطان، الزم و مقّرر شده است كه هر كس كه او را به سرپرسىت و دوسىت خود گريد، حتماً او گمراهش 
  .منايد اش مى به آتش سوزنده راهنماىي

  »2« »اِلُدونَ َوالَّذيَن َكَفُروا اْولياُؤُهُم الطّاُغوُت ُخيْرُِجونـَُهْم ِمَن النُّوِر اَىل الظُُّلماِت اولِئَك اْصحاُب النّارُِهْم فيها خ

برند؛ آنان اهل  ها بريون مى وى تاريكىو كساىن كه كافر شدند، سرپرستان آنان طغيان گرانند كه آنان را از نور به س
  .اند اند و قطعاً در آن جا جاودانه آتش

  :فرمايد امري املؤمنني عليه السالم مى

   ُحبُّ النِّساِء َو ُهَو َسْيُف الشَّْيطاِن، َوُشْرُب اخلَْْمِر و ُهَو َفخُ : اْلِفَنتُ َثالثٌ 

______________________________  
  .4): 22(حج  -)1(

  .257): 2(بقره  -)2(

  48: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ْرَهِم َو ُهَو َسْهُم الشَّْيطانِ    »1« .الشَّْيطاِن، َو ُحبُّ الّديناِر َو الدِّ

. كند، و آن مششري شيطان است ران مى حد به زنان كه انسان را تبديل به حيوان شهوت عشق ىب: ها سه چيز است فتنه
و عشق مفرط به دينار ودرهم و طال و نقره كه انسان را برده و . و تله و تور و قفس شيطان استخوردن شراب كه دام 

  .بنده ثروت كند و آن تري شيطان به قلب و جان آدمى است
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  :از ابن عباس روايت شده

  »2« .ما خاَلَف اْلُقرآَن فـَُهَو ِمْن ُخطُواِت الشَّْيطانِ 

  .هاى شيطان به حساب بياوريد آن را از گامآنچه در زندگاىن خمالف قرآن جميد است 

  بندگى شيطان، خالف عهد انسان با خدا

نظام خلقت انسان كه نظام احسن تقوميى است، و عقل و شعور او، و اين مهه نعمت ظاهرى وباطىن كه از باب رمحت 
د به عهد تكويىن و حق به انسان عنايت شده، نشانگر اين حقيقت است كه انسان متعهد به عبادت حق است، متعه

  .متعهد به عهد تشريعى

پس اگر عبادت حضرت حق را رها كند و در گردونه عبادت و پريوى شيطان قرار گريد، خالف عهد تكوين و تشريع 
  !!منوده، و به خيانت بزرگى دست زده است

  .شود سان مىآيد، و در عبادت شيطان شقاوت ابدى نصيب ان در عبادت خدا سعادت دنيا و آخرت به دست مى

شت ابد و كرامت و شخصيت به انسان    در عبادت خدا، خشنودى حق و 

______________________________  
  .91، حديث 113/ 1: ؛ اخلصال4، حديث 15، باب 107/ 2: حبار األنوار -)1(

  .168/ 1: ؛ فتح القدير167/ 1، :الدر املنثور -)2(
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يدسىت  ها از دست مى شود، و در اطاعت از شيطان متام خدا داده اضافه مى رود، و جز فقر و بدخبىت و تريه روزى و 
  .ماند چيزى در بساط حيات باقى منى

دهد و به آنان اين  خداوند بزرگ در روز قيامت بندگان و بردگان و مطيعان شيطان را مورد سرزنش و مالمت قرار مى
يب    :زند سخت مىچنني 
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  »1« »اَملْ اْعَهْد اَلْيُكْم يا َبىن آَدَم اْن التـَْعُبُدوا الشَّْيطاَن انَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمبنيٌ * َو اْمتاُزوا اْليَـْوَم ايـَُّها اْلُمْجرُِمونَ 

نكردم كه شيطان را آيا به مشا سفارش ! اى فرزندان آدم.* جدا شويد]  از صف نيكان[امروز ! اى گناهكاران:] ندا آيد[و 
  ترديد دمشن آشكارى براى مشاست؟ مپرستيد كه او ىب

  :در تفسري منونه آمده است

جدا شويد امروز اى گنهكاران، مشا بوديد كه در دنيا خود را در صفوف مؤمنان جا زده بوديد و گاه به رنگ آنان در «
ا جدا سازيد، و در چهره اصلى خود كرديد، امروز صفو  آمديد، و از حيثيت و اعتبارشان استفاده مى مى ف خود را از آ

  .ظاهر شويد

  .آيا با مشا عهد نكردم اى فرزندان آدم كه شيطان را پرستش و اطاعت مكنيد كه او دمشن آشكار مشاست

  .اين عهد و پيمان اهلى از طرق خمتلف از انسان گرفته شده و بارها اين معىن را به او گوشزد كرده است

ا شد  خنست آن روز   :كه فرزندان آدم در زمني نشو و منا كردند، اين خطاب به آ

ا َسْواِِما انَُّه َيريُكْم ُهَو َو َقبيُلهُ ِمْن يا َبىن آَدَم اليـَْفِتنَـنَُّكُم الشَّْيطاُن َكما اْخرََج ابـََوْيُكْم ِمَن اْجلَنَِّة يـَْنزُِع َعنـُْهما ِلباَسُهما ِلُريِيـَُهم
  ُهْم انّا َجَعْلناَحْيُث التـََرْونَـ 

______________________________  
  .60/ -59): 36(يس  -)1(
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  »1« »الشَّياطَني اْولياَء ِللَّذيَن اليـُْؤِمُنونَ 

شت بريون كرد، ]  با فريبكاريش[شيطان، مشا را نفريبد چنانكه پدر و مادرتان را ! اى فرزندان آدم لباسشان را از از 
بينيد  اش مشا را از آن جا كه مشا آنان را منى كشيد تا شرمگاهشان را به آنان بنماياند، او و دار و دسته اندامشان بر مى

  .آورند بينند، ما شياطني را سرپرست و ياران كساىن قرار دادمي كه اميان منى مى

  :د، چنانكه فرموده استسپس مهني اخطار به طور مكرر بر زبان رسوالن اهلى جارى ش
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نَُّكُم الشَّْيطاُن انَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمبنيٌ    »2« »َو الَيُصدَّ

  .ترديد او براى مشا دمشىن آشكار است باز ندارد، ىب]  از راه راست[و شيطان مشا را 

  :در سوره بقره است

  »3« »َو التـَتَِّبُعوا ُخُطواِت الشَّْيطاِن انَّهُ َلُكْم َعُدوٌّ ُمبنيٌ 

  .هاى شيطان پريوى نكنيد؛ زيرا او نسبت به مشا دمشىن آشكار است و از گام

از سوى ديگر اين پيمان در عامل تكوين به زبان اعطاى عقل به انسان نيز گرفته شده است، چرا كه داليل عقلى به روشىن  
شت بريون  دهد انسان نبايد فرمان كسى را اطاعت كند كه از روز خنست كمر به دمشىن ا گواهى مى و بسته، او را از 

  .كرده و سوگند به اغواى فرزندانش خورده است

   ها بر توحيد، و احنصار اطاعت براى و ديگر با سرشت و فطرت اهلى مهه انسان

______________________________  
  .27): 7(اعراف  -)1(

  .62): 43(زخرف  -)2(

  .168): 2(بقره  -)3(

  51: ، ص8 ، جتفسري و شرح صحيفه سجاديه

ذات پاك پروردگار، نيز اين پيمان از انسان گرفته شده است، و به اين ترتيب نه با يك زبان كه با چندين زبان اين توصيه 
  .اهلى حتقق يافته و اين عهد و پيمان سرنوشت ساز امضا شده است

آيد،  به معىن اطاعت است؛ زيرا عبادت مهيشه به معىن پرستش و ركوع و سجود منى  ال تـَْعُبُدوا الشَّْيطانَ   عبادت در مجله
  .هاى آن مهان اطاعت كردن است بلكه يكى از صورت

  :فرعون و اطرافيان بعد از مبعوث شدن موسى و هارون گفتند
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  »1« »انـُْؤِمُن لَِبَشَرْيِن ِمْثِلنا َو قـَْوُمُهما َلنا عاِبُدونَ 

  آن دو بردگان ما هستند؟]  و قبيله[مانند خودمان هستند اميان بياورمي در حاىل كه قوم  آيا به دو بشرى كه

  :و در سوره توبه آمده است

َه ِإالَّ ُهَو ُسْبحَنُه َعمَّا اهلاً واِحداً آلَّ ِإل اختََُّذوا اْحباَرُهَم َو ُرْهبانـَُهْم اْرباباً ِمْن ُدوِن الّلِه َو اْلَمسيَح اْبَن َمْرَميَ َو ما اِمُروا اّال ِليَـْعُبُدوا
  »2« »ُيْشرُِكونَ 

آنان دانشمندان و راهبانشان و مسيح پسر مرمي را به جاى خدا به خداىي گرفتند؛ در حاىل كه مأمور نبودند مگر اين كه 
  .دهند معبود يگانه را كه هيچ معبودى جز او نيست بپرستند؛ منزّه و پاك است از آنچه شريك او قرار مى

  :امام باقر و امام صادق عليهما السالم در ذيل اين آيه آمده استاز 

ُموا َعَلْيِهْم َحالًال فـََعَبُدوُهْم ِمْن اما َو الّلِه ما َدَعْوُهْم اىل ِعباَدِة انـُْفِسِهْم، َوَلْوَدَعْوُهْم ما اجابُوُهْم َولِكْن اَحلُّوا َهلُْم َحراماً َو َحرَّ 
  »3« .َحْيُث الَيْشُعُرونَ 

______________________________  
  .47): 23(مؤمنون  -)1(

  .31): 9(توبه  -)2(

  .33382، حديث 10، باب 124/ 27: ؛ وسائل الشيعة1؛ حديث 53/ 1: الكاىف -)3(

  52: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

كردند  ردند، و اگر دعوت مىبه خدا سوگند دانشمندان و راهبان، مّلت يهود و نصارى را به عبادت خويشنت دعوت نك
ا حرامى را براى ايشان حالل و حالىل را حرام كردند، و  هرگز يهود و نصارى دعوتشان را اجابت منى منودند، وىل آ

اپذيرا شدند و به اين ترتيب بدون توجه آنان را پرستش كردند   .آ

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى
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  »1« .ِة الّلِه فـََقْد َعَبَدهُ َمْن اطاَع َرُجًال ىف َمْعِصيَ 

  .كسى كه انساىن را در معصيت پروردگار اطاعت كند اورا پرستش كرده است

  :و در حديث ديگرى از امام باقر عليه السالم است

َن النّاِطُق يـَُؤدِّى َعِن الشَّْيطاِن فـََقْد اىل ناِطٍق فـََقْد َعَبَدُه، فَاْن كاَن النّاِطُق يـَُؤدِّى َعِن الّلِه فـََقْد َعَبَد الّلَه، َو اْن كا  َمْن اْصغى
  »2« .َعَبَد الشَّْيطانَ 

گويد پرستش  كسى كه به سخن گوئى گوش فرا دهد و سخنش را بپذيرد اورا پرستش كرده، اگر ناطق حكم خدا را مى
  »3« ».گويد پرستش شيطان كرده است خدا كرده، و اگر از طرف شيطان سخن مى

   در كالم امام على عليه السالم عبادت كنندگان شيطان

  :فرمايد موالى متقيان امريمؤمنان على عليه السالم درباره پريوان و عبادت كنندگان شيطان مى

______________________________  
  .33389، حديث 10، باب 127/ 27: ؛ وسائل الشيعة8، حديث 398/ 2: الكاىف -)1(

  .22645، حديث 101، باب 317/ 17: الشيعة ؛ وسائل24، حديث 434/ 6: الكاىف -)2(

  .سوره يس 60و  59، ذيل آيه 426 -423/ 18: تفسري منونه -)3(

  53: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

َدرََج ىف ُحُجورِِهْم، فـََنَظَر ِباْعيُِنِهْم، و اختََُّذوا الشَّْيطاَن ِالْمرِِهْم ِمالكاً، َواختَََّذُهْم َلُه اْشراكاً، َفباَض َو فـَرََّخ ِىف ُصُدورِِهْم، و َدبَّ َو 
 .طانِِه، َو َنَطَق بِاْلباِطِل َعلى ِلسانِهِ َنَطَق بِاْلِسَنِتِهْم، فـَرَِكَب ُِِم الزََّلَل، َو َزيََّن َهلُُم اخلََْطَل، ِفْعَل َمْن َقْد َشرَِكُه الشَّْيطاُن ىف ُسلْ 

»1«  

گرفتند، او هم از آنان به عنوان دام استفاده كرده، در درونشان النه كرد، و در   شيطان را مالك و پشتوانه زندگى خود
ها  دامنشان پرورش يافت، چشمشان در ديدْن چشم شيطان، و زبانشان در گفْنت زبان شيطان شد، بر مركب لغزش
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ا شريك سلطنت خود قرار سوارشان كرد، و امور فاسد را در ديدگانشان جلوه داد، كارشان كار كسى است كه شيطان او ر 
  .داده و با زبان او به ياوه سراىي برخاسته است

  :فرمايد و نيز مى

  »2« .ْنهاتـَْهُجَم َمِنيَُّتُه َعَلْيِه اْغَفَل ما َيُكوُن عَ   َو الشَّْيطاُن ُموَكٌَّل ِبِه، يـَُزيُِّن َلُه اْلَمْعِصَيَة لِيَـرَْكَبها، َو ُميَنِّيِه التـَّْوَبَة لُِيَسوَِّفها، َحّىت 

آرايد تا مرتكب آن شود، و توبه را به صورت آرزو براى آينده جلوه  شيطان موكل آدمى است كه معصيتش را در نظرش مى
  .تر از هر چيز باشد دهد تا آن را به تأخري افكند، تا مرگ بر آدمى بتازد زماىن كه نسبت به آن غافل مى

  :فرمايد در فرازى ديگر مى

ْلِفتـَْنَة، َفاْصِدُفوا َعْن نـََزغاِتِه ُيَسىنَّ َلُكْم ُطرَُقُة، َو يُرِيُد اْن َحيُلَّ ديَنُكْم ُعْقَدًة ُعْقَدًة، َو يـُْعِطَيُكْم بِاجلَْماَعِة، َوبِاْلُفْرَقِة اانَّ الشَّْيطاَن 
  »3« .ِسُكمْ َو نـََفثاتِِه، َو اقْـبَـُلوا النَّصيَحَة ِممَّْن اْهداها اَلْيُكْم، َو اْعِقُلوها َعلى انـْفُ 

______________________________  
  .7خطبه : ج البالغه -)1(

  .63خطبه : ج البالغه -)2(

  .120خطبه : ج البالغه -)3(

  54: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

باز كند، و به هاى حمكم دينتان را از پى هم  خواهد گره كند، و مى بدون شك شيطان راههاى خود را براى مشا مهوار مى
جاى اتفاق، پراكندگى اجياد منايد، و از پراكندگى فتنه به پا كند، از وساوس و افساد او روى بگردانيد، و از آنان كه پند 

  .دهند پذيرش داشته باشيد، و آن را حمكم بر خود ببنديد و خريخواهى به مشا هديه مى

   شيطان، دمشن قسم خورده انسان
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عت حق نسبت به سجده آدم سرپيچى كرد، و مورد غضب و لعنت و رجم حضرت رّب قرار  او پس از آن كه از اطا
گفت در پيشگاه خداوند از باب جلبازى با خدا و حسادت نسبت به آدم و فرزندانش قسم ياد كرد كه تا روز قيامت به  

  .ها به جز خملصني از عباد خدا اقدام كند گمراه كردن انسان

از قسم خوردن شيطان براى گمراه كردن فرزندان آدم ياد  »1«  اف و حجر و اسرا و صخداوند در آيات سوره اعر 
  :تر، است توجه كنيد در اين زمينه به آيه شريفه سوره اعراف كه از آيات ديگر مفصل: كند مى

ْنيِ اْيِديِهْم َو ِمْن َخْلِفِهْم َو َعْن اْمياِِْم َو َعْن َمشائِِلِهْم َو ُمثَّ آلتِيَـنـَُّهْم ِمْن بَـ * قاَل َفِبما اْغَويـَْتىن َال قْـُعَدنَّ َهلُْم ِصراَطَك اْلُمْسَتقيمَ 
  »2« »الجتَُِد اْكثـََرُهْم شاِكرينَ 

كه رهروانش را به سعادت ابدى [به سبب اين كه مرا به برياهه و گمراهى انداخىت، يقيناً بر سر راه راست تو : گفت
   در كمني آنان خواهم] رساند مى

______________________________  
  .82): 38(؛ ص 62): 17(؛ اسرا 39): 15(؛ حجر 17 -16): 7(اعراف  -)1(

  .17 -16): 7(اعراف  -)2(

  55: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

 تا جاىي آنان را دچار[تازم و  سپس از پيش رو و پشت سر و از طرف راست و از جانب چپشان بر آنان مى.* نشست
  .گزار خنواهى يافت بيشرتشان را سپاس]  كنم كه وسوسه و اغواگرى مى

ايت است نسبت داد و  او در ابتداى كالمش با كمال وقاحت و ىب شرمى، گمراهى خود را به حضرت حق كه رمحت ىب
  .در اين زمينه مرتكب جنايت شد

  :فرمايد حضرت باقر عليه السالم در ذيل اين آيه مى

   َآلتِينـَُّهْم ِمْن بـَْنيِ اْيِديِهمْ ُمثَّ 

  اَهوُِّن َعَلْيِهْم اْمَر اْآلِخَرِة،: َمْعناهُ 
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   َو ِمْن َخْلِفِهمْ 

ا َعِن اْحلُقوِق لَِتْبقى   ِلَوَرثَِتِهْم،  آُمُرُهْم ِجبَْمِع اْالْمواِل َو اْلُبْخِل ِ

مْ     َو َعْن اْمياِ

بـَْهِة،اْفِسُد َعَلْيِهْم اْمَر ديِنِهْم    بَِتزيِني الضَّالَلِة َو َحتْسِني الشُّ

   َو َعْن َمشائِِلِهمْ 

ِمْ    »1« .ِبَتْحبيِب اللَّّذاِت اَلْيِهْم َو تـَْغِليِب الشََّهواِت َعلى قـُُلِو

منظور از آمدن شيطان به سراغ انسان از پيش رو ساده جلوه دادن آخرت در نظر آدمى است، تا جائى كه براى آبادى 
  .آخرت كارى اجنام ندهدعامل 

و منظور از پشت سر اين است كه آنان را به مجع آورى مال و ثروت و خبل ورزى از پرداخت حقوق واجب و باقى  
  .دهم گذاردن درهم و دينار براى ورثه سوق مى

امور و مقصود از طرف راست، ضايع كردن امور معنوى است به وسيله اجياد شك و ترديد و شبهات، و آرايش دادن 
  .و طرف چپ جلوه دادن لّذات مادى و شهوات در برابر انسان است. ضاللت و گمراهى در نظر اوالد آدم است

هاى اهلى به دست او، در مسري غلط قرار گريد، و از دايره  اى شود كه متام نعمت با اين چهار برنامه وضع انسان به گونه
  .ترين خصلت است خارج گردد شكر كه عاىل

  .ه دور، اميان ضعيف، دمشن بسيار، عمل اندك، اخالق فاسد، قلب رجنور، سينه تنگ، دست خاىل استرا! اهلى

______________________________  
  .3، باب 152/ 60: سوره اعراف؛ حبار األنوار 17، ذيل آيه 228/ 4: جممع البيان ىف تفسري القرآن -)1(

  56: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .اگر لطف و عنايت و كرم و رمحتت دست ما را نگريد، به چاه هالكت درافتيم !اهلى



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

 

  .با قدرتت دمشن را از ما بران، دست ما را به دامن رضا و خشنودى خود رسان! اهلى

  اهلى ده اثر بر اشك و آهم
 

  تو باش اندر مهه حاىل پناهم

  مهيا ساز اسباب جنامت
 

  ده از مهر على بر كف برامت

  دستم از اين شاخ واليت مرب
 

  به توحيدم ده آن سان استقامت

  كه اصل و فرع و خنل و برگ و بارم
 

  يك آيد در نظر از صد هزارم

  مرا در بندگى ثابت قدم كن
 

  كرميا از كرم بر ما كرم كن

  

اين واليت مساوى با خسران در هر صورت مواظب باشيم ابليس و جنود او بر ما واليت و حكومت پيدا نكنند كه قبول 
  .ناپذير است و زيان و ضرر جربان

  »1« »َو َمْن يـَتَِّخِذ الشَّْيطاَن َولِّياً ِمْن ُدوِن الّلِه فـََقْد َخِسَر ُخْسراناً ُمبيناً 

  .و هر كس شيطان را به جاى خدا سرپرست ويار خود گريد، مسلماً به زيان آشكارى دچار شده است

   ادق عليه السالمشيطان در كالم امام ص

  

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

نَـُهُم احلََْسَد َو اْلبَـْغَى فَانـَُّهما يـَْعِدالِن ِعْنَد الّلِه الشِّْركَ : يـَُقوُل ابِْليُس ِجلُُنوِدهِ    »2« .اْلُقوا بـَيـْ

______________________________  
  .119): 4(نساء  -)1(

  .20914، حديث 74، باب 38/ 16: ؛ وسائل الشيعة17، حديث 70 ، باب278/ 72: حبار األنوار -)2(
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  57: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

گويد مردم را دچار حسد و جتاوز كنيد كه بار سنگني اين دو گناه در نزد خداوند مساوى شرك  ابليس به لشگرش مى
  .است

  :و نيز از حضرت صادق عليه السالم روايت شده كه فرمود

َمِن اْعَتَصَم ِبالّلِه َعْن نِيٍَّة صاِدَقٍة َو اتََّكَل َعَلْيِه ِىف َمجيِع اُمورِِه، : َمخَْسةٌ لِْيَس ىل فيِهنَّ حيَلٌة َو ساِئُر الّناِس ِىف قـَْبَضىت: اْبليسُ قاَل 
ارِِه، َو َمْن َرِضَى ِالخِيه اْلُمْؤِمِن ما يـَرْ  َ ُتصيَبُه، َو   ضاُه ِلنَـْفِسِه، َو َمْن َملْ َجيْزَْع َعَلى اْلُمصيَبِة َحّىت َوَمْن َكثـَُر َتْسبيُحُه ِىف لَْيِلِه َو 

  »1« .َمْن َرِضَى ِمبا َقَسَم الّلُه َلُه َو َملْ يـَْهَتمَّ ِلِرْزِقهِ 

ا برامي چاره نيست؛ زيرا آن پنج چيز حصن حمكم اهلى است كه هر كس در آن است : شيطان گويد پنج كس اند كه در آ
  .دسرتسى ندارم، و ديگر مردم در سايه واليت و حكومت منند به او

كسى كه با نيىت راستني به خدا متوسل شود و در متام امورش به جناب او تكيه كند، كسى كه تسبيحش در شب و روز 
ند، دهد براى برادر مؤمنش رضايت دهد، و هر كه در مصيبت جزع نك فراوان باشد، و آن كه آنچه براى خود رضايت مى

  .و آن كه به داده خدا در روزى خشنود باشد، و براى به دست آوردن آن خودكشى نكند

  :فرمايد حضرت صادق عليه السالم مى

  :بـَيـَْنما ُموَسى ْبُن ِعْمراَن جاِلٌس اْذ اقْـَبَل ابْليُس، قاَل َلُه ُموسى عليه السالم

ْنِب الَّذى اذا اْذنـََبُه اْبُن آَدَم   .اذا اْعَجَبْتُه نـَْفُسُه، َو اْسَتْكثـََر َعَمَلُه، َو َصُغَر ىف َعْيِنِه َذنـُْبهُ : اسَتْحَوْذَت َعَلْيِه، َفقالَفاْخِربىن بِالذَّ
»2«  

______________________________  
  .37، حديث 285/ 1: ؛ اخلصال32، حديث 38، باب 378/ 66: حبار األنوار -)1(

  .197، حديث 21، باب 137/ 1: ؛ مستدرك الوسائل28ديث ، ح117، باب 317/ 69: حبار األنوار -)2(
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شود به او  مرا آگاه كن از گناهى كه وقىت انسان مرتكب مى: موسى نشسته بود، ابليس نزد او آمد، موسى به او فرمود
  .را زياد ببيند، و گناه در نظرش كوچك آيد وقىت دچار خود بزرگ بيىن شود، و عمل نيكش: گردى، پاسخ داد چريه مى

طلبد، به مهني خاطر در هر فصلى به   آثار واليت شيطان آن قدر زياد است كه مشردن و توضيحش كتاب مستقلى مى
  .كنم، تا عربتى براى جامعه جهاىن باشد اى ناچيز از جنايات او اشاره مى گوشه

   شيطان در دادگاه اهلى با پريوانش

اندازند، و خود را در پيشگاه حق معذور  كنند در قيامت متام گناهان خود را به گردن شيطان مى صّور مىكساىن كه ت
پذيرد، تصّور باطل و ىب جائى دارند، چرا كه براى شيطان در برابر اراده و  دهند، و خداوند هم عذر آنان را مى نشان مى

اند با شيطان خمالفت كند و نسبت به او كفر بورزد، و او در تو  اختيار انسان تسّلطى نيست، انسان با كمال قدرت مى
كشد و عذر آنان را در پيشگاه حق، عذرى باطل و پوچ  دادگاه عدل اهلى مهني معنا را به رخ گناهكاران و عاصيان مى

  .مناياند مى

َو َوَعْدُتُكْم َفاْخَلْفُتُكْم َو ما كاَن ىل َعَلْيُكْم ِمْن ُسْلطاٍن اّال اْن َو قاَل الشَّْيطاُن َلّما ُقِضَى اْألَْمُر انَّ الّلَه َوَعَد ُكْم َوْعَد احلَْقِّ 
ّىن َكَفْرُت ِمبا اْشرَْكُتُموِن ِمْن قـَْبُل انَّ َدَعْوُتُكْم َفاْسَتَجْبُتْم ِىل َفال تـَُلوُموِىن َو لُوُموا انـُْفَسُكْم ما انَا ِمبُْصرِِخُكْم َو ما أنـُْتْم ِمبُْصرِِخىَّ ا

  »1« »لظّاِلمَني َهلُْم َعذاٌب اليمٌ ا

   به[پايان يافته ]  حماسبه بندگان[هنگامى كه كار ]  در قيامت[و شيطان 

______________________________  
  .22): 14(ابراهيم  -)1(
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به مشا وعده حق داد، و من به ]  گان، پاداش و عذابنسبت به برپاىي قيامت، حساب بند [يقيناً خدا : گويد مى]  پريوانش
ام نسبت  در وعده]  من[و ]  بينيد كه وعده خدا حتّقق يافت كه آنچه خدا وعده داده، دروغ است، وىل مى[مشا وعده دادم 

و مشا هم ]  پايه به دعوتى دروغ و ىب[به مشا وفا نكردم، مرا بر مشا هيچ غلبه و تسّلطى نبود، فقط مشا را دعوت كردم 
پذيرفتيد، پس سرزنشم نكنيد، بلكه خود را سرزنش كنيد، نه من فريادرس مشامي، و نه مشا ] بدون انديشه و دقت دعومت را[
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چون اطاعت خدا  كه اطاعت از من را هم[ورزى مشا كه در دنيا درباره من داشتيد  ترديد من نسبت به شرك فريادرس من، ىب
  .؛ يقيناً براى ستمكاران عذاىب دردناك استبيزار و منكرم] قرار داديد

اندازند و او را  شيطان دردادگاه اهلى به اين ترتيب پاسخ دندان شكىن به مهه كساىن كه گناهان خويش را به گردن او مى
براى دهد، و اين طرز منطق عوامانه را كه گروهى از گنهكاران  فرستند مى مشرند و به او لعنت مى عامل احنرافات خود مى
  .كوبد تربئه خويش دارند، مى

شود براى شيطان نسبت به اراده و اختيار انسان تسّلطى نيست، در هنگامى كه گرفتار دعوت  از آيه شريفه استفاده مى
شيطان شديد با پناه بردن به خدا و ياد قيامت، و قرار گرفنت در عبادت و عمل صاحل و كار خري، با او مقابله كنيد كه 

  .گ و جهاد اكرب، حضرت حق پشتيبان مشاست، و پريوزى مشا بر اين دمشن نابكار حتمى استدر اين جن

ٍء اْن انـُْتْم فـََعْلُتُموُه تَباَعَد الّشْيطاُن َعْنُكْم َكما َتباَعَد اْلَمْشِرُق  اال اْخِربُُكْم ِبَشىْ : َعِن النَِّىبِّ صلى اهللا عليه و آله قاَل ِالْصحاِبهِ 
ْغِربِ 

َ
   الصَّْوُم ُيَسوُِّد َوْجَهُه، َو الصََّدَقُة َتْكِسُر َظْهرَُه، َو احلُْبُّ ِىف الّلِه َو اْلُمواَزَرُة َعَلى: قالَ . بَلى: ؟ قاُلواِمَن امل
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  »1« .اْلَعَمِل الّصاِلِح يـَْقَطعاِن داِبرَه، َوْاِالْسِتْغفاُر يـَْقَطُع َوتيَنهُ 

مشا را خرب ندهم به چيزى كه اگر اجنام دهيد شيطان ازمشا فاصله : خدا صلى اهللا عليه و آله به يارانش فرمودرسول 
شكند، دوسىت  كند، صدقه پشتش را مى روزه رويش را سياه مى: چرا فرمود: گريد، چون فاصله مشرق از مغرب؟ گفتند مى

  .زند ايد، و استغفار از گناه رگش را مىمن اش را قطع مى براى خدا و مهدسىت با عمل صاحل ريشه

هاى اهلى، و عمل به دستورهاى انبيا، و پريوى از آل حمّمد صلوات اللَّه عليهم، و حركت در صراط مستقيم،  اجراى برنامه
  .باعث شكست قطعى شيطان، در زمان محله و هجوم به انسان است

  .عامل پريوزى اين دمشن خطرناك بر انسان استپرواىي در گناه  و افتادن در شهوات و لذات حرام، و ىب

  :فرمايد حضرت صادق عليه السالم در تفسري آيه شريفه زير مى

  »2« »َوشارِْكُهْم ِىف اْالْمواِل َواْالْوالِد َو ِعْدُهمْ 
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و به آنان در اوالد شريك شو، ] از طريق وسوسه كردنشان به زنا[در اموال و ]  از راه سوق دادنشان به حرام[و با آنان 
شت و دوزخ خربى نيست[بده ]  دروغ[وعده    ]. كه از قيامت، حسابرسى، 

َشْيطاٍن، َو َمِن اْغتاَب اخاُه  َمْن َملْ يُباِل ما قاَل َو ما قيَل فيِه فـَُهَو ِشْرُك َشْيطاٍن، َو َمْن َملْ يُباِل اْن َيراُه الّناُس ُمسيئاً فـَُهَو ِشْركُ 
  تِرَةٍ  اْلُمْؤِمَن ِمْن َغْريِ 

____________________________________________________________  
ذيب االحكام39، حديث 38، باب 380/ 66: حبار األنوار -)1(   .6، حديث 46، باب 191/ 4: ؛ 

  .64): 17(اسراء  -)2(
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نَـُهما فـَُهَو ِشْرُك َشْيطاٍن، َو َمْن    »1« .ُشِغَف ِمبََحبَِّة احلَْراِم َو َشْهَوِة الزِّنا فـَُهَو ِشْرُك َشيطانٍ بـَيـْ

كسى كه باك ندارد، مردم او را بدكار . گويند، شريك شيطان است اش چه مى گويد و درباره كسى كه باك ندارد چه مى
برادر مؤمنش غيبت كند، ببينند، شريك شيطان است و كسى كه بدون عذر شرعى و خصومت فقهى و جدائى جماز، از 

  .و آن كه دل به حمبت حرام و لذت زنا داده، شريك شيطان است

ها، و شوق عبادت و ذوق اطاعت، و آراستگى به حسنات باعث جلب رمحت حق و كمك حضرت رّب  ميل به خوىب
يك شدن او در زندگى العزّه به انسان، و شوق به حرام و ذوق به معصيت، و آلودگى به رذايل، عّلت سلطه شيطان و شر 

  .انسان است

توانيم با روى آوردن به خدا از طريق اميان و اخالق و عمل صاحل او را كه دمشىن آشكار است از خود برانيم و از  ما مى
  .شّرش در دنيا و آخرت راحت شومي

  صفت هاىي كه در انسان ضرور است
 

  بدين سان در بروز و در ظهور است

  توّكلمحّيت، بّرو جتريد و 
 

  ورع، استار سر عفو و حتّمل

  وقار و كسر نفس و حلم و شفقت
 

  سخا و عدل باصمت است و مهت
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 مروت، شكر و حزم و حسن گفتار
 

 سياست با مكافاتست هشدار

  ادب، انصاف و اخالص و امانت
 

  رضا صدق و فنا صرب و صداقت

 سهولت آدميت مهر و تقوا
 

 توّال ثبات و جّد و جهد است و 

  تواضع، علم و حكمت با شهامت
 

  صله ارحام آنگه دان قناعت

 علو مهتت گر رهرب آيد
 

 عبادت با كرامت مهسر آيد

 نباشد گر بدين اوصاف مهسر
 

 نه انسان بل زحيوانست كمرت

______________________________  
؛ 66، حديث 137، باب 356/ 70: حبار األنوارسوره اسراء؛  17، ذيل آيه 183/ 3: تفسري نور الثقلني -)1(

  .40، حديث 216/ 1: اخلصال
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   نظر عرفاىن به مسئله شيطان

ره« وىل . باشد، آفريده خدا و خري و رمحت است اى از هسىت دارد، و جنبه وجودى براى او مى آنچه در نظام آفرينش 
نظري زشىت و نازيباىي جنبه فقدان و عدمى و كمبود و نارساىي داشته كه نتوانسته فيض را از اللَّه هر چه نقص است 

  .دريافت كند

  .ها به خدا برمنى گردد، چون جنبه هسىت و وجودى ندارد يك اصل است كه اين قبيل نقص

ت، كار او كه براى آن كار شيطان در جهان آفرينش يك موجود است، و وجود او در كل نظام هسىت خري و رمحت اس
  .آفريده شده است خري و رمحت است، چنانكه وجود فرشته در نظام خلقت خري و رمحت است
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كار شيطان جز وسوسه و دعوت به بدى نيست، وىل وسوسه و دعوت به بدى براى انساىن كه بايد با نربد در جهاد اكرب 
  .پريوز شود، خري و رمحت است

بود، فقط و فقط راه صواب بود كه در آن  بود، اگر وسوسه به گناه منى ود، اگر دعوت به گناه منىب اگر گناه در عامل منى
اى اجياد شود تا انسان ميان  صورت ارج و ارزشى نبود، قهراً اطاعت هم نبود؛ زيرا اطاعت براى آن است كه داعى و انگيزه

  .راه صواب و گناه، راه معيىن را طى كند

ا كه به گناه راه ندارند،  شد و راه خالف بسته باشد جائى براى تكليف و دين باقى منىاگر راه يك طرفه با ماند، لذا آ
ا تكاليفى از قبيل دين، رسالت، شريعت و مانند آن نيست   .براى آ

  .شود ها تكليف نيست، رسالت و دستورالعملى نيست كه با قوانني شرعى و اعتبار شرعى و امر اعتبارى تنظيم براى فرشته

چون انسان كمالش از راه افعال اختيارى اوست، و فعل اختيارى نيز دو بعدى است، يعىن هم راه بدى دارد، و هم راه 
   خوىب، به عبارت ديگر راه راست و برياهه
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  .آفرينش بركت استكند وجودش در نظام  دارد، آن عاملى كه در انسان اجياد وسوسه و احنراف مى

  .كند شيطان جز در حّد دعوت مسىت ندارد، در مقابل شيطان فطرت و عقل، انسان را به فضيلت دعوت مى

  .اند كه آن فطرت را شكوفا و آن عقل را كامل كنند براى تكميل اين دعوت، انبياىي هم مبعوث شده

  .سود و زياِن انسان را روشن و راه و چاه را براى او مقرر سازند

اين انسان در بني دو راه قرار گرفته، و دو عامل او را به سري در اين دو راه كه يكى راه راست و يكى برياهه است دعوت 
  .كند، و اوست كه در بني اين دو راه ايستاده و مسؤول است مى

قل، نداى فطرت، رهربى گريد، اگر او حرف ع كنند، و عقل هم رهربى او را برعهده مى در اين جا انبيا او را هدايت مى
هاى زودگذر را رها كرد و در مسري فضيلت افتاد و قدم برداشت، گذشته از  دل و پياِم پيام آوران اهلى را شنيد، آن لذت

شود، بعالوه الطاف اهلى نيز نصيبش خواهد شد، يعىن براى او  آن كه پاداش اهلى در جهان حساب و قيامت نصيبش مى
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رت مى اهم مىامكانات سعادت بيشرت فر  رت احساس مى شود، لذت وارستگى را  كند و  چشد، عالقه به كمال را 
  ...شود و  دلبستگى به تقوا در او بيشرت مى

وىل اگر با سوء اختياِر خود، نه به نداى دل و فطرت از درون جواب دهد، و نه به پيام انبيا از بريون اعتنا كند، نه 
ه شتابزده به دنبال شهوت يا غضب برياهه رود، تا آن جا كه زمان مهلت است او بينديشد كه مصلحت در چيست، بلك

كنند تا بيشرت در  دهند، تا جاىي كه ديگر قابل الطاف اهلى نباشد، در اين صورت شيطان را بر او مسّلط مى را مهلت مى
  .بد بنمايد و مانند آنها را براى او  ها را براى او زيبا جلوه دهد، و خوىب او اجياد وسوسه كند، زشىت

  64: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

كند، بلكه مهه را هدايت فرموده است، اين  اين گمراهى كيفرى است و خداى متعال كسى را در ابتدا گمراه نكرده و منى
اداش، هدايت هدايت، هدايت ابتداىي است، اگر كسى به راه فضيلت بيايد، گذشته از آن هدايت ابتدائى به عنوان پ

نصيب مباند خداى متعال او را گمراه  شود، وىل اگر كسى با اراده به برياهه برود و از الطاف اهلى ىب ثانوى نصيبش مى
  .كند مى

  »1« »َو ما ُيِضلُّ ِبِه االَّ اْلفاِسقنيَ 

  .كند و جز فاسقان را به آن گمراه منى

نه به آن حد كه او جمبور به احنراف بشود، بلكه باز هم اختيار باقى  كند خدا به عنوان كيفر، يك بنده تبهكار را گمراه مى
  .رسد كند و هم پيام انبيا به گوشش مى است، هم فطرت و نداى خفقان گرفته دروىن، او را به فضيلت دعوت مى

  .است اختيار دارد اين چنني نيست كه خدا انسان تبهكار را گمراه كند، يعىن او را جمبور به عصيان منايد، بلكه تا زنده

شيطان مانند سگ شكارى است، يعىن فقط براى پارس كردن است، تا معلوم شود چه كسى راه بلد است و چه كسى از 
راه درمان و معاجله . گزد كند و احياناً مى برياهه آمده، و اگر كسى عمداً برياهه رفت اين سگ شكارى او را تعقيب مى

  .وراه برگشت و توبه و انابه و تكامل هست نيز هست، تا زنده است راه درمان

كنند، البته نه به آن حد كه او را جمبور به اطاعت   ها به او كمك مى چه اين كه اگر در راه فضيلت حركت كرد، فرشته
  .رود كنند، بلكه تا زنده است راه گناه باز است، و احتمال خطر دگرگوىن مى
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ره اگر مسري فضيلت را طى مىبنابراين انسان تا زنده است خمتار است،  مند  كند از توفيقات اهلى بيشرت برخوردار و 
   گردد، وىل اگر از روى قصد به برياهه مى

______________________________  
  .26): 2(بقره  -)1(
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د، با اين حال راه برگشت باز است و رهربى انبيا شو  ماند و شيطان بر او مسّلط مى برود از الطاف اهلى ىب نصيب مى
  .مهچنان ادامه دارد

  .بنابراين وجود شيطان در جمموعه نظام آفرينش خري و رمحت است

شيطان، خود به موجب نافرماىن و عصياىن كه كرده مرتكب گناه شده و اما وسوسه او نه موجب جرب است و نه مانع 
  :شود بر خالف آنچه گفته مى. دهد مسئله ديگرى است مأموريت را اجنام مى شود، حال اگر او اين تكامل كسى مى

  .اْلَمَأُموُر َمْعُذورٌ 

اگر كسى مأمور كار بدى شد در اثر بدرفتارى خودش باز هم معذور نيست؛ زيرا چون مرتكب خالف شد او را مأمور 
ند، مانند آن كه كسى عمداً خودش را از باال وسوسه كردند و چون تبهكار بود، او را مأمور وسوسه براى تبهكارى كرد

پرت كند و در بني راه آسيب ببيند، اين آسيب ديدن حمصول آن تعّهد در سقوط است، بنابراين معذور هم نيست؛ زيرا 
  .اين مأموريت به دنبال آن عصيان و تبهكارى او صورت گرفته است

شود، در صورتى كه هر چه خري است  اين گناهى را مرتكب منىسؤال اين است كه اگر شيطان به اذن خدا كار كند، بنابر 
  !!از جانب خداست

من  «و گناهى را هم مرتكب شده است، آن گناه و عصيان استكبارى او در برابر خدا و . كند شيطان به اذن خدا كار مى
باشد، وىل  رى شيطان مىباعث شده كه مأمور وسوسه شود، اين وسوسه بد است و اين كار بد در اثر بدرفتا» گفنت او

وجود شيطان در مجع و اصل وسوسه در كل نظام انساىن خري و رمحت است؛ زيرا وسوسه جز دعوت به شر چيزى 
ا براى  نيست، اگر دعوت به شّر منى بود انسان يا در حد حيوان بود و يا در حد فرشته، در حاىل كه اديان، شرايع، كتا
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تواند اطاعت  تواند گناه كند و مى ني حّد ميانگني امكان گناه است، چون انسان مىشود، در مه حّد ميانگني مطرح مى
  :تواند جند فضيلت را طى كند يا جند رذيلت را منايد و مى
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  »1« »َو َهَدْيناُه النَّْجَدْينِ 

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

شود و گرنه، نه باالتر از حّد انسانّيت  در اين ميانگني است كه دين، رسالت، شريعت، نبوت و مانند آن مطرح مى
  .تر از آن صحبت دين است و نه پائني

ى و ثواب و عقاب حمدود به شريعت و مقررات است   .دين به معناى قوانني اعتبارى، يعىن امر و 

   د جهنم در عامل هسىتوجو 

  

  .وجود شيطان در جمموعه نظام هسىت خري است، وجود جهنم نيز مهانند وجود شيطان خري است

شت در مجع نظام آفرينش از بركات اهلى است، لذا وقىت حق  عاملى كه جهنم نداشته باشد ناقص است، جهنم مهانند 
  :فرمايد هاى آن مى ارد و بعد از مشارش نعمتمش هاى قيامت را مى تعاىل در سوره مباركه الرمحن نعمت

بانِ    »2« »َفِباىِّ آالِء َربُِّكما ُتَكذِّ

  كنيد؟ كداميك از نعمت هاى پروردگارتان را انكار مى!] اى انس و جن[پس 

  :فرمايد و مى

َا اْلُمْجرُِمونَ  َنها َو بـَْنيَ َمحيمٍ * هِذِه َجَهنَُّم الَّىت ُيَكذُِّب ِ    َيطُوفُوَن بـَيـْ

______________________________  
  .10): 90(بلد  -)1(
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  .13): 55(الرمحن  -)2(
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  »1« »آنٍ 

  .كنند آنان در ميان آتش و آب جوشان رفت و آمد مى.* پنداشتند اين مهان دوزخى است كه گنهكاران آن را دروغ مى

كنند مرتكب گناه  است؛ زيرا بسيارى از مردم براى پرهيز از جهنم سعى مىوجود جهّنم نيز در جهان خلقت نعمت 
  .نشوند، بعالوه اگر ظامل به جهنم نرود حمكمه عدل مستقر خنواهد بود

شت بسنجيم مى بينيم شّر است، وىل اگر آن را در مجع نسبت به كل نظام آفرينش بسنجيم  اگر جهنم را نسبت به 
سنجيم، لذا آن را موجودى بد و  مهچنني شيطان را در برابر فرشته مى. ت چيز ديگرى نيستخواهيم ديد؛ جز خري و رمح

  .بينيم موجودى خوب و خري است بينيم، وىل اگر در جمموع هسىت بسنجيم مى شر مى

ها و هسىت شيطان مهگى خري و رمحت است، آنچه با  آنچه كه به خدا منسوب است يعىن جنبه هسىت اشيا، هسىت فرشته
شود كه يك موجودى به كمال رسيده و موجود ديگر به كمال نرسيده آن جا مسئله خري  نسبت و مقياس سنجيده مى
  .نسىب و شّر نسىب مطرح است

  :بنابراين خداوند دو رمحت دارد

   رمحت مطلقه و رمحت نسىب[

  :رمحت مطلقه كه فراگري است، و عامل با آن ديد يك پارچه رمحت است -1] 

  »2« »َوِسَعْت ُكلَّ َشىٍ   َو َرْمحىت

______________________________  
  .44 -43): 55(الرمحن  -)1(

  .156): 7(اعراف  -)2(
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  .و رمحتم مهه چيز را فرا گرفته است

  .ء اطالق شود مشمول رمحت خداوند است از اين رو هر چيزى كه بر او شى

  .پوشش رمحت مطلقه است جهان آفرينش زير

شت رمحت نسىب و جهنم غضب نسىب است، عفو، رمحت نسىب و  - 2 در مقابل، رمحت نسىب و غضب نسىب است، 
قصاص غضب نسىب است، خداى رئوف و خداى منتقم يكى است كه هر دو زير پوشش مقام واالى رمحت مطلقه اللَّه 

  .كند ظهور مى

  :فرمايد در يك جاى قرآن مى

  »1« »ءٍ  خاِلُق ُكلِّ َشى الّلهُ 

  .خدا آفريننده هر چيزى است

  :فرمايد در جاى ديگر مى

  »2« »ٍء َخَلَقهُ  الَّذى اْحَسَن ُكلَّ َشى

  .مهان كسى كه آنچه را آفريد نيكو ساخت

اين دو آيه و اصل بنيادى در تفسري و برداشت و شناخت قرآن كرمي است كه بر اساس آن هيچ نازيبائى در جهان 
  .ت، هر چه آفريده و خملوق خداست زيباستنيس

ء ديگرى  اگر يك جا خطاست و جاى ديگر صواب، اين خطا و صواب نسىب است، يعىن شيئى را كه نسبت به شى
  .بينيم خطاست سنجيم مى مى

  .شود ء است كه به غضب و انتقام معلوم مى ء به آن شى اگر جائى غضب است و جائى عفو، به خاطر سنجش اين شى

گويد اين جا عفو كن زيرا جاى پاداش است و آن جا انتقام بگري چون جاى كيفر است، اين  وىل آن رهربى جامع كه مى
شت است و آن جا جاى جهنم، آن    جا جاى 
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______________________________  
  .62): 39(زمر  -)1(

  .7): 32(سجده  -)2(
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گويد اين  بيند و مى هاى نسىب را مى رمحت مطلقه است، وىل آن جهان بيىن حمدود است كه اين خطاها و غضبرهربى 
  .جا غضب و آن جا عفو است

يك جا رگ بزن، يك جا مرهم بنه، چه جراح هم رگزن است و : گويد در حاىل كه دستور در جهان بيىن كّلى است كه مى
  .هم مرهم گذار

ادن ببينيم  هنگام بريدن ببينيم مى اگر كار جراحى را در گوئيم اين قساوت و درد است، وىل اگر هنگام مالش و مرهم 
  .گويد هر دو بايد باشد گوئيم عاطفه و رقت است، وىل طب مى مى

گوئيم اين جا جاى درد  نالد مى اگر از ديد طب ببينيم هر دو جباست، وىل اگر از موضعى ببينيم كه بيمار در آن حال مى
ادن را گوارا مى   .دانيم است و ناجباست و هنگام درمان يافنت و مرهم 

گوئيم آفرين بر نظر پاك و بلند آن رهربى كه اين رمحت خطا پوش را داده است،  پس اگر آن رمحت مطلقه را ببينيم، مى
  .اى كه خطا و صواب نسىب را پوشانده است رمحت مطلقه

  پري ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت
 

 فرين بر نظر پاك خطا پوشش بادآ

  

  )حافظ شريازى(

  .بر قلم صنع هيچ خط اشتباهى نيست، از صنع اللَّه مهه زيبا آفريده شده است

شت را؛ زيرا اگر  وقىت خبواهيم بر اساس عدل خداوندى جهان را ببينيم در آن صورت هم جهنم را مى بينيم و هم 
  .ديد، پس در اين عامل، جهنم در جاى خود زيباست منىجهنمى نبود ظامل و طاغوت كيفر 
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  :پس مشخص است كه شيطان بر هيچ كس مسّلط نيست

  »1« »َلْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطاٌن َو َكفى ِبرَبَِّك وَكيًال   انَّ ِعبادى

______________________________  
  .65): 17(اسراء  -)1(
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]  آنان[يقيناً تو را بر بندگامن هيچ تسّلطى نيست، و كاىف است كه پروردگارت نگهبان و كارساز ]  وىل آگاه باش كه[
  .باشد

  :فرمايد كه مى »1«  و در سوره ابراهيم

ا اگر كسى به دنبال دعوتش به راه افتاد و دعوت مهه انبي. من جز دعوت مسىت ديگر نداشتم: گويد شيطان در قيامت مى
  .شود وىل باز هم نه در حّد اجبار ها را رها كرد، آنگاه شيطان بر او مسّلط مى و عقل

  :فرمايد در سوره حجر مى

  »2« »انَّ ِعبادى َلْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطاٌن اّال َمِن اتـَّبَـَعَك ِمَن اْلغاوينَ 

  .كنند مى قطعاً تو را بر بندگامن تسّلطى نيست، مگر بر گمراهاىن كه از تو پريوى

دهد حتت  حمدوده كار شيطان، مشخص شده كه چه كسى تابع شيطان است؟ آن كس كه گوش به حرف شيطان مى
  .سلطه اوست، نه اين كه شيطان در ابتدا بر كسى مسّلط باشد

نِس َواجلِّْن يُوِحى بـَْعُضُهْم ِإَىل  ٍض ُزْخُرَف اْلَقْوِل ُغُرورًا َوَلْو َشآَء َربَُّك َما فـََعُلوهُ بـَعْ   وََكَذ ِلَك َجَعْلَنا ِلُكّل َنِىبّ َعُدوا َشيِطَني اْإلِ
  »3« »َفَذْرُهْم َوَما يـَْفتَـُرونَ 

و اين گونه براى هر پيامربى دمشناىن از شياطني انس و جن قرار دادمي كه براى فريب مردم مهواره گفتارى باطل وىل به ظاهر 
   كردند، پس خواست چنني منى و اگر پروردگارت مىكنند،  آراسته و دلپسند به يكديگر القاء مى
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  .22): 14(ابراهيم  -)1(

  .42): 15(حجر  -)2(

  .112): 6(انعام  -)3(
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  .بافند واگذار آنان و آنچه را به دروغ به هم مى

پيامربى جزء رمحت مطلقه است، انسان تا در جهاد اصغر و اكرب تالش نكند، كامل دمشن قرار دادن براى هر رهرب و 
  .شود منى

  :فرمايد در ادامه آيه مى

  .دهند آميز شياطني را فقط يك گروه گوش مى حرف شيطنت

  »1« »َولِيَـْقَرتُِفواْ َما ُهم مُّْقَرتُِفونَ ِإلَْيِه أَِفَدُة الَِّذيَن َاليـُْؤِمُنوَن ِباْألَِخَرِة َولِيَـْرَضْوُه   َولَِتْصَغى

هاى كساىن   تا دل]  ما به عنوان آزمايش بندگان از القاى گفتار باطل توسط شياطني انس و جن به يكديگر مانع نشدمي[و 
ر براى رسيدن به منتهاى شقاوت كه كيف[كه به آخرت اميان ندارند به آن القائات متمايل شود، و آن را بپسندد و 

ايتاً اجنام دهند]  جلاجت و عناد آنان است   .هر عمل زشىت را كه خبواهند اجنام دهند، 

  .كند پس كار شيطان وسوسه است، آن كه به عمد ىب اميان شد به دنبال حرف شيطان و وسوسه او حركت مى

  »2« »َو انَّ الشَّياطَني لَُيوُحوَن اىل اْولياِئِهْم لُِيجاِدُلوُكمْ 

جمادله و ] درباره احكام خدا[كنند تا با مشا  به دوستانشان القاء مى] شبهات نارواىي را به ضد احكام خدا[ قطعاً شياطني
  .ستيزه كنند
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شيطان بر احدى سلطه : گويد شيطان بر كسى مسّلط نيست، و در سوره اسرا مى: فرمايد بنابراين اگر در سوره ابراهيم مى
پذيرند، و در سوره  سلطه شيطان بر كسى است كه او را به عنوان متبوع و وىل مى :كند ندارد، و در سوره حجر گوشزد مى

   اند، و باز در سوره انعام نفوذ شيطان در كساىن است كه عمداً اميان نياورده: دارد انعام بيان مى

______________________________  
  .113): 6(انعام  -)1(

  .121): 6(انعام  -)2(

  72: ، ص8 ه سجاديه، جتفسري و شرح صحيف

  :وحى شيطان اهلام فريبكارانه او نسبت به اولياى خود اوست، از اين مهه بايد نتيجه گرفت كه: فرمايد مى

ا كه توّىل شيطان دارند و از خدا و انبياى اهلى تربّى مى ا كه از خدا و از رسول خدا متنفر شده پس آ اند، و  جويند، آ
اد و دل تخاب كردهشيطان را به عنوان وىل ان ا موثّر است اند، وسوسه شيطان در    .هاى آ

  :در سوره شعرا نيز حمدوده سلطه شيطان را مشخص كرده و فرموده است

  »1« »كاِذبُونَ يـُْلُقوَن السَّْمَع َو اْكثـَُرُهْم  * ُكّل أَفَّاٍك أَثِيمٍ    تـَنَـزَُّل َعَلى* َمن تـَنَـزَُّل الشَّيِطنيُ   َهْل أُنـَّبُئُكْم َعَلى

بر [كه گوش * شوند، اى نازل مى پيشه پرداز گنه بر هر دروغ* شوند؟ ها بر چه كساىن نازل مى آيا مشا را خرب دهم كه شيطان
  .ها دروغگويند سپرند، و بيشرت شيطان مى]  هاى شيطان القائات و اغواگرى

مت زننده   .هستند ها و دروغ پردازها، حمل نزول شياطني جىن و انسى اين 

بنابراين، اصل وجود شيطان در نظام آفرينش خري است، و اين مأموريىت كه به او داده شد در اثر آن تبهكارى بود كه 
  .مرتكب شد، و مأموريت او در ابتدا جز دعوت چيز ديگرى نيست و اين دعوت به بدى، خري است

شد، و وقىت خوب بودن ضرورى  ب بودن ضرورى مىبود، خو  كارى منى زيرا اگر دعوت به بدى و امكان بد كردن و تبه
  .باشد جاى تكليف نيست
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دهند كه راه ديگر نرو، و راه ديگرى ممنوع است، بلكه وقىت دو يا چند راه باشد آنگاه دستور  در عبور يك طرفه دستور منى
در . ده و انتخاب و اختياراين دستور است، چون دو راه است، دو طرز فكر، دو حنوه برداشت و دو حنوه ارا. الزم است

  نتيجه، اطاعت و عصيان در عامل حركت و جهان انساىن ممكن است، و دين و

______________________________  
  .223 -221): 26(شعراء  -)1(

  73: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .ري استپس مأموريت شيطان براى مهه وسوسه است و اين خ. شريعت براى رهربى آمده است

اگر كسى با داشنت مهه امكانات رهربى صحيح، عمداً از درون به بريون و برياهه برود به حدى كه از هدايت اهلى ىب 
نصيب مباند، به مهان اندازه براى او شيطان به منزله سگ شكارى است كه اين وسوسه را به صورت گزيدن درمى آورد و 

فوظ است، و هنوز هم برايش هدايت اهلى، عقل، انبيا هستند تا راه را به او گزد وىل در عني حال اختيارش حم او را مى
  .بنمايانند، و تا زنده است راه برگشت و توبه وجود دارد

وىل بايد . هاى فرشتگان برخوردار است اگر كسى عمداً راه فضيلت را طى كند، از امكانات و توفيقات بيشرت و از كمك
ايد نااميد بشود، و نه اين وارسته بايد مغرور گردد؛ زيرا اين پارسا با يك غرور از پاى در متوجه بود كه نه آن تبهكار ب

  .ايستد آيد، و آن گنهكار با يك توبه بپا مى مى

انسان تا زنده است اين دو راه را دارد، منتهى . باشد اين تا زنده است در لبه خطر، و آن تا زنده است در لبه جنات مى
  .باشد و بعد از توبه، راه فضيلت رفنت آسان مى توبه كردن دشوار

  .اين مهيشه در معرض خطر غرور و خودبيىن است، و آن مهيشه به اميد توبه در معرض تعاىل است

  :فرمايد در سوره مباركه زمر پريامون موضوع انابه مى

  »1« »يا ِعباِدَى الَّذيَن اْسَرُفوا َعلى انـُْفِسِهمْ 

  !بر خود زياده روى كرديد]  ارتكاب گناهبا [اى بندگان من كه 

   دهد يا به جانش خدمت كند، و هر عملى را كه اجنام مى زيرا انسان هر چه مى
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______________________________  
  .53): 39(زمر  -)1(

  74: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .كنند و نه خيانت يكديگر نه خدمت مىها به خودى خود به  دارد، انسان كند و يا بر او ستم روا مى مى

اد خودش كنده است   .اگر كسى خيانت كرد، آن چاه بدبو را در 

بوى بد اين چاه به ديگرى رسيده و ديگرى را كشته است، اگر كسى خدمىت به ديگران كرد، اين بوستان فضيلت را در 
  .اد خود كشت كرده و بوى اين گلستان به مشام ديگرى رسيده است

اى ساخت، مسجدى ساخت، پلى احداث كرد، قناتى حفر كرد، بيمارى را درمان كرد، كتاىب نوشت،  گر كسى مدرسها 
رسد آن اصل عمل در  درسى گفت، كارى كرد كه ديگران طرىف بستند، اين نسيم احسان است كه از او به ديگرى مى

ود، احدى حق ندارد بگويد من به فالن شخص، يا ر  جان انسان است كه براى ابد زنده است، و با مهان عمل انسان مى
  :در فالن امر احسان كردم؛ زيرا قرآن كرمي فرموده

  »1« »اْن اْحَسْنُتْم اْحَسْنُتْم ِالنـُْفِسُكْم َو اْن اَسْأُمتْ فـََلها

  .ايد ايد، و اگر بدى كنيد به خود بدى كرده اگر نيكى كنيد به خود نيكى كرده

  :فرمود. براى مشاست: ست در فضيلت هم فرمودبراى مشا: در گناه فرمود

  .هيچ ممكن نيست خالف انسان و يا صواب انسان به ديگرى برسد. عمل پيوند با عامل دارد

انسان در متام مدت عمر يا مشغول پرنيان ريسيدن است، يا سرگرم آبيارى درختان پرتيغ، اما هر دو را در شبستان جان 
  .پرورد خود مى

  .از دست ديگرى تيغ خبورد، و يا پوشاك پرنياىن بگريدممكن نيست كسى 

رجناند به منزله آن است كه به پاى درخت پرتيغى در جان خودش يك سطل  زند، و قلىب را كه مى انسان حرىف را كه مى
   آب بريزد، اما اگر بارى از دوش ديگرى
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______________________________  
  .7): 17(اسراء  -)1(

  75: ، ص8 حيفه سجاديه، جتفسري و شرح ص

شىت رشته مى كم مى سازد؛ زيرا  كند، آن جا حرير استربق را كرم ابريشم منى كند، در كنار دوك ريسندگى پرنياىن، حرير 
رتين حمصولش از چند كرم باشد   .مثل دنيا نيست كه 

  حقيقت دنيا در گفتار امام على عليه السالم با جابر

  

اين نفس : حضرت فرمود. در حضور حضرت امرياملؤمنني عليه السالم نفس بلند و عميقى كشيدروزى جابر بن عبدالّله 
افسون باز براى چه بود؟ خوشا به حالت، اگر براى آخرت است، وىل اگر براى دنياست من دنيا را برايت تشريح كنم تا 

  دارد چيست؟ بداىن آنچه كه تو را از الّله باز مى

رتين پوشاك د، خوراكى دارد و اعمال غرايزى، در بني پوشاكدنيا پوشاكى دار : فرمود ها ابريشم است كه حمصول كار  ها 
  .يك كرم است

رتين خوراك در بني خوراك ها و فخر  ها عسل است كه حمصول كاريك حيوان است، واى بر حال انساىن كه متام تالش ها 
  .ت بربدهايش اين باشد كه از كار يك كرم و يك حيوان لذّ  فروشى

به اين فكر مباش كه مرتبه انسانيت را اين قدر پايني آورى كه كرم ابريشم كوشش كند و تو فخر كىن، زنبور عسل تالش  
آنچه كه  »1« .اى هاى پرنياىن قرار گرفته اى يا زير پوشش جامه كند و تو افتخار كىن كه در كنار اين سفره عسل نشسته

دارد دنياى اوست كه در آن سرگرم فخرفروشى از كار كرم هاست، وىل حرير و استربق كه  مىانسان را از مسري اصلى باز 
شت نويد مى شت است حمصول زنبور نيست قرآن از آن در    .دهد حمصول كار كرم ابريشم نيست، عسل مصّفى كه در 

   كار اين زنبور گاهى نوش و گاهى نيش است، آن حرير و آن عسل حمصول عمل

______________________________  
  .246/ 9: ؛ مستدرك سفينة البحار69، حديث 15، باب 11/ 75: حبار األنوار -)1(
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  76: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اش به  انساىن كه در منزل خودش درخىت غرس كرد، نسيم و سايه. صاحل هستند، عمل خمصوص عامل است نه چيز ديگر
  .رسد رهگذر مى

نسبت به كسى كار خريى كرد نبايد بگويد من نسبت به او احسان كردم، عملى را كه انسان اجنام داد، اين اگر كسى 
رسد، چه در فضيلت و چه در  عمل حّى و زنده است و از جان بريون نيست، نسيم اين عمل به آن عابر رهگذر مى

  »1« ».رذيلت

 اهلى اى عطايت ىب حد و مرّ 
 

 خداى قادر و حّى توانگر

  به آه عاشقان سينه خسته
 

  كه از هجران رگ دلشان شكسته

  به اشك چشم آن بيچاره مردم
 

  كه خون گريد بدين احوال اجنم

 به آناىن كه در راه تو خوارند
 

 شب و روز از فراقت اشكبارند

  به وصل واصالن و قرب ايشان
 

  به مهجوران از هجران پريشان

  

  آىنبه آناىن كه غافل از تو 
 

  نگرديدند اندر هر مكاىن

 به حق حاى محد و ميم حممود
 

 بعني و الم و يا از بود و نابود

  به سه چار و دو حرف اسم اعظم
 

  بدان عرشى نشينان معظم

  به حق دوسىت دوستداران
 

  كه در راهت گذشتند از سرو جان

  كه رفعت را از اين ذّلت به عّزت
 

  رمحترسان از راه لطف و فضل و 
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  اهلى روبه درگاه كه آرمي
 

  پناهى غري درگاهت ندارمي

 اگر چه معصيت بنياد ما كند
 

 توىي در مغفرت بيچون و ىب چند

  به توحيد تو مودرمو زبانيم
 

  احد جز ذات پاكت را ندانيم

  نواييم نواخبشا توىي ما ىب
 

  تو عني رمحت و ما هم گداييم

  مهه لطفى و يكسر فضل و رمحت
 

  ز رمحت يك نظر فرما به رفعت

  

  )مريزا عباس مهداىن، رفعت(

______________________________  
  .67: تفسري سوره ابراهيم، آملى -)1(

  77: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى » 10«َرَجاَءُه ِمنَّا َو اْدَرْأُه َعِن اْلُوُلوِع بَِنا اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو َحوِّْل ُسْلطَاَنُه َعنَّا َو اْقَطْع » 9«[ 
اِت ِمْنُه ِيف ا َو ِجريانـََنا ِمَن اْلُمْؤِمِنَني َو اْلُمْؤِمنَ ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو اْجَعْل آبَاَءنَا َو أُمََّهاتَِنا َو َأْوَالَدنَا َو أََهالِيَـَنا َو َذِوي أَْرَحاِمَنا َو قـَرَابَاتِنَ 

اللَُّهمَّ َو اْعُمْم » 11«َماِضَيًة  ِحْرٍز َحاِرٍز َو ِحْصٍن َحاِفٍظ َو َكْهٍف َماِنٍع َو أَْلِبْسُهْم ِمْنُه ُجَنناً َواِقَيًة َو َأْعِطِهْم َعَلْيِه َأْسِلَحةً 
ِة َو َعاَداهُ َلَك ِحبَِقيَقِة اْلُعُبوِديَِّة َو اْسَتْظَهَر ِبَك َعَلْيِه ِيف َمْعرَِفِة اْلُعُلوِم ِبَذِلَك َمْن َشِهَد َلَك بِالرُّبُوبِيَِّة َو َأْخَلَص َلَك بِاْلَوْحَدانِيَّ 

للَُّهمَّ َو اْهزِْم ا» 13«اللَُّهمَّ اْحُلْل َما َعَقَد َو افْـُتْق َما َرَتَق َو اْفَسْخ َما َدبـََّر َو ثـَبِّْطهُ ِإَذا َعَزَم َو انـُْقْض َما أَبـَْرَم » 12«الرَّبَّانِيَِّة 
  ] ُجْنَدُه َو أَْبِطْل َكْيَدُه َو اْهِدْم َكْهَفُه َو َأْرِغْم أَنـَْفهُ 

بر حمّمد و آلش درود فرست، و سلطه و تسّلط شيطان را از ما بگردان، و اميدش را از ما قطع كن، و او را از ! خدايا
  .حرص ورزيدن به گمراهى ما دفع فرما

درود فرست، و پدران و مادران و فرزندان و اهل ما و خويشان و نزديكان و مهسايگامنان اعّم از  بر حمّمد و آلش! خدايا
  مردان مؤمن، و زنان مؤمنه را از وجود خطرناكى چون شيطان در جايگاهى حمكم، و دژى حفظ كننده و
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  78: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

هاى برّنده بر ضد او عطا   هاى نگاه دارنده بپوشان، و اسلحه دفع زيان او، زره پناهگاهى بازدارنده قرار ده و آنان را براى
  .كن

ورزد، و به حقيقت  دهد، و به وحدانيتت اخالص مى مشمول اين دعا قرار ده كسى را كه به پروردگاريت گواهى مى! خدايا
  .ارى جويدكند، و از تو براى شناخت علوم ربّاىن، عليه او ي بندگيت با شيطان دمشىن مى

آنچه را گره زده بگشاى، و هر راهى كه باز كرده ببند، و هر تدبريى كه انديشيده به هم زن، و از هر كارى كه ! خدايا
  .قصد كرده بازش دار، و هر چه را حمكم كرده سست كن

  .مال اش را به خاك لشكرش را شكست ده، و نرينگش را باطل ساز، و پناهگاهش را ويران كن، و بيىن! خدايا

  !گردد؟ راسىت، اگر يارى و معونت حضرت حق نباشد، مگر اين مهه خطر از عرصه گاه حيات انسان دور مى

چنانچه در فرازهاى ملكوتى اوائل دعا بود، بايد به وسيله عبادت، اطاعت، تقوا، طهارت قلب، خريات، مربات، جهاد 
  .اكرب به جلب كمك حق برخاست تا در جنگ با شيطان پريوز شد

هاى او  وسايل گرفتار شدن خود را در دام او فراهم كنم و آنگاه به پيشگاه حق عرضه بدارم، به من كمك كن و مرا از فتنه
  .اى غلط و كارى بيهوده است در امان خود قرار ده، برنامه

  79: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اْعزِْلَنا َعْن ِعَداِد أَْوِلَياِئِه َال ُنِطيُع َلُه ِإَذا اْستَـْهَوانَا َو َال َنْسَتِجيُب َلُه ِإَذا َدَعانَا نَْأُمُر  اللَُّهمَّ اْجَعْلَنا ِيف َنْظِم َأْعَداِئِه وَ » 14«[ 
امتِِ النَِّبيَِّني َو َسيِِّد اْلُمْرَسِلَني َو َعَلى اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد خَ » 15«ِمبَُناَواتِِه َمْن َأطَاَع َأْمرَنَا َو َنِعُظ َعْن ُمَتابـََعِتِه َمِن اتـََّبَع َزْجرَنَا 

يَع اْلُمْؤِمِنَني َو اْلُمؤْ  ِمَناِت ِممَّا اْستَـَعْذنَا ِمْنُه َو َأِجْرنَا ِممَّا اْسَتَجْرنَا َأْهِل بـَْيِتِه الطَّيِِّبَني الطَّاِهرِيَن َو َأِعْذنَا َو َأَهاِليَـَنا َو ِإْخَوانـََنا َو مجَِ
َدَرَجاِت الصَّاحلَِِني  َو اْمسَْع َلَنا َما َدَعْونَا ِبِه َو َأْعِطَنا َما أَْغَفْلَناُه َو اْحَفْظ َلَنا َما َنِسيَناُه َو َصيـِّْرنَا ِبَذِلَك ِيف » 16«َخْوِفِه  ِبَك ِمنْ 

  .]َو َمرَاِتِب اْلُمْؤِمِنَني آِمَني َربَّ اْلَعاَلِمنيَ 
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ده، و از مشار دوستانش بركنار كن تا چون ما را بفريبد از او پريوى نكنيم، و هر گاه ما را در سلك دمشنانش قرار ! خدايا
ى ماست،  ما را خبواند، جوابش ندهيم، و هر كه را پريوى دستور ماست به دمشىن با او دستور دهيم و هر كه را پريوى 

  .براى بازداشنت از اطاعت او پند دهيم

رسوالن، و بر اهل پاك و پاكيزه او درود فرست، و ما و اهل ما و برادران ما و متام  بر حمّمد خامت انبيا و سيد! خدايا
خواهيم امان خبش، و  جوييم پناه ده، و از آنچه از بيم آن، از تو اميىن مى مؤمنان و مؤمنات را از آنچه از آن پناه مى

   لتكنيم بشنو، و آنچه را از درخواستش غف دعاى ما را نسبت به آنچه دعا مى

  80: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

كنيم، به ما عطا فرما، و آنچه را فراموش كردمي براى ما حفظ كن، و ما را به سبب آن به درجات شايستگان و  مى
  !اى پروردگار جهانيان. دعاميان را مستجاب كن. هاى اهل اميان انتقال ده رتبه

  بندگان صاحل خدا

عابدين عليه السالم، از حضرت رّب العزّه درخواست كرد كه او را به درجات صاحلان و مراتب در پايان دعا حضرت زين ال
  :مؤمنان برساند، در اين زمينه به آياتى از قرآن و روايات توجه كنيد

  »1« »الَّذيَن آَمُنوا َو كانُوا يـَتـَُّقونَ * اال انَّ اْوِلياَء الّلِه ال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َحيَْزنُونَ 

  .شوند يقيناً دوستان خدا نه بيمى بر آنان است و نه اندوهگني مى! آگاه باشيد

  .اند و مهواره پرهيزكارى دارند آنان كه اميان آورده* 

  »2« »اْلُمْنَكِر َو لِّلِه عاِقَبُة اْألُُمورِ الَّذيَن اْن َمكَّّناُهْم ِىف اْالرِض اقاُموا الصَّالَة َوآتـَُوا الزَّكاَة َو اَمُروا بِاْلَمْعُروِف َونـََهْوا َعِن 

پردازند، و مردم را به كارهاى  دارند، و زكات مى مهانان كه اگر آنان را در زمني قدرت و متّكن دهيم، مناز را برپا مى
  .دارند؛ و عاقبت مهه كارها فقط در اختيار خداست دارند و از كارهاى زشت بازمى پسنديده وا مى

ْم ُمْشِفُقونَ انَّ الَّذ ْم يـُْؤِمُنونَ * يَن ُهْم ِمْن َخْشَيِة َرِِّ ْم اليُْشرُِكونَ * َو الَّذينَـُهْم ِبآياِت َرِِّ َو الَّذيَن يـُْؤتُوَن ما آتـَْوا َو * َو الَّذينَـُهْم ِبَرِِّ
ْم راِجُعونَ   قـُُلوبـُُهْم َوِجَلٌة انـَُّهْم إَىل    »3« »ْرياِت َو ُهْم َهلا ساِبُقونَ اولِئَك ُيسارُِعوَن ِىف اخلَْ * َرِِّ
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______________________________  
  .63 -62): 10(يونس  -)1(

  .41): 22(حج  -)2(

  .61 -57): 23(مؤمنون  -)3(

  81: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

و آنان كه به .* آورند ميان مىو آنان كه به آيات پروردگارشان ا* يقيناً آنان كه از بيم پروردگارشان هراسان و نگرانند،
پردازند، و در حاىل كه  مى] از زكات و ديگر انفاقات در راه خدا[و آنان كه آنچه را .* ورزند پروردگارشان شرك منى

اينانند كه در كارهاى خري .* گردند، ترسان است باز مى]  براى حماسبه دقيق[هايشان از اين كه به سوى پروردگارشان  دل
  .گريند پيشى مى]  از ديگران[آن ]  اجنام دادن[و در  شتابند، مى

  »1« »ُب فيِه اْلُقُلوُب َو اْألَْبصارُ رِجاٌل التُلِهيِهْم ِجتاَرٌة َو البـَْيٌع َعْن ذِْكِر الّلِه َو اقاِم الصَّالِة َو ِإيتاِء الزَّكاِة َخيافُوَن يـَْوماً تـَتَـَقلَّ 

پيوسته از روزى كه ] و[دارد،  ياد خدا و برپا داشنت مناز و پرداخت زكات باز منىمرداىن كه جتارت و داد و ستد آنان را از 
  .ترسند شود، مى ها در آن زير و رو مى ها و ديده دل

   خصال صاحلان در سوره فرقان

  

  :كند خداوند متعال در سوره فرقان، خصال صاحلان ومؤمنان را چنني بيان مى

  .راه رفنت به تواضع و فروتىن - 1

  .برخورد با جاهالن با سالمت نفس - 2

  .سجده و قيام در تاريكى شب - 3

  .دعا ودرخواست براى دفع عذاب قيامت - 4
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  .انفاق نه در حد اسراف و نه آلوده به خبل - 5

  .جلوه توحيد خالص در قلب - 6

______________________________  
  .37): 24(نور  -)1(

  82: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .خوددارى از خونريزى - 7

  .خوددارى از زنا و شهوت حرام - 8

  .پرهيز از شهادت ناحق - 9

  .برخورد كرميانه با اهل لغو -10

  .با بصريت و آگاهى و روشن بيىن برخورد با آيات اهلى -11

  .دعا براى زنان و فرزندان در دنيا و آخرت باعث چشم روشىن است -12

الجتَُِد قـَْوماً يـُْؤِمُنوَن بِالّلِه َواْليـَْوِم اْآلِخِر يُوادُّوَن َمْن حادَّ الّلَه َو  »1« .به اهل تقوا درخواست پيشوائى و رهربى نسبت -13
ُِم اْإلمياَن  ُهْم َو ايََّدُهْم ِبُروٍح ِمْنُه َو يُْدِخلُ َرُسوَلهُ َوَلْو كانُوا آباَءُهْم اْو أبْناَءُهْم اْو اْخوانـَُهْم اْو َعِشريَتـَُهْم اولِئَك َكَتَب ِىف قـُُلِو

اُر خاِلديِن فيها َرِضَى الّلُه َعنـُْهْم َو َرُضوا َعْنُه اولِئَك ِحْزُب الّلِه اال انَّ  ْ  »ِحْزَب الّلِه ُهُم اْلُمْفِلُحونَ َجّناٍت َجترِى ِمْن َحتِْتَها األ
»2«  

مشىن و خمالفت دارند، دوسىت ياىب كه با كساىن كه با خدا و پيامربش د گروهى را كه به خدا و روز قيامت اميان دارند، منى
هايشان ثابت  اينانند كه خدا اميان را در دل. برقرار كنند، گرچه پدرانشان يا فرزاندانشان يا برادرانشان يا خويشانشان باشند

شت رها جا]  درختانِ [هاىي كه از زيِر  و پايدار كرده، و به روحى از جانب خود نريومندشان ساخته، و آنان را به  رى آن 
اينان حزب خدا هستند، . اند، خدا از آنان خشنود است و آنان هم از خدا خشنودند آورد، در آن جا جاودانه است درمى

  .ترديد حزب خدا مهان رستگارانند آگاه باش كه ىب
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______________________________  
  .74/ -63): 25: (فرقان -)1(

  .22): 58(جمادله  -)2(

  83: ، ص8 ديه، جتفسري و شرح صحيفه سجا

  

   خصال صاحلان در كالم امام سّجاد عليه السالم

  

  :منايد حضرت زين العابدين عليه السالم با صفات زير اولياى خدا و صاحلان و مؤمنان را معرىف مى

  .جباآوردن واجبات اهلى - 1

  .عمل كنندگان به سّنت رسول خدا - 2

  .پرهيز كننده از حمرمات حق - 3

  .زودگذر دنيازاهد در امور  - 4

  .راغب به رمحت خدا - 5

  .طالب روزى حالل - 6

  .انفاق حقوق واجبه - 7

ائى از صاحلان و عارفان در ذيل حديث    تفسري شيخ 

الِم، َوَبْطَنهُ َمْن َعَرَف الّلَه َو َعظََّمهُ َمَنَع فاُه ِمَن اْلكَ : قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله: َعْن اىب َعْبِدالّلِه عليه السالم قالَ 
  :قالُوا. ِمَن الطَّعاِم، َو َعفَّى نـَْفَسُه بِالّصياِم َو اْلِقيامِ 
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، َو انَّ اْولِياَء الّلِه َسَكُتوا َفكاَن ُسُكوتـُُهْم ِذْكراً، َوَنَظُروا َفكاَن َنَظُرُهْم ِعبـْرَةً : ِبآبائِنا َو امَّهاتِنا يا َرُسوَل الّلِه هُؤالِء اْولِياءُ اللِّه؟ قالَ 
الّلُه َعَلْيِهْم َملْ َتِقرَّ اْرواُحُهْم ِىف  َنَطُقوا َفكاَن نُْطُقُهْم ِحْكَمٍة، َو َمَشْوا َفكاَن َمْشيـُُهْم بـَْنيَ الّناِس بـَرََكًة، َلْوَال اآلجاُل الَّىت َقْد َكَتبَ 

  »1« .اْجساِدِهْم َخْوفاً ِمَن اْلِعقاِب َو َشْوقاً اَىل الثَّوابِ 

  :فرمايد يه السالم از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله روايت مىحضرت صادق عل

  كسى كه خدا را شناخت و او را با بصريت و بيناىي تعظيم كرد، دهانش را از

______________________________  
  .207، حديث 20، باب 87/ 1: ؛ وسائل الشيعة23، حديث 37، باب 288/ 66: حبار األنوار -)1(

  84: ، ص8 صحيفه سجاديه، جتفسري و شرح 

دارد، و نفسش را به روزه  كند، و شكمش را از طعام، مگر در حد ضرورت و به خصوص از حرام نگاه مى سخن منع مى
  :بندد، عرضه داشتند وقيام مى

  پدران و مادرامنان فدايت، اينان اولياى اهلى هستند؟

ديدند و ديدنشان عربت است، و گفتند و گفتارشان اولياى اهلى ساكت شدند و سكوتشان ذكر است، و : فرمود
حكمت است، و زندگى كردند و زندگيشان بني مردم بركت است، اگر اجل معيىن كه خدا بر آنان ثبت كرده، نبود، 

  .ماند روحشان از خوف عذاب و شوق ثواب در قفس بدن منى

ائى مى   :فرمايد شيخ 

  .صفات اولياى كامل اهلى است هاى مهم عارفان و اين حديث مشتمل بر نشانه

  .صمت و سكوت و حفظ زبان از حرف ناصواب است كه اين حقيقت براى انسان باب جنات است: اول

  .جوع و گرسنگى كه كليد خريات است: دوم

  .زمحت و رنج نفس در عبادت به روزه روز و قيام شب: سوم
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رت از شصت سال عبادت است: چهارم   .تفكر و انديشه كه 

كه جاى شرح و بسط فوق العاده دارد، و آن » ال اله اال اللَّه«ذكر است كه يك مورد آن كلمه توحيد است  :پنجم
  .موكول به جاى خود است

  :نظر به اعتبار است كه قرآن به آن دستور داده: ششم

  »1« »َفاْعَتِربُوا يا اوِىل اْألَْبصارِ 

  .عربت گرييد! پس اى صاحبان بينش و بصريت

  . به حكمت است و آن سخىن است كه صالح دنيا و آخرت در آن باشدگفنت: هفتم

______________________________  
  .2): 59(حشر  -)1(

  85: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .رساندن بركت و خري به مردم است: هشتم

مهانند مهه واهلان و عاشقان و عارفان و نيازمندان، با تضرّع و زارى دست گدائى  »1« .خوف و رجا است: م و دهم
به پيشگاه مباركش دراز كنيم و از حضرتش خبواهيم، چنانچه زين العابدين عليه السالم خواست درجات صاحلان و مراتب 

را از ما بگرداند، و سوء حال ما را به مؤمنان را به ما و به اهل و عيال ما هم عنايت كند، و شّر شيطان و نفس اّماره 
  :حسن حال تبديل فرمايد، و آن نباشيم كه شوريده گلستان معرفت، حضرت فيض فرمايد

  امي از حضور قدس جان را در سفر افكنده
 

  امي در سفر هم خويش را در شور و شر افكنده

  امي در كف نفس و هوا و ديو اسري افتاده
 

  امي نظر افكندهتا به لذات جهان ىب جا 

  ر تعظيم خسان و اعتبار ابلهان
 

  امي خويشنت را چون گدايان در به در افكنده

  رومي راه دوزخ پيش دارمي و به سرعت مى
 

  امي ىب حمابا خويشنت را در خطر افكنده
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  راه جّنت را مبا بنموده حق با صد دليل
 

  امي از ضاللت خويش را ما در سفر افكنده

  

  )فيض كاشاىن(

______________________________  
، باب 87/ 1: ؛ وسائل الشيعة23، حديث 37، باب 288/ 66: ؛ حبار األنوار25، حديث 237/ 2: الكاىف -)1(

  .207، حديث 20

  86: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

   چند روايت درباره شيطان

: نعمت من بر تو چيست؟ گفت: به تو چند خصلت بياموزم، نوح فرمود تو بر من نعمىت دارى و من: ابليس به نوح گفت
ا را هالك كرد   .اين كه نفرين كردى بر قومت و خدا مهه آ

بپرهيز از كرب و حرص وحسد؛ زيرا كرب مرا از سجده بر آدم بازداشت و كافر وشيطان رجيم كرد، و حرص بود كه مهه 
و را واداشت از آن خورد، مبادا حسود باشى كه پسر آدم از حسد برادرش را شىت كه بر آدم مباح بود جز يك درخت، ا

امام صادق عليه السالم از  »1« .به وقت خشم و غضب: ترى؟ گفت چه وقت بر انسان چريه: نوح به او گفت. كشت
  :فرمايد كه ايشان فرمود پيامرب گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله نقل مى

ابليس، : كيسىت؟ گفت: مد در حاىل كه كاله بلندش را از سربرداشت، سالم كرد، موسى گفتابليس به نزد موسى درآ
  .با آن دهلاى بىن آدم را بربامي: خدا دورت دارد اين كاله دراز براى چيست؟ گفت: فرمود

  .خودبيىن، و زياد ديدن عمل و كم ديدن گناه: به كدام گناه بر انسان چريه شوى؟ گفت: فرمود

با زن بيگانه خلوت مكن؛ زيرا هر كه چنني كند من خود يار او شوم نه ياران من، مبادا با خدا ! اى موسى: سپس گفت
عهدى بندى كه هر كس با خدا عهدى بندد من خود اغوا گرش باشم نه يارامن تا از وفا بازماند، چون قصد صدقه كردى 

ارامن تا او را از اجنام اين عمل خدا پسند و اين كردار ستوده زود بپرداز كه چون بنده قصد صدقه كند من كنار او باشم نه ي
  »2« .باز دارم
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______________________________  
  .5، فصل 78، حديث 86: ؛ قصص االنبياء، راوندى7، حديث 2، باب 293/ 11: حبار األنوار -)1(

  .7، حديث 156: ؛ األماىل، شيخ مفيد23، حديث 105، باب 196/ 69: حبار األنوار -)2(

  87: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ال اله اال اللَّه تو از مردمى : كيسىت؟ گفت از آدميزادم، او گفت: على بن حممد صوىف با ابليس برخورد كرد، ابليس پرسيد
تو  : حممد گفت هسىت كه پندارند خدا را دوست دارند و نافرمانيش كنند، و ابليس را دمشن دارند و فرمانش برند، على بن

  كيسىت؟

منم صاحب داغ كن، و نام بزرگ، و طبل بزرگ، منم كشنده هابيل، منم سوار بر كشىت به مهراه نوح، پى كننده : گفت
ناقه صاحل، صاحب آتش ابراهيم، زمينه ساز كشتار حيىي، برنده قوم فرعون به نيل، جادوساز و جادوپرداز عليه موسى،  

ه كش بر زكريا، مهسفر ابرهه براى ويراىن كعبه با فيل، سردار لشگر ضد حممد در احد و حنني، گوساله ساز بىن اسرائيل، ارّ 
  .حسدانگيز در دل منافقان در سقيفه، صاحب هودج در جنگ بصره و شرتدار آن

شينيان، گمراه  منم كه در سپاه صّفني ايستادم، منم كه در كربال مؤمنان را سرزنش كردم، منم امام منافقان، منم نابود كن پي
كننده بعديان، منم شيخ ناكثني، منم ركن قاسطني، منم سايه مارقني، منم ابومرّه آفريده از آتش نه از گل، من آمن كه 

  .پروردگار جهانيان بدو خشم كرده

  :گويد به او گفتم على بن حممد مى

از : آمدهاى بد روزگار يارى جومي گفت تو را به خدا مرا به كارى رهنمون شو كه به خدا نزديك شوم، و از او در پيش
دنياى خود به مهان پارسائى و كفايت زندگى قناعت كن، و بر آخرت خود به دوسىت على بن اىب طالب يارى جو، و 

عنايت حق را با دمشىن با دمشنانش جلب كن؛ زيرا من خدا را در هفت آمسان عبادت كردم، و در هفت سرزمني نافرماىن 
سپس از چشمم : جستند، گويد فرشته مقّرب و نه پيغمرب مرسل جز آن كه به دوسىت او به خدا تقّرب مى منودم، و نيافتم

  .ان شد
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آن ملعون به زبانش اميان آرد : به حمضر حضرت باقر عليه السالم آمدم و اين برنامه را خدمت حضرت گزارش كردم، فرمود
  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى »1« .افر باشدو به دلش ك

كند، اگر زورش برسد به وسيله پول سر راه او گريد و به گردنش  شيطان براى اغواى انسان در هر چيزى زمينه سازى مى
  »2« .بچسبد

   داستاىن عجيب از عنايت اهلى

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

: شود كه از دست او به عذامب؟ يكى گفت چه كسى راهزن او مى: به سپاهيانش گفت عابدى در بىن اسرائيل بود، ابليس
از چه : من، گفت: ديگرى گفت. تو مرد او نيسىت: گفت. دنيا را در برابرش آرايش دهم: از چه راهى؟ گفت: من، گفت

  راه؟

  از چه راه؟: من، گفت: سومى گفت. تو هم مرد او نيسىت: از راه زنان، گفت: گفت

  .تو مرد اوئى: از راه عبادت او، گفت: تگف

چون تاريكى شب عابد را فرا گرفت، آن شيطان در خانه او را كوبيد و گفت مهمان است و او را در خانه آورد و او 
  .شب تا بامداد مناز خواند و سه شبانه روز عبادتش را دنبال كرد ىب آن كه چيزى خبورد يا بنوشد

تو هيچ گناهى نكردى به مهني خاطر نريو و قدرت عبادتت : ا مانندت را نديدم، پاسخ داداى بنده خد: عابد به او گفت
  چه گناهى كنم؟: سست است، گفت

چهار درهم بردار و برو نزد فالن زن بدكاره، يك درهم براى گوشت، يك درهم براى مى، يك درهم براى عطر، : گفت
  .يك درهم براى مزد خودش

خانه آن زن آمد و او را صدا زد، زن بريون آمد وقىت چشمش به عابد افتاد، پيش خود   چهار درهم برداشت و به در
  .به خدا فريب خورد، به خدا فريب خورد: گفت

______________________________  
  .251/ 2: ؛ املناقب، ابن شهر آشوب23، حديث 83، باب 181/ 39: حبار األنوار -)1(
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  .11، حديث 122، باب 22/ 70: ار األنوار؛ حب4، حديث 315/ 2: الكاىف -)2(

  89: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .اين چهار درهم را بگري و خوراك و نوشابه و عطر فراهم كن تا با تو درآميزم: خواهى؟ گفت به عابد گفت چه مى

اين خوراك ! اى زن: آمد، گفتاى گوشت خر مرده پيدا كرد، و بول كهنه در ميان تنگ رخيت و نزد او  زن رفت وقطعه
  .خواهم برو خود را آماده كن مرا بدان نيازى نيست، اين نوشابه را هم منى: آرى، گفت: توست؟ گفت

به خود تو هم نيازى ندارمي : زن رفت و تا توانست خود را به جناست آلوده كرد چون عابد او را بوئيد نفرت كرد و گفت
  »1« !!خدا فالن زن بدكاره را براى خاطر فالن عابد آمرزيد: نوشته بودچون بامداد شد بر در خانه آن زن 

______________________________  
  .20، حديث 32، باب 495/ 14: ؛ حبار األنوار584، حديث 384/ 8: الكاىف -)1(

  90: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

   دعاى

  

18  

  

   بال و عافيت

  

  93: ، ص8 ج تفسري و شرح صحيفه سجاديه،
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 َما َعجَّْلَت ِيل ِمْن اللَُّهمَّ َلَك احلَْْمُد َعَلى ُحْسِن َقَضاِئَك َو ِمبَا َصَرْفَت َعينِّ ِمْن َبَالِئَك َفَال َجتَْعْل َحظِّي ِمْن َرْمحَِتكَ » 1«
ِإْن َيُكْن َما َظِلْلُت ِفيِه أَْو ِبتُّ ِفيِه ِمْن َهِذِه اْلَعاِفَيِة بـَْنيَ  وَ » 2«َعاِفَيِتَك فََأُكوَن َقْد َشِقيُت ِمبَا َأْحَبْبُت َو َسِعَد َغْريِي ِمبَا َكرِْهُت 

ْمَت  ْم ِيل َما َأخَّْرَت َو َأخِّْر َعينِّ َما َقدَّ ِليٍل فـََغيـُْر َكِثٍري َما َعاِقَبُتُه اْلَفَناءُ َو َغيـُْر قَ » 3«َيَدْي َبآلٍء َال يـَنـَْقِطُع َو ِوْزٍر َال يـَْرَتِفُع فـََقدِّ
  .َما َعاِقَبُتُه اْلبَـَقاءُ َو َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلهِ 
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ِمْن  َما َعجَّْلَت ِيل اللَُّهمَّ َلَك احلَْْمُد َعَلى ُحْسِن َقَضاِئَك َو ِمبَا َصَرْفَت َعينِّ ِمْن َبَالِئَك َفَال َجتَْعْل َحظِّي ِمْن َرْمحَِتكَ » 1«[ 
َو ِإْن َيُكْن َما َظِلْلُت ِفيِه أَْو ِبتُّ ِفيِه ِمْن َهِذِه اْلَعاِفَيِة بـَْنيَ » 2«َعاِفَيِتَك فََأُكوَن َقْد َشِقيُت ِمبَا َأْحَبْبُت َو َسِعَد َغْريِي ِمبَا َكرِْهُت 

ْم ِيل َما َأخَّرْ  ْمَت َيَدْي َبآلٍء َال يـَنـَْقِطُع َو ِوْزٍر َال يـَْرَتِفُع فـََقدِّ فـََغيـُْر َكِثٍري َما َعاِقَبُتُه اْلَفَناءُ َو َغيـُْر قَِليٍل » 3«َت َو َأخِّْر َعينِّ َما َقدَّ
  .]َما َعاِقَبُتُه اْلبَـَقاءُ َو َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلهِ 

ام را از  رهگرداىن؛ پس  كىن، و بر بال و مصيبتت كه از من مى تو را سپاس بر سرنوشت خوىب كه مقّدر مى! خدايا
اى منحصر مكن؛ كه در نتيجه به سبب آنچه كه دوست دارم  رمحتت، در اين عافيىت كه در زندگى دنيا به من عنايت كرده

رسامن،  بدخبت شوم، و ديگرى به خاطر آنچه كه خوش ندارم، خوشبخت شود، و اگر عافيىت كه روز را در آن به شب مى
شود، و پيشاپيش بار سنگيىن است كه بر طرف  ّدمه بالىي است كه قطع منىرسامن، مق يا شب را در آن به روز مى

اى به تأخري افكن؛ زيرا چيزى كه  اى، پيش انداز، و آنچه را پيش انداخته گردد، پس آنچه را برامي به تأخري انداخته منى
باشد، و  گى است، اندك و كم منىآيد و آنچه عاقبتش بقا و مهيش پايانش فنا و نابودى است، بسيار فراوان به حساب منى

  .بر حمّمد و آلش درود فرست
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  حقيقت بال و ابتال

آورد، و خود را درگري  گاهى انسان به دست خود بر اثر جهالت، يا طغيان شهوات، يا مسىت غرور، بر سر خود بال مى
رهمنايد كه بايد گفت از اب ها مى امراض و رنج اى ندارد، بلكه اجياد  تداى اين برنامه تا انتهايش نه اين كه ثواب و 

  .مقدماتش حرام و معصيت است
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گاهى ابتالئات و بالها به خاطر پرورش زمينه رشد و كمال، و ترفيع درجه، و آمرزش گناهان از جانب حضرت حق است  
  .رت سّجاد عليه السالم حسن قضاء استكه در حقيقت اين ابتالئات عني رمحت و لطف است و به تعبري حض

خرد و بر حسن قضايش سپاس  بالدهنده و بالگردان حضرت حمبوب است كه مؤمن بيدار اين گونه بال را با جان و دل مى
اين عافيىت  : دارد كند و به درگاهش عرضه مى گويد، و بر بال گردانيش و ارائه عافيت از جانب حضرتش شكرگزارى مى مى

  .شوم سرعت به من دادى، باعث كم شدن عافيتم در آخرت نباشد كه در اين صورت بدخبت مىكه به اين 

ات به اين خوش است كه اگر بالئى در آينده دارد، آن را به امروز انداز، و اگر  اى حمبوب من، اى معشوق من، اين بنده
پذير  هاى امروز كه پايان انداز؛ زيرا خوشىعافيت امروز به جاى سالمت فرداست، اين عافيت و سالمت امروز را به فردا 

  .است هر چند زياد و فراوان باشد اندك، و چيزى كه پايان ندارد هر چند كم باشد بسيار زياد است

  بال و ابتال و عافيت از بال

  

اعمال انسان تواند، مالكى براى پاداش يا كيفر باشد؛ بلكه آن زماىن كه در البالى  صفات دروىن انسان به تنهاىي منى
  رود و آنچه در درون دارند در عمل آشكار كنند، كند، خداوند با ابزار مادى و معنوى به سراغ بندگان مى خودمناىي مى

  96: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .شوند ىها شناخته م استعدادها را از قّوه و خامى به فعليت و كمال برسانند و پس از آزمايش در نعمت و بال، انسان

دهد؛ پس كاراىي و شخصيت افراد  ها رخ منى اگر امتحان در آسايش و مشكالت نباشد؛ شكوفاىي در استعداد و تواناىي
  .گردد هاى زندگى معلوم منى در عرصه

  :فرمايد انگيز در زمينه فلسفه امتحانات اهلى دارد؛ كه مى امريمؤمنان على عليه السالم، بيان شگفت

ا ُيْسَتَحقُّ الثَّواُب َو اْلِعقاُب   انَُه اْعَلَم ِِْم ِمْن انـُْفِسِهْم َولِكْن لَِتْظَهَر اْالْفعاُل الَّىتَو اْن كاَن ُسْبح ِ.... »1«  

ا آگاهرت است، وىل آزمايش براى اين است كه كارهاىي كه سزاوار ثواب و اعماىل   ا به آ اگرچه خداوند سبحان از خود آ
  .ر گرددكه موجب كيفر است آشكا
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  :شوند هاى سخت خداوند به دو گروه تقسيم مى مردم در برابر آزمايش

  .گردند ها برآمده و سرافراز و پريوز مى اى از عهده آزمايش عّده

  .شوند هاى آزمايش برآشفته و سرافكنده و مردود مى اى از صحنه عّده

ا نرسد شانه  بازند و آيد گروهى خود را مى به عنوان منونه مسأله ترس كه پيش مى به خاطر اين كه كوچكرتين ضررى به آ
گريند و با عذر تراشى از اين كه  كرده، يا راه سازشكارى پيش مى ها فرار مى كنند، در جنگ از زير بار مسؤوليت خاىل مى

ى نامشروع با كنند، اين شيوه افراد بيمار دل و خودباخته است كه براى توجيه ارتباطها ما ترس ضرر دارمي عقب نشيىن مى
  .كنند بيگانگان، انتخاب مى

  :فرمايد قرآن جميد در اين باره مى

ِم مََّرٌض ُيسرُِعوَن ِفيِهْم يـَُقولُوَن َخنَْشى   َأن ُتِصيبَـَنا  فـَتَـَرى الَِّذيَن ِىف قـُُلِو

______________________________  
  .93حكمت : ج البالغه -)1(

  97: ص، 8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »َمآ َأَسرُّواْ ِىف أَنُفِسِهْم نِدِمنيَ   داِئَرٌة فـََعَسى اللَُّه َأن يَْأِتَى بِاْلَفْتِح َأْو أَْمٍر ّمْن ِعنِدِه فـَُيْصِبُحواْ َعَلى

 بر پايه خيال[ورزند و  بيىن كه در دوسىت با يهود و نصارى شتاب مى است، مى]  دوروىي[هايشان بيمارى  كساىن كه در دل
ترسيم آسيب و گزند ناگوارى به ما برسد  مى: گويند مى] گاه استوارى نباشند باطلشان كه مبادا اسالم و مسلمانان تكيه

اميد است خدا از سوى خود پريوزى يا واقعّيت ديگرى ].  به اين سبب بايد براى دوسىت به سوى يهود و نصارى بشتابيم[
  .داشتند، پشيمان شوند دالن بر آنچه در دل هايشان پنهان مىپيش آرد تا اين بيمار ]  به نفع مسلمانان[

  :با بيان حقيقت در آيه، دو راه در پيش روى انساِن مبارز است

هاى بيمار منافقانه است و كساىن كه اميانشان متزلزل و نسبت به خدا بدگماىن  خنست روشى كه برگرفته از افكار و قلب
  .اجنامد ماىن و فرار مىاين روش در پايان راه به پشي. دارند
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اى كه در اثر استقامت و اميان و پاميردى آشكار و حتمل فشارهاى دروىن با خوشبيىن به راه حق انتخاب  راه ديگر شيوه
  :فرمايد كه قرآن كرمي در اين زمينه مى. شود گردد و به فضل و نعمت اهلى و سربلندى ختم مى مى

فَانَقَلُبواْ بِِنْعَمٍة ّمَن اللَِّه * النَّاَس َقْد َمجَُعواْ َلُكْم َفاْخَشْوُهْم فـَزَاَدُهْم ِإميًنا َوقَاُلواْ َحْسبـَُنا اللَُّه َوِنْعَم اْلوَِكيلُ  الَِّذيَن َقاَل َهلُُم النَّاُس ِإنَّ 
  »2« »َوَفْضٍل ملَّْ َميَْسْسُهْم ُسوءٌ َواتـَّبَـُعواْ ِرْضَو َن اللَِّه َواللَُّه ُذو َفْضٍل َعِظيمٍ 

   لشكرى: به آنان گفتند]  منافق و عوامل نفوذى دمشن[ان كساىن كه مردِم مه

______________________________  
  .52): 5(مائدة  -)1(

  .174 -173): 3(آل عمران  -)2(

  98: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ديد[وىل . اند، از آنان برتسيد براى جنگ با مشا گرد آمده]  مكه[انبوه از مردم  خدا ما : بر اميانشان افزود، و گفتند] اين 
]  از ميدان جنگ[پس با نعمت و خبششى از سوى خدا .* است]  نيكو كارگزارى[را بس است، و او نيكو وكيل و 

بازگشتند، در حاىل كه هيچ گزند و آسيىب به آنان نرسيده بود، و از خشنودى خدا پريوى كردند؛ و خدا داراى فضلى 
  .بزرگ است

آمده است، وىل بدون ترديد » عبدالّله بن أىب«و » عبادة بن صامت«گرچه شأن نزول آيات فوق در مورد دو نفر يعىن 
  .اين دو مناينده دو ديدگاه فكرى و اجتماعى هستند

  .هاى او نبايد اعتماد كرد از بيگانه بايد بريد و به كمك: گويد يك مكتب مى

شود كه تكيه گاه از  خواهد و گاهى مصلحت سبب مى پرهياهو هر ملىت تكيه گاهى مىدر اين دنياى : گويد ديگرى مى
كند؛ زيرا  كه قرآن اين انديشه خودباختگى را حمكوم مى. ميان بيگانگان انتخاب شود و رابطه با آنان روزى مثرخبش باشد

  .گردد ها آغاز مى ضعفهاى مسلمني از مهني نقطه  ها و بدخبىت دهد كه بسيارى از شكست تاريخ نشان مى
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مسلمانان به نريوى اهلى و توان فكرى و جسمى خود، . هاست فتح اندلس، منونه تابلوى روشىن از اين سست فكرى
هاى دمشنان و  اّما به جهت باورهاى غلط و نقشه. ها را در اندلس ديروز و اسپانياى كنوىن پديد آوردند ترين متّدن درخشان

  .ن نريو را سهل و آسان به باطل فروختندتكيه كردن بر بيگانه، اي

شاهد ديگر پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله به قدرى تيزبني در اين موضوع بود كه در جنگ اُحد هنگامى كه سيصد نفر 
ا را از نيمه راه بازگرداند و كمك آ ا از يهوديان براى مهكارى با مسلمانان در برابر مشركان آماده شدند، حضرت مهه آ

ا در  را نپذيرفت، در حاىل كه اين عدد در جنگ اُحد مى توانست نقش كارسازى ايفا كند؛ وىل احتمال زياد داشت كه آ
  زمان حساِس نربد با دمشن مهكارى كرده و باقيمانده لشكر

  99: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

هاى فريب خورده مال و غنيمت دنيا، به  به دست خودى هر چند در مهان جنگ؛ لشكر مسلمانان. اسالم را نابود سازند
بست؛ شكست خوردند و قهرماىن چون سيدالشهداء، محزه عموى پيامرب  اى كه راه نفوذ دمشن را مى خاطر رهاكردن تنگه
  .شوند هاى پاكى در اين راه قرباىن مى اين برنامه، نتيجه فروخنت دين به دنياست كه انسان. به شهادت رسيدند

  :ام حسني عليه السالم در مسري پر از درد به كربال؛ رو به اصحابش فرمودام

ْنيا َو الدِّيُن ِلَعٌق َعلى   .أَْلِسَنِتِهْم َحيُوطُونَُه ماَدرَّْت َمعاِيُشُهْم َفإذا ُحمُِّصوا بِاْلَبالِء َقلَّ الدَّيَّانُونَ   النَّاُس َعِبيُد الدُّ

ا را مى ين بر سر زبانبه راسىت كه مردمان بنده دنيايند و د چرخاند و چون به بوته  هاست تا زماىن كه زندگى آ
  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى »1« .شوند هاى سخت و بال گذاشته شوند آن گاه دينداران كمياب مى آزمايش

ٍة، أََما ِإنَّ ذِلَك ِإَىل  ٍة قَلِيَلٍة َو عاِفَيٍة َطِويَلةٍ ِإنَّ َأْهَل اَحلقِّ َملْ َيزاُلوا ُمْنُذ كانُوا ِىف ِشدَّ   »2« .ُمدَّ

  .باشد ها كوتاه است و سراجنامش آسايشى بسيار مى اند؛ وىل بدانيد كه دوره اين سخىت حق پرستان مهيشه در سخىت بوده

  :فرمايد امام كاظم عليه السالم مى

  »3« .خاَء ُمِصيَبًة َو ذِلَك َأنَّ الصَّبـَْر ِعْنَد الَبالِء َأْعَظُم ِمَن الَغْفَلِة ِعْنَد الرَّخاءِ َلْن َتُكونُوا ُمؤِمِنَني َحىتَّ تـَُعدُّوا اْلَبالءَ ِنْعَمًة َو الرَّ 
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______________________________  
  .245: ؛ حتف العقول2، ذيل حديث 37، باب 383/ 44: حبار األنوار -)1(

  .18، حديث 12، باب 213/ 64: ؛ حبار األنوار16، حديث 255/ 2: الكاىف -)2(

  .115: ؛ جامع األخبار56، حديث 1، باب 199/ 78: حبار األنوار -)3(

  100: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

مشا هرگز مؤمن نباشيد مگر آن كه بال را نعمت مشاريد و آسايش و رفاه را مصيبت؛ زيرا صرب بر بال و گرفتارى، ارزمشندتر 
  .استاز غفلت در هنگام آسايش و خوشى 

شود و به  ا از سوى خداوند و فقر و تنگدسىت در خزانه خداوند نگهدارى مى هاىي گران ها، هدايا و خبشش مصيبت
نوازد، خداوند نيز مؤمن را  رسد مهچنان كه مرد خانه با آوردن خوراك يا هديه از سفر؛ خانواده خود را مى بندگان خاص مى

دهد؛ زيرا بالياى خداوند  كند، مهچنان كه مادر نوزاد خود را شري مى ا تغذيه مىو با آ. دهد به بال و سخىت نوازش مى
هايش، گرچه پس از مدتى، خشنودى و تقرب او را در پى دارد و  هاى جاودانه اوست و رنج و تلخى آكنده از كرامت

  .تر يابد شود كه بال و گرفتارى، او را افزون اى نزد خداوند گرامى مى بنده

  :فرمايد عليه السالم در خطبه قاصعه به آزمون بزرگ اهلى اشاره مىحضرت على 

 -  ِمْن َلُدْن آَدمَ َو اْالْخِتباُر َأْعَظَم كاَنِت اْلَمثُوبَُة َو اجلَْزاءُ َأْجَزَل َأال تـََرْوَن َأنَّ اللََّه ُسْبحاَنُه اْخَتبَـَر اْالوَّلنيَ   َو ُكلَّما كاَنِت اْلبَـْلوى
َفُع َو التـُْبِصُر َو الَتْسَمُع َفَجَعلها بـَْيَتُه احلَْرَاَم   ِإىل -َعَلْيهِ َصَلَواُت اللَِّه  ، ِبَأْحجاٍر الَتُضرُّ َو التـَنـْ   الَّذىاآلِخريَن ِمْن هَذا اْلَعاملَِ

  »1« ....َجَعَلهُ ِللنَّاِس ِقياماً 

 -ينيد خداوند پاك گذشتگان را از زمان آدمب آيا منى. تر است كه هر چه آزمايش و امتحان بزرگرت، پاداش و جزايش فراوان
دهد، نه  رساند و نه سود مى تا آخرين انسان اين جهان به سنگهاىي آزمايش منوده كه نه زيان مى - درود خدا بر او باد

  .آن جا را خانه حرمت خود و جايگاه قيام مردم به عبادت قرار داد! شنود؟ بيند، و نه مى مى

______________________________  
  .234خطبه : ج البالغه -)1(
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  101: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ِْم، َو ُروِب اْلَمكارِِه، ِإْخراجاً لِلتََّكربُِّ ِمْن َولِكنَّ اللََّه َخيَْتِربُ ِعباَدُه ِبأَنْواِع الشَّداِئِد َو يـَتَـَعبَُّدُهْم ِبَأْنواِع اْلَمَجاِهِد، َو يـَْبَتِليِهْم ِبضُ  قـُُلِو
  »1« ....َفْضِلِه َو َأْسبابًا ُذُلًال ِلَعْفوِِه   نـُُفوِسِهْم، َو لَِيْجَعْل ذِلَك أَْبواباً فـُُتحاً ِإىل  ِإْسكاناً ِللتََّذلُِّل ىف

 دارد، و به امور هاى گوناگون به عبادت وامى كند، و با كوشش ها امتحان مى وىل خداوند بندگانش را به انواع سخىت
ها  آزمايد، تا كرب را از دهلايشان بريون كند، و خوارى و تواضع را در جانشان بنشاند، تا با اين گونه آزمايش ناخوشايند مى

  .ابواب فضل و رمحتش را به رويشان بگشايد، و اسباب عفو خود را به راحىت به آنان عنايت فرمايد

من : يا هزاران بال و عافيت، آنگاه كه بدانيم؛ خداوند فرموده استچه باك از آزمايش با بيمارى يا ثرومتندى يا فقريى و 
رت و سودمندتر است با مؤمن كارى منى   .كنم مگر كه آن كار برايش 

  :فرمايد ها مى امام صادق عليه السالم درباره سودمندِى دچار شدن به گرفتارى

تر از بنده مؤمنم باشد، او را مبتال  ام كه نزد من حمبوب اى نيافريده هاى خدا به موسى عليه السالم اين كه آفريده از وحى
رت است؛ به او عافيت مى مى رت است، از او مى سازم چون برايش  سازم چون  گريم و حمرومش مى خبشم چون برايش 

رت است رت مى. برايش  از  كند؛ پس بايد كه بر بالى من صبور باشد و دامن كه چه چيز بنده مرا اصالح مى من 
هامي سپاسگزارى منايد و از تقدير و قضاى من خشنود باشد؛ تا او را در مشار بندگان صّديق خود بنويسم؛ هر گاه  نعمت

  »2« .عمل او به رضايت من باشد و فرمانربى فرمامن كند

______________________________  
  .234خطبه : ج البالغه -)1(
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  102: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  ها راه عافيت در آزمايش

  ها چيست؟ ها در يك امتحان گسرتده و مهگاىن اهلى شركت دارند؛ راه موفقيت و عافيت در آزمايش حال كه مهه انسان
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  :يابيم كه به شرح زير است پاسخ را در آيات و روايات مى

  .رمز پريوزى در اين راه، صرب و پايدارى است كه بشارت و شادكامى تنها به صابران و راست قامتان داده شده است - 1

ها و مشكالت دنيا كه گذرى بيش نيست و مهه ما از گذرگاهى چند روزه  توجه به گذرا بودن حوادث جهان و سخىت - 2
  ».گردمي و به سوى خدا بازمىما از آن خدا هستيم «كنيم، پس به خود بگوييم  عبور مى

رتين درس اين مجله كه به كلمه اسرتجاع معروف است، عصاره هاى توحيد و انقطاع اىل الّله و تكيه بر ذات پاك او  اى از 
  .در مهه چيز و در هر زمان است

آورد؛ زيرا هر انسان  مى استمداد از نريوى اميان و الطاف و امداد اهلى در بروز حوادث دشوار كه انسان را از پاى در - 3
شود؛ اما دوستان خدا چون برنامه و هدف روشىن دارند آرام  معموىل در مشكالت گرفتار اضطراب و ترس و سردرگمى مى

  .دهند به راه خود ادامه مى

ر هاى خداوند، جهت آماده سازى روحى و رواىن د توجه به تاريخ گذشتگان و بررسى موقعيت آنان در برابر آزمايش - 4
  .برابر امتحانات پروردگار موثّر است

شود؛ پس دقت در  كند و از نريوى مقاومت او كم مى چون گاهى انسان در تنهاىي احساس نااميدى و شكست مى
به مهني دليل خداوند در قرآن بارها براى . گردد ها، سبب عربت و افزايش نريوى پايدارى مى حقيقت گذشته اقوام و مّلت

: كند كه  اكرم صلى اهللا عليه و آله و تقويت روحيه ايشان و مؤمنان، به گذشته دردناك پيامربان اشاره مىدلدارى به پيامرب
ا پريوز . اگر تو را مسخره كنند نگران مباش، پيامربان پيشني نيز گرفتار اهانت جاهالن بودند اما با نريوى استقامت بر آ

  .شدند
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. دهد و او از مهه چيز آگاه است ها و بالها در پيشگاه خداوند مهربان رخ مى توجه به اين حقيقت كه مهه آزمايش - 5
ا را حتت نظر داشته و  مثل كساىن كه در ميدان مسابقه اند تا گروهى متاشاگر و تشويق كننده در اطراف ميدان كه آ

  .دهند مى كنند، به كار شوق و عشق بيشرتى نشان محايت مى

هاى ما را در  بيند و كوشش جاىي كه چند نفر انسان چنني اثرى در روح انسان دارند؛ پس آن حقيقىت كه ما را مى
  .آفريند سنجد، چه عشق و شورى در كار مى هاى آزمايش مى صحنه
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: نت كشىت فرمودخداوند به حضرت نوح عليه السالم كه زير شديدترين فشارهاى روحى از سوى قومش بود؛ در حال ساخ
اين مجله چنان قوت قلىب به نوح عليه السالم خبشيد كه هيچ فشارى براى او امهيت  »1« .كشىت را در برابر نگاه ما بساز

  .نداشت

ترين حالت شربت شهادت نوشيد؛ اّما حضرت  ساالر شهيدان، فرزند عزيز كوچك او على اصغر عليه السالم با فجيع
  :حسني عليه السالم فرمود

  »2« .گريد، حتّمل آن بر من آسان است مهني كه اين امور در برابر ديدگان خداوند اجنام مى

  اگر مسجد اگر ميخانه گر دير مغان خواهم
 

  به هر جا بگذرم مقصود من يارست آن خواهم

  خواهم نه دارائى گدائى در ميخانه مى
 

  نه ملك كيقباد و دولت نوشريوان خواهم

 اگر مرهم اگر نشرت اگر حنظل اگر شكر
 

  پسندد من مهان خواهم جبامن هر چه جانان مى

______________________________  
  .37): 11(؛ هود 27): 23(مؤمنون  -)1(

  .117: ؛ الّلهوف2، حديث 37، باب 46/ 45: حبار األنوار -)2(
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 به زجنري گران بنددسر زلفت كه شريان را 
 

  سزاى اين دل ديوانه زجنريى چنان خواهم

  از اين زندان پر وحشت مگر يكدم بياسامي
 

  نسيمى مهره باد صبا زان گلستان خواهم
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  زمني و آمسان را آزمودم هر دو ىب حاصل
 

  جهاىن ماوراى اين زمني و آمسان خواهم

 سرديوانگى دارد مها با اين دل شيدا
 

  زلف تابدار يار زجنريى گران خواهمز 

  

  )رضاقلى خان شريازى، مها(

   دعاى

  

19  

  

   درخواست باران
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َنا َرْمحََتَك ِبَغْيِثَك اْلُمْغِدِق ِمَن السََّحاِب اْلُمْنَساِق » 1« يِع اآلفَاِق اللَُّهمَّ اْسِقَنا اْلَغْيَث َو اْنُشْر َعَليـْ لَِنَباِت َأْرِضَك اْلُموِنِق ِيف مجَِ
اَم السََّفَرَة ِبَسْقٍي ِمْنَك نَاِفٍع َداِئٍم َو اْمُنْن َعَلى ِعَباِدَك بِِإيَناِع الثََّمَرِة َو َأْحِي ِبَالَدَك بِبـُُلوِغ الزَّْهرَِة َو َأْشِهْد َمَالِئَكَتَك اْلِكرَ » 2«

ُحتِْيي ِبِه َما َقْد َماَت َو تـَرُدُّ ِبِه َما َقْد َفاَت َو ُختْرُِج ِبِه َما ُهَو آٍت َو تـَُوسُِّع ِبِه ِيف » 3«اِبٍل َسرِيٍع َعاِجٍل ُغْزرُُه َواِسٍع ِدَررُُه وَ 
اللَُّهمَّ اْسِقَنا َغْيثاً ُمِغيثاً َمرِيعاً ُممْرِعاً » 4« اْألَقْـَواِت َسَحاباً ُمتَـرَاِكماً َهِنيئاً َمرِيئاً طََبقاً ُجمَْلَجًال َغيـَْر ُمِلثٍّ َوْدقُُه َو َال ُخلٍَّب بـَْرُقهُ 

اللَُّهمَّ اْسِقَنا َسْقياً ُتِسيُل ِمْنُه الظِّرَاَب َو َمتَْألُ ِمْنُه اْجلَِباَب َو تـَُفجُِّر » 5«َعرِيضاً َواِسعاً َغزِيراً تـَُردُّ ِبِه النَِّهيَض َو َجتْبـُُر ِبِه اْلَمِهيَض 
يِع اْألَْمَصاِر َو تـَنـَْعُش ِبِه اْلبَـَهآِئَم َو اخلَْ ِبِه اْألَنـْهَ  ْلَق َو ُتْكِمُل لََنا ِبِه طَيَِّباِت اَر َو تـُْنِبُت ِبِه اْألَْشَجاَر َو تـُْرِخُص ِبِه اْألَْسَعاَر ِيف مجَِ

اللَُّهمَّ َال َجتَْعْل ِظلَُّه َعَليـَْنا َمسُوماً َو َال َجتَْعْل بـَْرَدُه » 6«ًة ِإَىل قـُوَّتَِنا الرِّْزِق و تـُْنِبُت َلَنا ِبِه الزَّرَْع َو ُتِدرُّ ِبِه الضَّرَْع َو َتزِيُدنَا ِبِه قـُوَّ 
َنا ُرُجوماً َو َال َجتَْعْل َماَءُه َعَليـْنَا ُأَجاجاً  َنا ُحُسوماً َو َال َجتَْعْل َصْوبَُه َعَليـْ اْرزُقْـَنا ِمْن  اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه وَ » 7«َعَليـْ

  .ٍء َقِديرٌ  بـَرََكاِت السََّماَواِت َو اْألَْرِض ِإنََّك َعَلى ُكلِّ َشي
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َنا َرْمحََتَك ِبَغْيِثَك اْلُمْغِدِق ِمَن السََّحاِب اْلُمْنَساِق لَِنَباتِ » 1«[  يِع  اللَُّهمَّ اْسِقَنا اْلَغْيَث َو اْنُشْر َعَليـْ َأْرِضَك اْلُموِنِق ِيف مجَِ
  ] اآلَفاقِ 

براى ما باران فرست، و رمحتت را به باران پُر آب و فراوان بر ما بگسرتان؛ از ابرى كه براى گياه زيباى زمينت، در ! خدايا
  .ها و اطراف سوق داده شده متام ناحيه

  نعمت عظيم ابر و باران و باد

نه طبيعت بستگى به عاىلاز آن جا كه ابر و باران و باد، و  ترين منبع انرژى يعىن خورشيد دارد، الزم است  جودشان در 
اى از جتّلى رمحت حضرت حق به قسمىت از عامل وجود است براى  چند سطرى درباره اين نعمت عظيم اهلى كه گوشه

  .آگاهى مشا بيان شود

به شكل دايره است؛ زيرا خورشيد جسمى است بسيار مسري زمني و هر جرم مساوى ديگر در اين فضاى حريت آور تقريباً 
تر است، و هر سيّاره را با نريوى شگرف به سوى  بزرگ، به تنهاىي از زمني و هشت سيّاره ديگر بازهم بزرگرت و سنگني

  .كند خود جذب مى

گريزد، و  خود، از خورشيد مىنامند، در مهان حال هر سّياره با قوه گريز از مركز  اين قوه جذب به مركز را ثقل يا جاذبه مى
  .گشت شد كه هيچگاه باز منى اگر نريوى جاذبه خورشيد نبود سيّاره چنان در فضا دور مى

  109: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

   حركت خورشيد و ماه

  

ه سّياره را به سوى كند، و نريوى خورشيد ك نريوى سّياره كه آن را از خورشيد دور مى: پس دو نريوى متضاد در كار است
كند، پس هر سّياره بر روى مدارى به دور خورشيد  چربد و غلبه منى هيچ يك از اين دو نريو بر ديگرى منى. كشاند آن مى

  .دهد گردد و اين سري ىب انتها را در طى قرون و اعصار ادامه داده و مى مى
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ْرناُه َمنازَِل َحّىت عاَد َكالُعْرُجوِن اْلَقدميِ * َعزيِز اْلَعليمِ َو الشَّْمُس َجتِْرى ِلُمْستَـَقرٍّ َهلَا ذِلَك تـَْقديُر الْ  َالالشَّْمُس يـَْنَبغى َهلا * َو الَقَمَر َقدَّ
  »1« »اْن ُتْدرَِك اْلَقَمَر َوَال اللَّْيُل ساِبُق النَّهاِرَو ُكلٌّ ىف فـََلٍك َيْسَبُحونَ 

گريى تواناى  اين اندازه. كند مهواره به سوى قرارگاهش حركت مى كه]  اى از قدرت ماست نيز براى آنان نشانه[و خورشيد 
هاىي قرار دادمي تا اين كه به صورت شاخه كهنه هالىل شكل و زرد رنگ خرما  و براى ماه منزل* ناپذير و داناست، شكست
شب از روز پيشى نه براى خورشيد اين توان هست كه به ماه برسد، و نه ]* و باز به تدريج بدر كامل شود،[برگردد 

  .گريد، و هر كدام در مدارى شناورند مى

دانشمندان در اين عصر با انواع ابزار و آالت علمى، و . كند اين آيه به وضوح حركت خورشيد را به طور مستمر بيان مى
ك مست خورشيد با جمموعه منظومه مشسى در وسط كهكشان ما به سوى ي: اند كه حتقيقات مداوم شبانه روزى كشف كرده

  .باشد اند در حركت مى معني و ستاره دور دسىت كه آن را ستاره وگا ناميده

م با حركت  حركت دادن خورشيد اين كره بسيار عظيمى كه يك ميليون و دويست هزار مرتبه از كره زمني بزرگ تر است، آ
  ها و علم و فوق مهه قدرتحساب شده در اين فضاى ىب كران از هيچ كس ميّسر نيست جز از خداوندى كه قدرتش 

______________________________  
  .40 -38): 36(يس  -)1(
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  .دانشش ىب انتهاست

  »1« »ذِلَك تـَْقديُر اْلَعزيِز اْلَعِليم

  .ناپذير و داناست گريى تواناى شكست اين اندازه

كند؛ زيرا  و هشت گانه است كه ماه قبل از حماق و تاريكى مطلق طى مىهاى بيست  گاه منظور از منازل مهان منزل
هنگامى كه ماه سى روز متام باشد تا شب بيست و هشتم در آمسان قابل رؤيت است، وىل در اين شب بيست و هشتم 

ت نيست كه آيد، و در دو شب باقى مانده قابل رؤي به صورت هالل بسيار باريك زرد رنگ و كم نور و كم فروغ در مى
نامند، البته در ماههائى كه بيست و نه روز است تا شب بيست و هفتم معموًال ماه در آمسان ديده  آن را حماق مى

  .شود، و دو شب باقى مانده حماق است مى
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تواند طبق حماسبات دقيقى   ها كامًال دقيق و حساب شده است، به طورى كه منجمان از صدها سال قبل مى گاه اين منزل
  .ه دارند آن را پيش بيىن كنندك

خبشد و يك تقومي طبيعى آمساىن است كه با سواد وىب سواد تواناىي خواندن آن  ها نظم مى اين نظام عجيب به زندگى انسان
تواند با نگاه كردن وضع  هاى خمتلف كند مى را دارد، به طورى كه اگر انسان كمى دقت و ممارست در وضع ماه در شب

  .قريباً بداند آن شب كدام شب از ماه استآن دقيقاً و ت

ا تنظيم   در آيه چهلم سخن از ثبات و دوام اين نظم سال و ماه و شب و روز است، پروردگار آن چنان برنامه اى براى آ
  .گردد شود، و تاريخ بشر به خاطر مهني ثبات، كامًال تنظيم مى پيدا منى كرده كه كمرتين دگرگوىن در وضع

ا در مسري خود شناورند يد سزاوار است كه به ماه رسد، و نه شب بر روز پيشى مىنه براى خورش   .گريد و هر كدام از آ

______________________________  
  .38): 36(يس  -)1(
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هاى خويش  گاه در حاىل كه كره ماه منزلكند،  هاى دوازده گانه در يكسال طى مى دانيم خورشيد، دوران خود را در برج مى
  .منايد را در يك ماه طى مى

خورشيد هرگز : فرمايد بنابراين حركت دوراىن ماه در مسريش دوازده بار از حركت خورشيد در مدارش سريعرت است، لذا مى
  .نه بر هم خوردرسد، تاحركت يكساله خود را در يك ماه اجنام دهد و نظام ساليا در حركت خود به پاى ماه منى

م ريزد، بلكه مهه اينها مسري  مهچنني شب بر روز پيشى منى گريد كه خبشى از آن را در كام خود فرو برد و نظام موجود 
  .دهند و هر كدام از اينها در مسري خود شناورند ها سال بدون كمرتين تغيري ادامه داده و مى خود را ميليون

  گرماى خورشيد

ديديد كه فلز مذاب از  دانيد به چه داغى؟ اگر كارخانه فوالد سازى را ديده بوديد، مى است وىل منىخورشيد خيلى داغ 
  ريزد؟ فرط حرارت رنگش سفيد شده است چگونه از دهانه كوره بريون مى
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م خيلى باالتر 1450فوالد مذاب   درجه حرارت دارد، اين درجه حرارت خيلى باالست اما درجه حرارت خورشيد از آ
  .درجه باشد 17 000000درجه و در مركز آن شايد  6000در سطح خورشيد درجه حرارت نزديك به . است

  .دانيد ما حيات خود را مديون خورشيدمي، خورشيد تقريباً سرچشمه متام كار مايه ماست مهان طور كه مى

وران بسته به گياهان است، ىب نور آورد و چون زندگى جان كرد، و غذاىي به وجود منى ىب نور خورشيد گياهى رشد منى
  .خورشيد جانورى هم به روى زمني وجود نداشت

فته چوب و زغال و نفىت كه هر روز مصرف مى اند، وقىت كه  كنيم كارمايه را دراعصار قدمي از خورشيد گرفته ودر خود 
   اى را كه گياهان سوزد كارمايه زغال مى
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  .دهد اند به ما باز پس مى ها سال قبل از خورشيد گرفته و ذخريه كرده ميليون

  .شوند تركيب گرديده است خورشيد از عناصرى چند كه بر روى زمني هم يافت مى

ا كه بر روى زمينند در خورشيد هم وجود دارند، عناصر اصلى خورشيد عبارتند از هيدروژن،  تقريباً شصت عنصر از آ
هليوم، ازت، كربن، آهن و چند فلز ديگر، اما در نتيجه حرارت فوق العاده فلزاتى كه بر روى زمني به شكل اكسيژن، 

  .جامدند در خورشيد به صورت گاز هستند

  .شود نور خورشيد بسيار خريه كننده است و از قشرى از گازها كه در سطح خورشيدند ساطع مى

ند، باالى كره نور قشر ديگرى از گازهاست به نام كره رنگ، وجه تسميه اين  ا ستاره شناسان اين قشر را كره نور ناميده
  .كره، رنگ سرخ درخشاىن است كه گازهاى تركيب كننده آن دارند

در باالى كره رنگ، قشر سفيد ديگرى است به نام تاج كه فقط به هنگام كسوف در تلسكوب قابل رؤيت است، گاهى 
  .نامند هاى خورشيد مى كشند، اينها را زبانه ميليون و نيم كيلومرت از تاج زبانه مى هاىي تقريباً به اندازه يك زبانه

گرچه در موارد خاص واحدهاى ديگرى براى انرژى به  . گريند اندازه مى» ارگ«در فيزيك معموال انرژى را با واحدى به نام 
  .براى الكرتيسته براى اندازه گرفنت گرما، يا كيلو وات ساعت» كالرى«رود، مانند  كار مى
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يك ارگ دو برابر انرژى حركىت جسمى است كه جرم آن برابر يك گرم باشد، و با سرعت يك سانىت مرت در ثانيه حركت  
  .كند

  .شود بسيار كوچك است هاى روزانه زندگى، مقدار انرژىي كه با يك ارگ منوده مى و بايد گفت كه از حلاظ جتربه

  .ست انرژى حركىت برابر با چند ارگ دارداى كه در حال پرواز ا مثًال پشه
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بليون ارگ  25براى گرم كردن يك فنجان چاى، چند صد بليون ارگ مورد نياز است، و چراغ روميزى معموىل در هر ثانيه 
  .كند مصرف مى

اى هر ارگ برابر !! هدد بليون ارگ انرژى مى 300يك گرم زغال سنگ خوب چون كامًال بسوزد  با نرخ جارى زغال 
اى انرژىي كه با سيم برق به خانه... است با    .تر است رسد از اين گران هاى ما مى البته 

ارگ ختمني زده شده،  1350000مرت مربع در يك ثانيه به حال عمودى بتابد معادل  انرژى اشعه آفتاب كه بريك سانىت
  .شود نيز به حساب آمده است قدارى از انرژى كه به وسيله فضاى اطراف زمني جذب مىو البته در حماسبه اين رقم م

اى زغال به حساب آورمي، معلوم مى شود كه روزانه معادل چه مقدار لایر انرژى كه بر سطح حياط  اگراين انرژى را از روى 
  .رود تابد از بني مى خانه ما مى

شود كه مقدار انرژى روزانه خورشيد كه بر  عموىل كار جتديد كنيم، نتيجه آن مىگريى م اگر بيان خود را با واحد اندازه
اسب خبار است و انرژى كلى ساالنه كه از اين راه  4690000كند براى هر ميل مربعى با انرژى  سطح زمني سقوط مى

ندن زغال و ساير مواد سوخىت به هاىي است كه در سطح زمني از سوزا رسد چندين ميليون برابر متام انرژى به سيّاره ما مى
  .آيد دست مى

  نعمت ابر و باد

  

خورشيد اين منبع عظيم انرژى در سايه اراده و فرمان حضرت حق، هر روز در سطحى بيش از حميط و عرصه منظومه 
  .استآيد ابر  شود، از مجله آثارى كه از تابش خورشيد به وجود مى تابد و از اين تابش هزاران اثر پديد مى مى
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رود، سپس  كند، و در نتيجه هواى مرطوب باال مى آن سوى دريا هوا مرطوب است، آفتاب، هواى مرطوب را گرم مى
  .آيد شود و به صورت ابر در مى اندكى سرد مى
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  .قطرات باران، برف، تگرگ، حمصول پر منفعت مهني ابر است

رهجائى اب باد در جابه مند سازند عامل بسيار مهم و مؤثّرى  رها براى اين كه متام مناطق زمني را از نعمت برف و باران 
  .جائى هوا نبود، حيات عمرى نداشت اى برخوردار است، اگر جابه باد از امهيت ويژه. است

زنند كه اين  دانشمندان حدس مى. كنيم كه گرداگرد زمني را فرا گرفته است ما در اعماق اقيانوس بيكراىن از هوا زندگى مى
ها يكى  قشر هوا، بيشرت از سيصد كيلومرت باالى زمني امتداد داشته و از چند اليه تشكيل شده باشد، ضخامت اين اليه

ا هم نامنظم است   .نيست و حدود آ

تر است و  به زمني نزديك اى است كه از مهه نام دارد آشنا هستيد و آن اليه» تروپوسفر«ها كه  مشا با يكى از اين اليه
  .پيوندد شناسيم در اين اليه به وقوع مى آنچه ما به نام تغيريات جوى مى

  .شود توفان، ابر، مه، تگرگ، برف و هر چه ديگر كه به هوا مربوط بدانيم در تروپوسفر واقع مى

ها،  موجب پيدايش اين تودهشود؟ شايد هيچ گاه حدس نزنيد كه  هاى هوا در تروپوسفر مى چه چيز موجب تشكيل توده
  .خورشيد است

  .اختالف درجه حرارت بني دو نقطه زمني كه به طور مساوى گرم شده باشند موجب وزيدن بادهاست

  دانيد در زندگى جانداران و گياهان چقدر ارزش دارد؟ آيا مى

  باشد؟ اى در وزش باد، در جهان طبيعت مى دانيد چه نظم فوق العاده آيا مى

  :گويند كند، اگر بادى نبود باراىن نبود، دانشمندان طبيعى مى باد درست مىباران را 

كنند، و اگر از دو نوع باشند  ابر موجودى است الكرتيكى، موجودات الكرتيكى اگر از يك نوع باشند يكديگر را دفع مى
  .كنند مهديگر را جذب مى
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شود، و  كند، در نتيجه جتاذب حاصل مى ن است كه در ميان دو نوع موجود الكرتيكى مجع مىهاى باد آ از خاصيت
  .كند احتاد الكرتيكى حتقق پيدا مى

  .باشد باران نتيجه آن احتاد مى

  .آيد، باد است پس تنها عامل مؤثّر در ازدواج دو موجود الكرتيكى كه فرزندى از آن به نام باران پديد مى

وزد، نبود زندگى از شّدت گرما در آجناها بسيار  آيد و در مناطق گرمسري مى ى كه از سوى اقيانوس مىاگر بادهاى مومس
  .شد دشوار مى

سازد، يكى از اين مناطق هندوستان است كه بر  شكند و آن مناطق را براى زندگى آسان، آماده مى باد شدت گرما را مى
  .زيست ساخته است حسب منطقه، گرمسري است وىل باد آن جا را قابل

  .وزد زندگى را در بندرهاى آن جا ممكن گردانيده است هاى مناطق حارّه مى بادهاى درياىي و زميىن كه شبانه روز، در كرانه

كاهند، مانند گلف اسرتمي براى  شوند و از سردى آن جا مى بادهاى گرمى از مناطق حارّه به سوى سردسريها روانه مى
  .راى ژاپنانگلستان، و گلف ورد ب

ا مى. شدت گرماى زير خط استوا بر اهل دانش روشن است رود،  دانند كه گرماى استواىي به حسب طبع باال مى و نيز آ
در برابر از قطب مشال و جنوب هواهاى سردى به طور مايل به سوى مناطق استواىي روان است لذا آن جا قابل زيست 

  .باشد مى

دهد، در اندونزى و مانند آن فصل باران را تابستان قرار داده است، در لبنان فصل باران  مىباد وضع باران مناطق را تغيري 
  .باشد زمستان مى

ا باشد، فصل باران متام سال است، مقدار باران در دارجيلينگ به  در بعضى مناطق كه شايد خبش دارجيلينگ هند از آ
  .رسد يازده مرت در سال مى

  شود تا بشر بتواند موجب اختالف انواع نباتات مى اختالف فصول باران درزمني
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ره بردارد و استفاده كند   .از هر گونه نباتى 

باشد، اگر نباتات تلقيح  بيشرت نباتات، داراى دو جنبه هستند، نرينه ومادينه، مانند خنثى كه هر دو خصوصيت را دارا مى
  .دهند خواهند داد، و اگر تلقيح نشوند بر خوىب منىشوند خوب ميوه 

شود، ويژه درخت خرما و پيوند درختاىن است كه مورد خواسته بشر قرار گرفته است، وىل  تلقيح هائى كه به دست بشر مى
ا باد اجنام مى ا به مادينه آ   .دهد تلقيح بقيه درختان را از نرينه آ

ا به  تلقيح بادى در درخت خرما نيز تأثري دارد، تلقيح بادى، عبارت از گرفنت ذرّاتى از اين درخت است و رساندن آ
  .درخت ديگر كه مهانند آن است

  .شود البته تلقيح به وسيله حشرات نيز اجنام مى

  .اى از خدمات باد بود، هر چند باد خدماتش بسيار بيش از اينهاست آنچه ياد شد منونه

   ارزش ابر و باد در قرآن

  خواهد يا مأمور ديگرى است؟ دهد خودش مى هاى بزرگى را كه به طور مداوم اجنام مى باد اين خدمتاين 

  آيا فرمانده باد كيست؟. خود باد شعور تشخيص خدمتگزارى را ندارد، پس از جانب ديگرى مأموريت دارد

  .به آياتى از قرآن جميد در اين زمينه توجه كنيد

  »1« »حاِب اْلُمَسخَِّر بـَْنيَ السَّماِء َواْالْرِض َآلياٍت ِلَقْوٍم يـَْعِقُلونَ َو َتْصريِف الرِّياِح َوالسَّ 

______________________________  
  .164): 2(بقره  -)1(
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براى گروهى كه ] قدرت خدااز توحيد، ربوبّيت و [هاىي است  و گرداندن بادها و ابِر مسّخر ميان آمسان و زمني، نشانه
  .انديشند مى

اين ابرهاى مرتاكم كه باالى سر ما در گردشند و ميلياردها تن آب را بر خالف قانون جاذبه در ميان زمني و آمسان معلق 
ا را از هر نقطه به نقطه ديگر مى اى از عظمت  برند، ىب آن كه كمرتين خطرى اجياد كنند، خود نشانه نگاه داشته، و آ

  .ويندا

ا نبود در سرتاسر خشكى هاى روى زمني نه قطره آىب براى نوشيدن وجود داشت  بعالوه اگر آبيارى و منصب آب دهى آ
و نه چشمه و جويبارى براى روييدن گياه، مهه جا ويرانه بود و كوير و بر مهه جا كوير و بر مهه جا خاك مرده پوشيده 

  .ت اوستاى ديگر ازعظمت حضر  شد، اين نيز جلوه مى

ٍت َفانـْزَْلنا ِبِه اْلماَء َفاْخَرْجنا ِبِه ِمْن  َو ُهَو الَّذى يـُْرِسُل الرِّياَح ُبْشراً بـَْنيَ َيَدْى َرْمحَِتِه َحّىت إذا اقـَلَّْت َسحاباً ثِقاًال ُسْقناُه ِلبَـَلٍد َميِّ 
  »1« »َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ   ُكلِّ الثََّمراِت َكذِلَك ُخنْرُِج اْلَمْوتى

فرستد تا هنگامى كه ابرهاى سنگني بار را بردارند،  رمحتش به عنوان مژده دهنده مى]  بارانِ [و اوست كه بادها را پيشاپيِش 
]  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

باد، ابر، باران، زمني، [آورمي،  بريون مى] از البالى گورها[اين گونه ]  در روز قيامت[را نيز  مردگان] و[آورمي  بريون مى
  .شويد] ايت خدا اراده و قدرت ىب[تا متذّكر و يادآور ]  ها را مثل زدمي روييدن گياهان و انواع ميوه

ا را به سوى سرزمني مأموريت آبيارى اين تشنگان را بر عهده آنان رانيم و  هاى مرده و خشك و سوزان مى در اين موقع آ
   يم، و به وسيله آن، آب حيات مى

______________________________  
  .57): 7(اعراف  -)1(
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  .آورمي ها را از خاك تريه بريون مى فرستيم، به كمك اين آب انواع ميوه خبش را در مهه جا فرو مى

هاى سنگني ابر را تشكيل  شوند، و توده فرستد، خبارها مرتاكم مى تابد، و خبار آب را به باال مى ها مى فتاب بر اقيانوسآ
كنند و به سوى سرزمني هائى كه مأموريت دارند پيش  هاى كوه پيكر ابر را بر دوش خود محل مى دهند، امواج باد توده مى
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هاى ابر در حركتند و آميخته با رطوبت مالميى هستند، نسيم دل  يشاپيش تودهروند، قسمىت از اين بادها كه در پ مى
رسد، اينها در حقيقت مبشران نزول باران  كنند كه از درون آن بوى باران حيات خبش به مشام مى انگيزى اجياد مى

ها را  شت هستند كه زراعتفرستند، نه چندان در  هاى باران را از خود بريون مى هاى عظيم ابر، دانه هستند، سپس توده
  .ها را ويران كنند، و نه چندان كوچكند كه در فضا سرگردان مبانند بشويند و زمني

سازند،  ها آماده مى كنند، و حميط را براى رستاخيز بذرها و دانه نشينند و آهسته در آن نفوذ مى آرام و مالمي بر زمني مى
نظره يك گورستان خاموش و خشك داشت تبديل به كانون فعاىل از سوخت و شباهت كامل به م زميىن كه در خشكى مى

  .شود هاى پرگل و ميوه مى حيات و زندگى و باغ

  .»آورمي اين چنني مردگان را از زمني بريون مى«: فرمايد به دنبال متام اين حقايق عيىن اضافه مى

  »1« »َفاْسَقْيناُكُموُه َو ما انـُْتْم َلُه ِخبازِننيَ َو اْرَسْلَنا الرِّياَح َلواِقَح َفانـْزَْلنا ِمَن السَّماِء ماًء 

  .و بادها را باردار كننده فرستادمي، و از آمسان آىب نازل كردمي و مشا را با آن سرياب ساختيم و مشا ذخريه كننده آن نيستيد

______________________________  
  .22): 15(حجر  -)1(
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م پيوند مى» لواقح« دهد و  مجع القح به معىن بارور كننده است، و در اين جا اشاره به بادهائى است كه قطعات ابر را 
ا را آماده باران مى   .سازد آ

اند اين آيه را اشاره به تلقيح گياهان به وسيله بادها و گردافشاىن بگريند، و از  گرچه بعضى از دانشمندان معاصر خواسته
اين راه به يكى از مسائل علمى كه در عصر نزول قرآن مورد توجه جوامع بشرى نبود تفسري كنند، و از داليل اعجاز 

هاى نطفه نر و  جا كردن گرده علمى قرآن بشمارند، وىل در عني قبول اين واقعيت كه وزش بادها اثر عميقى در جابه
  .ره به آن دانستتوان آيه فوق را اشا بارورساخنت گياهان دارند، منى

م با فاء تفريع آمده است كه نشان مى دهد تلقيح كردن  چرا كه بعد از اين كلمه بالفاصله، نازل شدن باران از آمسان آ
  .اى براى نزول باران است بادها مقدمه
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ا، ممكن است گفته شود، ابرها را به  به هر حال تعبري فوق از زيباترين تعبرياتى است در مورد ابرها و تولد باران از آ
هاى باران را به زمني  شوند و فرزندان خود، دانه كنند، باردار مى مادران و پدراىن تشبيه كرده كه به كمك بادها آميزش مى

  .ند مى

ها را نداريد، ممكن است اشاره به ذخريه كردن آب باران قبل از نزولش باشد، يعىن  مشا تواناىي حفظ و ذخريه كردن اين آب
توانيد اين ابرها كه منابع اصلى بارانند در اختيار بگرييد، و نيز ممكن است اشاره به ذخريه كردن باران بعد از نزولش  منى مشا

توانيد حىت بعد از نزول باران، آن را به مقدار زياد گردآورى و حفظ كنيد، اين خداست كه از طريق  باشد، يعىن مشا منى
ا در قّله كوهها ا به اعماق زمني كه بعداً به صورت چشمه منجمد ساخنت آ ها  به صورت يخ و برف، و يا فرستادن آ

ا را گردآورى و ذخريه مى وكاريزها و چاهها ظاهر مى   .كند شوند، آ

   َو ِمْن آياِتِه اْن يـُْرِسَل الرِّياَح ُمَبشِّراٍت َوِلُيِذيَقُكْم ِمْن َرْمحَِتِه َو لَِتْجرِىَ 

  120: ، ص8 جاديه، جتفسري و شرح صحيفه س

  »1« »اْلُفْلُك ِباْمرِِه َولَِتْبتَـُغوا ِمْن َفْضِلِه َو َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ 

رمحتش را به مشا ]  باران[فرستد، و تا خبشى از  او اين است كه بادها را مژده دهنده مى]  قدرت و ربوبيت[هاى  و از نشانه
رمان او حركت كنند، و نيز براى اين كه از رزق و روزى او جبوييد، و باشد  به ف] به وسيله بادها[ها  بچشاند، و تا كشىت

  .كه مشا سپاس گزارى كنيد

  .فرستند از آيات عظمت و قدرت خدا اين است كه بادها را به عنوان بشارتگراىن مى

ا در پيشاپيش باران حركت مى م مى. كنند آ هاى  به سوى سرزمني پيوندند و قطعات پراكنده ابر را با خود برداشته 
پوشانند، و با دگرگون كردن درجه حرارت جّو، ابرها را آماده ريزش باران  برند، صفحه آمسان را مى خشك و تشنه مى

  .كنند مى

ممكن است امهّيت قدوم اين بشارتگران براى شهرنشينان متنعم چندان روشن نباشد، اما بيابانگردان تشنه كامى كه نياز به 
كنند، و از البه الى نسيم،  جا مى آيند و ابرها را مهراه خود جابه ران دارند، مهني كه بادها به حركت در مىقطراتى از با

هايشان جسنت  رسد، برق اميد در دل عطر خمصوص باراىن كه بر گياهان در نقطه ديگرى باريده، و به مشامشان مى
  .كند مى
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توان در آن  را منى  مبّشرات  ت به نزول باران تكيه شده، اما كلمهگرچه در آيات قرآن، بيشرت روى بشارتگرى باد، نسب
  .هاى فراوان ديگرى نيز با خود دارند حمدود ساخت، چرا كه بادها بشارت

______________________________  
  .46): 30(روم  -)1(
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  .كنند بادها گرما و سرماى هوا را تعديل مى

  .كنند ها را در فضاى بزرگ مستهلك كرده، و هوا را تصفيه مى بادها عفونت

بادها اكسيژن توليد . گريند كاهند و جلو آفتاب سوختگى را مى ها و گياهان مى بادها از فشار حرارت خورشيد روى برگ
توليد شده به وسيله بازدم انسان را براى  آورند، و گازكربنيك  ها به ارمغان مى هاى درختان را براى انسان شده به وسيله برگ
  .برند گياهان هديه مى

م پيوند مى كنند، و نطفه بادها بسيارى از گياهان را تلقيح مى   .دهند هاى نر و ماده را در جهان نباتات 

  .ها هستند ها و عاملى براى تصفيه خرمن اى براى حركت آسياب بادها وسيله

دهند، و مهچون باغباىن دلسوز در سرتاسر بيابان  آن بذر فراوان موجود است حركت مى بادها بذرها را از نقاطى كه در
  .گسرتانند مى

برند، و حىت امروز كه وسايل ماشيىن جانشني نريوى  هاى بادباىن را با مسافران و بار زياد به نقاط خمتلف مى و بادها كشىت
  .ها بسيار مؤثّر است يا كندى كار كشىت باد شده، باز هم وزش بادهاى خمالف يا موافق در پيشرفت

ا بشارت دهندگاىن هستند در جهات خمتلف خواهد بدين سبب  خوانيم خدا مى به اين خاطر در دنباله آيه مى. آرى، آ
ره گرييد، شايد شكرگزارى   مشا را از رمحت خود بچشاند، و كشىت ها به فرمانش حركت كنند، ومشا از فضل و رمحت او 

  .كنيد
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هاى فراوان در زمينه كشاورزى و دامدارى هستند، و هم وسيله محل و نقل، و سراجنام  ى، بادها، هم وسيله توليد نعمتآر 
  به دوم، و با مجله »لَِتْجِرَى اْلُفْلُك بِاْمرِه  به اوىل اشاره شد و با مجله  ِلُيذيَقُكْم ِمْن َرْمحَِتهِ   سبب رونق امر جتارت كه با مجله

  .به سّومى »وا ِمْن َفْضِلهِ ِلَتْبتَـغُ 

  .جالب اين كه مهه اين بركات مولود حركت است، حركت در ذرات هوا، در حميط جماور زمني

ها نيز تا متوقف نشوند، انسان  اين بادها و نسيم. اما هيچ نعمىت تا از انسان سلب نشود، قدر آن معلوم خنواهد شد
  .آيد داند چه بالئى بر سر او مى منى

  122: ، ص8 شرح صحيفه سجاديه، ج تفسري و

رتين باغ هاى زندان  كند، و اگر نسيمى در سلول هاى زندان مى ها مهچون زندگى در سياه چال توقف هوا، زندگى را در 
است كند، و اصوًال يكى از عوامل شكنجه در زندان انفرادى بوزد، آن را مهچون فضاى باز مى   .ها مهان توقف هواى آ

ها اگر بادها متوقف شود و امواج خاموش گردد، زندگى جانداران درياها بر اثر كمبود اكسيژن هوا  اقيانوسحىت در سطح 
  .به خماطره خواهد افتاد، و دريا تبديل به مرداب و باتالق متعفن و وحشتناكى خواهد شد

  :مجله«: گويد فخر رازى مى

   َو ِلُيذيَقُكْم ِمْن َرْمحَِتهِ 

  .»ود بچشاندتا مشا را از رمحت خ«

شود، اشاره به اين است كه متام دنيا و نعمت دنيا رمحت  گفته مى» ء قليل شى«با توجه به اين كه چشانيدن در مورد 
الّلُه الَّذى يـُْرِسُل الرِّياَح فـَتُِثُري َسحاباً فـََيْبُسطُهُ  »1« ».اندكى بيش نيست، و رمحت واسعه اهلى خمصوص جهان ديگر است

 »ْم َيْسَتْبِشُرونَ َكْيَف َيشاءُ َو َجيَْعُلهُ ِكَسفاً فـَتَـَرى اْلَوْدَق َخيْرُُج ِمْن ِخاللِِه َفاذا اصاَب ِبِه َمْن َيشاءُ ِمْن ِعباِدِه اذا هُ ِىف السَّماِء  
»2«  

ت گسرتاند و به صور  انگيزد، پس آن را در آمسان آن گونه كه خبواهد مى فرستد تا ابرى را برمى خداست كه بادها را مى
آيد و چون آن را به هركس از  الى آن بريون مى بيىن كه از البه آورد، پس باران را مى هاى خمتلف در مى خبش خبش و پاره

  .شوند رساند، آن گاه شادمان و خوشحال مى بندگانش كه خبواهد مى
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  .سوره روم 46، ذيل آيه 131/ 25: التفسري الكبري، فخر رازى -)1(

  .48): 30(روم  -)2(
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ا هستند كه قطعات ابر را از سوى  آرى، يكى از نقش هاى مهم، هنگام نزول باران بر عهده بادها گذاشته شده است، آ
ا هستند كه مأموريت گسرتدن ابر  هاى خشك و تشنه محل مى درياها به سوى زمني ها را بر صفحه آمسان و كنند، و مها

ا و بعد از آن خنك كردن حميط ابرها و آماده منودن براى باران زائى را بر عهده دارند   .سپس مرتاكم ساخنت آ

كند و در مسريهاى  اى هستند كه گله گوسفندان را به موقع از اطراف بيابان مجع مى بادها مهچون چوپان آگاه و پرجتربه
ا را براى دوشيدن شري آماده مىدهد، سپس  معيىن حركت مى   :مجله. سازد آ

   فـَتَـَرى اْلَوْدَق َخيْرُُج ِمْن ِخالِلهِ 

  .شوند بيىن كه از البه الى ابرها خارج مى هاى باران و ذرّات كوچك آن را مى دانه

وچك باران هاى ك ممكن است اشاره به اين باشد كه غلظت ابرها و شدت وزش بادها در حدى نيست كه مانع خروج قطره
از ابر و نزول آن بر زمني شود، بلكه اين ذرّات كوچك علريغم طوفان و ابرى كه صحنه آمسان را پوشانده، راه خود را از 

ا به سوى زمني پيدا مى البه ا را سرياب كنند و در  هاى تشنه پاشيده مى كنند، و نرم نرم بر زمني الى آ شوند تا به خوىب آ
  .ار نياورندعني حال ويراىن به ب

آورد، به قطره كوچك و لطيف باران  ها را به حركت درمى كند، و صخره باد و طوفاىن كه گاه درختان عظيم را از جا مى
  .الى آن بگذرد و بر زمني قرار گريد دهد كه از البه اجازه مى

متام صفحه آمسان را پوشانيده  اين نكته نيز قابل توجه است كه قطعه قطعه بودن ابرها هر چند در يك روز ابرى كه ابر
گريمي   كنيم، يا بر فراز آن قرار مى الى ابرها عبور مى براى ما چندان حمسوس نيست، اما به هنگامى كه با هواپيما از البه

  كامًال 

  124: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج



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

 

  .روشن و منايان است

  :فرمايد در قسمىت از آيه پنجاهم سوره مباركه روم مى

ا   »1« »َفاْنُظْر اىل آثاِر َرْمحَِة الّلِه َكْيَف ُحيِْىي اْالْرَض بـَْعَد َمْوِ

  كند؟ به آثار رمحت اهلى بنگر كه چگونه زمني را بعد از مردنش زنده مى

ن آشكار هاى مرده به وسيله نزول بارا اشاره به اين است كه آن قدر آثار رمحت اهلى در احياى زمني َفاْنظُرْ   تكيه روى مجله
  .شود است كه با يك نگاه كردن بدون نياز به جستجو گرى بر هر انسان ظاهر مى

  .در مورد باران اشاره به آثار پربركت آن از جهات خمتلف است» رمحت اهلى«تعبري به 

  .دهد هاى خشك را آبيارى، و بذر گياهان را پرورش مى باران زمني

  .خبشد مىباران به درختان زندگى و حيات نوين 

  .كند نشاند و حميط زيست انسان را سامل و پاك مى باران گرد و غبار هوا را فرو مى

ا طراوت مىبا   .خبشد ران گياهان را شستشو داده به آ

  .كند باران هوا را مرطوب و مالمي، و براى انسان قابل استنشاق مى

  .شود ها ظاهر مى چشمهها و  رود و بعد از چندى به صورت قنات باران به زمني فرو مى

رها و سيالب اندازد كه بعد از مهار شدن در پشت سدها، توليد برق و نور و روشنائى و حركت  ها به راه مى باران 
  .كنند مى

  .منايد كاهد، و سردى را قابل حتّمل مى كند، از گرمى مى و باالخره باران، هواى گرم و سرد را تعديل مى

   الرِّياَح فـَتُِثُري َسحاباً َفُسْقناُه اىل بـََلٍد َميٍِّت َفاْحيَـْينا ِبهِ  َو الّلُه الَّذى اْرَسلَ 
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ا َكذِلَك النُُّشورُ    »1« »اْالْرَض بـَْعَد َمْوِ

اش به  برانگيزند، پس ما آن را به سوى سرزمني مرده راندمي و زمني را پس از مردگىخداست كه بادها را فرستاد تا ابرى را 
  .وسيله آن زنده كردمي؛ زنده شدن مردگان هم اين گونه است

   تفسريى بر آيه فوق

  

هاى حيات خبش باران، و به  اى كه بر حركت بادها، و سپس حركت ابرها، و بعد از آن نزول قطره نظام حساب شده«
رتين گواه بر اين حقيقت است كه دست  ل آن زنده شدن زمنيدنبا رتين دليل و خود  هاى مرده، حاكم است خود 

  .كند قدرت حكيمى در پشت اين دستگاه قرار دارد و آن را تدبري مى

 دهد از مناطق استوائى به سوى مناطق سرد حركت كنند، و در مسري خود آب خنست به بادهاى گرم و داغ دستور مى
هاى منظم سرد قطىب كه دائماً در جهت خمالفت جريان اول حركت  درياها را خبار كرده به آمسان فرستند، سپس به جريان

  .آورى كرده و ابرها را تشكيل دهند دهد خبارها را مجع كنند دستور مى مى

مرده گسيل دارند، تا قطرات زنده  هاى  دهد ابرها را بر دوش خود محل كنند و به سوى بيابان باز به مهان بادها دستور مى
ا سرازير گردد   .كننده باران از آ

دهد، و از  سپس به شرايط خاص زمني و بذرهاى گياهاىن كه در آن افشانده شده، فرمان پذيرش آب و منو و رويش مى
آورد كه  به وجود مىموجودى ظاهراً پست و ىب ارزش موجوداتى زنده وبسيار متنوّع و زيبا، خرم و سرسبز، مفيد و پربار 

  !!اى است از رستاخيز بزرگ هم دليلى است بر قدرت او، و هم گواهى است بر حكمت او، و هم نشانه

  :كند در حقيقت آيه فوق از چند جهت دعوت به توحيد مى
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ها كه از جهت  خواهد، و از نظر بيان نعمت ن نظم، و از نظر برهان حركت كه هر موجود متحركى حمركى مىاز نظر برها
  .و از جهاتى نيز دليل بر مسئله معاد است. اى است براى شكر منعم فطرى انگيزه

ه معاد در فصول صحن! از نظر سري تكاملى موجودات، و از نظر پديدار شدن چهره حيات از زمني مرده، يعىن اى انسان
  .هر سال در برابر چشم تو و در زير پاى توست

  :خوانيم جالب اين كه در حديثى از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله چنني مى

  :يكى از اصحاب عرض كرد

  يا َرُسوَل الّلِه َكْيَف ُحيِْىي الّلُه اْلَموتى َو ما آَيُة ذِلَك ِىف َخْلِقِه؟

  كند و نشانه و منونه آن در جهان خلقت چيست؟ مردگان را زنده مى چگونه پروردگار! اى رسول خدا

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  اما َمَرْرَت ِبوادى اْهِلَك ُممِْحًال ُمثَّ َمَرْرَت ِبِه يـَْهتَـزُّ ُخْضراً؟

ر كىن در حاىل كه از خّرمى اى، در حاىل كه خشك ومرده بوده، و سپس از آن جا عبو  ات گذر نكرده آيا از سرزمني قبليه
  و سرسبزى گوئى به حركت درآمده؟

  .نـََعْم يا َرُسوَل الّلهِ : قـُْلتُ 

  .آرى، اى رسول خدا: گفتم

  »1« .َفَكذِلَك ُحيِْىي الّلُه اْلَموتى، َوتِْلَك آيـَُتهُ ِىف َخْلِقهِ : قالَ 

  و دركند و اين منونه و نشانه ا اين گونه خداوند مردگان را زنده مى: فرمود
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______________________________  
  .11/ 4: ؛ مسند امحد بن حنبل327/ 14: تفسري القرطىب -)1(

  127: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

جائى هواست، دورمنائى  در پايان اين قسمت كه در رابطه با مسئله با عظمت باد كه حمصول جابه »1« ».آفرينش است
انش امروز عنايت كنيد، تا به معجزه بزرگ علمى حضرت صادق عليه السالم در بيان آثار هوا از آثار هوا را از زبان د

  :خطاب به مفّضل بن عمر كوىف اشاره كنم

  آثار هوا و باد

باشد، ضخامت هواى دور كره زمني را  هاى جهان بزرگ، كره زمني داراى هواى ثابت مى آنچه كه ثابت شده در ميان كره
  .اند هشتصد كيلومرت ختمني زده از صد كيلومرت تا

صد ميليارد تن وزن مى   .باشد هوا جسمى است لطيف، شفاف و ناپيدا و داراى پنج هزار و 

انسان و سلسله جانوران و سلسله گياهان، براى زندگى نياز به تنفس . ترين موجود براى حيات انسان است هوا پر ارزش
هاى ديگر  اى نبود، اگر هوا نبود روشنائى ماه، روشنائى اگر هوا نبود زندهدارد، و تنفس ىب وجود هوا ممكن نيست، پس 

توانست نور را منعكس سازد روشن  گرفت و مى افتاد، تنها نقاطى كه برابر تابنده قرار مى نبودند و حس باصره از كار مى
  .بود

  .افتاد نتيجه حّس سامعه از كار مى هاى صوتى است، در اگر هوا نبود صداىي و بانگى نبود، چون هوا وسيله نقل موج

اگر هوا نبود خاك نبود، پس كشت و كار و زراعىت نبود، چرا؟ اكسيژن كه جزئى از هواست، در سنگ و آجر و فلز اثر 
  گذارد، سطح مواد ارضى در اثر تركيب با مى

______________________________  
  .سوره فاطر 9، ذيل آيه 192/ 18: تفسري منونه -)1(

  128: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج
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آيد، خاك را كه هواى آرام درست كرده، باد به اطراف  شود و از آن خاك نرم به وجود آمده و مى اكسيژن نرم شده و مى
  .گسرتاند برد، و بر روى زمني گسرتانيده و مى برده و مى

اگر هوا نبود آتش نبود، چون آتش در اثر ! افتاد مىشد، و حّس ذائقه از كار  آرى، اگر هوا نبود خوراكى يافت منى
سازند، اگر  يعىن هوا را نابود مى. كنند باشد، وقىت خبواهند چاه نفت فروزاىن را خاموش كنند، توليد خأل مى اكسيژن هوا مى

  آيا آسايشى در جهان بود؟! شد؟ آتش نبود زندگى بشر با نبودن آتش چگونه مى

ان نبود؛ زيرا بو عبارت است از پخش ذرّات بودار در هوا، پس در اثر نبودن هوا شامه از كار اگر هوا نبود بوىي در جه
  .افتاد مى

ماند، هوا فشار خمصوصى به بدن  رخيت، ديگر حياتى باقى منى شد و خون بريون مى هاى بدن ما پاره مى اگر هوا نبود رگ
كند، در نقاط  ها جلوگريى مى يلوگرم، اين فشار از پاره شدن رگسازد، يعىن در هر سانىت مرت مربع در حدود يك ك وارد مى

  .كنند باال كه فشار هوا كم است با وسايل مصنوعى فشار هوا را زياد مى

شد، سنگ هائى كه در حدود پنجاه   هاى آمساىن مبباران مى اگر هوا نبود كره زمني هر روز به وسيله بيست ميليون سنگ
  ماند؟ د، آيا در اين صورت جاندارى در روى زمني زنده مىكيلومرت در ثانيه سرعت دار 

ها  كند تا به زمني نرسند، اگر هوا نبود گرماى سوزان روزها، و سرماى سخت شب ها را در خود حل مى هوا اين سنگ
  !!گذارد، و سودهاى ديگر و بسيار كه در هواست اى باقى منى زنده

جانداران، اين گونه رايگان حتت اختيار آن گذاردن، نشانه قدرت نامتناهى و رمحت ترين چيز را در حيات  آيا گران قيمت
  باشد؟ نامتناهى و حكمت نامتناهى سازنده جهان منى

  هوائى كه كره زمني را احاطه كرده است، موجودى است متحرك، و بيشرت

  129: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .رود ه آن سوى مىها در جريان است و از اين سو ب وقت

رود، چرا از زمني  باشد، و از اين جا به آن جا مى شگفىت اين جاست كه چنني موجودى كه بيشرت عمرش در حركت مى
  !كند، الاقل برود و برگردد سفر منى
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يده شود، كى اين قلعه را كش اند كه در فضا پخش منى اى به گرد آن كشيده چه قلعه. چه كسى آن را به زمني دوخته است
  .است و قلعه را از چه ساخته است؟ و بنيادش را روى چه قرار داده است

تواند هواى متحرك را  اند؟ آيا ماده مى اند؟ و يا به آن چسبانيده با چه نريوئى اين هواى متحرك را به متام نقاط زمني دوخته
  در حال حركت ثابت قرار دهد؟

  »1« .تناهى او، هواى متحرك را بر زمني ثابت قرار داده استوىل قدرت نامتناهى و علم نامتناهى و حكمت نام

  معجزه علمى درباره هوا و باد

  :فرمايد حضرت صادق عليه السالم در رابطه با مسئله هوا و باد در گفتگوئى با مفّضل بن عمر كوىف مى

اندوهى جان ستان آرد، و آيا نبيىن چون بايستد، چگونه : تو را بر باد و آنچه در آن است آگاه كنم! اى مفضل
ها را وبائى سازد و  ها را بگنداند، و جسم ها را تباه سازد و سبزى ها را پريشان كند، و بيماران را بكاهد، و ميوه تندرست

  .غالت را دچار آفت كند

دار و مصلحت جوى خلق است، و از هوا خاصيت  با توجه به اين مهه مسائل روشن است كه وزش باد تدبري حكمت
ديگرى هم به تو گوشزد كنم، آواز اثرى است كه از برخورد اجسام در هوا نقش بندد، و هوا آن را به گوش رساند، مردم 

  روز و شب در كارها و حوايج خود سخن گويند، و اگر اثرش در هوا جبا ماند،

______________________________  
  .سّجاديه مسائل مهمى نگاشته شد در مسئله باد و باران در تفسري دعاى سوم صحيفه -)1(

  130: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ا را گرفتار سازد، و نيازشان به تازه كردن و عوض كردنش بيش از نياز  چنانچه نوشته در كاغذ، جهان از آن پر شود و آ
  .به تازه كردن كاغذ است؛ زيرا گفته بيش از نوشته است

ين هوا را كاغذى سبك ساخته تا سخن را تا هر جا برساند و باز پس رود تا صفحه تازه و و آفريننده حكيم جّل قدسه ا
گريى و خدا را بشناسى؛ زيرا كه  بس كه از مصاحلش عربت» هوا«پاكى به جاى آن آيد، و پيوسته تو را مهني نسيم به نام 

آن را فرا گريد، و مركب آواز باشد تا آن را آن زندگى تن است، و با نفس آن را به درون كشد و از برون نسيم روح خبش 
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از دور به گوش رساند و بوها را از جائى به جائى برساند، ننگرى كه بوى از آن سوى آيدت كه باد وزد و هم آواز، و هم 
  .او پذيراى گرما و سرماى پى در هم است كه وسيله خوىب و نشاط جهانند، و اين باد وزنده از اوست

اود و ابر را از اين جا به آن جا براند تا سودش مهگاىن باشد، ابر را درهم كند تا ببارد، و از هم بگسلد تا باد از اجسام تر 
ها را نرم سازد، و آب را خنك كند و  سبك شود و نازك گردد، و درخت را آبسنت كند و كشىت را به راه برد، و خوراك

شد،  چه در زمني است زنده كند، اگر باد نبود گياه پراكنده مى تر است خشك كند و خالصه هر آتش را برافروزد، و هرچه
  »1« !گرديد شد و تباه مى مرد، هر چيزى داغ مى جاندار مى

  آثار ديگرى از هوا و باد

  

  :از آثار هوا و باد، مسائلى كه از معجزات علم امام معصوم است

ث تشديد مرض، گنديدن گياهان، از بني رفنت نورزيدن باد عّلت غم و اندوه، تبديل سالمىت به بيمارى، باع - 1
  .جات، باعث پخش ميكرب وبا، و به آفت خوردن غّالت است ميوه

______________________________  
  .140: ؛ توحيد املفّضل1، حديث 4، باب 119/ 3: حبار األنوار -)1(

  131: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .گوش، و پخش صدا در متام كره زمني استهوا عّلت رساندن صوت به   - 2

  .هوا باعث حيات موجودات زنده است - 3

  .هوا علت رساندن بو به حس شامه است - 4

  .هوا مؤثّر در گرما و سرما و تعديل آن دو در متام كره زمني است - 5

ا جهت توليد باران و از هم شكافنده  - 6   .ابر براى صاىف فضاستهوا، جا به جا كننده ابرها، و به هم رساننده آ

  .تلقيح كننده نباتات براى به وجود آمدن ميوه هاست - 7
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  .ها دردرياهاست حركت دهنده كشىت - 8

  .هاى روى زمني است خنك كننده آب - 9

  .علت برافروخته شدن آتش است -10

اى مفصل و توا در اين زمينه مى. توان مقاالت جالب و مفصلى نوشت براى هر يك از موارد دهگانه باال مى نيد به كتا
  .مهم علمى مراجعه كنيد تا بيش از پيش ارزش و قيمت علم معصوم براى مشا روشن شود

هاى آفريننده جهان هسىت  هاى حضرت حق را به مشاره آورده و به اداى شكر نعمىت از نعمت كيست كه بتواند آثار نعمت
  !اقدام كند؟

زنيم، از هسىت و عناصر آن ىب خربمي، عمرى است دچار معصيت و   پا مىغرق جهليم، درناداىن و نفهمى دست و ! اهلى
گناهيم، از خط هدايت و صراط مستقيم دورمي، از لطف و عنايت و رمحت خاصت مهجورمي، در هر صورت به عجز و 

ا به نور ذلت و ىب خربى و ضعف و زبوىن خود و اين كه جز گناه و معصيت كار ديگرى از ما صادر نشده معرتفيم، ما ر 
هدايت منور فرما، و از بند هواى نفس آزاد كن، وتوفيق شكر نعمت هايت را مهراه با بصريت و روشندىل به ما مرمحت  

  .كن

  اهلى از دعاى اهل حاىل
 

  زآه سينه صاحب كماىل

  رسان بر جاه از زندان و چاهم
 

  از اين زندان برآور بانگاهم

  

  132: ، ص8 جتفسري و شرح صحيفه سجاديه، 

  

  اهلى قادرى بر هر چه خواهى
 

  تعاىل اهللا از اين پادشاهى

  به رفعت بني كه در زندان ذّلت
 

  گرفتار است در قيد خجالت
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  نه يك جو فكر فرداى قيامت
 

  نه از غفلت كند يكروز غفلت

ر سفر زادى مهيا  نه از 
 

 نه زين غم يك دل شادى مهيا

  از دستچه گومي اى عزيزان رفتم 
 

  پرمرغ هوامي بال بشكست

م رو  نه دردى تا سوى درمان 
 

م رو  نه عشقى تا سوى جانان 

  نه راه چاره و ىن چاره جومي
 

  نه دل تا دست از هسىت بشومي

  نواىي منم شرمنده از اين ىب
 

  عنايت كن ز لطف خود نواىي

  

  )مريزا عباس مهداىن، رفعت(

توجه كرديد كه خورشيد باعث حرارت، و حرارت باعث تبخري آب، و خبار به علت سردى هوا  بنابراين به اين نكات
تبديل شونده به ابر، و باد باعث تلقيح ابرها و در نتيجه باريدن باران بر سطح زمني و خالصه ظهور آب براى ادامه 

  .حيات موجودات روى زمني است

   آب از ديدگاه قرآن

  »1« »اِء ماًء ِبَقَدرٍَفاْسَكّناهُ ِىف اْألَْرضِ َو انـَْزْلنا ِمَن السَّم

  .و از آمسان، آىب به اندازه نازل كردمي و آن را در زمني جاى دادمي

  »2« »نَ ْم اَفال يـُْبِصُرو اوََملْ يـََرْوا انّا َنُسوُق اْلماَء اَىل اْألَْرِض اْجلُُرِز فـَُنْخرُِج ِبِه َزْرعاً َتْأُكُل ِمْنُه اْنعاُمُهْم َوانـُْفُسهُ 

   رانيم و به وسيله آن گياه مى اند كه ما آب را به سوى زمني ىب آيا ندانسته

______________________________  
  .18): 23(مؤمنون  -)1(



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

 

  .27): 32(سجده  -)2(

  133: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  !بينند؟ منى] آثار رمحت خدا را[س آيا خورند؟ پ هايشان و خودشان از آن مى آورمي كه دام زراعىت را بريون مى

  »1« »َو ُهَو الَّذى َخَلَق ِمَن اْلماِء َبَشراً 

  .و اوست خدائى كه از آب بشر را آفريد

  .بيش از هر چيز آب در ساختمان بدن انسان به كار رفته است

و در موقع % 80و در هفت ماهگى % 90ماهگى  5و  4و در % 94ماهگى  2/ 5در : چه بنابر حتقيقات فهلينگ
ماند كه از هر  وزن جنني انسان از آب تشكيل شده است، و از نظر زيست شناسان، انسان به اسفنجى مى% 69زاميان 

  .طرف آب آن را فرا گرفته است

  »2« »َنشاءُ َجَعْلناُه اجاجاً فـََلْوال َتْشُكُرونَ  َلوْ * ءَانـُْتْم انـَْزْلُتُموُه ِمَن اْلُمْزِن اْم َحنُْن اْلُمْنزِلُونَ * افـََرأيـُْتُم اْلماَء الَّذى َتْشرَبُونَ 

اگر خبواهيم آن را تلخ * امي؟ ايد يا ما فرود آورنده 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« »ءٍ  ًء َفاْخَرْجنا ِبِه نَباَت ُكلِّ َشىَو ُهَو الَّذى انـَْزَل ِمَن السَّماِء ما

  .روياندمي]  از زمني[و اوست كه از آمسان آىب فرستاد، و به وسيله آن گياهان گوناگون را 

ها به وسيله ريشه يا ساقه آب را به سوى باال  كند، و درختان از راه ريشه و گل باران درون خاك را خيس و مرطوب مى
  هاى گل از آب غذا كنند، و شاخه جذب مى

______________________________  
  .54): 25(فرقان  -)1(

  .70 -68): 56(واقعه  -)2(
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  .99): 6(انعام  -)3(

  134: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :گريند مى

  »1« »َو انـَْزَل ِمَن السَّماِء ماًء َفاْخرََج ِبِه ِمَن الثََّمراِت ِرْزقاً َلُكمْ 

  .هاى گوناگون، رزق و روزى براى مشا بريون آورد نازل كرد و به وسيله آن از ميوه]  مانند برف و باران[آىب  و از آمسان،

  »2« »َو انـَْزَل َلُكْم ِمَن السَّماِء ماًء فَانـَْبْتنا ِبِه َحداِئَق ذاَت بـَْهَجٍة ما كاَن َلُكْم اْن تـُْنِبُتوا َشَجَرها

هاىي خرم و باطراوت روياندمي كه روياندن درختانش در قدرت مشا  كه به وسيله آن باغ  و براى مشا از آمسان آىب نازل كرد
  .نيست

ا ُ   »3« »اَملْ تـََر انَّ الّلَه انـَْزَل ِمَن السَّماِء ماًء َفاْخَرْجنا ِبِه َمثَراٍت ُخمَْتِلفاً اْلوا

هايش گوناگون است، پديد  هاىي كه رنگ وهاى كه خدا از آمسان آىب نازل كرده است، پس به وسيله آن مي آيا ندانسته
  .امي آورده

دهند، تا انواع  هزاران عامل، با برنامه هاىي منظم در عامل طبيعت به اراده حكيمانه حضرت حق دست به دست مى
  .هاى گوناگون و جالب پديد آيد هاى رنگارنگ و ميوه روييدىن

  ها خواص ميوه

كه در گذشته به قسمىت از . جات حتت عنوان مثرات، اشارات فراواىن دارد ه ميوهقرآن جميد در آيات مربوط به آب به مسئل
  .آن آيات توجه كرديد

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

  .60): 27(منل  -)2(
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  ها ميوه حتقيقات دانشمندان بزرگ، درباره خواص

  

ران، در كتاب شفاى خود در خبش ميوه درماىن، در رابطه با خواص ميوه ها كه  دكرت حممد صادق رجحان استاد دانشگاه 
  :نويسد از آثار صنع حق و آيات حضرت رّب العزّه است، مى

  .شود مىآيد ميوه گفته  از نظر باغباىن به اندامى كه از تغيريات و منو خبشى از گل به دست مى

ميوه غالباً پس از عمل لقاح از منو قسمت هائى از گل به . ميوه ممكن است خوراكى بوده و يا مصرف داروئى داشته باشد
شود كه اين كيفيت را پارتنوكارپى  آيد، وىل در بعضى موارد نيز بدون آن كه عمل لقاح رخ دهد ميوه توليد مى وجود مى

  .نامند مى

شود مانند نارنگى ىب دانه، بعضى اوقات بدون عمل لقاح باز هم ميوه دانه  ىب دانه حاصل مىدر اين حالت گاهى ميوه 
  .است» پارتنوژنز«آيد كه در اين مورد مسلماً پارتنوكارپى مهراه با كره زائى  دار به وجود مى

باشد، و   فاسد كننده مى ها، عوامل ختمري و هاى خمتلف، ميكرب بشره ميوه حاصل موجودات ذره بيىن نظري خممرها، قارچ
برند، بنابراين الزم است بشره ميوه را به خوىب  گاهى براى خوشرنگ كردن ميوه موادى از قبيل، اتيلن و استيلن به كار مى

  .شسته و سپس مصرف منايند

نزمي پروتئاز شود كه حاوى آ اى خارج مى ها مانند اجنري و خربزه درخىت، شريابه از طرف ديگر هنگام چيدن بعضى از ميوه
  .ها از دستكش استفاده شود باشد و براى پوست دست مضر است، لذا براى چيدن اين قبيل ميوه مى

  ها نقش طّىب ميوه

  :دهند ها از نظر پزشكى در بدن انسان اعمال مهمى را اجنام مى ميوه
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  .كند در فصل تابستان تأمني مىها قسمت اعظم آب بدن را به ويژه  ميوه - 1

  .منايند ها اشتها را حتريك مى ميوه - 2

  .رسانند ها انواع خمتلف ويتامني را به بدن مى ميوه - 3

هاى پتاسيم تا حدى دفع ادرار را  ها مدّر هستند، يعىن به علت دارا بودن آب زياد و امالح معدىن، خمصوصاً منك ميوه - 4
  .آيد دارى از مسوم بدن خارج شده، احساس فرح و نشاط در شخص به وجود مىافزايند و از اين طريق مق مى

ها به علت دارا بودن اسيدهاى خمتلف وخمصوصاً تركيبات پكتيكى و سلولز معموًال، ملّني هستند، و بعضى ديگر  ميوه - 5
  .باشند قابض مى» تانن«به علت دارا بودن مقدارى 

 -سدمي -فسفر - ها مقدار قابل توجهى، كلسيم كنند، يعىن توسط ميوه را تأمني مى ها مواد معدىن مورد نياز بدن ميوه - 6
  .شود يد و غريه كه مهگى براى انسان الزمند وارد بدن مى -آهن -منيزمي -پتاسيم

گردد كم منوده و حميط داخلى بدن را  ها حالت اسيدى كه از تغذيه گوشت زياد، و ديگر مواد پروتئيىن حاصل مى ميوه - 7
  .كنند متعادل مى

اى از امراض مفيد بوده و گاهى اعجاز  ها به خاطر تركيبات شيمياىي ويژه خود براى شفاى عده بعضى از ميوه - 8
  .كنند مى

  ها نقش غذاىي ميوه

كند؛ زيرا تركيبات غذاىي كه براى بدن الزمند، كم يا بيش  انسان با خوردن ميوه مقدارى از كمبود غذاىي خود را تأمني مى
  :اند، اين مواد عبارتند از ها به كار رفته در ساختمان ميوه

   آب - 1

   مواد معدىن - 2
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ا مانند تركيبات پكتيكى - 3    قندها و مواد مشابه آ

  چرىب ها - 4

  پروتئني ها - 5

   اسيدهاى آمينه - 6

  ويتامني ها - 7

   تانن - 8

   اسيدهاى آىل - 9

   دانه ميوهرنگ  -10

  »ها اسانس«تركيبات معطر  -11

دهد، به  كند و قسمت اعظم وزن بدن را تشكيل مى ترين موادى است كه حيات انسان را تأمني مى آب، يكى از مهم
  .كيلو گرم از وزن بدنش آب است  65طورى كه اگر وزن شخصى صد كيلوگرم باشد، حدود 

» تقريباً هر يك ساعت يك ليوان«ليوان  12شرايط معموىل روزانه حدود براى تأمني اين مقدار آب، يك انسان بايد در 
  .آب تناول منايد

باشد معلوم است كه نوشيدن اين مقدار آب به تنهاىي لذت خبش  اما چون آب سامل مايعى ىب رنگ، ىب بو، ىب مزه مى
ا كه به ظاهر خشكند مقدارى آب به  نيست، بلكه شكنجه است، بنابراين خوشبختانه در تركيب متام مواد غذاىي حىت آ

  .كار رفته، تا در تأمني آب بدن سهيم باشند

هاى متنوع كه براى روزى بشر تعبيه شده احتماًال بدان  هاى گوناگون با مزه بسيار مطبوع و رنگ و طعم آفرينش ميوه
نه با زمحت، بلكه با كمال لّذت و ليوان، مهراه با مواد مفيد ديگر  12جهت است كه اين ماده حياتى يعىن آب به مقدار 

رغبت وارد بدن شده، سالمىت انسان را تأمني منايد، بنابراين خمصوصاً در فصل تابستان و يا در هنگام ورزش و كار زياد  
  كه با عمل تعريق مقدارى از آب بدن دفع شده و كمبود
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ها استفاده شود؛ زيرا مهراه باعرق مقدارى هم ويتامني و  ود بايد عالوه بر آب، از ميوهش آن به صورت عطش جلوه گر مى
رت از هر چيز ميوه مناسب است مواد معدىن از بدن خارج مى ا    .شود كه براى جربان آ

  امهيت آب براى بدن ما

  :دهد آب اعمال مهم زير را در بدن ما اجنام مى

  .شود پذير مى بر روى زمينه آب امكان متام اعمال حياتى بدن انسان - 1

ترين عاملى هستند كه عمل بلع غذا را  آب موجود در غذا از يك طرف، و آب موجود در بزاق از طرف ديگر مهم - 2
  .سازند؛ زيرا در غري اين صورت به هيچ وجه بلعيدن غذا مقدور خنواهد بود ممكن مى

آورد تا آماده هضم شود و از طرف  به صورت مايع رقيقى در مىآب موجود در معده و روده از يك طرف غذا را  - 3
  .آورد تا غذا را هضم و قابل جذب كند ديگر آب، شريه هاضمه را با خود به معده مى

درصد از  45ترين عامل ساختمان سلول است، تقريباً  رود و مهم هاى بدن انسان به كار مى آب در ساختمان سلول - 4
  .شود درصد آن در پوست جمتمع مى 20آب بدن در عضالت و 

  .كند تا مواد غذاىي به متام نقاط بدن برسد آب، خون را به صورت مايعى روان و جارى مى - 5

  .كند اى است كه غذا و فضوالت سلوىل را محل و نقل مى ها واسطه آب در فضاى بني سلول - 6

دارد، و مانند آب رادياتور اتومبيل از گرم شدن يا  درجه سانىت گراد ثابت نگه مى 37آب درجه حرارت بدن را حدود  - 7
  .كند سرد شدن ماشني بدن جلوگريى مى

   ها را شستشو داده، مقدارى از مسوم آب با جريان مالمي خود دائماً سلول - 8
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  .كند بدن را گرفته از طريق ادرار، عرق و مدفوع به خارج منتقل مى
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  .منايد آب در متام فعل و انفعاالت فيزيك و شيمياىي بدن شركت مى - 9

يه نوع غذا باالخره به حنوى از آب استفاده مى هاى  كند، سلول به عبارت ديگر مهان طور كه يك خامن خانه دار، براى 
  .برند بدن ما نيز درمتام اعمال خود به حنوى آب به كار مى

   مواد معدىن يا امالح معدىن

  »1« »لّلُه َخَلَقُكْم ِمْن ُتراٍب ُمثَّ ِمْن نُْطَفةٍ َو ا

  .، سپس از نطفه آفريد] مرده[و خدا مشا را از خاك 

  .متام عناصرى كه در ساختمان بدن انسان به كار رفته منشأش خاك است

  .انسان بسيار الزم استاى از مواد غذاىي هستند كه به مقدار كم، وجودشان براى بدن  مواد معدىن يا امالح معدىن دسته

ا  رسند، وىل ميوه تركيبات معدىن اگر چه از طريق مهه نوع ماده غذاىي به بدن انسان مى ها نيز يكى از منابع مهم آ
  .باشند مى

درصد وزن بدن آب است، و  65دهد،  درصد از وزن بدن هر شخصى را تركيبات معدىن تشكيل مى 5به طور متوسط 
  .تركيب يافته است» ها و چرىب -قندها - ها پروتئني«آىل  درصد بقيه از مواد 30

گريد عبارت است از كلسيم، فسفر، منيزمي، كلر، سدمي، پتاسيم،  آنچه از تركيبات معدىن كه در اين جا مورد حبث قرار مى
نسان تشخيص باشد، و آنچه به نام عناصر كمياب فعًال در ساختمان بدن ا آهن كه مقدارشان نسبتاً دربدن فراوان مى

  داده شده است شامل يد، مس، روى، منگنز، كبالت، گوگرد، فلوئور، سلنيوم، كروميوم،

______________________________  
  .11): 35(فاطر  -)1(
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  .باشد موليبدنوم، كادميوم و غريه مى
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شوند، و سپس انسان باخوردن گياهان و  ن به بدن حيوانات منتقل مىاين مواد مهگى در خاك قرار داشته از راه گياها
ا استفاده مى   .كند حيوانات، از مواد معدىن آ

  »1« »ُهَو الَّذى َخَلَقُكْم ِمْن ُترابٍ 

  .اوست كه مشا را از خاك آفريد

كنند كه اين علم از  مى اى از ىب خربان تصّور شود، و عده امروزه درباره تركيبات معدىن درعلم شيمى مفصل حبث مى
  :باشد، در حاىل كه در تارخيچه علم شيمى آمده است افتخارات ملل غرىب و اروپاىي مى

مهد شيمى در اسكندريه بود كه از راه سوريه به خاك عرب منتقل گرديد، و به وسيله اعراب از طريق اسپانيا در اروپا 
  .رسوخ يافت

خود شاگرد امام جعفر صادق عليه السالم پيشواى شيعيان بود از مشاهري  جابر بن حيان شيمى دان معروف اسالمى كه
  .اين علم است

كه موفق به كشف الكل و ) هجرى قمرى 313تا  251(مهچنني حمّمد زكرياى رازى پزشك و شيمى دان بزرگ ايراىن 
  .رود مواد ديگرى در علم شيمى گرديد يكى از ستارگان معروف علم شيمى به مشار مى

ها، تركيبات سوختىن  ها وخاك سنگ: سينا فيلسوف ايراىن، رساله معروىف دارد كه ضمن آن مواد معدىن را به چهار دستهابن 
  .و گوگرد، امالح و فلزات طبقه بندى منوده است

لومات اى به زبان عرب روى فلزات قيمىت نوشته است كه در آن از مع دانشمند ديگر ايراىن به نام ابورحيان بريوىن جمموعه
  شناسى عصر خود ذكر معدن

______________________________  
  .67): 40(غافر  -)1(
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  .منايد مى
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م نوشته شده است، در تاريخ شيمى نقش بزرگى به عهده دارد؛ زيرا براى خنستني  به يقني كتب شيمى عرب كه در قرن 
  .دارد جستجوى شيمياىي را بيان مىهاى  بار اّولني روش

   نقش مواد معدىن دربدن انسان

ا ياد مى شود، متاماً از خاك گرفته شده، توسط مواد غذاىي گياهى و حيواىن  تركيبات معدىن كه معموال به نام امالح از آ
  :شوند، اين مواد در بدن انسان وظايف مهم زير را به عهده دارند وارد بدن مى

  .شود دى و قلياىي مايعات بدن به وسيله بعضى عناصر معدىن تنظيم و متعادل مىحالت اسي - 1

باشد، فشار امسزى  كنند كه به نام فشار امسزى معروف مى اى مى عناصر معدىن براى مايعات بدن اجياد فشار ويژه - 2
  .جا كنند معدىن را جابهها عبور منوده مواد غذاىي و عناصر  شود مايعات از جدار سلول خاصيىت است كه باعث مى

  .شوند ها مى ها و دندان بعضى عناصر معدىن مانند كلسيم و فسفر باعث استحكام استخوان - 3

يه رنگدانه گلبول قرمز خون الزم است - 4   .برخى عناصر معدىن فعاليت حياتى خمصوص به خود دارند، مثًال آهن براى 

  .رت فلزاتى از قبيل منيزمي، منگنز، پتاسيم و روى فعاليت دارندهاى بدن انسان فقط در جماو  بسيارى از آنزمي - 5

دهند كه اعمال حياتى  ها را يارى مى هاى بدن سلول درتعادل الكرتوليت» به صورت كاتيون و آنيون«عناصر معدىن  - 6
  .خود را اجنام دهند

   رهها را شرح داده و سپس دربا اكنون در ذيل، ابتدا كاتيون، آنيون، و الكرتوليت
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  .مواد معدىن جداگانه حبث خواهيم كرد

كيلوگرم مواد معدىن وجود دارد، از اين   3/ 5كيلوگرم تقريباً   70بايد دانست كه رويهم رفته در بدن يك شخص به وزن 
هاى نرم و مايعات بدن  در بافتدرصد بقيه  10ها به كار رفته و  درصد آن در ساختمان اسكلت و دندان 90مقدار 

ها مبادله گشته و عمل  شوند؛ زيرا به صورت يون به داخل و خارج سلول ها خوانده مى شركت منوده و به نام الكرتوليت
  .دهند انتقال مايعات را اجنام مى
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  .مواد معدىن در خون غالباً به حالت يون هستند، يعىن بار الكرتيكى مثبت يا منفى دارند

هائى كه بار  شوند مانند سدمي، پتاسيم، كلسيم، منيزمي و يون ئى كه بار الكرتيكى مثبت دارند كاتيون ناميده مىها يون
  .ها و اسيدهاى آىل ها، پروتئني ها، بيكربنات ها، سولفات شوند مانند كلر، فسفات الكرتيكى منفى دارند آنيون خوانده مى

   كلسيم

لم، ميوه زيتون، فندق خشك، بادام خشك، اجنري خشك سرشار از كلسيم هستند، شري، پنري، عدس، لوبيا، شاهى، گل ك
  .باشند وىل انگور، زردآلو، گيالس، سيب، موز و پرتقال نيز حاوى كلسيم مى

  :وجود كلسيم در بدن انسان براى اعمال زير الزم است

ا ضرورى مىها شركت منوده براى تأمني  ها و دندان كلسيم در ساختمان استخوان  - 1   .باشد استحكام و رشد آ

  .كلسيم عامل مهم انعقاد خون است  - 2

  .شود عنصر كلسيم براى انقباض عضالت الزم خواهد بود و كمبود آن باعث تشنج مى - 3

  143: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .كند كلسيم انقباضات عضله قلب را تقويت مى  - 4

  .كند هاى عصىب و هدايت امواج عصىب را تسهيل مى الزم است، يعىن انتقال پيامكلسيم براى عمل طبيعى اعصاب   - 5

  .كاهد ها مى كند و از حتريك پذيرى سلول ها را كم مى كلسيم قابليت نفوذ جدار سلول  - 6

شود، ها خارج  شود از اين كه پالمسا و يا خون از جدار رگ كند، و مانع مى ها را كم مى كلسيم قابليت نفوذ مويرگ  - 7
  .كند لذا از بروز ورم وخون ريزى جلوگريى مى

  .باشد ها مى كلسيم عامل فعال كننده بعضى آنزمي  - 8

ها سربازان مسّلح  افزايد، اين گلبول هاى سفيد خون را در عمل بيگانه خوارى مى كلسيم قدرت دفاعى و حترك گلبول  - 9
  .كنند ها دفاع مى هستند كه در برابر ميكرب
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  .رود ها، كلسيم به كار مى دهد، لذا در تسكني و معاجله خارش هاى هيستاميىن را نقصان مى نشكلسيم واك  -10

  .منايد ها دخالت مى كلسيم در هنگام تقسيم سلول  -11

هاى شريده  كلسيم در توليد مقدار شري دخالت دارد؛ زيرا به جتربه ثابت شده است، چنانچه كلسيم جريه غذاىي دام  -12
ا كاسته مىرا كم كنيم ميز    .شود ان توليد شري آ

  فسفر

شري، پنري، گوشت، گردو، فندق، بادام، اجنري خشك، عدس و خنود، سرشار از فسفر هستند، وىل متشك، گيالس، هلو، 
  .باشند شاه بلوط، نيز حاوى فسفر مى

  .بود ترين مواد معدىن است كه وجودش در بدن انسان براى اعمال زير الزم خواهد فسفر يكى از مهم

  144: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ا دخالت مى ها و دندان فسفر مهراه با كلسيم مهه جا براى شركت در ساختمان استخوان - 1   .منايد ها و رشد آ

كند و در  به منزله مركز تغيري شكل انرژى عمل مى» مانند يك دستگاه آداپتور«تركيبات فسفر دار، در بدن انسان  - 2
  .كند يري شكل مقدار قابل توجهى كالرى آزاد مىاين تغ

فسفر عمل ذخريه انرژى را در بدن به عهده دارد، طرز عمل فسفر مهانند يك باطرى است كه متناوباً انرژى حاصل از  - 3
ا قرار مى سوخت و ساز مواد غذاىي را ذخريه منوده، در هنگام نياز سلول   .دهد ها در اختيار آ

هاى بافت عصىب شركت  ها و مهچنني در ساختمان ر به صورت فسفولپيد در ساختمان غشاء سلولتركيبات فسفردا - 4
  .منايند مى

ها هستند كه اعمال حياتى سلول را زير نظر  كند، مهني اسيد نوكلئيك فسفر در ساختمان اسيد نوكلئيك شركت مى - 5
  .منايند ها و انتقال توارث دخالت مى داشته در مرحله تقسيم و تكثري سلول

  .كند ها شركت مى فسفر درساختمان كوآنزمي - 6



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

 

شركت » از مجله ليستني زرده ختم مرغ«و فسفولپيدها » از مجله كازئني شري«ها  فسفر در ساختمان فسفوپروتئني - 7
  .نامند كند، اين قبيل تركيبات را فسفر آىل مى مى

   منيزمي

  .خشك، فندق خشك و بادام خشك سرشار از منيزمي هستند دانه جو، ذّرت، لوبيا خشك، خنود خشك، شكالت، گردو

  .شود هاى شيمياىي در بدن مى اى است كه باعث شروع بعضى واكنش منيزمي به منزله جرقه - 1

  145: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .رود مى هاى بدن به كار منيزمي يكى از عناصرى است كه مهراه با مواد ديگر براى رشد و ترميم بافت - 2

  .كند منيزمي در بسيارى از اعمال آنزميى بدن و غريه دخالت مى - 3

  .منيزمي براى متحرك شدن كلسيم از استخوان الزم است - 4

  .باشد منيزمي براى اجنام عمل طبيعى كلسيم و پتاسيم ضرورى مى - 5

  .منيزمي در عمل انتقال امواج عصىب از عصب به عضله دخالت دارد - 6

  .درعمل اتصال پيام بر به ريبوزم مؤثر استمنيزمي  - 7

  .منيزمي در تنظيم درجه حرارت بدن و تعادل انقباض عضالت دخالت دارد - 8

  .هاى بدن رل مؤثّرى دارد وىل فعًال حنوه عمل آن بر ما معلوم نيست منيزمي در مصرف چرىب - 9

  .شود هاى جزئى مى ار تند در مقابل ناراحىتكمبود منيزمي در بدن انسان باعث عصبانيت شديد و عكس العمل بسي  -10

  .اى بني مقدار منيزمي خون و هورمون كورتيزون وجود دارد رابطه -11

  كلر
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ترين آنيون خارج سلوىل است، كلر غالباً به صورت تركيب با سدمي به نام منك طعام توسط مواد غذاىي وارد بدن  كلر مهم
  .شود مى

هاى غدد معده به  هاى قرمز به صورت كلرور پتاسيم و در سلول ارد، مثًال در گلبولها وجود د كلر گاهى در داخل سلول
  .هاى غدد جنسى و پوست به مقدار كم وجود دارد شكل اسيد كلروئيدريك فراوان است، وىل در سلول

شود و توسط  بدن مىباشد، با خوردن منك طعام موجود در غذا كلر نيز وارد  مقدار كلر پالمسا تقريباً به اندازه سدمي مى
  .گردد بنابراين تعادل كلر خون تا حدى بستگى به مقدار مصرف منك طعام دارد ادرار دفع مى

  146: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

   سدمي

  .شود سدمي عنصرى است كه به صورت تركيب با كلر به نام منك طعام وارد بدن مى

دارند، به  ها متعادل نگاه مى آب را در فضاى بني سلول» پتاسيم«سدمي و  ترين كاتيون خارج سلوىل است، سدمي مهم - 1
شود كه مقدارى آب به مايع بني سلوىل منتقل شود و در نتيجه  اين معىن كه افزايش سدمي در مايع بني سلوىل باعث مى

  .آيد به وجود مى» ورم«خيز 

  .سدمي و پتاسيم در حفظ تعادل اسيدى و قلياىي خون مؤثرند - 2

  .سدمي و پتاسيم در انقباض عصىب به ويژه انقباضات عضله قلب دخالت دارند - 3

براى اين كه اعصاب عمل طبيعى خود را اجنام دهند الزم است؛ زيرا به انتقال امواج جنسى از » پتاسيم«سدمي و  - 4
  .كنند عصب به عضله كمك مى

شود چون مقدار زيادى منك توسط عرق از  ن دفع مىافرادى كه در گرماى شديد كار منوده عرق زيادى از بدنشا - 5
دهند ممكن است عضالت دست و پايشان دچار گرفتگى و انقباض دردناكى شود كه معاجله آن خوردن  دست مى

  .مقدارى آب منك است

در كتب طب قدمي مندرج است كه منك معدىن و منك درياىي اشتها آور، هضم كننده غذا و نيكو كننده رنگ رخسار 
  .باشد ىم
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   پتاسيم

شري، گوجه فرنگى، گوشت، ماهى، عدس، لوبيا، گندم، جو، ذرت، شلغم، اسفناج، فندق، بادام، اجنريخشك، گوجه 
  .برغاىن، ميوه زيتون، سيب، پرتقال، ليموترش و گيالس پتاسيم زياد دارند

  147: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .گرم در بدن شخص بالغ طبيعى وجود دارد  250تا  175ىل است كه به مقدار ترين كاتيون مايع داخل سلو  پتاسيم مهم

گرم   4تا  2/ 8هاست، هر شخص بالغ بر حسب عادات غذاىي شبانه روزى  درصد آن داخل سلول 90از اين مقدار 
شود و اثر  دفع مى خورد، امالح پتاسيم به آساىن از لوله هاضمه جذب شده وارد خون گشته از راه ادرار پتاسيم با غذا مى

  .مدّرى دارد

  .پتاسيم اثر مدّر، ملّني و مسهل دارد - 1

  .پتاسيم اثر خلط آور دارد - 2

  .پتاسيم براى منو بدن الزم است - 3

  .پتاسيم فعال كننده بعضى آنزمي هاست - 4

  .كند ها تقويت مى يون پتاسيم انتقال موج عصىب را در سيناپس - 5

   آهن

هاى  فرنگى، سيب قرمز، ميوه زيتون، خرما، اجنري، زرده ختم مرغ، جگر، دل، قلوه، اسفناج وميوهدر فندق، گردو، توت 
  .ديگر آهن فراوان است

ميلى گرم در ليرت  5ها به مقدار  آهن درمتام مواد غذاىي حىت در آب آشاميدىن وجود دارد، به طورى كه بعضى از آب
  .باشد حاوى آهن مى

كه اكسيژن » هيمى«دهد به نام  ن الزم و ضرورى است؛ زيرا آهن يك هسته مركزى تشكيل مىآهن براى ادامه حيات انسا
  .هاى خون انسان به خاطر وجود مهني ماده است كند و رنگ قرمز گلبول را در بدن محل و نقل مى
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ا عناصر ك ا گذشت به مقدار فراوان در بدن انسان وجود دارند، وىل عالوه بر آ مياب ديگرى هستند  عناصرى كه شرح آ
كه اگر چه مقدارشان در بدن بسيار كم است، وىل امهيت بسزائى دارند مانند يد، اما دسته ديگر از اين عناصر كمياب، 

  .امهيتشان هنوز بر ما جمهول است

  148: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  يد

ها وارد بدن شده و از راه خون به غده  عضى ميوهبا غذا و آب آشاميدىن و ب »1« يد شبه فلزى است كه به صورت يدور
  .گردد تريوئيد رفته و در آن جا تبديل به هورمون تريوئيد مى

  .شود، اين بيمارى در طب جديد گواتر ساده نام دارد غده تريوئيد كه در جلو گردن قرار دارد بر اثر كمبود يد بزرگ مى

يه ه رسد، لذا براى پى بردن به امهيت يد الزم است  ورمون تريوئيد مىيد عنصرى است كه در غده تريوئيد به مصرف 
  .دهد در زير خمتصراً بيان كنيم اعماىل كه هورمون تريوئيد در بدن اجنام مى

كند، لذا بر اثر كمبود اين هورمون عالئم كم كارى تريوئيد به وجود  هورمون تريوئيد رشد و منو بدن را تنظيم مى - 1
  .آيد مى

وئيد در كودكان موجب كند ذهىن، كوتاهى قد، بزرگى سر نسبت به تنه، چني خوردگى پوست صورت، بزرگى كم كارى تري 
  .شود دهان و زبان مى

  .هورمون تريوئيد تنظيم اعمال دستگاه هاضمه را به عهده دارد - 2

  .تنظيم دستگاه اعصاب - 3

  .تنظيم دستگاه قلىب و عروقى - 4

  .تتنظيم حرارت بدن و فعاليت عضال - 5

  .هاى مورد لزوم انسان تنظيم ويتامني - 6

  .تنظيم عمل خون سازى - 7
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  .تنظيم توليد مثل - 8

  .دارد هاى ديگر نيز كمك دريافت مى اين اعمال مهم مهگى به عهده هورمن تريوئيد است كه در بعضى موارد از ارگان

______________________________  
  .با جسم بسطى فراهم شود، تركيب يد با عنصر ديگر جسم مركىب كه از اختالط يد: يدور -)1(

  149: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

هاى اجنام شده بر روى انسان و موش صحراىي نشان داده است، كمبود يد ممكن است موجب افزايش سرطان  آزمايش - 9
  .غده تريوئيد گردد

   مس

، زرده ختم مرغ، جگر، دل و قلوه مس فراوان دارد، يكى از خرما، اجنري خشك، سيب قرمز، توت فرنگى، فندق، گردو
  .عناصر معدىن كه براى رشد و سوخت و ساز بدن الزم خواهد بود مس است

  .هاى قرمز الزم است وبراى عمل خون سازى گلبول. باشد مس يكى از اجزاى تأمني كننده رنگدانه گلبول قرمز مى - 1

  .ا الزم استه ها و غضروف مس براى رشد استخوان - 2

  .اعمال طبيعى خود را اجنام دهد نقش مؤثرى دارد) دستگاه اعصاب مركزى(مس براى اين كه مغز  - 3

  .ها الزم است وجود مس براى فعاليت بعضى آنزمي - 4

   روى

  .ها نيز روى فراوان است ها و ميوه غذاهاى حيواىن به ويژه ماهى، سرشار از روى هستند، وىل درسبزى

گرم روى وجود دارد، در غده پروستات طبيعى انسان به ازاى هر كيلوگرم   3تا  2سان بالغ و سامل جمموعاً در بدن ان - 1
ميكروگرم روى، در كبد، استخوان، عضالت، لوز املعده، و درقرنيه، شبكّيه و كروئيد چشم، روى فراوان  860وزن غده، 

  .است
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هاى سفيد چندين برابر  روى هستند وىل مقدار روى در گلبول هاى قرمز و سفيد در حال طبيعى حاوى مقدارى گلبول  - 2
  .هاى قرمز است مقدار گلبول

  150: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ا آنزمي كربنيك انيدراز مى منايد كه مهم هاى بدن انسان شركت مى روى در ساختمان بسيارى از آنزمي - 3   .باشد ترين آ

  .كند جا مى هاى قرمز انسان گاز كربنيك را جابه مان گلبولاين آنزمي به كمك روى در ساخت

  .روى در ساختمان زهر جانوران گزنده به كار رفته و هر قدر مقدار روى بيشرت باشد مسّّيت زهر بيشرت است - 4

ا از روغن عقرب براى پانسمان استفاده مى در طب قدمي براى التيام زخم - 5 فيد و كردند كه بسيار م ها وضد عفوىن آ
  .مؤثر بود و احتياجى به خبيه كردن نداشت

خورد، چنني اثر عاىل روغن عقرب را مربوط به روى موجود در روغن  ها بدون چرك كردن و به سرعت جوش مى اين زخم
  :دانند؛ زيرا روى دو خاصيت مهم دارد عقرب مى

  .شود مىها  خاصيت ضدعفوىن كننده داشته و مانع از چركني شدن زخم: اول اين كه

بود مى خاصيت التيام دهنده دارد، لذا به زودى زخم: دوم اين كه   .خبشد ها را مرّمت منوده، 

  ها قند ميوه

  :باشند ها از نظر مقدار قند شامل سه گروه مى ميوه

  .گريپ فورت، خربزه، توت فرنگى: هاى كم قند شامل گروه اول، ميوه  - 1

سيب، زردآلو، اجنري تازه، توت، نارنگى، پرتقال، شليل، گالىب، آناناس، : نندهاى با قند متوسط ما گروه دوم، ميوه  - 2
  .آلو، گوجه، كشمش پلو

  .هاى پرقند مانند خرما، انگور، خرمالو، موز گروه سوم، ميوه  - 3

  151: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج
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ترين مواد سوختىن  قندها مهم. شود تأمني مى درصد از كالرى مورد نياز روزانه انسان توسط مواد قندى 70تا  50حدود 
  .اند ها به كار رفته بدن هستند كه به صورت قند ساده، قند دوتاىي، و قند چند تاىي در ساختمان ميوه

  ها چرىب ميوه

كنند، از طرف ديگر  ها شكل ذخريه انرژى در بدن هستند، و با سوخنت خود براى بدن توليد حرارت يا انرژى مى چرىب
  .آورند كه براى انسان ضرورى و الزمند ها در بدن اسيدهاى چرب را به وجود مى چرىب

  .ها ها به دو صورت هستند يك گليسريدها و ديگرى موم ها در ميوه باشند، چرىب ها حمتوى ويتامني مى بعضى چرىب

كنند، و اسيد چرب با  ليسرين مىهاىي هستند كه بر اثر آنزمي ليپاز هيدروليز شده، توليد اسيد چرب و گ گليسريدها چرىب
كيلو كالرى حرارت يا انرژى   9تواند  سوزد، مى منايد، هر يك گرم چرىب كه در بدن مى سوخنت خود در بدن توليد انرژى مى

  .توليد كند، قدرت انرژى زاىي چرىب دو برابر قند و دو برابر پروتئني است

ا خوراكى و سرشار ا در ميان ميوه ز مواد چرىب است بايد گردو، فندق، بادام زميىن، كتان، كرچك، زيتون، هاىي كه دانه آ
  .ها متفاوت است مغز هسته زردآلو، را نام برد، منتها ساختمان اين چرىب

  .باشند ها وجود دارند و خود جمموعه غامضى از تركيبات شيمياىي گوناگون مى ها به مقدار زياد در سطح خارجى ميوه موم

  ها پروتئني ميوه

هاى بدن به كار رفته در اعمال مهم نقش مؤثّرى  ها و بافت ترين مواد است كه در ساختمان سلول پروتئني يكى از مهم
   ها مرتباً به اجنام وظيفه دارد، و چون سلول
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ا حتليل مى ند خواهند بود، به مهني جهت است كه در بعضى رود و دائماً به پروتئني جديد نيازم مشغول هستند پروتئني آ
  .شود مواقع احتياج بدن به مواد پروتئيىن بيشرت مى

ها، در فشارهاى  هاى تب دار، در هنگام التيام زخم مثًال در هنگام رشد كودكان، در زمان بلوغ جوانان، در ضمن بيمارى
  .روحى و عصىب، بدن انسان نياز بيشرتى به پروتئني دارد
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سيب، گالىب، اجنري، زردآلو، گوجه و گيالس به : درصد در تركيب ميوه 1/ 5تا  0/ 5هاى بسيار ساده به مقدار  نيپروتئ
  .كار رفته است

  ها ويتامني

ا اعمال مهمى اجنام  ها گروهى از مواد غذاىي غري انرژى ويتامني زا هستند كه در اعمال حياتى بدن حاضر شده، كمى از آ
  .دهند مى

ها نيست، پس اگر  ها بايد توسط غذا وارد بدن شوند؛ زيرا متأسفانه بدن انسان قادر به ساخنت متام ويتامني امنياكثر ويت
گردد كه به  جات حمروم مباند دچار كمبود ويتامني مى فردى به مدت طوالىن از غذاهاى تازه به خصوص سبزجيات و ميوه

  .شود نام آويتامينوز خوانده مى

ها در شريه ميوه و قسمت  كند، به طور كلى مقدار ويتامني هاى مهمى اجياد مى ها آشفتگى يتامنيكمبود هر يك از و 
كنم تا معجزه كالم حضرت سّجاد عليه السالم در دعاى  از باب منونه به چند ميوه اشاره مى. سطحى آن بيشرت است

  .مورد شرح بيش از پيش روشن شود

  تركيب غذاىي آلو

   كيلو كالرى ارزش  30سانىت مرت  4/ 5عدد آلو به قطر يك : تركيب غذاىي آلو
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  :زاىي دارد، و از نظر مواد غذاىي عالوه بر آب حاوى تركيبات زير است انرژى

   پروتئني - 1

   چرىب - 2

   گرم  7قند  - 3

   ميلى گرم 10كلسيم   - 4

   ميلى گرم 0/ 3آهن  - 5
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   واحد بني املللى 200ويتامني آ  - 6

   ميلى گرم 0/ 04، 1ويتامني ب  - 7

   ميلى گرم 0/ 02، 2ويتامني ب  - 8

   ميلى گرم 0/ 3ويتامني پ پ  - 9

   ميلى گرم 3ويتامني ث  -10

  تركيب شيمياىي انگور

ىي تركيب انگور بر حسب نژادهاى خمتلف، كمى متفاوت است، وىل دانشمندان از جتزيه شيميا: تركيب شيمياىي انگور
  :اند گرم انگور رسيده به طور متوسط مواد زير را به دست آورده  100

   گرم  79آب  - 1

  »سوربيتول -از نوع ساكارز گلوكز دكسرتوز«گرم   14قندها  - 2

 -اسيد وينيك -اسيد سوكسينيك -اسيد ساليسيليك -اسيدماليك -اسيد سيرتيك -گرم  1/ 8اسيدها و موادآىل  - 3
  .كوئرسيرتين و صمغ  -تريوزين -لوسني -لسيتني -پنتوزان -اينوزيت - انورتني - تانن

منيزمي  -ميلى گرم 21فسفر  -ميلى گرم 10كلسيم   - ميلى گرم 254پتاسيم  -ميلى گرم 6مواد معدىن شامل سدمي  - 4
  0/ 1منگنز  -ميلى گرم 9گوگرد   -ميلى گرم 10
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  .ميلى گرم 0/ 002يد  - گرم  ميلى 0/ 6آهن  -ميلى گرم

   واحد بني املللى 80ويتامني آ  - 5

   ميلى گرم 0/ 05، 1ويتامني ب  - 6
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   ميل گرم 0/ 04، 2ويتامني ب  - 7

  .ميلى گرم 0/ 4ويتامني پ پ  - 8

  .ميلى گرم 0/ 4ويتامني ث  - 9

   آنزمي و اسانس -10

   تركيب غذاىي كشمش

زاىي دارد و از  كيلو كالرى ارزش انرژى  460سانىت مرت مكعب كشمش  240يك فنجان به حجم : تركيب غذاىي كشمش
  .نظر مواد غذاىي به جز آب داراى تركيبات زير است

   گرم  4پروتئني  - 1

   چرىب كم - 2

   گرم  124قند  - 3

   ميلى گرم 99كلسيم   - 4

   واحد بني املللى 30ويتامني آ  - 5

   ميلى گرم 0/ 13، 1ويتامني ب  - 6

   ميلى گرم 0/ 12 ،2ويتامني ب  - 7

   ميلى گرم 0/ 7ويتامني پ پ  - 8

   ميلى گرم 2ويتامني ث  - 9
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  ها رنگدانه ميوه
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  »1« »َو ما َذَرأَ َلُكْم ِىف اْألَْرِض ُخمَْتِلفاً اْلوانُُه انَّ ِىف ذِلَك َآلَيًة ِلُقْوٍم َيذَّكَُّرونَ 

اى  نشانه] امور[؛ مسّلماً در اين ] رام و مسّخرتان ساخت[هاى گوناگون براى مشا آفريد   به رنگو نيز آنچه را كه در زمني
  .شوند براى گروهى كه متذّكر مى] بر توحيد، ربوبّيت و قدرت خدا[است 

ا ُ   »2« »اَملْ تـََر انَّ الّلَه انـَْزَل ِمَن السَّماِء ماًء َفاْخَرْجنا ِبِه َمثَراٍت ُخمَْتِلفاً اْلوا

هايش گوناگون است، پديد  هاىي كه رنگ اى كه خدا از آمسان آىب نازل كرده است، پس به وسيله آن ميوه آيا ندانسته
  .امي آورده

ا را نقاشى كرده است كند رنگ ها آنچه بيش از مهه جلب توجه مى در ميوه   .هاى بسيار زيبا و گوناگوىن است كه آ

  .ترين مسائل خلقت است ترين و زيباترين و عاىل از غامض ها يكى اصوًال در طبيعت مسئله رنگ

هاى سبز، قرمز، بنفش، آىب، زرد و سياه بدون اين كه ساقه يا برگ را رنگني  ها از يك خاك و آب انواع رنگ مثًال در ميوه
تلف نقاشى شده، ها مانند هنداونه پوستش با چندرنگ خم تر اين كه بعضى از ميوه شود، جالب منايد به ميوه منتقل مى
اى تزيني شده است، در بدن انسان هم مسئله رنگدانه هنوز  اش به رنگ ديگر با مهارت فوق العاده مغزش به رنگى و دانه
  .نكات نامعلومى دارد

  .اى به نام كروفيل است هاىي مانند خيار، گردو و غريه به خاطر وجود رنگدانه رنگ سبز در ميوه

______________________________  
  .13): 16(حنل  -)1(

  .27): 35(فاطر  -)2(
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هاىي مانند نارنج، پرتقال، موز، به خاطر وجود موادى است به نام آلفا كاروتن، بتاكاروتن كه به نام   رنگ زرد و نارجنى ميوه
  .كاروتنوئيدها، موسومند
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هائى به  ها، آلوها، هلو، شفتالو، سيب، آلبالو، گيالس به خاطر وجود رنگدانه ع گوجههاىي چون انوا  رنگ قرمز يا آىب ميوه
  .باشد نام آنتوسيانني مى

  .به خاطر رنگدانه ليكوپن است» تو سرخ«رنگ قرمز گوجه فرنگى، گريپ فروت صورت 

ها و  ست كه به نام فالونهاىي ا ها به خاطر وجود رنگدانه هاىي مانند ليمو، به، و بعضى سيب رنگ زرد روشن ميوه
  .ها موسومند فالونول

  .اى به نام آنتوگزانتني است ها مانند خربزه به علت دارا بودن ماده رنگ سفيد بعضى از ميوه

شود، از طرف ديگر به  شناسى افزايش قند زمني باعث تشديد رنگ قرمز سيب مى به عقيده كارشناسان و متخصصان گياه
ا تغيري رنگ    .سيب هلو، گالىب، زرد آلو، احتياج به كودهاى خمصوص و مهچنني اشعه ماوراى بنفش آفتاب داردعقيده آ

  »ها اسانس«تركيبات معطر 

ا مانند ليمو، نارنج، پرتقال، و نارنگى به مقدار زياد  بوى خمصوص ميوه ها مربوط به اسانسى است كه در بعضى از آ
  .وجود دارد

ا براى خوشبو   اى پيدا كرده هاى خمتلفى با فرمول شيمياىي ويژه ركبات اسانسدر سيب، هلو، آناناس، موز و م اند و از آ
  .كنند كردن مواد استفاده مى

  .منايند مثًال اسانس ليمو شريين را در صنعت ادكلن سازى مصرف مى

بر سطح درياها  ايت اقتضا كرده كه خورشيد ايت در ىب آرى، علم و حكمت و اراده و قدرت و رمحت و لطف ىب
بتابد، خبار آب به باال رود، در آمسان به صورت ابر درآيد و از بركت باد ابرها بارور شده به اطراف جهان سفر كنند و آن 

  جا
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هاى خمتلف و  راه با رنگجات متنوع مه كه الزم باشد بر زمني آب بريزند، تا زمني با سرياب شدنش اين مهه گياهان و ميوه
  !!هاى گوناگون بر سر سفره بشر قرار دهد ها و ويتامني هاى ماّدى و مزه انرژى



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

 

دامن چرا خوردن اين مهه نعمت، و استفاده كردن از اين مهه لطف خداوندى جزايش اين مهه معصيت و گناه و طغيان و  منى
  ظلم و بيدادگرى و جنايت و عبادت شيطان است؟

كند، مگرنه اين  شنود، مگر انديشه منى بيند، مگر منى قل ندارد، مگر انسان از انصاف خاىل است، مگر منىمگر بشر ع
  :گويند معنوى يكجا و يك صدا مى -ملكوتى -اهلى -انساىن -شرعى -علمى -فلسفى -است كه متام قواعد عقلى

  »1« »َهْل َجَزآءُ اْإلِْحسِن ِإالَّ اْإلِْحسنُ 

  نيكى است؟ آيا پاداش نيكى جز

  .كردمي كنيم انديشه مى آيد و ما جماىن از آن استفاده مى در اين مهه آثارى كه از آب باران پديد مى! اى كاش

  .كردمي خالق و صاحب اين مهه عنايت ولطف را با متام وجود ملس مى! اى كاش

خوردن اين مهه نعمت در برابر صاحب رفتيم تا بدانيم، پس از  هاى انبيا و امامان مى به سوى قرآن و فرمايش! اى كاش
  اى دارمي؟ نعمت چه وظيفه

داشتيم و حداقل شكر را جبا  در برابر هزار يك از يك نعمت دست سپاس به سوى خالق ىب نياز بر مى! اى كاش
  .آوردمي مى

 بردرش حلقه زدم از سردرد
 

 گفت بيهوده مكوب آهن سرد

  گفتم اندر ره وصلم پويان
 

 كه دارى برگردگفت از اين راه  

______________________________  
  .60): 55(الرمحن  -)1(
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 گفتم اين ره كه بسر خواهد برد
 

 گفت آن كس كه خبون دل پرورد

  گفتمش هسىت من جز به تو نيست
 

 گفت اين دفرت هسىت بنورد

  طلبم گفتم از درد دوا مى
 

 اى صاحب درد رو رو تو نه گفت

  گفتمش عاشق بيمار توام
 

 گفت كو سرخى اشك ورخ زرد

 گفتم آخر زغمت خواهم مرد
 

 گفت از مرگ نينديشد مرد

  گفتم از خاك، ِكيم برگريى
 

 گفت آنگه كه شود خاك تو گرد

  

  گفتمش غم شده با فرصت جفت
 

 گفت بايد نشود زين غم فرد

  

  )فرصت شريازى(

   آثار عظمت حق در آب

سوره فاطر، در  27سوره منل و  60سوره بقره و  22جات به مناسبت آيات  قبل از حترير مسائل مهمى در زمينه ميوه
رابطه با تفسري مجالت اول دعاى نوزدهم درباره باران مطالب مهمى براى نشان دادن نقش اين عنصر عظيم كه از باب 

دامن مسائل ديگرى  اكنون به دنبال آن مطالب بسيار مهم، الزم مى. شده نگاشته شد رمحت حق به موجودات زنده عنايت
  .را به لطف حق ارائه دهم، باشد كه بيش از پيش عظمت خالق هسىت براى ما آشكار شود

ثريى از خواهد قيافه دنيا را به نفع مردم يا به ضرر مردم تغيري دهد، و تعجىب نيست كه عده ك امت مهان چيزى است كه مى
ا مى   .خبشد بسيار بزرگ است مردمان طالبند اطالعاتى درباره آن داشته باشند؛ زيرا اثرى كه امت درزندگى آ

  .ء كه امسش بسيار عظيم است، خود بسى كوچك است ليكن اين شى

  است؟ريزيد چه اندازه امت در اين ليوان آب  وقىت هوا گرم است ليواىن به دست گرفته مقدارى آب در آن مى
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  :جواب اين پرسش عددى است تقريباً اينطور
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اين عدد براى هيچ كس معىن صحيحى ندارد، لذا سعى  1000/ 000/ 000/ 000/ 000/ 000/ 000/ 000
  .كنيم امت مهني مقدار آب را به حنو ديگر معرىف كنيم مى

  .»البته اين كار ميسر نيست وىل چنني فرض كنيد«ن است بگرييد چند صد ميليون از امتى كه در يك ليوا

سانت مربع مساحت دارد قرار دهيد، اين كار را تكرار مناييد، چندين بار  2/ 5اين چند صد ميليون را روى يك مربع كه 
كار را ادامه دهيد تا ليوان   صدها ميليون امت را از ليوان گرفته و روى يك مربع ديگر به مهني اندازه قرار دهيد و آن قدر اين

  .خاىل شود

  !!ايد هاى حمتوى يك ليوان كليه سطح زمني را پوشانده به زودى خواهيد دانست كه به اين ترتيب با امت

   تركيب آب

دانيد كه از تركيب اين دو عامل مرگ، يعىن سوزانيدن و سوخنت،  سوزد، آيا مى سوزاند، گاز ئيدروژن مى گاز اكسيژن مى
  يات و زندگى درست شده است؟عامل ح

  .باشد عامل حيات بر روى زمني آب مى

شود؛ زيرا تركيب موجود سومى  تركيب نشانه علم است، نشانه عقل است، نشانه قدرت است، تركيب به طور تصادف منى
  .از دو موجود ساخنت است

  .بسازد تواند دهد، وىل موجود سومى منى تصادف تنها دو موجود را در كنار هم قرار مى

شرط تركيب آن است كه . تركيب نشانه آن است كه تركيب كننده از اين كارش هدف دارد، پس تركيب نشانه عقل است
  .اجزا قابليت براى تركيب داشته باشند، پس تركيب نشانه علم است

   باشد كه از دو عامل مرگ سازنده بايسىت اين را بداند، آيا دانش، از اين باالتر مى
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  .ترين عامل زندگى را درست كنند اصيل

  .تواند به اين نكته علمى پى بربد؟ نكته علمى را كه بشر پس از تكامل بدان رسيده است آيا ماده مى

  .اى دارد، داراى علم نامتناهى، قدرت نامتناهى، حكمت نامتناهى آرى، آب سازنده

  شورى آب دريا

رت بود م شورى آب درياها را خوش ندارند و مىبسيارى از مرد   .پندارند كه اگر آب درياها شريين بود 

  .ريزند داراى آب شريين هستند هاىي كه در روى زمني به درياها مى چرا آب درياها شور است؟ با آن كه مهه رودخانه

  از كجا آمده، آيا متام شدىن نيست؟ آيا چه كسى اين منك فراوان را در آب دريا رخيته و چرا رخيته، آيا اين منك

بود، خطر فاسد شدن و   ها شريين مى هاى اقيانوس اگر آب. مقاومت آب شريين در برابر فساد از آب شور كمرت است
ا بسيار بود   .گنديدن آ

اى را باقى  اى در روى كره زمني باقى خنواهد ماند، بوى گند وتعّفن آب، موجود زنده هاى درياها بگندند، زنده اگر آب
رتين جا براى زند و زاى حشرات به ويژه حشره آب. خنواهد گذارد باشد، آن وقت است كه  هاى ّمسى مى هاى گنديده 

آيا شور شدن آب درياها نشانه حكومت اراده و علم و عقل . حشرات نه نباتى را باقى خواهند گذارد نه حيواىن نه انساىن
توانسته به اين دقت علمى پى برد كه  فاقد علم، فاقد عقل در آغاز پيدايش جهان مىماده . باشد در دستگاه آفرينش منى

  مقاومت آب شور در برابر فساد از آب شريين بيشرت است؟

   هاى شريين ريشه گرفته است نشانه قدرتى هاى دريا كه از باران آيا شور شدن آب
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  باشد؟ عظيم منى

  .قدرتى كه در اثر مهر براى حفاظت جان زندگان اين پديده بزرگ را به كار برده است
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   باران شريين

  هاى شريين و گواراى زمني، از آب شور پيدا شده است؟ دانيد كه مهه آب آيا مى

اين  هاى شريين از دهند و مهه باران يك چهارم كره زمني خشكى است و سه چهارم آن را درياهاى شور تشكيل مى
ها  هاى درياها را تقطري كرده، و آب شرييىن براى سلسله گياهان و سلسله جانوران و انسان او آب. باشد هاى شور مى آب

  .فرستاده است

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

دستگاه تقطري آب دريا . باشد نه ساخته دست انسان كه از زير حرارت ببيند اه تقطري آب درياها ساخته او مىدستگ
  .بيند طورى ساخته شده كه از رو حرارت مى

گردد، خبار باال  كند، آب خبار مى هاى درياها را گرم مى باشد، آب تر مى خورشيدى كه هزاران بار از كره زمني بزرگ
ناور تكثيف مى رود، باد در باال رفنت خبار كمك مى هم باال مى رود، باز مى شود،  كند، خبار كه باال رفت و در آن جّو 

گردد،  ها روان مى شود، جوى بارد، رودها جارى مى شود و مى كند و نزديك زمني اشباع مى گردد، ابر حركت مى ابر مى
  .گسرتاند دين مىكند و فرش زمر  شود، ديباى سبز برتن مى زمني زنده مى

شود،   در اثر آن چشمه سارها پيدا مى. دهد رود، منابع و خمازن زيرزميىن تشكيل مى خبشى ديگر از باران به زمني فرو مى
  .گردد كاريزها آماده مى

   گردد، جريان خبش ديگر از آب باران به وسيله رودها دوباره به درياها باز مى
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ره بر  رود چون يا انسان ها در اثر تقطري به هوا منى اى از اين آب شود، قطره سابق تكرار مى ها و جانورها و گياهان از آن 
  .گردد شود و يا به دريا باز مى مكد و يا خبار مى دارند، و يا زمني مى مى

شود،  شود، باران جوى مى شود، ابر باران مى ر مىشود، خبار اب كند، دريا خبار مى آب پيوسته اين مسافرت دوره را طى مى
  .گردد شود، رود دريا مى جوى رود مى
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  .تا وقىت كه او خبواهد اين گردش ادامه خواهد داشت

ترين مرحله حتول خود رسيد  باشد؟ هرگز، اين ماده هنگامى كه به عاىل آيا ماده ىب شعور ناتوان قادر به اين تقطري عظيم مى
ر به تقطري به اين بزرگى و عظمت نيست، هر چند مهه افراد انسان در آن شركت كنند، پس چگونه و انسان شد قاد

  .شناخته نه آب شور تواند قبل از تكامل و در مرحله بدايت قادر به آن باشد؟ وقىت كه نه آب شرييىن مى مى

لواىن قادر به كشنت اشك بوس نبوده وىل هنگام شريخوارگى قادر آيا اين سخن مانند اين نيست كه بگوييم رستم هنگام 
  !!بود؟

ا تبديل به زيان مى   .گرديد باران و برف اگر بيشرت از اندازه بود، مهه سودهاى آ

ماند و نه  برد نه شهرى مى شست و مى درختان و گياهان را مى. كرد افتاد، هر كوى و برزن را ويران مى ها راه مى سيالب
  .دهى و نه باغى و نه بوستاىن

رتين مؤسسه توليد حشرات مى هاى بسيار در مجيع مناطق پيدا مى مرداب اى  هاى اين مؤسسه زنده گرديد، فرآورده شد و 
  .پوشاند كه ديگر قابل كشت وزرع نبود گذاردند، گل و الى آن قدر زمني را مى در روى زمني باقى منى

ها در دنبالشان بودند، آيا  رفتند انسان ، جانوران كه مىشدند شد، كم كم مهگى نابود مى براى جانوران جاىي يافت منى
  .باشد تشخيص مقدار احتياج زمني را به باران و دادن مهان مقدار به زمينيان نشانه او منى

  163: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  باشد؟ نه قدرت او منىآيا هزاران سال به اين روش ادامه دادن نشانه او، نشانه حكمت او، نشانه دانش او، نشا

هاى زيرزمني كمرت  هاى روى زمني در اثر تبخري از آب شد، آب اگر برف و باران كمرت بود، ذخاير آىب زمني بسيار كم مى
شد، زير  گرديد، سال به سال خشكساىل بيشرت مى ها تبديل مى شد و به جوى رودهاى عظيمى ديگر يافت منى. گرديد مى

ره بردارى نبود آن قدر پائني مى شد يا زميىن يا متام مى   .رفت كه ديگر قابل 

شد، زندگى بر جانداران بسيار  روئيد و آنچه روئيده بود خشك مى گرفت، ديگر گياهى منى قحطى سراسر جهان را مى
  .شتابيد شد و مرگ به استقبال ايشان مى سخت مى

  .ه اندازه احتياج زمينيان داده استوىل لطف و مهرباىن او نگذاشته كه چنني شود، باران و برف را ب



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

 

  »1« »ٍء اّال ِعْنَدنا َخزائُِنُه َو ما نـُنَـزِّلُُه اّال ِبَقَدٍر َمْعُلومٍ  َو اْن ِمْن َشىْ 

  .كنيم هايش نزد ماست، و آن را جز به اندازه معني نازل منى و هيچ چيزى نيست مگر آن كه خزانه

  »2« »َذَهاٍب ِبِه َلقِدُرونَ   َفاْسَكنَّاُه ِىف االْرِض َو ِإنَّا َعَلىَو انـَْزْلنا ِمَن السَّماِء ماًء ِبَقَدٍر 

  .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

  درياى خزر

  مرت و 27/ 6تر است در حدود  سطح آب درياى خزر از آب درياهاى آزاد پائني

______________________________  
  .21): 15(حجر  -)1(

  .18): 23(مؤمنون  -)2(
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  .شود تر نيز مى پائني

باشد، و در اثر كوچكى به طور   ها منى درياى خزر با درياهاى آزاد پيوستگى ندارد، لذا تابع جزر و مد عمومى اقيانوس
هاى  هايش مبريند و كرانه اند از جاذبه ماه استفاده كند، پس بايسىت جزر و مدى نداشته باشد و بگندد و ماهىتو  كاىف منى

  .و جاندارى و گياهى در آن جا نرويد. چار سويش را به گند بزند

  شود؟ چرا چنني نشد و منى

  .جربان كند دانست كه اين نقيصه را چگونه آن كه درياى خزر و سواحلش را به وجود آورد، مى

تر به حركت  فرستاد كه آب در ميان اين دريا را با فشارى هر چه متام» ميانوا«و » خزرى«و » سرنوك«بادهاىي را به نام 
  .ريزند باال بربند و پائني بياورند درآورند، به طورى كه سطح رودهاىي را كه در آن مى

  .توانند در برابر فشار آب مقاومت كنند كه اغلب قايق رانان منى  برند اين بادها به قدرى پر زور آب درياى خزر را باال مى
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رانند و در سواحل مشاىل ايران بارندگى  دهند، ابرها را از مشال حبر خزر به جنوب آن مى اين بادها كار ديگرى نيز اجنام مى
اين بادها آب دريا را به داخل . يدهايش الله و سنبل بزا كنند تا در مرغزارهاى آن جا مهيشه گل برويد و بوستان اجياد مى

  .رانند، تا عمل ختليه و پاكيزه كردن مرداب را اجنام دهند مرداب انزىل مى

ها و  باشند و پر از ريشه هاى پى در پى و كوهبارهاى سيل آسا بيشرت اوقات گل آلود مى رودهاى گيالن در اثر بارندگى
كنند، كف آن را باال  شوند، در آن جا رسوب مى كه وارد مرداب مىهاى گياهان جنگلى هستند، گل و الى رودهائى   ختم
منايند و مهني دو عامل بس است كه به زودى مرداب  ها نيز منو و رشد مى ها و ريشه ختم. كنند آورند و مرداب را پر مى مى

  ، چرا؟را خشك كرده، تبديل به باتالق منايند، وىل هزاران سال است كه مرداب در حال خود باقى است
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فرستد، و مهان موقع كه بادهاى سرنوك و  ها مى خداونِد درياى خزر، براى جلوگريى از آن، آب دريا را به مالقات سيالب
د هاى گل آلو  دهند، آب پاك و متيز دريا به جلوى آب خزرى و ميانوا، ابرها را براى باريدن به سوى جنوب حركت مى

ا خملوط مى ها مى رودخانه ا رقيق مى رود، و با آ ها در اثر آب شور دريا از بني  ها و ختم گردد، ريشه شود، غلظت آ
  .رود مى

ها را سرازير كرده از  شوند و اين آب هنگامى كه اين بادها آرام گرفت، بادهاى كراموا، كناروا، آفتاب بوشو وارد عمل مى
  .شود هاى گل آلود اجنام مى كنند و عمل ختليه مرداب از آب مرداب، داخل درياى خزر مى

ها كمك  بادهاى گيلوا، درشتوا، نيز مأمور فشار دادن آب مرداب از مشرق به سوى مغرب هستند و براى اختالط آب
  .كنند مؤثّرى مى

  !كند؟ فهمد چرا ناسپاسى مى بيند و مى فهمد، اگر مى بيند و مى آيا بشر اين عنايات را مى

  بيا بگذر زتن جاىن طلب كن
 

  بده جان را و جاناىن طلب كن

  بيفشان آستني بر هر دو عامل
 

  حريف پاك داماىن طلب كن

 خرد خضر تو در ظلمات تن شد
 

  از اين خضر آب حيواىن طلب كن



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

 

  چو ما گر خاطر جمموع خواهى
 

  سرزلف پريشاىن طلب كن

  زتري غمزه ابرو كماىن
 

  پيكاىن طلب كنبچشم خويش 

 به ديو نفس سركش مهرهى چند
 

  از او بگريز و انساىن طلب كن

 به ذرات جهان كن چشم دل باز
 

  ز هريك مهر تاباىن طلب كن

  تن خاكى بنه در ملك امكان
 

  به ملك المكان جاىن طلب كن

  زدست عارفان بزم وحدت
 

  چو فرصت جام عرفاىن طلب كن

  

  )فرصت شريازى(
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   هاى آب ويژگى

شود، اين  باشد و خبار منى باشد، با اين حال تا چندين درجه باالى صفر به صورت مايع مى مى 18وزن مولكوىل آب 
آيد، وىل از نظر علم بسيار غريعادى است، بلكه امرى است غريطبيعى  خصوصيت آب هر چند بسيار عادى به نظر مى

  .باشد معجزه مى و

درجه سانىت گراد زير صفر  33است و در  17باشد، يعىن وزن مولكوىل آن  زيرا آمونياك در وزن مولكوىل مهسايه آب مى
هاى مولكوىل تفاوت ميان دو مهسايه خيلى كمرت از اين  آيد در وزن هنوز در حال خبار است و به صورت مايع در منى

  .است

  .وانني طبيعىآرى، آب استثنائى است در ق

  .باشد استثناء در قوانني طبيعت نشانه عقل بزرگ و علم بزرگ و قدرت بزرگ، سازنده مستثىن و مهسايگان وى مى
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اگر آب طبق اقتضاى وزن . اش در حرارت معموىل خبار نشود پديد آورنده آب جورى آن را آفريده كه مانند مهسايه
هاى گوناگون زمني است خبار  شد؟ آب درياها كه دچار حرارت شد، چه مى مولكوليش در حرارت معموىل خبار مى

  .شد مى

) اختالف بسيار كم(اگر اين ماده حيات، در برابر تغيري حرارت زمني تا اين اندازه استقامت نداشت و قانون مهسايگى 
  .ماند اى بر روى زمني باقى منى شامل حال آن بود زنده

مردند،  رسيد، جانداران در آرزوى يك قطره آب مهگى مى تشنگى به هالكت مىشد، بشر از  زيرا هر چه آب بود خبار مى
  .شد اى بر روى زمني يافت منى شدند، بلكه بشرى، جانورى، گياهى نبود و زنده نباتات مهگى خشك مى

آفريد كه  مى باشد و گرنه آب را جور ديگرى پس پديد آورنده آب بسيار دانا و بسيار توانا و بر زندگان بسيار مهربان مى
  .با مهسايگانش مهنشني باشد

  تر شد؟ اين نيز يكى از استثناهاى قوانني طبيعت است، چرا يخ از آب سبك
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تكاثف به طور معمول . تر خواهد بود اجزاى هر جسمى بيشرت باشد، آن جسم سنگني »1«  قانون كلى است كه تكاثف
  .باشند تر از مايعات مى در جامدات، بيشرت از مايعات است، لذاست كه جامدات سنگني

تر است و به جاى فرو رفنت به ته آب در روى  آب منجمد از اين قانون كّلى مستثىن است، چرا؟ چون يخ از آب سبك
گريند، در اثر ادامه سرما به اندازه الزم  ها بر سطح آب قرار مى هاى منجمد يخ ها و رودخانه در اقيانوس. ماند ىآب م

هاى زيرين گردند، تا خط دفاعى در برابر سرما براى زنده ماندن  شوند تا مانع از سرد شدن و يخ بسنت آب ضخيم مى
ا در زير يخ به   .زندگى ادامه دهند حيوانات درياىي تشكيل دهند، و آ

تر گردانيدن نشانه حكومت عقل و علم و قدرت  آب را بر خالف قوانني طبيعى قرار دادن، و جامدش را از مايعش سبك
  .شود هر چه علوم طبيعى بيشرت ترقى كند حقايق جهان آفرينش بيشرت آشكار مى. نامتناهى در آفرينش آب است

  :گويد ىي مىاوليووندل هوملز طبيعى دان بزرگ آمريكا
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گردد و فهم درست علوم، اميان به خدا را  تر مى شود، شكاف ميان علم و دين تنگ هر قدر معلومات بشرى زيادتر مى
  »2« .كند بيشرت مى

______________________________  
  .غلظت و تريگى: تكاثف -)1(

  .هاىي از او، رساله آب تفسري منونه، نشانهعلم و زندگى، پيدايش و مرگ خورشيد، جمله نور دانش، : برگرفته از -)2(
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 اَم السََّفَرَة ِبَسْقٍي ِمْنَك نَاِفٍع َداِئمٍ َو اْمُنْن َعَلى ِعَباِدَك ِبِإيَناِع الثََّمَرِة َو َأْحِي ِبَالَدَك ِببـُُلوِغ الزَّْهَرِة َو َأْشِهْد َمَالِئَكَتَك اْلِكرَ » 2«[ 
ُحتِْيي ِبِه َما َقْد َماَت َو تـَرُدُّ ِبِه َما َقْد َفاَت َو ُختْرُِج ِبِه َما ُهَو آٍت َو تـَُوسُِّع ِبِه ِيف » 3«ُغْزرُُه َواِسٍع ِدَررُُه َواِبٍل َسرِيٍع َعاِجٍل 

اللَُّهمَّ اْسِقَنا َغْيثاً ُمِغيثاً َمرِيعاً ُممْرِعاً » 4«ْدقُُه َو َال ُخلٍَّب بـَْرُقُه اْألَقْـَواِت َسَحاباً ُمتَـرَاِكماً َهِنيئاً َمرِيئاً طََبقاً ُجمَْلَجًال َغيـَْر ُمِلثٍّ وَ 
  ] َعرِيضاً َواِسعاً َغزِيراً تـَُردُّ ِبِه النَِّهيَض َو َجتْبـُُر ِبِه اْلَمِهيضَ 

ها زنده كن، و   شكوفهات را با شكفنت هاى مرده و بر بندگانت با به بار آمدن و رسيدن ميوه مّنت گذار، و سرزمني
ات را با فرستادن باراىن سودمند و پيوسته، از جانب خودت گواه گري؛ باراىن كه فراواىن و انبوهش  فرشتگان بزرگوار نويسنده

وسيع، و باريدنش بسيار تند و آمدنش سريع و زود باشد تا به آن باران، هر چه از زمني و گياه مرده است، زنده كىن، و 
ها را  ها را بازگرداىن، و آنچه از دل زمني آمدىن است، بريون آرى، و از بركت آن باران، روزى از دست رفتهبه سبب آن 

براى ما ! خدايا. وسعت خبشى، از ابرى انباشته، لّذت خبش، گوارا، فراگري و غرّان كه بارانش اندك نباشد، و برقش نفريبد
ىن روياننده گياه، و سرسبز كننده دشت و دمن، و باراىن وسيع و فراوان  باراىن فريادرس و برطرف كننده قحطى فرست؛ بارا

كه به وسيله آن گياه از رشد ايستاده را به عرصه رشد و منّو بازگرداىن و در سايه آن، مردگى و خشكى زميىن كه علف و  
   گياهش از بني
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  .رفته جربان كىن

   اىي و سرسبزىزندگى در گوار 
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تفكر در . اى از عامل غيب، شكوفاىي طبيعت و زندگى دوباره هسىت است برگ ديگرى از دفرت لطيف نظام آفرينش و هديه
رويش پى در پى آثار حيات موجودات و چرخش . دارد صنعت گيىت و منايش پديده هنرى خداوند انسان را به حريت وامى

ها و روييدن گياهان، سربلندى  ها و گل اى پروردگار منان است رشد شكوفههاى رس شب و روز و ماه سال، از حكمت
الى كوهساران و آبشارها به درياها و رودها و آواز  ها از البه ها و جريان آب چشمه درختان و سرسبزى باغ و بستان

  .دهد در دهلا را مى ها؛ نويد زندگى بانشاط و طراوت و ذوق و شوق اميد ها و گلستان بلبالن و پرندگان در جنگل

نه آمسان و بارش قطرات آب بر سطح زمني با دگرگوىن جاىي توده وزش باد و باران و جابه هاىي در جّو و  هاى ابر در 
اى به  هاى خداوندى، روح تازه به صورت منظم و حساب شده بر افق نعمت حركت. آورد ها پديد مى ها و اقيانوس قاره

  .خبشد فصول چهارگانه مى

  :منايد خداوند قدرت مناىي خود را چنني معرىف مى

َنا ِبِه َحَداِئَق َذاَت بـَْهَجٍة مَّ  ا َكاَن َلُكْم َأن تُنِبُتواْ َشَجَرَهآ أَِءلهٌ َأمَّْن َخَلَق السَّمَو ِت َو اْألَْرَض َو أَنَزَل َلُكم ّمَن السََّمآِء َمآًء َفأَ نَبتـْ
  »1« »لُونَ مََّع اللَِّه َبْل ُهْم قـَْوٌم يـَْعدِ 

رتند[ ها و زمني را آفريد، و براى مشا از آمسان آىب نازل كرد كه به وسيله آن  يا آن كه آمسان] آيا آن شريكان انتخاىب مشا 
   هاىي خرم و باطراوت باغ

______________________________  
  .60): 27(النمل  -)1(
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كه شريك در قدرت و ربوبيت او [روياندن درختانش در قدرت مشا نيست؛ آيا با خدا معبودى ديگر هست روياندمي كه 
  .]گريند كه براى او شريك مى[اند  ، بلكه آنان مردمى منحرف] باشد؟ نه، نيست

اى رنگها و و اين تركيب زيب. كند به معناى زيباىي رنگ و حسن ظاهر است كه بيننده را غرق سرور و نشاط مى» جة«
او . تواند انكار كند و يا آن را به غري خدا نسبت دهد ها حقايقى است كه هيچ كس منى حالت رنگارنگى طبيعت پديده

  .ها و حسن مجال در عامل حيات است مبدأ مهه زيباىي
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گل هاى لطيف و منظمى كه در درون يكديگر اطراف هسته مركزى   آميزى يك گل خوشبو و پيچك برگ دقت در رنگ
  .سازد انسان را با هنرمندى با عظمت و قدرت و حكمِت آفريدگار آشنا مى. اند حلقه زده

رهاى آب كه مايه زندگى و سرچشمه خرمى و مزارع آباد و باغ بنابراين آنچه در ميان خبش هاى  هاى خمتلف زمني از 
زيرين در جريان است؛ حمصول تدبري و نظام  ها و آبشارها و قشرهاى ها و دره ها در كوه پرميوه است و خبشى از اين آب

  .انگيز خداوند است بديع و شگفت

  :در علم روانشناسى آمده است

ا در آفرينش، تأثري مهمى در روحيه و رفتار آدمى دارد، به ويژه رنگ آىب آمسان و رنگ سبز   نوع رنگ ها و تركيب آ
ند زرد، صورتى و قرمز در حتريك عواطف و شهوات نقش اساسى هاىي مان زار در اميدوارى به زندگى و رنگ گياهان و سبزه

  .دارد

  :فرمايد انگيز مى امريمؤمنان درباره اين قدرت شگفت

  َو ما اْهَوَل ما نَرى! َجْنِب ُقْدَرِتكَ   ِمْن َخْلِقَك َو ما اْصَغَر ِعَظَمهُ ىف  ُسْبحاَنَك ما اْعَظَم ما نَرى! ُسْبحاَنَك ما اْعَظَم َشْأَنكَ 
  َو ما اْحَقَر ذِلَك فيما! ْن َمَلُكوِتكَ مِ 
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ْنيا َو ما اْصَغَرها ىف! غاَب َعنَّا ِمْن ُسْلطاِنكَ    »1« ....ِنَعِم اْآلِخَرِة   َو ما اْسَبَغ ِنَعَمَك ِىف الدُّ

بينيم و چه كوچك است  از خملوقاتت كه مىمنزهى، چه عظيم است آنچه ! منّزهى از هر عيب، چه بزرگ است شأن تو
و چه اندازه حقري است ! مناييم آور است آنچه از ملكوت تو مشاهده مى و چه دهشت! عظمت آن در كنار قدرت تو

! هايت در اين دنيا چه گسرتده و فراوان است نعمت! شود در برابر آنچه از سلطنت تو براى ما ناپيداست آنچه ديده مى
  !در برابر نعمت آخرتت چقدر كوچك است و با اين حال

   راز خلقت در كالم امام صادق عليه السالم

  

  :فرمايد امام صادق عليه السالم در تفكر حقيقى راز خلقت به مفّضل بن عمر مى
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خنستني پند و دليل بر وجود آفريدگار پاك برتر؛ پديد آوردن جهان و تركيب اجزاى آن و نظم خبشيدن آن به شكل فعلى «
اى ياىب كه هر آنچه از بندگانش بدان  هرگاه درباره اين جهان به انديشه و خرد خويش دقت كىن، آن را مهانند خانه. است

آمسان مهچون سقف برافراشته شده و زمني مهانند فرش گسرتده است و ستارگان مانند . نياز دارند در آن فراهم است
هر چيز به جاى خود فراهم گشته . اند ها در دل زمني اندوخته شده د گنجينهاند و گوهرها مهانن ها كنار هم چيده شده چراغ

انواع گياهان براى اهداف او آماده گشته و حيوانات  . و انسان مهچون مالك اين خانه، صاحب مهه اثاث و لوازم آن است
  .باشند گوناگون در خدمت مصاحل و منافع او مى

بر اساس يك برنامه و حكمت و نظم و مهاهنگى آفريده شده و آفريدگار آن  اين مهه آشكارا نشانگر اين است كه عامل
  »...يكى است 

  :فرمايد هاى چهارگانه سال مى و در خبش ديگر درباره تدبري و مصلحت فصل

______________________________  
  .108خطبه : ج البالغه -)1(

  172: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

سازى آن، در زمستان گرمى به درون بينديش در « باال و پايني شدن خورشيد براى پيدايش چهار فصل سال و تدبري و 
ا بسته شود درخت و گياه برگردد تا مايه ميوه و هوا را سنگني كند، تا ابر و باران پديدار گردد و تن جانداران . ها در آ

ار حتركى آورد و مايه زايش در زمستان پديد شوند، گياه سر زند و درخت گل دهد و هاى  سخت و نريومند شود، در 
ها برسند، و مواد زيادى بدن آب شوند و روى زمني خشك  جانداران ميل به نر كنند و در تابستان هوا داغ شود و ميوه

، و اعمال شود و آماده ساختمان و كار گردد و در پاييز هوا پاك شود و بيمارى برود و تندرسىت آيد و شب دراز گردد
عبادى در آن، به خاطر طوالىن شدن ممكن است و هوا در آن خوش عطر و مالمي باشد و براى مصلحت ديگرى كه اگر 

  »1« ».مهه را بشمرم سخن به درازا كشد

______________________________  
  .؛ توحيد املفضل1، حديث 4، باب 112 -61/ 3: حبار األنوار -)1(
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 ِبِه اْألَْشَجاَر َو تـُْرِخُص ِبِه اْألَْسَعاَر اللَُّهمَّ اْسِقَنا َسْقياً ُتِسيُل ِمْنُه الظِّرَاَب َو َمتَْألُ ِمْنُه اجلَِْباَب َو تـَُفجُِّر ِبِه اْألَنـَْهاَر َو تـُْنِبتُ » 5«[ 
يِع اْألَْمَصاِر َو تـَنـَْعُش ِبِه اْلبَـَهآِئَم وَ  ِبِه  اْخلَْلَق َو ُتْكِمُل لََنا ِبِه طَيَِّباِت الرِّْزِق و تـُْنِبُت لََنا ِبِه الزَّرَْع َو ُتِدرُّ ِبِه الضَّرَْع َو َتزِيُدنَا ِيف مجَِ

َنا ُحُسوماً » 6«قـُوًَّة ِإَىل قـُوَّتَِنا  َنا ُرُجوماً َو َال َجتَْعْل  اللَُّهمَّ َال َجتَْعْل ِظلَُّه َعَليـَْنا َمسُوماً َو َال َجتَْعْل بـَْرَدُه َعَليـْ َو َال َجتَْعْل َصْوبَُه َعَليـْ
  .]ٍء َقِديرٌ  اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو اْرزُقْـَنا ِمْن بـَرََكاِت السََّماَواِت َو اْألَْرِض ِإنََّك َعَلى ُكلِّ َشي» 7«َماَءُه َعَليـَْنا ُأَجاجاً 

رها را روان سازى، و  ها آب سرازير فرماىي، و چاه ه وسيله آن از تپّهما را باراىن فرست كه ب! خدايا ها از آن پر كىن، و 
هاى  ها را در متام شهرها ارزان كىن، و چهارپايان و خملوقات را نشاط و قّوت دهى، و روزى درختان را بروياىن، و قيمت

  .را پر شري سازى، و نريو به نريوى ما بيفزاىيها  پاكيزه را براى ما كامل كىن، و زراعت را بروياىن، و پستان

سايه ابر را بر ما باد گرم و زهرآگني مساز، و سردى آن را بر ما شوم و حنس مكن، و بارانش را بر ما عذاب قرار ! خدايا
  .مده، و آبش را براى ما تلخ و شور مگردان

   نيها و زم بر حممد و آلش درود فرست، و ما را از بركت آمسان! خدايا
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  .روزى خبش؛ مهانا تو بر هر كارى تواناىي

   نشاط طبيعت با بارش باران

هاى زيرزميىن، مهه و مهه زمينه بقاى حيات در كره  ها و سفره دهند و رودخانه ابرها و بادهاىي كه ابرها را حركت مى
اند و هر يك  هاى زيرزميىن به يكديگر پيوسته ها و سفره آب دريا و رودخانه اند، سري ابرها و بادهاى باران ساز با زمني

هاى آىب رو به كاسىت  ها و رودها به خمازن ابرى مّتصل نباشند به تدريج ذخريه كنند و چنانچه چشمه ديگرى را سرياب مى
ىل مايه حيات را پيوسته در گرايد، پس حق تعا رود و حيات موجودات براى مهيشه به خشكى و نابودى حقيقى مى مى

دهد تا چرخه هسىت و طراوت طبيعت باقى مباند و اين هشدارى از سوى پروردگار است كه توّكل به او  حركت قرار مى
  :فرمايد نبايد فراموش گردد كه مى

  »1« »ُقْل َأَرَءيـُْتْم ِإْن َأْصَبَح َمآؤُُكْم َغْورًا َفَمن يَْأتِيُكم ِمبَآٍء مَِّعنيِ 
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ره: بگو تا آن [در زمني فرو رود ] ها ها، سدها و چاه چون آب رودها، چشمه[بردارى مشا  به من خرب دهيد اگر آب مورد 
  !پس كيست كه برايتان آب روان و گوارا بياورد؟] جا كه از دسرتس مشا خارج گردد

  .ندگى بشر غافلنداين آيه اشاره به رمحت عام خداوند دارد كه بسيارى از مردم از ضرورى بودن آب در ز 

ها به صورت چشمه يا قنات و  ها و صخره يعىن آب روان و گوارا كه از درون زمني سفت يا شكاف كوه» ماء معني«
رها جريان دارد چاه   .هاى جوشان و 

خود  برد و قشر نفوذناپذير كه آب را در حميط دانيد زمني از دو قشر نفوذپذير كه آب را در خود فرو مى مهان طور كه مى
  ها و ها و قنات مهه چشمه. دارد نگه مى

______________________________  
  .30): 67(ملك  -)1(
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اند؛ زيرا اگر متام سطح زمني تا اعماق آن، قشر نفوذپذير بود،  ها از تركيب يك سفره زيرزميىن انباشته به وجود آمده چاه
رسيد و اگر مهه قشر زمني نفوذناپذير بودند؛  رفتند كه هرگز دست كسى به دامانشان منى زمني فرو مى ها چنان در آب
گرفت در  شدند و يا گردآمده در درياىي بزرگ كه مهه موجودات را فرا مى هاى روى زمني تبديل به درياچه باتالق مى آب

از رمحت عام خاوند است كه مرگ و حيات انسان به  اين وضعيت كوچكى. آمد نتيجه ذخاير زيرزميىن آب به دست منى
  .آن گره خورده است

هاى ديگر يكى از داليل معاد را كه بيانگر قدرت خداوند بر مهه چيز حىت بر احياى مردگان است چنني بيان  در آيه
  :فرمايد مى

  »1« »َلْو َنَشآءُ َجَعْلنُه ُأَجاًجا فـََلْوَال َتْشُكُرونَ * ُمْزِن َأْم َحنُْن اْلُمنزِلُونَ َءأَنُتْم أَنزَْلُتُموُه ِمَن الْ * أَفـََرَءيـُْتُم اْلَمآَء الَِّذى َتْشرَبُونَ 

اگر خبواهيم آن را تلخ * امي؟ ايد يا ما فرود آورنده 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
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ها قرار  ها را در برابر يك سرى پرسش اين آيات وجدان انسان. زاست به معناى ابرهاى روشن يا ابرهاى باران» ُمزن«
  نوشيد؟ انديشيد درباره ماّده حياتى كه پيوسته آن را مى دهد كه چگونه مى مى

شور و تلخ، تنها ذرات آب شريين هاى  دهد بر سطح اقيانوس و درياها بتابد و از بني آب چه كسى به خورشيد فرمان مى
ساز را تشكيل  و پاك را جدا ساخته و به حالت خبار به فضا بفرستد؛ سپس در هم فشرده گرديده و توده ابرهاى باران

   هاى جا كردن ابرها و فرستادن برفراز سرزمني دهد كه با جابه و بعد به بادها فرمان مى. دهند

______________________________  
  .70 -68): 56(واقعه  -)1(
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دار و  ها، امالحى از آب ميكرب خشك و سرد؛ به صورت قطرات باران، آهسته و پى در پى ببارد و اگر در اين دگرگوىن
ى را به كام انسان و هاى باران با تندى و سوزش به زمني آمده و زندگ شور به مهراه تبخري آب به آمسان صعود كند، دانه

منود، بنابراين چقدر در تلطيف ابر و باد و باران، هنرمندى آفرينش حق به كار رفته است كه هيچ  موجودات تلخ مى
پس جاى سپاسگزارى از درگاه حق تعاىل بر اين . تواند چنني تغيري و حتّول اساسى را ترتيب دهد صنعت و دستگاهى منى

  .مهه بركات است

ى اسالم صلى اهللا عليه و آله بر اين گواراىي شربت حيات، بر حق درود فرستاده كه امام صادق عليه السالم در پيامرب گرام
  :فرمايد اين باره مى

  »1« .يُؤاِخْذنا ِبُذنُوبِناَيْسِقنا ِمْلحاً اجاجاً َو َملْ  َسقانا َعْذباً ُزالًال َو ملَْ   احلَْْمُد لِلَِّه الَّذى: كاَن َرُسوُل اللَّه ِإذا َشِرَب اْلماَء قالَ 

سپاس خداى راكه به ما آب شريين زالل نوشانيد : فرمود نوشيد مى پيوسته رسول خدا صلى اهللا عليه و آله هر گاه آب مى
  .و آب شور و تلخ در سزاى گناهان به ما ننوشانيد و به معاصى كيفر ننمود

  :مفضل بن عمر فرمود حضرت صادق عليه السالم در منافع نزول باران بر زمني به

تدبري چنان ديده شده كه باران از بلندى بر زمني بريزد تا نقاط بلند و برافراشته را نيز . در حكمت نزول باران تأّمل كن
. يافت رسيد، در نتيجه كشتزارهاى زمني كاهش مى هاى بلند منى جوشيد به برخى از زمني اگر از پايني مى. سرياب منايد
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مهچنني هرگاه كه تقدير بر آن قرار گرفت كه باران از باال بر زمني  »2« .هاى آىب بيش از دميى است بيىن كه زمني منى
  سرازير شود،

______________________________  
  .78، حديث 9، باب 268/ 16: ؛ حبار األنوار2، حديث 384/ 6: الكاىف -)1(

  .1، حديث 4، باب 126/ 3: حبار األنوار -)2(

  177: ، ص8 شرح صحيفه سجاديه، جتفسري و 

كرد و   رخيت در زمني نفوذ منى اگر ناگهاىن بر زمني مى. ريزد تا در زمني فرو رود و آن را سرياب سازد اندك اندك فرو مى
هاى درون زمني را بروياند و كشتزار را از  ريزد تا دانه پس دانه دانه مى. كرد كشتزارهاى روينده و ايستاده را نابود مى

  .شنگى برهاندت

گرداند و وبا را از ميان  هوا را صاف و پاكيزه مى. كند ها را نرم مى باران، بدن. هاى ديگرى هم دارد بارش باران بركت
  ...كند و فوايد ديگر  نامند، نابود مى آفات درختان و گياهان را كه يرقان مى. برد مى

رسد؟ يا نزول تگرگ غالت را  هاى فراوان به هم منى باران زيانها از شدت و كثرت  آيا در برخى از سال: اگر كسى بگويد
  گردد؟ هاى فراوان و آفات بسيار منى سازد؟ و خبار حاصل از آن در هوا باعث بيمارى نابود منى

شود؛ زيرا به سود انسان است و با اين كار از فرورفنت در   روى مى آرى، گاه در نزول باران زياده: شود در پاسخ گفته مى
تر و برتر از زيان احتماىل در  در اين صورت مصلحت ديىن و اخروى مهم. كند گناه و استمرار و اصرار بر آن پرهيز مى

  .مال اوست

ره راسىت، مردم روى زمني اگر خبواهند از بركات آمسان مند شوند بايد بر اساس هدايت قرآن به اميان و تقوا  ها و زمني 
خوانيم، قرآىن كه سند متام  ها و زمني است چنانكه درقرآن جميد مى كليد خزائن بركات آمسان  آراسته شوند كه اميان و تقوا

  .حقايق هسىت است، و هيچ گونه شك و ريب در آن راه ندارد

  »1« »َوَلْو انَّ أَْهَل اْلُقرى آَمُنوا واتـََّقْوا َلَفَتْحنا َعَلْيِهْم بـَرَكاٍت ِمَن السَّماِء َو اْألرضِ 
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بركاتى از آمسان و زمني را بر ]  درهاىِ [كردند، يقيناً  آوردند و پرهيزكارى پيشه مى ها اميان مى شهرها و آبادى و اگر اهل
  .گشودمي آنان مى

______________________________  
  .96): 7(اعراف  -)1(
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   اثرات گناه در آيات قرآن

روايات، اين گناهان انسان است كه بر اثر آن خشكساىل و كم باراىن، يا سيل و طوفان، و يا  بر اساس آيات قرآن و
  .آيد شورى آب پديد مى

  »1« »َو َلَقْد اَخْذنا آَل ِفْرَعْوَن بِالسِِّنَني َو نـَْقٍص ِمَن الثََّمراِت َلَعلَُّهْم َيذَّكَُّرونَ 

  .بود بسيار شديِد خبشى از حمصوالت دچار منودمي تا متذّكر شوندهاى متعدد و كم و فرعونيان را به قحطى و خشكساىل

  »2« »ونَ َو َلَقْد اْرَسْلنا نُوحاً اىل قـَْوِمِه فـََلِبَث فيِهْم اْلَف ِسَنٍةاّال َمخِْسَني عاماً َفاَخَذُهُم الطُّوفاُن َو ُهْم ظاِلمُ 

صد و پنجاه سال در مي وىل بيشرت مردم به او اميان [انشان درنگ كرد و مهانا نوح را به سوى قومش فرستادمي پس 
  .، سراجنام توفان آنان را در حاىل كه ستمكار بودند، فرا گرفت]نياوردند

  »3« » َتْشُكُرونَ َلْو َنشاءُ َجَعْلناُه اجاجاً فـََلْوال* اانـُْتْم انـَْزْلُتُموهُ ِمَن اْلُمْزِن اْم َحنُْن اْلُمْنزِلُونَ * افـََرأَيـُْتُم اْلماَء الَّذى َتْشرَبُونَ 

اگر خبواهيم آن را تلخ * امي؟ ايد يا ما فرود آورنده 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

______________________________  
  .130): 7(اعراف  -)1(

  .14): 29(عنكبوت  -)2(

  .70 -68): 56(واقعه  -)3(
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  20دعاى 

  

   در مكارم اخالق و اعمال پسنديده

ميَاِن َو اْجَعْل يَِقيِين أَْفَضَل اْلَيِقنيِ » 1« َو انـَْتِه بِِنيَِّيت ِإَىل َأْحَسِن النـِّيَّاِت َو  اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو بـَلِّْغ بِِإميَاِين َأْكَمَل اْإلِ
» 3«يَِّيت َو َصحِّْح ِمبَا ِعْنَدَك َيِقيِين َو اْسَتْصِلْح ِبُقْدَرِتَك َما َفَسَد ِمينِّ اللَُّهمَّ َوفـِّْر بُِلْطِفَك نِ » 2«ِبَعَمِلي ِإَىل َأْحَسِن اْألَْعَماِل 

يَما َخَلْقَتِين َلهُ داً َعْنُه َو اْستَـْفرِْغ أَيَّاِمي فِ اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو اْكِفِين َما َيْشَغُلِين االْهِتَماُم ِبِه َو اْستَـْعِمْلِين ِمبَا َتْسأَُلِين غَ 
 َعبِّْدِين َلَك َو َال تـُْفِسْد ِعَباَدِيت بِاْلُعْجِب َو َو َأْغِنِين َو أَْوِسْع َعَليَّ ِيف ِرْزِقَك َو َال تـَْفِتينِّ بِالنََّظِر َو َأِعزَِّين َو َال تـَْبَتِليَـينِّ بِاْلِكْربِ وَ 

اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد » 4«َحْقُه بِاْلَمنِّ َو َهْب ِيل َمَعاِيلَ اْألَْخَالِق َو اْعِصْمِين ِمَن اْلَفْخِر َأْجِر لِلنَّاِس َعَلى َيِدَي اْخلَيـَْر َو َال متَْ 
 َأْحَدْثَت ِيل ِذلًَّة بَاِطَنًة ِعْنَد راً ِإالَّ َو آِلِه َو َال تـَْرفـَْعِين ِيف النَّاِس َدَرَجًة ِإالَّ َحَطْطَتِين ِعْنَد نـَْفِسي ِمثْـَلَها َو َال ُحتِْدْث ِيل ِعزّاً َظاهِ 

ُدًى َصاِلٍح َال َأْسَتْبِدُل ِبِه َو َطرِيَقِة َحقٍّ َال » 5«نـَْفِسي ِبَقَدرَِها  َأزِيُغ َعنـَْها َو نِيَِّة اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِل ُحمَمٍَّد َو َمتـِّْعِين ِ
ْسِبَق  َما َكاَن ُعُمِري ِبْذَلًة ِيف َطاَعِتَك َفِإَذا َكاَن ُعُمِري َمْرَتعاً لِلشَّْيطَاِن َفاْقِبْضِين ِإلَْيَك قـَْبَل َأْن يَ ُرْشٍد َال َأُشكُّ ِفيَها َو َعمِّْرِين 

ْنتَـَها َو  اللَُّهمَّ َال َتدَْع َخْصَلًة تـَُعاُب ِمينِّ ِإالَّ َأْصَلْحتَـَها وَ » 6«َمْقُتَك ِإَيلَّ َأْو َيْسَتْحِكَم َغَضُبَك َعَليَّ  َا ِإالَّ َحسَّ َال َعائَِبًة أَُؤنَُّب ِ
اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِل ُحمَمٍَّد َو أَْبِدْلِين ِمْن ِبْغَضِة َأْهِل الشََّنآِن اْلَمَحبََّة َو ِمْن َحَسِد » 7«َال ُأْكُروَمًة ِيفَّ نَاِقَصًة ِإالَّ َأْمتَْمتَـَها 

   َأْهلِ 
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ِق َذِوي اْألَْرَحاِم اْلَمبَـرََّة َو ِمْن ِخْذَالِن اْلبَـْغِي اْلَمَودََّة َو ِمْن ِظنَِّة َأْهِل الصََّالِح الثـَِّقَة َو ِمْن َعَداَوِة اْألَْدنـَْنيَ اْلَوَالَيَة َو ِمْن ُعُقو 
َمَنِة يَن َتْصِحيَح اْلِمَقِة َو ِمْن َردِّ اْلُمَالِبِسَني َكَرَم اْلِعْشَرِة َو ِمْن َمرَاَرِة َخْوِف الظَّاِلِمَني َحَالَوَة اْألَ اْألَقْـَرِبَني النُّْصَرَة َو ِمْن ُحبِّ اْلُمَدارِ 

َو َظَفراً ِمبَْن َعاَنَدِين َو َهْب ِيل اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو اْجَعْل ِيل َيداً َعَلى َمْن ظََلَمِين َو ِلَساناً َعَلى َمْن َخاَصَمِين » 8«
َدِين َو َوفـِّْقِين ِلَطاَعِة َمْن َسدََّدِين َو َمْكراً َعَلى َمْن َكايََدِين َو ُقْدَرًة َعَلى َمِن اْضَطَهَدِين َو َتْكِذيباً ِلَمْن َقَصَبِين َو َسَالَمًة ِممَّْن تـََوعَّ 

َو  َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو َسدِّْدِين ِألَْن أَُعاِرَض َمْن َغشَِّين بِالنُّْصِح َو َأْجزَِي َمْن َهَجَرِين بِاْلِربِّ  اللَُّهمَّ » 9«ُمَتابـََعِة َمْن َأْرَشَدِين 
ِر َو َأْن َأْشُكَر احلََْسَنَة َو أُْغِضَي َعِن أُثِيَب َمْن َحَرَمِين ِباْلَبْذِل َو ُأَكاِيفَ َمْن َقَطَعِين بِالصَِّلِة َو ُأَخاِلَف َمِن اْغَتاَبِين ِإَىل ُحْسِن الذِّكْ 
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 اْلَعْدِل َو َكْظِم الَغْيِظ َو اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو َحلِِّين ِحبِْلَيِة الصَّاحلَِِني َو أَْلِبْسِين زِيَنَة اْلُمتَِّقَني ِيف َبْسطِ » 10«السَّيَِّئِة 
ِض اْجلََناِح َو ُحْسِن َأْهِل اْلُفْرَقِة َو ِإْصَالِح َذاِت اْلبَـْنيِ َو ِإْفَشاِء اْلَعارَِفِة َو َسْرتِ اْلَعائَِبِة َو ِلِني اْلَعرِيَكِة َو َخفْ  ِإْطَفاِء النَّائَِرِة َو َضمِّ 

ْفَضاِل َعَلى َغْريِ اْلُمْسَتِحقِّ السِّريَِة َو ُسُكوِن الرِّيِح َو ِطيِب اْلُمَخاَلَقِة َو السَّْبِق ِإَىل اْلَفِضيَلِة َو ِإيَثاِر التـَّ  َفضُِّل َو تـَْرِك التـَّْعِيِري َو اْإلِ
 َو ِإْن َقلَّ ِمْن قـَْوِيل َو ِفْعِلي َو َأْكِمْل َو اْلَقْوِل ِباحلَْقِّ َو ِإْن َعزَّ َو اْسِتْقَالِل اخلَْْريِ َو ِإْن َكثـَُر ِمْن قـَْوِيل َو ِفْعِلي َو اْسِتْكَثاِر الشَّرِّ 

اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو » 11«ِلَك ِيل ِبَدَواِم الطَّاَعِة َو لُُزوِم اجلََْماَعِة َو َرْفِض أَْهِل اْلِبدَِع َو ُمْستَـْعِمِل الرَّْأِي اْلُمْختَـرَِع ذَ 
ْبُت َو َال تـَْبَتِليَـينِّ ِباْلَكَسِل َعْن ِعَباَدِتَك َو َال اْلَعَمى َعْن َسِبيِلَك َو اْجَعْل َأْوَسَع ِرْزِقَك َعَليَّ ِإَذا َكِربُْت َو أَقْـَوى قـُوَِّتَك ِيفَّ ِإَذا َنصِ 

   َال ِبالتـََّعرُِّض خلَِِالِف َحمَبَِّتكَ 
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اللَُّهمَّ اْجَعْلِين َأُصوُل ِبَك ِعْنَد الضَُّروَرِة َو َأْسئَـُلَك ِعْنَد » 12«َو َال ُجمَاَمَعِة َمْن تـََفرََّق َعْنَك َو َال ُمَفارََقِة َمِن اْجَتَمَع ِإلَْيَك 
ُضوِع ِلُسَؤاِل َغْريَِك ِإَذا افْـتَـَقْرتُ احلَْاَجِة َو أََتَضرَُّع ِإلَْيَك ِعْنَد اْلَمْسَكَنِة َو َال تـَْفِتينِّ ِباالْسِتَعاَنِة ِبَغْريَِك ِإَذا اْضُطِرْرُت َو َال  َو َال   ِباخلُْ

اللَُّهمَّ اْجَعْل َما » 13«لرَّاِمحَِني ِبالتََّضرُِّع ِإَىل َمْن ُدوَنَك ِإَذا َرِهْبُت فََأْسَتِحقَّ ِبَذِلَك ِخْذَالَنَك َو َمنـَْعَك َو ِإْعرَاَضَك يَا َأْرَحَم ا
اً ِلَعَظَمِتَك َو تـََفكُّراً ِيف ُقْدَرِتَك َو َتْدِبرياً َعَلى َعُدوَِّك َو َما َأْجَرى يـُْلِقي الشَّْيَطاُن ِيف ُروِعي ِمَن التََّمينِّ َو التََّظينِّ َو احلََْسِد ِذْكر 

ْو َسبِّ َحاِضٍر َو َما َأْشَبَه َذِلَك َعَلى ِلَساِين ِمْن َلْفَظِة ُفْحٍش َأْو ُهْجٍر َأْو َشْتِم ِعْرٍض َأْو َشَهاَدِة بَاِطٍل َأِو اْغِتَياِب ُمْؤِمٍن َغاِئٍب أَ 
» 14«اً ِبِإْحَساِنَك َو ِإْحَصاًء ِلِمَنِنَك ْطقاً ِباحلَْْمِد َلَك َو ِإْغرَاقاً ِيف الثـََّناِء َعَلْيَك َو َذَهاباً ِيف َمتِْجيِدَك َو ُشْكراً ِلِنْعَمِتَك َو اْعِرتَافنُ 

ْفِع َعينِّ َو َال َأْظِلَمنَّ َو أَْنَت اْلَقاِدُر َعَلى اْلَقْبِض ِمينِّ َو َال َأِضلَّنَّ َو اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو َال أُْظَلَمنَّ َو أَْنَت ُمِطيٌق لِلدَّ 
ُت َو ِإَىل اللَُّهمَّ ِإَىل َمْغِفَرِتَك َوَفدْ » 15«َقْد َأْمَكَنْتَك ِهَداَيِيت َو َال أَفْـَتِقَرنَّ َو ِمْن ِعْنِدَك ُوْسِعي َو َال َأْطَغَنيَّ َو ِمْن ِعْنِدَك ُوْجِدي 

ِيف َعَمِلي َما َأْسَتِحقُّ ِبِه  َعْفِوَك َقَصْدُت َو ِإَىل َجتَاُوزَِك اْشتَـْقُت َو ِبَفْضِلَك َوِثْقُت َو لَْيَس ِعْنِدي َما يُوِجُب ِيل َمْغِفَرَتَك َو َال 
اللَُّهمَّ َو أَْنِطْقِين » 16«ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو تـََفضَّْل َعَليَّ  َعْفَوَك َو َما ِيل بـَْعَد َأْن َحَكْمُت َعَلى نـَْفِسي ِإالَّ َفْضُلَك َفَصلِّ َعَلى

اللَُّهمَّ اْسُلْك ِيبَ الطَّرِيَقَة اْلُمثْـَلى َو اْجَعْلِين » 17«ِباْهلَُدى َو َأهلِْْمِين التـَّْقَوى َو َوفـِّْقِين لِلَِّيت ِهَي أَزَْكى َو اْستَـْعِمْلِين ِمبَا ُهَو َأْرَضى 
 اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو َمتـِّْعِين ِباالْقِتَصاِد َو اْجَعْلِين ِمْن أَْهِل السََّداِد َو ِمْن أَِدلَّةِ » 18«  لَِّتَك أَُموُت َو َأْحَىي َعَلى مِ 

  الرََّشاِد َو ِمْن َصاِلِح اْلِعَباِد َو اْرزُْقِين فـَْوزَ 
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اللَُّهمَّ ُخْذ ِلنَـْفِسَك ِمْن نـَْفِسي َما ُخيَلُِّصَها َو أَْبِق لِنَـْفِسي ِمْن نـَْفِسي َما ُيْصِلُحَها َفِإنَّ نـَْفِسي » 19«اْلَمَعاِد َو سَالَمَة اْلِمْرَصاِد 
ِيت ِإْن َحزِْنُت َو أَْنَت ُمْنَتَجعِ » 20«َهاِلَكةٌ َأْو تـَْعِصَمَها  ي ِإْن ُحرِْمُت َو ِبَك اْسِتَغاَثِيت ِإْن َكرِْثُت َو ِعْنَدَك ِممَّا اللَُّهمَّ أَْنَت ُعدَّ

َل اْلطََّلِب بِاجلَِْدِة َو قـَْبَل الضََّالِل َفاَت َخَلٌف َو ِلَما َفَسَد َصَالٌح َو ِفيَما أَْنَكْرَت تـَْغِيٌري َفاْمُنْن َعَليَّ قـَْبَل اْلَبالِء بِاْلَعاِفَيِة َو قـَبْ 
ْرَشاِد  ِبالرََّشادِ  اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو » 21«َو اْكِفِين َمؤونََة َمَعرَِّة اْلِعَباِد َو َهْب ِيل أَْمَن يـَْوِم اْلَمَعاِد َو اْمِنْحِين ُحْسَن اْإلِ

ْنِعَك َو َأِظلَِّين ِيف َذرَاَك َو َجلِّْلِين ِرَضاَك َو َوفـِّْقِين ِإَذا اْدَرأْ َعينِّ ِبُلْطِفَك َو اْغُذِين بِِنْعَمِتَك َو َأْصِلْحِين ِبَكَرِمَك َو َداِوِين ِبصُ 
اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد » 22«ْرَضاَها اْشَتَكَلْت َعَليَّ اْألُُموُر ِألَْهَداَها َو ِإَذا َتَشابـََهِت اْألَْعَماُل ِألَزَْكاَها َو ِإَذا تـََناَقَضِت اْلِمَلُل ِألَ 

اْمِنْحِين ُحْسَن الدََّعِة َو َال َجتَْعْل َو تـَوِّْجِين بِاْلِكَفايَِة َو ُمسِْين ُحْسَن اْلوَِاليَِة َو َهْب ِيل ِصْدَق اْهلَِداَيِة َو َال تـَْفِتينِّ بِالسََّعِة َو  َو آِلهِ 
اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو » 23«َك ِضّداً َو َال َأْدُعو َمَعَك ِنّداً َعْيِشي َكّداً َكّداً َو َال تـَُردَّ ُدَعاِئي َعَليَّ َرّداً َفِإينِّ َال َأْجَعُل لَ 

» 24« َدايَِة ِلْلِربِّ ِفيَما أُْنِفُق ِمْنهُ اْمنَـْعِين ِمَن السََّرِف َو َحصِّْن ِرْزِقي ِمَن التـََّلِف َو َوفـِّْر َمَلَكِيت بِاْلبـَرََكِة ِفيِه َو َأِصْب ِيب َسِبيَل اهلِْ 
ِغَل َعْن ِعَباَدِتَك بِالطََّلِب َو َال اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو اْكِفِين َمُؤونََة االْكِتَساِب َو اْرزُْقِين ِمْن َغْريِ اْحِتَساٍب َفَال َأْشتَ 

اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى » 26«َما َأْطُلُب َو َأِجْرِين ِبِعزَِّتَك ِممَّا أَْرَهُب  اللَُّهمَّ َفَأْطِلْبِين ِبُقْدرَِتكَ » 25«َأْحَتِمَل ِإْصَر تَِبَعاِت اْلَمْكَسِب 
ْن ْعِطَي ِشرَاَر َخْلِقَك َفَأفْـَتِنتَ ِحبَْمِد مَ ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو ُصْن َوْجِهي ِباْلَيَساِر َو َال تـَْبَتِذْل َجاِهي ِباالقـَْتاِر فََأْستَـْرِزَق َأْهَل ِرْزِقَك َو َأْستَـ 

   َأْعَطاِين و أُبـْتَـَلى ِبَذمِّ َمْن َمنَـَعِين َو أَْنَت ِمنْ 
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ْعَطاِء َو اْلَمْنِع  َو ِعْلماً ِيف  اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو اْرزُْقِين ِصحًَّة ِيف ِعَباَدٍة َو فـَرَاغاً ِيف َزَهاَدةٍ » 27«ُدوِِْم َوِيلُّ اْإلِ
اللَُّهمَّ اْخِتْم ِبَعْفِوَك َأَجِلي َو َحقِّْق ِيف َرَجاِء َرْمحَِتَك َأَمِلي َو َسهِّْل ِإَىل بـُُلوِغ ِرَضاَك ُسُبِلي َو » 28«اْسِتْعَماٍل َو َوَرعاً ِيف ِإْمجَاٍل 

يِع َأْحَواِيل َعَمِلي  ٍد َو آِلِه َو نـَبـِّْهِين ِلذِْكرَِك ِيف أَْوَقاِت اْلَغْفَلِة َو اْستَـْعِمْلِين ِبَطاَعِتَك ِيف اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمَّ » 29«َحسِّْن ِيف مجَِ
نـَْيا َو اْآلِخَرِة  َا َخيـَْر الدُّ مٍَّد َو آِلِه  اللَُّهمَّ َو َصلِّ َعَلى حمَُ » 30«أَيَّاِم اْلُمْهَلِة َو انـَْهْج ِيل ِإَىل َحمَبَِّتَك َسِبيًال َسْهَلًة َأْكِمْل ِيل ِ

نـَْيا َلُه َو أَْنَت ُمَصلٍّ َعَلى َأَحٍد بـَْعَدُه َو آتَِنا ِيف الدُّ َحَسَنًة َو ِيف اْآلِخَرِة َحَسَنًة َو ِقِين  َكَأْفَضِل َما َصلَّْيَت َعَلى َأَحٍد ِمْن َخْلِقَك قـَبـْ
  .ِبَرْمحَِتَك َعَذاَب النَّارِ 

  186: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  ] اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلهِ » 1« [
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  .بر حمّمد و آلش درود فرست! خدايا

  درود بر پيامرب صلى اهللا عليه و آله و خاندان او

ترين  طلب درود و رمحت، از وجود مقّدس حضرت حق، براى رسول با كرامت اسالم و اهل بيت بزرگوارش از پسنديده
  .شود دعاى مكارم االخالق به طور مكرر ديده مى هاى اسالمى است كه در برنامه

درخواست لطف و عنايت از پيشگاه پروردگار، براى حممد و آل حممد، دعائى است كه در معارف اهلّيه، از اعظم دعاها، 
  .مشرده شده، و استجابت آن از جانب حضرت رّب العزّه قطعى و حتمى است

اش در زندگى واقف شوند، تا حلظه خروج از  ر مردم مؤمن به نقش ارزندهصلوات بر حممد و آل حممد حقيقىت است كه اگ
  .گذرد مگر آن كه قلب و زبان را با آن معّطر منايند شوند، و شب و روزى بر آنان منى دنيا از آن منفك و جدا منى

گرداند، بنابراين  منىصلوات دعائى است كه مردودى در آن راه ندارد، و درخواسىت است كه حضرت حق از اجابت آن رو 
هاى مشا  ابتدا و وسط و آخر هر دعاى خود را به آن مزين كنيد، تا از بركت مستجاب شدن صلوات، ساير درخواست

  .مستجاب شود

   صلوات بر حممد و آل حممد، واقعيت و حقيقت و دعا و ذكرى است كه به

  187: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

حضرت حق و متام مالئكه اهلى، جهت ارائه رمحت و پاكى و پاكيزگى به حممد و آل حمّمد صادر پنهاىن ابديت، از طرف 
  .شود مى

  »1« »انَّ الّلَه َو َمالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّىبِّ يا ايـَُّها الَّذيَن آَمنوا َصلُّوا َعَلْيِه َو َسلُِّموا َتْسليماً 

بر او درود فرستيد و آن گونه كه شايسته است، ! اى اهل اميان. فرستند و رمحت مىمهانا خدا و فرشتگانش بر پيامرب درود 
  .تسليم او باشيد

   صلوات در كالم امام رضا عليه السالم
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  :حضرت رضا عليه السالم در جملس مأمون فرمود«

تسليم به تو را دانستيم، و چون اين آيه شريفه نازل شد، به حمضر رسول خدا صلى اهللا عليه و آله عرضه داشتند، معناى 
دانيم، حضرت فرمود  هاى زندگى است، وىل كيفيت صلوات بر تو را منى آن اطاعت حمض از حضرت تو در متام برنامه

  :بگوئيد

  .َجميدٌ  اللَُّهمَّ َصلِّ َعلى ُحمَمٍَّد َو آِل ُحمَمٍَّد َكما َصلَّْيَت َو بارَْكَت َعلى اْبراهيَم َو آِل اْبراهيَم انََّك َمحيدٌ 

بر حممد و خاندانش درود فرست مهانگونه كه درود فرستادى و بركت خبشيدى بر ابراهيم و خاندانش؛ مهانا تو ! خدايا
  .ستايش شده و ارمجندى

  در بني مشا در زمينه صلوات بر حممد و آل حممد اختالىف هست؟! اى مردم: سپس حضرت رضا عليه السالم فرمود

است كه اصًال در آن اختالىف نيست، و امت اسالم بر لزوم اين صلوات امجاع دارند، اما اى اين حقيقىت : مأمون گفت
  فرزند رسول خدا براى صلوات بر آل، غري اين روايت دليل واضح و روشىن از قرآن جميد داريد؟

______________________________  
  .56): 33(احزاب  -)1(

  188: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :فرمايد آرى، از قول حضرت حق كه در قرآن مى: حضرت فرمود

  »1« »َعلى ِصراٍط ُمْسَتقيمٍ * انََّك َلِمَن اْلُمْرَسلنيَ * َوالُقرَآِن احلَْكيمِ * يس

  .]قرار دارى[بر راهى راست * ترديد تو از فرستادگاىن، كه ىب* سوگند به قرآن كرمي،* يس

به طور قطع و بدون شك منظور از يس حمّمد صلى اهللا عليه و : مأمون گفتند كيست؟ دانشمندان جملس» يس«منظور از 
  .آله است، و احدى از امت در اين مسئله ترديد ندارد

رسد مگر با نور عقل و  به حقيقت كه خداوند به حممد و آل حممد عنايىت كرده كه احدى به ذات آن منى: حضرت فرمود
  :فرمايد الم نكرده، در اين زمينه مىخرد، خدا در قرآن به كسى جز انبيا س
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  »4« »َو هُرونَ   َسالٌم َعلى ُموسى و »3« »َسالٌم َعلى اْبراهيمَ  و »2« »َسالٌم َعلى نُوٍح ِىف اْلعاَلمنيَ 

  :وىل نفرمود

  .َسالٌم َعلى آِل نوٍح َو َسالٌم َعلى آِل ابراهيَم َو َسالٌم َعلى آِل موسى َو هُرونَ 

  :وىل فرمود

  »5« »َعلى اْل يسَسالٌم 

  .سالم بر آل ياسني

  .يعىن آل حممد صلوات اللَّه عليهم

______________________________  
  .4 -1): 36(يس  -)1(

  .79): 37(صافّات  -)2(

  .109): 37(صافّات  -)3(

  .120): 37(صافّات  -)4(

  .130): 37(صافّات  -)5(

  189: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

صلوات بر حممد و آل  »1« ».متوجه شدى كه در معدن نبوت شرح و بيان اين واقعيت هست! اى مأمون: فرمودسپس 
حممد از شرايع دين و از واجبات اهلى است كه وجوبش در تشهد مناز امرى قطعى و حقيقىت بدون ترديد است، تا جاىي  

مناز واجب خود، بر آل حمّمد صلوات نفرستد، اگر كسى در : گويد كه شافعى كه از فقهاى بزرگ مكتب خلفاست مى
صلواتش صلوات نيست و به اين خاطر منازش مناز نيست، چون جزئى از يك واجب را ادا نكرده و عدم اداء جزئى از 

  .واجب، مبطل مناز است



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

 

   صلوات در روايات

  

  :حضرت رضا عليه السالم فرمود

ا تـَْهِدُم الذُّنُوَب َهْدماً َمْن َملْ يـَْقِدْر َعلى ما ُيَكفُِّر ِبِه ُذنُو  َّ   .بَُه فـَْلُيْكِثْر ِمَن الصَّالِة َعلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه، َفا

  »2« .الصَّالُة َعلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه تـَْعِدُل ِعْنَد الّلِه َعزَّ َوَجلَّ التَّْسبيَح و التـَّْهليَل َو التَّْكبريَ : َو قاَل عليه السالم

ارى كه كّفاره گناهانش شود ندارد، زياد بر حمّمد و آل حممد صلوات بفرستد، به حقيقت كه كسى كه قدرت بر اجنام ك
صلوات بر حممد و آل حممد، در پيشگاه : و نيز آن حضرت فرمود. صلوات نابوده كننده گناهان است، چه نابود كردىن
ليل و تكبري است   .خداى عزوجل برابر تسبيح و 

  :پس از رحلت پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمودامري املؤمنني عليه السالم 

______________________________  
؛ عيون 20، حديث 7، باب 229/ 25: سوره صافّات؛ حبار األنوار 130، ذيل آيه 281/ 4: تفسري الصاىف -)1(

  .1، حديث 236/ 1: أخبار الرضا عليه السالم

  .52، حديث 294/ 1: عيون أخبار الرضا عليه السالم؛ 2، حديث 29، باب 47/ 91: حبار األنوار -)2(

  190: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

   ِبالشَّهاَدتـَْنيِ َتْدُخُلوَن اْجلَنََّة، َو بِالصَّالِة َتنالُوَن الرَّْمحََة، فَاْكِثُروا ِمَن الصَّالِة َعلى نَِبيُِّكمْ 

  »2« .»1« »النَِّىبِّ يا ايـَُّها الَّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َو َسلُِّموا َتْسليماً انَّ الّلَه َو َمالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى 

شت مى رسيد، بر  شويد، و به وسيله مناز به رمحت خداوند مى با شهادت بر وحدانيت حق و رسالت رسول خدا وارد 
مشا هم درود بفرستيد و به ! رستند، اى اهل اميانف پيامرب و آلش زياد صلوات بفرستيد، خدا و مالئكه بر پيامرب درود مى

  .دستورهاى او تسليم شويد حق تسليم

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود
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  .َصلَّى اللّهُ َعَلْيكَ : َصّلى الّلُه َعلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه، قاَل الّلُه َعزََّوَجلَّ : َمْن قالَ 

ى الّلُه َعلى ُحمَمٍَّد َو َملْ ُيَصلِّ َعلى آِلِه َملْ جيَِْد ريَح اْجلَنَِّة َو رُحيها ُتوَجُد ِمْن َمسريِِة َمخِْسِمأِة َصلّ : َو َمْن قالَ . فـَْلُيْكِثُر ِمْن ذِلكَ 
  »3« .عامٍ 

  :هر كس بگويد

  َصّلى الّله َعلى ُحمَمٍَّد َو آلِِه،

و هر كس بگويد، صّلى الّله على . شيددرود بر تو، پس مشا صلوات را به اين كيفيت زياد داشته با: فرمايد خداوند مى
شت به او منى شىت كه بويش از مسري پانصد ساله استشمام مى حمّمد، وىل بر آل حممد درود نفرستد، بوى    .شود رسد، 

  :از حضرت باقر يا امام صادق عليهما السالم روايت شده

  »4« .َعلى ُحمَمٍَّد َو َعلى اْهِل بـَْيِتهِ اثـَْقُل ما يُوَضُع ِىف اْلميزاِن يـَْوَم اْلِقياَمِة الصَّالُة 

______________________________  
  .56): 33(احزاب  -)1(

  .92: ؛ حتف العقول1، حديث 14، باب 283/ 74: حبار األنوار -)2(

  .6، حديث 379: ؛ األماىل، شيخ صدوق9116، حديث 42، باب 203/ 7: وسائل الشيعة -)3(

  .9: ؛ قرب االسناد9102، حديث 35، باب 197/ 7: وسائل الشيعة -)4(

  191: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .گريد صلوات بر حممد و آل حممد است ترين چيزى كه در قيامت در ترازو قرار مى سنگني

  :حضرت صادق عليه السالم فرمود

  »1« .اْلَمواِطِن، َو ِعْنَد اْلِعطاِس، َو الرِّياِح َو َغْريِ ذِلكَ الصَّالُة َعَلى النَِّىبِّ صلى اهللا عليه و آله واِجَبٌة ِىف ُكلِّ 
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  .صلوات بر پيامرب در مهه جا و به هنگام عطسه، و وزيدن باد، و غري آن واجب است

  :فرمايد امري املؤمنني عليه السالم در حديث بسيار مهّمى چهارصد مطلب، مى

شت كند، و از آتش جهنم به بنده به هنگام فراغت از مناز بر حممد و آل حم مد صلوات بفرستد، و از حق طلب 
خداوند پناه بربد، و از حضرت او خبواهد كه حورالعني را به مهسرى او درآورد، هر كس بر حممد و آلش درود بفرستد، 

شت مى دعايش به خدا مى شت خبواهد،  ر كه از ات را اجابت كن، و ه خواسته بنده! خدايا: گويد رسد، و هر كه 
ات را پناه بده، و هر كه از حضرت معبود حورالعني بطلبد،  بنده! اهلى: گويد عذاب درخواست پناه كند، آتش مى

از حضرت صادق عليه السالم از رسول خدا صلى اهللا  »2« .ات را اجابت كن خواسته بنده! اهلى: گويد حورالعني مى
  :عليه و آله روايت شده

  »3« .َلىَّ اْخَطأَ َطريَق اْجلَنَّةِ َمْن َنِسَى الصَّالَة عَ 

شت را خطا رفته است   .كسى كه صلوات بر من را از ياد بربد، راه 

______________________________  
  .607/ 2: ؛ اخلصال13، حديث 29، باب 50/ 91: حبار األنوار -)1(

  .165: الّداعى؛ عّدة 14، حديث 50/ 91: ؛ حبار األنوار10، حديث 630/ 2: اخلصال -)2(

/ 7: ؛ وسائل الشيعة236، حديث 145: ؛ األماىل، شيخ طوسى20، حديث 29، باب 53/ 91: حبار األنوار -)3(
  .9126، حديث 42، باب 207 -206

  192: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :حضرت صادق عليه السالم فرمود

نَِّىبِّ صلى اهللا عليه و آله، فَانَّ الصَّالَة َعَلى النَِّىبِّ صلى اهللا عليه و آله َمْقُبولٌَة، َو َملْ َيُكِن اذا َدعا اَحدُُكْم فـَْلَيْبَدا ِبالصَّالِة َعَلى ال
  »1« .الّلهُ ِليَـْقَبْل بـَْعضاً َو يـَُردَّ بـَْعضاً 

حقيقت كه صلوات بر هر گاه يكى از مشا دعا كرد، دعاى خود را با صلوات بر حمّمد صلى اهللا عليه و آله شروع كند، به 
  .پيامرب مقبول پيشگاه حق است، اينطور نيست كه خداوند قسمىت از دعا را قبول كند، و قسمت ديگرش را نپذيرد
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  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود: امام صادق عليه السالم فرمود

  »2« .َصالُتُكْم َعَلىَّ اجاَبةٌ ِلُدعاِئُكْم، َو زَكاٌة ِالْعماِلُكمْ 

  .باشد ات مشا بر من، اجابت دعاى مشا و زكات اعمالتان مىصلو 

  :پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود

  »3« .اْلَبخيُل َحّقاً َمْن ذُِكْرُت ِعْنَدُه فـََلْم ُيَصلِّ َعَلىَّ 

  .خبيل كسى است كه نامم را بشنود و بر من صلوات نفرستد

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

الُة َعَلى النَِّىبِّ َو آِلِه، اْطفاَلُكْم َعلى ُبكاِءِهْم فَانَّ ُبكاَءُهْم اْربـََعَة اْشُهٍر َشهاَدُة اْن ال الَه االَّ الّلُه، َو اْربـََعَة اْشُهٍر الصَّ  الَتْضرِبُوا
  »4« .َواْربـََعَة اْشُهٍر الدُّعاءُ ِلواِلَديْهِ 

ا گريه آنان به مدت چهار ماه شهادت به واحدنيت خداست، و فرزندان خود را به خاطر گريه كردنشان كتك نزنيد؛ زير 
   چهار ماه صلوات بر پيامرب و آل

______________________________  
  .8836، حديث 36، باب 96/ 7: ؛ وسائل الشيعة21، حديث 29، باب 53/ 91: حبار األنوار -)1(

  .376، حديث 215: خ طوسى؛ األماىل، شي8837، حديث 36، باب 96/ 7: وسائل الشيعة -)2(

  .9119، حديث 42، باب 204/ 7: ؛ وسائل الشيعة28، حديث 136، باب 306/ 70: حبار األنوار -)3(

  .10، حديث 53، باب 331: ؛ التوحيد، شيخ صدوق27544، حديث 63، باب 447/ 21: وسائل الشيعة -)4(
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  .اى بر پدر و مادراوست، و چهار ماه دع
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شناسد،  سّر اين مسئله اين است كه كودك در چهار ماه اول جز خدائى كه وى را بر معرفت و توحيد سرشته چيزى منى
  .بنابراين گريه او توّسل به حضرت حق است، و اين حقيقت شهادت به توحيد است

اى براى غذا و ارتزاق  بلكه به عنوان اين كه وسيلهدر چهار ماه دوم به مادر نظر دارد نه به عنوان اين كه مادر است، 
كند، روى اين حساب در اين چهار ماه دوم بعد از خدا  اوست، به مهني خاطر از غري مادر هم شري و غذا قبول مى

نظرى جز به وسيله بني خود و خدا ندارد، و اين غري معناى رسالت چيز ديگر نيست، پس گريه او در اين مدت شهادت 
  .سالت استبه ر 

داند كه در مسئله رزق حمتاج به آن دو نفر است، لذا   شناسد و مى در چهار ماه سوم به طور كامل پدر و مادر را مى
  .اش در حقيقت دعا براى سالمىت پدر و مادر است گريه

  :امام صادق عليه السالم فرمود

  خواهى تو را بشارت دهم؟ منى: روزى رسول خدا صلى اهللا عليه و آله به امام على عليه السالم فرمود

جربئيل هم اكنون خرب : عرضه داشت پدر و مادرم به فدايت، تو دائماً بشارت دهنده به خري بودى، رسول اهلى فرمود
  :به من خرب داد: ت آورى به من داد، امام على عليه السالم عرض كرد، آن خرب چه بود؟ فرمود

و اين صلوات را با صلوات بر آل من پيوند داد، درهاى آمسان به رويش باز  وقىت مردى از امتم بر من صلوات فرستاد
ريزد، و  فرستند، و اگر گناهكار است، گناهانش مهچون برگ درخت مى شود، و مالئكه هفتاد صلوات بر او مى مى

  :فرمايد خداوند به او مى

  »لبـَّْيك يا عبدى و َسْعَدْيك«

   بنده من هفتاد صلوات فرستاديد، من بر او هفتصد صلواتمشا بر . كند ، و به مالئكه خطاب مى

  194: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اما اگر بر من صلوات فرستاد و اهل بيتم را در صلوات با من پيوند نداد، بني او و آمسان هفتاد حجاب قرار . فرستم مى
  :فرمايد گريد، و حضرت حق مى مى

  »كَ ال َلبـَّْيَك َو الَسْعَديْ «
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دعايش را باال نربيد مگر بر آل پيامربم صلوات بفرستد، چنني كسى از رمحت حق حمروم است تا زماىن  ! ، اى مالئكه من
حضرت صادق عليه السالم از پدرانش از رسول خدا صلى اهللا عليه  »1« .كه اهل بيتم را در صلوات به من ملحق فرمايد

  :كند و آله روايت مى

ا َحَسناتِهِ  انَا ِعْنَد اْلميزانِ    »2« .يـَْوَم اْلِقياَمِة، َفَمْن ثـَُقَلْت َسيِّئاُتُه َعلى َحَسناِتِه ِجْئُت ِبالصَّالِة َعَلىَّ َحّىت اْثِقَل ِ

گذارم تا به  من در قيامت كنار ترازومي، هر كس گناهانش بر حسناتش سنگني آيد، من صلوات بر خودم را در ترازويش مى
  .انش سنگيىن كندسبب آن حسناتش بر گناه

  :امري املؤمنني عليه السالم فرمود

  »3« .َعلى ُحمَمٍَّد َو آِلهِ   ُكلُّ ُدعاٍء َحمُْجوٌب َعِن السَّماِء َحّىت ُيَصّلى

  .هر دعائى از اجابت دور است، مگر دعائى كه مهراه با صلوات بر حمّمد و آلش باشد

  :فرمودحضرت صادق عليه السالم : گويد صّباح بن سيابه مى

اللَُّهمَّ َصلِّ َعلى ُحمَمٍَّد َوآِل «: ُقْل بـَْعَد اْلَفْجرِ : ، قالَ  قـُْلُت بَلى: اال اَعلُِّمَك َشْيئاً َيِقى الّلهُ ِبِه َوْجَهَك ِمْن َحرِّ َجَهنََّم؟ قالَ 
   ِمأَة َمرٍَّة َيِقى الّلُه ِبِه َوْجَهكَ » ُحمَمَّدٍ 

______________________________  
  .580: ؛ األماىل، شيخ صدوق30، حديث 29، باب 56/ 91: حبار األنوار -)1(

؛ ثواب 9097، حديث 34، باب 195/ 7: ؛ وسائل الشيعة31، حديث 29، باب 56/ 91: حبار األنوار -)2(
  .155: األعمال

  .155: ؛ ثواب االعمال35، حديث 29، باب 58/ 91: حبار األنوار -)3(

  195: ، ص8 جتفسري و شرح صحيفه سجاديه، 

  »1« .ِمْن َحرِّ َجَهنَّمَ 

  :به تو ياد ندهم چيزى كه وجودت را از حرارت جهنم حفظ كند؟ عرض كردم
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  .بعد از طلوع فجر صد بار بر حمّمد و آل حمّمد درود فرست: چرا، فرمود

   صلوات در كالم رسول خدا صلى اهللا عليه و آله

  

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

ا َتْذَهُب بِالنِّفاقِ  َّ ، فَا   »2« .اْرفـَُعوا اْصواَتُكْم ِبالصَّالِة َعَلىَّ

  .صداى خود را در صلوات بر من بلند كنيد كه از بني برنده نفاق است

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

بار بر من درود فرستد، فرستد، و هر كس ده  هر كس يك بار بر من صلوات فرستد، خداوند ده بار به او صلوات مى
  .خداوند صد بار بر او درود فرستد، و هر كس صد بار صلوات فرستد خداوند هرگز او را مبتال به عذاب نكند

  .هر كس يك بار بر من صلوات بفرستد، خدا درى از عافيت به روى او باز كند

  .اى از گناهش باقى مناند هر كس يك بار بر من درود بفرستد، ذرّه

  .از ديگران بر من در قيامت كسى است كه صلوات بيشرتى بر من فرستاده است تر اوىل

  »3« .شود، گرچه داراى كباير باشد هر كس هر روز يا هر شب بر من صلوات بفرستد، شفاعتم بر او واجب مى! يا على

______________________________  
  .155: مال؛ ثواب االع36، حديث 29، باب 58/ 91: حبار األنوار -)1(

  .159: ؛ ثواب االعمال41، حديث 29، باب 59/ 91: حبار األنوار -)2(

  .58: ؛ جامع األخبار52، حديث 29، باب 63/ 91: حبار األنوار -)3(
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  :پيامرب گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود

اً، َو َعلى الّلُه تعاىل يـَْوَم اْلِقياَمِة َعلى َرْأِسِه نُوراً، َو َعلى َمييِنِه نُوراً، َو َعلى ِمشاِلِه نُوراً، َو َعلى فـَْوِقِه نُور َمْن َصّلى َعَلىَّ َمرًَّة َخَلَق 
  »1« .َحتِْتِه نُوراً، َو ِىف َمجيِع اْعضائِِه نُوراً 

چپ و زير و باال و در مجيع اعضايش  هر كس يك بار بر من صلوات بفرستد، خداوند در قيامت بر سر و بر راست و
  .نور قرار دهد

  :و نيز فرمود

  »2« .الصَّالُة َعَلىَّ نُوُر الصِّراِط، َو َمْن كاَن َلُه َعَلى الصِّراِط ِمَن النُّوِر َملْ َيُكْن ِمْن اْهِل النّارِ 

  .نيست صلوات بر من نور صراط در قيامت است، و در صراط براى هر كس نور باشد از اهل جهنم

  :و نيز آن حضرت فرمود

  »3« .َصالُتُكْم َعَلىَّ َجواُز ُدعاِئُكْم، َوَمْرضاٌة ِلَربُِّكْم، َو زَكاٌة ِالْعماِلُكمْ 

  .صلوات مشا بر من سبب اجابت دعا و رضايت خداوند و زكات اعمال مشاست

  :و نيز آن حضرت فرمود

______________________________  
  .6029، حديث 31، باب 335/ 5: ؛ مستدرك الوسائل29، باب 64/ 91: حبار األنوار -)1(

  .6031، حديث 31، باب 335/ 5: ؛ مستدرك الوسائل60: ؛ جامع األخبار29، باب 64/ 91: حبار األنوار -)2(

، حديث 34، باب 225/ 5: ؛ مستدرك الوسائل242: ؛ مجال األسبوع29، باب 64/ 91: حبار األنوار -)3(
5747.  
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  »1« .َعَلىَّ   َلْن يَِلَج الّناَر َمْن َصّلى
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  .شود آن كه بر من صلوات فرستد هرگز وارد آتش منى

طهور صلوات بر دست ساقى توفيق پرشود، و جان ملكوتى كه به طور دائم تشنه حقائق است،  آرى، اگر جام دل از مى
د، و شور سرمدى، و حال عرشى ظهور كند، و ناديده ديده شود، ناشنيده شنيده  از آن بنوشد، مسىت ابدى دست ده

  .گردد

______________________________  
  .6038، حديث 31، باب 337/ 5: ؛ مستدرك الوسائل60: ؛ جامع األخبار29، باب 64/ 91: حبار األنوار -)1(
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ميَانِ َو بـَلِّْغ [   ] ِبِإميَاِين َأْكَمَل اْإلِ

  .ترين اميان رسان و اميامن را به كامل

   ترين اميان كامل

اميان حقيقىت است كه بر اثر انديشه و تفّكر در نظام آفرينش، و دّقت در خلقت خويشنت، و مطالعه در معارف اهلّيه، به 
سالم، و توجه به دعاها، خمصوصاً دعاى كميل، جوشن  خصوص آيات قرآن جميد، و كلمات نوراىن انبيا و ائمه عليهم ال

  .آيد كبري، عرفه حضرت سيد الشهدا به دست مى

البته مايه و سرمايه اوليه اميان، از جانب حضرت دوست با مخري وجود انسان عجني شده، و اين واقعيت عرشى و لطيفه 
تفّكر در نظام خلقت، و مطالعه در آفرينش خويشنت، ملكوتى به صورت دانه يا غنچه در باطن آدمى قرار دارد، انديشه و 

و شنيدن معارف قرآن و دّقت در سخنان اولياى اهلى، اين دانه را تبديل به شجره طيبه، و اين شكوفه را مهچون گل صبح 
  .رسد كه هسىت صاحىب دارد، خدا نام انسان با چنني راه و روشى، به اين حقيقت مى. كند ار باز مى

فكر، و توّجه به قرآن، و شنيدن آثار نبوت و واليت، درى از نورانّيت، براى متاشاى قدرت و حكمت و دانش انديشه و 
  .منايد كند، و احساس انسان را نسبت به صاحب آفرينش زنده مى ايت به روى انسان باز مى ىب

شريين و مستدل و برهاىن اولياى شود، انسان نسبت به موجودات هسىت، عقل خود را به كار بگريد، و كلمات  مگر مى
   حق را بشنود، و در آيات قرآن كرمي دّقت
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منايد، وىل به حقيقت و جان هسىت، و خالصه به وجود مقّدس خالق اين مهه موجودات گوناگون، و اين نظام 
  !انگيز متوجه نشود؟ اعجاب

و اين نور پاك، و منبع خري را در وجود خود احساس كرد، به اين حقيقت هم متوجه انسان وقىت به اين معىن رسيد، 
  .شود كه جناب او از پديد آوردن اين مهه موجود و به خصوص آفرينش انسان، هدىف مقدس و مبارك دارد مى

ه يابنده است، با  گريد، و باالخره از باب عاقبت جويند به دنبال جتّلى اين حقيقت است كه در مقام جستجو قرار مى
ا به هدف خلقت خود مى كمك حضرت حق براى فهم وظايف و مسؤوليت شود،  رسد، هدايت مى هايش كه با اجراى آ

هايش كه در كتاب آمساىن و  و بني او و پيامربان اهلى و امامان بزرگوار دوسىت و رفاقت و حمبت برقرار شده، و به مسئوليت
گردد كه دنيا خانه عمل و كار و آخرت مركز حيات  شود، و به اين معىن واقف مى د آشنا مىسخنان انبيا و اوليا جتّلى دار 

  .ابدى و برداشت حمصوىل است كه در دنيا دانه آن را كاشته است

كنند  هاى پاك انبياء انسان را بدرقه مى با چنني سريى و سفرى كه عقل و فطرت و وجدان و نظام هسىت، و فرمايش
به اميان و حقايق شريين مربوط به عقد قلىب و خالصه آنچه را كه انسان براى تأمني سعادت ابدى و موضوعات مربوط 

آيد، و آن بر اساس آيات قرآن جميد  شود به دست مى سالمت سرمدى الزم دارد، و از آن به عنوان متعّلقات اميان ياد مى
  .خدا، قيامت، مالئكه، قرآن، انبياء: عبارت است از

عى و رابطه حقيقى با اين پنج حقيقت، و عشق به اين پنج واقعّيت، بنا بر گفته خود حضرت حق در قرآن كرمي توّجه واق
  :عبارت است از اميان، و دارنده آن معنون به عنوان مؤمن است

   نَ لَْيَس اْلِربَّ اْن تـَُولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشرِِق َو اْلَمْغِرِب َولِكنَّ اْلِربَّ َمْن آمَ 
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  »1« »ِبالّلِه َو اْليـَْوِم اْآلِخِر َو اْلَمالِئَكِة َو اْلِكتاِب َو النَِّبيِّنيَ 

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 ]  منش و رفتار و حركات مشا مالك و ميزان قرار گريد،

  .اند پيامربان اميان آورده
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ها، آنطورى كه هست با كمك عقل و فطرت و انديشه در حقايق مهراه با توجه به  اكنون بياييد براى يافنت اين واقعيت
حقايق هسىت است اين سري و سفر را شروع كنيم، تا مزّه اميان، و مزّه درك و ها و  آيات كتاب اهلى كه سند متام واقعيت

اده شده بر عهده خويش را بچشيم فهم هدف حق را از به وجود آوردن انسان و شناخت وظايف و مسئوليت   .هاى 

َفُع النّاَس َو ما انـَْزَل الّلُه ِمَن   الَّىت َجتْرى انَّ ِىف َخْلِق السَّماواِت َو اْألْرِض َو اْخِتالِف اللَّْيِل َو النَّهاِر َو اْلُفْلكِ  ِىف اْلَبْحِر ِمبا يـَنـْ
ا َوَبثَّ ِفيها ِمْن ُكلِّ دابٍَّة َو َتْصرِيِف الرِّياِح و السَّحابِ  اْلُمَسخَِّر بـَْنيَ السَّماِء َو  السَّماِء ِمْن ماٍء َفاْحيا ِبِه اْالْرَض بـَْعَد َمْوِ

  »2« »َقوٍم يـَْعِقُلونَ اْالرِض َآلياٍت لِ 

] جا كردن مسافر و كاال با جابه[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  به سود مردم روانند و باراىن كه خدا از آمسان نازل كرده و به وسيله آن زمني را پس از مردگى

  اى پراكنده كرده و گرداندن بادها و ابِر مسّخر نبندههر نوع ج

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

  .164): 2(بقره  -)2(

  201: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .انديشند براى گروهى كه مى] از توحيد، ربوبّيت و قدرت خدا[هاىي است  ميان آمسان و زمني، نشانه

  ت مرا علم لدىن هوس استدل گف
 

  تعليم كن اگر تو را دسرتس است

  گفتم كه الف گفت دگر هيچ مگوى
 

  در خانه اگر كس است يك حرف بس است

  

  )سعدى(

خواهد قلبش به نور اميان روشن شود، و به  براى كسى كه دنبال حقيقت است، و عاشق سعادت ابدى، و به راسىت مى
د، از هر باىب يك واقعيت، و از هر گلستاىن يك گل بيشرت الزم نيستهايش   وظايف و مسؤوليت   .گردن 
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ها و زمني، رفت و آمد شب و روز، حركت   آفرينش آمسان: هاى روشىن كه در آيه باال ذكر شده اگر كسى در واقعيت
زنده گوناگون، وزش  كشىت بر روى آب به نفع انسان، بارش باران، زنده شدن زمني مرده، پخش شدن اين مهه موجودات

باد، ابر مسّخر بني آمسان و زمني، تفّكر و انديشه كند، و تعّقل و دقت منايد، بدون ترديد آن نور مطلق، و آن هسىت 
  .ايت و آن علم و حكمت و رمحت را در ذات قلب خود حس خواهد كرد ايت در ىب ىب

   انديشه در خلقت انسان

  :رسد  نوبت به انديشه در خلقت خويش مىهاى هسىت پس از انديشه در واقعّيت

  »1« »َو ِىف انـُْفِسُكْم اَفال تـُْبِصُرونَ 

  بينيد؟ آيا منى]  هاىي است نشانه[در وجود مشا ] نيز[و 

  .آورى است انگيز و شگفت داستان خلقت انسان، داستان اعجاب

______________________________  
  .21): 51(ذاريات  -)1(

  202: ، ص8 فه سجاديه، جتفسري و شرح صحي

گردد،  شود، در رحم مادر با اوول هم آغوش مى مواد غذاىي بعد از عبور از هزاران راه، در صلب پدر تبديل به اسپرم مى
گريد، و دهان و زبان  آيد، آنگاه در آن تاريك خانه رحم شكل مى پس از مدتى گوشت و استخوان و خون به وجود مى

كند و به صورت  چشم و مغز و پوست و مو و رنگ و انگشت و آنچه كه فعًال دارد پيدا مىو حلق و بيىن و گوش و 
گذارد، و براى مدتى  موجودى آراسته، و در چهارچوب احسن تقوميى با لطف و عنايت صاحب خلقت قدم به دنيا مى

مسؤوليت برسد، زماىن كه به  گريد تا به نقطه شكوفائى بلوغ و حتقق تكليف و مديد بر سر سفره احسان اهلى قرار مى
  .شدت نيازمند آشنائى با انبياى حق و اولياى اهلى است

 » لَِيْحُكَم بـَْنيَ الّناِس فيما اْختَـَلُفوا فيهِ كاَن النَّاُس امًَّة واِحَدًة فـَبَـَعَث اللَُّه النَِّبيَِّني ُمَبشِّريَن َو ُمْنِذريَن َو انـَْزَل َمَعُهُم الِكتاَب بِاحلَْقِّ 
»1«  
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، پس ]و اختالف و تضادى در امور زندگى نداشتند[گروهى واحد و يك دست بودند ]  در ابتداى تشكيل اجتماع[مردم 
خدا پيامرباىن را مژده دهنده و بيم رسان برانگيخت، و با آنان به درسىت و راسىت كتاب ] از پديد آمدن اختالف و تضاد[

  .تالف داشتند، داورى كندرا نازل كرد، تا ميان مردم در آنچه با هم اخ

با انبياى خود به حق و راسىت كتاب فرستاد، تا در موارد نزاع و اختالف، فقط و فقط دين خدا به عدالت حكمفرما 
آرى، انبياء با ابالغ وحى به وسيله فرشته حق مبعوث به رسالت شدند، و به مهراه خود كتاب و دستور آوردند، تا . باشد

ها رو بگردانند، و در موارد نزاع و  ها رو آورده، از بدى هاى خود آشنا شوند، و به خوىب ليتمردم به وظايف و مسئو 
  .اختالف داورى حق را در بني خود بپذيرند

   اين پنج. از آيات گذشته مسئله خدا، قيامت، فرشتگان، كتاب، نبوت معلوم شد

______________________________  
  .213): 2(بقره  -)1(

  203: ، ص8 شرح صحيفه سجاديه، جتفسري و 

  .نامد حقيقت از متعّلقات اميان است، و قرآن جميد باور كننده آن را مؤمن مى

هاى خدا و  هاى غيىب و شهودى اميان دارد، و بر اساس اميان خود، به خواسته مؤمن انساىن است كه به حقايق و واقعيت
هاى زندگى حتت هيچ شرايطى روى   هاى اهلى در متام زمينه ى برنامهانبيا و امامان و قرآن جميد تسليم است، و از اجرا

  .گردان نيست

  ما جگر سوختگان با غم دلدار خوشيم
 

  سينه جمروح وىل با امل يار خوشيم

 اى حكيم از پى آزادى ما رجنه مشو
 

  زانكه در داغ غم عشق گرفتار خوشيم

 در عالج دل بيچاره ما رنج مرب
 

  خسته و بيمار خوشيم كه چو چشم خوش او

  ما كه سودا زدگان سر بازار غميم
 

  سود و سرمايه اگر رفت به بازار خوشيم

 ديگران گر بتماشاى مجال تو خوشند
 

  ما شب و روز بيك وعده ديدار خوشيم
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 آتش افروز و به غم سوز و بزمخى بنواز
 

  كه جگر خسته و دل سوخته و زار خوشيم

  ار توييمعندليبان دل آشفته گلز 
 

  به اميد گل اگر زخم زند خار خوشيم

  كى زآزار تو بيزار شود جان حسني
 

  زخم چون از تو رسد با مهه آزار خوشيم

  

  )منصور حّالج(

  204: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

   صفات حق

ا، و شناخت  دقيق كارگاه هسىت خود، واقف به اين انسان وقىت با انديشه و تفّكر در موجودات خلقت و نظام متقن آ
حقيقت گشت كه هسىت را صاحىب باشد خدا نام، الزم و واجب است، براى درك و شناخت صفات حضرت او از طريق 

  .تعليم تربيت شدگان خوِد او يعىن انبيا و امامان اقدام كند

  .رسيده منعكس استصفات حضرت حمبوب بر اساس آيات كتاب اهلى در دعاهاىي كه از انبيا و ائمه 

ا ُكلَّ َشىْ  اللَُّهمَّ اّىن اْسئَـُلَك ِبَرْمحَِتَك الَّىت َوِسَعْت ُكلَّ َشىْ  ٍء َو َذلَّ َهلا ُكلُّ  ٍء، َو َخَضَع َهلا ُكلُّ َشىْ  ٍء، َو ِبُقوَِّتَك الَّىت قـََهْرَت ِ
ا ُكلَّ َشىْ  َشىْ  ٍء َو ِبُسلطاِنَك  ٌء، َو ِبَعَظَمِتَك الَّىت َمَألَْت ُكلَّ َشى ِتَك الَّىت اليـَُقوُم َهلا َشىْ ٍء، َوِبِعزَّ  ٍء َو ِجبَبَـُروِتَك الَّىت َغَلْبَت ِ

لِّ احاَط ِبكُ   ٍء َو ِبِعْلِمَك الَّذى ٍء، َوِباْمساِئَك الَّىت َغَلَبْت ارْكاَن ُكلِّ َشىْ  ٍء َو ِبَوْجِهَك الَباقى بـَْعَد فَناِء ُكلِّ َشىْ  الَّذى َعال ُكلَّ َشى
  »1« .ٍء، يا نُوُر يا ُقدُّوُس، يا اوََّل اْالوَّلَني، َويا آِخَر اْآلِخرينَ  ٍء، َوِبُنوِر َوْجِهَك الَّذى اضاَء َلُه ُكلُّ َشىْ  َشىْ 

اهلى من از تو خواهامن به رمحت تو كه فرا گرفته هر چيز را، و به نريويت كه زير فرمان گرفىت به آن متام اشيا را، و به 
ت كه چريه شده به آن بر مهه چيز، و به عّزت تو كه دست نيندازد بر آن چيزى، و به بزرگيت كه پر كرده هر چيزى جربوت

هاى تو كه پر   را، و به تسلّط تو كه اشراف بر هر چيز دارد، و به وجهت كه پس از فناى هر چيز ماندىن است، و به نام
فرا گرفته هر چيز را، و به تابش ظهورت كه روشن است در پرتو آن  كرده است اركان هر چيز را، و به علم و دانشت كه

   هر چيزى، اى نور، اى قدوس، اى آغاز و ابتداى اّولني و اى پايان
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______________________________  
  .؛ دعاى كميل188: ؛ البلد األمني844: مصباح املتهّجد -)1(

  205: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .آخرين

  »1« .للَُّهمَّ َعُظَم ُسْلطاُنَك، َو َعال َمكاُنَك، َو َخِفَى َمْكُرَك، َوَظَهَر اْمُرَك، َو َغَلَب قـَْهُرَك، َو َجَرْت ُقْدَرُتكَ ا

ان است مكر تو، و آشكار است امر تو، و چريه است قهر تو،  اهلى بزرگ است سلطنت تو، و برتر است مكان تو، و 
  .و نافذ است قدرت تو

 .لَِّم اَىل اْلَبالِء َمْن َكَفْيَتُه َو َرِمحَْتهُ هاَت اْنَت اْكَرُم ِمْن اْن ُتَضيَِّع َمْن َربـَّْيَتُه، اْو تـُبَـعَِّد َمْن اْدنـَْيَتُه، اْو ُتَشرَِّد َمْن آَويـَْتُه، اْو ُتسَ َهيْ 
»2«  

رى كشيده به سوى خود را، يا آواره سازى ات را ضايع كىن يا از نظر دوردا تر از آىن كه پرورده بسيار دور است، تو كرمي
  .اى ات را، يا به بال بسپارى آن را كه سرپرسىت منوده مأوا داده

ْلِك َو اْلَمَلُكوِت، يا َذا اْلِعزَِّة َو اجلََْربوِت، يا َمِلُك يا ُقدُّوُس، يا َسالُم يا ُمْؤِمُن يا ُمَهْيِمنُ 
ُ
، يا َعزيُز يا َجّباُر يا ُمَتَكبـُِّر، يا يا َذا امل

ُمبيُد، يا َوُدوُد يا َحمُْموُد يا َمْعُبوُد، يا بَعيُد يا َقريُب،  خاِلُق يا باِرُئ يا ُمَصوُِّر، يا ُمفيُد يا ُمَدبـُِّر يا َشديُد، يا ُمْبِدُئ يا ُمعيُد يا
يا َعِلىُّ يا  يا ُجميُب يا َرقيُب يا َحسيُب، يا َبديُع يا َرفيُع، يا َمنيُع يا َمسيُع، يا َعليُم، يا َحليُم يا َكرُمي، يا َحكيُم يا َقدُمي،

يا   َجليُل يا َمجيُل، يا وَكيُل يا َكفيُل، يا ُمقيُل يا ُمنيُل، يا نَبيُل يا َدليُل، يا هادى َعظيُم، يا َحّناُن، يا َديّاُن يا ُمْسَتعاُن، يا
يا عاِدُل، يا فاِصُل، يا واِصُل، يا طاِهُر   بادئ، يا اوَُّل يا آِخُر، يا ظاِهُر يا باِطُن، يا قاِئُم يا داِئُم، ياعاِملُ يا حاِكُم، يا قاضى

  يا ُمْقَتِدُر، يا َكبُري يا ُمَتَكبـُِّر، يا واِحُد يا اَحدُ  يا ُمَطهُِّر، يا قاِدرُ 

______________________________  
  .؛ دعاى كميل188: ؛ البلد األمني844: مصباح املتهّجد -)1(

  .؛ دعاى كميل188: ؛ البلد األمني844: مصباح املتهّجد -)2(

  206: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج
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  »1« .يا َصَمدُ 

اى صاحب ملك و ملكوت، اى دارنده عزت و جربوت، اى ملك، اى قدوس، اى سالم، اى مؤمن، اى مهيمن، اى 
عزيز، اى جبّار، اى باعظمت، اى آفريننده، اى پديدآورنده، اى صورت آفرين، اى سود خبشنده، اى نظم دهنده عامل، اى 

اى دوست خوبان، اى ستوده صفات، اى معبود خلق،  حمكم كار، اى مبدء اجياد، اى مرجع خلق، اى مهلك ستمكاران،
اى دور از دسرتس اوهام، اى نزديك به مهه، اى اجابت كننده، اى نگهبان، اى حسابگر، اى تازه آور، اى بلند مرتبه، 

اى  اى بلند مقام، اى شنوا، اى دانا، اى بردبار، اى كرمي، اى حكيم، اى بلند مقام، اى بزرگ مرتبه، اى دوست بندگان،
نعمت خبش به خلق، اى جزا دهنده، اى يارى كننده، اى با جاللت، اى با حسن و مجال، اى كارگزار، اى كفايت  

ها، اى رساننده نعمت، اى ذات با عظمت، اى رهنما، اى ابتداى هر چيز، اى اول، اى آخر،  كننده، اى خبشنده لغزش
كمفرما، اى داور خلق، اى با عدل و داد، اى جدا از مهه، اى ظاهر، اى باطن، اى استوار، اى ابدى، اى دانا، اى ح

اى پيوسته با مهه، اى ذات پاك، اى پاك كننده، اى توانا، اى با اقتدار، اى بزرگ، اى باعظمت، اى يگانه، اى يكتا، اى 
  .ىب نياز

   حقيقت اميان در روايات

  :امرياملؤمنني عليه السالم فرمود

   ِبْسمِ : اْكُتبْ : ما اْكُتُب؟ َفقالَ : يا َعِلىُّ اْكُتْب، فـَُقْلتُ :  عليه و آلهقاَل ىل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا

______________________________  
  .؛ دعاى مشلول260: ؛ املصباح، كفعمى337: البلد األمني -)1(

  207: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

قـَْتُه اْألَْعمالُ الّلِه الرِّمحِن الرِّحيِم، اْالمياُن ما َوقـََر    »1« .ِىف اْلُقُلوِب، َو َصدَّ

  :چه بنويسم؟ فرمود: بنويس، عرضه داشتم: رسول خدا صلى اهللا عليه و آله به من فرمود

هاست، و اجنام دستورهاى اهلى آن را تصديق  بنويس، به نام خداوند خبشنده مهربان، اميان حقيقىت است كه استوار در دل
  .كند مى
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  :عليه السالم فرمودحضرت باقر 

  »2« .اْالمياُن اْقراٌر َو َعَملٌ 

  .هاى اهلى است اميان اقرار و اجنام فرمان

  :گويد ابوبصري مى

  »3« .اْالمياُن بِاللِّه َو اْن التـَْعِصَى اللَّهَ : َفقالَ ... َسأْلُت ابا َعْبِدالّلِه عليه السالم َما اْالمياِن؟ 

  .اميان به خدا آن است كه او را معصيت نكىن: فرمود. ميان پرسيدماز حضرت صادق عليه السالم درباره ا

  :و نيز حضرت صادق عليه السالم فرمود

  »4« .َمْن َعِمَل ِمبا اَمَر الّلُه َعزََّوَجلَّ ِبِه فـَُهَو ُمْؤِمنٌ 

  .كسى كه اوامر حضرت حق را اجرا كند با اميان است

  :امام على عليه السالم فرمود

  »5« .ٌة، اْصُلَها اْلَيقُني، َو فـَْرُعَها التُّقى، َو نُوُرَها احلَْياُء، َو َمثَُرَها السَّخاءُ اْالمياُن َشَجرَ 

  اش تقوى، و نورش حيا، و اميان درخت است، ريشه آن يقني، و شاخه

______________________________  
  .378: ؛ ُدرر األخبار23، ذيل حديث 4، باب 208/ 50: حبار األنوار -)1(

  .297: ؛ حتف العقول5، ذيل حديث 22، باب 177/ 75: حبار األنوار -)2(

؛ مستدرك 225، حديث 139: ؛ األماىل، شيخ طوسى28باب األخبار، حديث  271/ 65: حبار األنوار -)3(
  .19437، حديث 24، باب 151/ 16: الوسائل

  .20221، حديث 2، باب 168/ 15: ؛ وسائل الشيعة4، حديث 38/ 2: الكاىف -)4(
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  .1441، حديث 87: غرر احلكم -)5(

  208: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .اش سخاوت است ميوه

  :فرمايد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مى

  »1« .اْالمياُن َمْعرَِفٌة بِاْلَقْلِب، و اْقراٌر ِباللِّساِن، َو َعَمٌل بِاْالرْكانِ 

  .و عمل به اعضا و جوارح است اميان، شناخت به قلب، و گفتار به زبان

   كمال اميان در روايات

  

ها مراتىب، حضرت سّجاد عليه السالم از حضرت حق تعاىل درخواست  اميان را درجاتى است، و مهچون ساير واقعيت
  .ترين اميان برسان اهلى اميان را به كامل: كند مى

  :ل استهاى مثبت و ملكوتى قابل حتصي كمال اميان با يك سلسله برنامه

  :حضرت باقر عليه السالم فرمود

َمْن اذا َرِضَى َملْ يُْدِخْلُه ِرضاُه ِىف اْلباِطِل، َو اذا َغِضَب َملْ ُخيْرِْجُه َغَضُبهُ ِمَن ...: َثالٌث َمْن ُكنَّ فيِه اْسَتْكَمَل اْالمياَن بِاللَّه 
، َو َمْن اذا َقَدَر ملَْ    »2« .يـَتَـَناَوْل ما لَْيَس َلهُ  احلَْقِّ

اى راضى و خشنود شد، رضاى او، وى  چون به برنامه: سه چيز است در هر كس باشد اميان به خدا را كامل كرده است
را وارد باطل نكند، و چون خشمگني گشت، غضب و خشمش او را از حق منحرف ننمايد، و زماىن كه قدرت يافت، 

  .به چيزى كه براى او نيست دست نگشايد

  :ليه و آله در وصيىت به امام على عليه السالم فرمودرسول خدا صلى اهللا ع
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  َمْن اْسَبَغ ُوُضوَءُه، َو اْحَسَن َصالَتُه، َو اّدى: يا عِلىُّ َسبـَْعٌة َمْن ُكنَّ فيِه فـََقِد اْسَتْكَمَل َحقيَقَة اْالمياِن، َو اْبواُب اْجلَنَِّة ُمَفتََّحٌة َلهُ 
   زَكاَة مالِِه، وََكفَ 

______________________________  
  .36: ؛ جامع األخبار11، حديث 30، باب 64/ 66: حبار األنوار -)1(

  .64، حديث 105/ 1: ؛ اخلصال6، حديث 22، باب 181/ 75: حبار األنوار -)2(

  209: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .النَّصيَحَة ِالْهِل بـَْيِت نَِبيِّهِ َغَضَبُه، َو َسَجَن ِلسانَُه، َواْستَـْغَفَر ِلَذنِْبِه، َو ادَّى 

شت به رويش باز  اى على هفت خصلت است در هر كس باشد حقيقت اميان خود را كامل كرده است، و درهاى 
شده است آن كه وضويش را كامل كند، و منازش را نيكو جباى آرد، و زكات مالش را بپردازد، و خشمش را نگاه دارد، و 

  .م حرام حبس منايد، و از گناهش استغفار كند، و نسبت به اهل بيت پيامربش خري خواه باشدزبانش را از كال

  :و نيز رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

اذا ُعِرَض َعَلْيِه اْمراِن اَحُدُمها ٍء ِمْن َعَمِلِه، َو  َرُجٌل الَخياُف ِىف الّلِه َلْوَمَة الئٍِم، َواليُرائى ِبَشى: َثالثٌَة َمْن ُكنَّ فيِه َيْسَتْكِمُل اْالميانَ 
  »2« .ِللدُّنْيا َو اْآلَخُر ِلْآلِخَرُة اْختاَر اْمَر اْآلِخَرِة َعَلى الدُّنيا

در راه خدا از سرزنش سرزنش كنندگان باك نداشته باشد، و به : سه چيز است در هر كس باشد اميان را كامل كرده است
اى برايش پيش آمد يكى در جهت دنيا، يكى در جهت آخرت، آن كه در  مهچيزى از عملش ريا نكند، و چون برنا

  .جهت آخرت است انتخاب منايد

  :فرمايد امام باقر عليه السالم مى

لِّلِه َعزََّوَجلَّ ِمبا َجيَْعُل َعلى َمْن َوىف : اْرَبٌع َمْن ُكنَّ فيِه َكُمَل اْسالُمُه َو ُحمَِّصْت َعْنُه ُذنُوبُُه َو َلِقَى رَبَُّه َعزََّوَجلَّ َو ُهَو َعْنُه راضٍ 
   ِمْن ُكلِّ قَبيٍح ِعْنَد اللَِّه و ِعْنَد النَّاِس، َو َحُسنَ   نـَْفِسِه لِلّناِس، َو َصَدَق ِلسانُُه َمَع الّناِس، َواْسَتْحىي

______________________________  
  .13، حديث 346/ 2: ؛ اخلصال12، حديث 32، باب 170/ 66: حبار األنوار -)1(
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، حديث 13/ 38: ؛ تاريخ مدينة دمشق121/ 2: ؛ جمموعة ورّام42247، حديث 817/ 15: كنز العمال  -)2(
7577.  

  210: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .ُخْلُقهُ َمَع اْهِلهِ 

نفع مردم بر عهده  به آنچه كه به : شود چهار چيز است در هر كس باشد اسالمش كامل، و گناهانش از او دور مى
گرفته براى خدا وفا كند، زبانش با مردم به راسىت و درسىت باشد، از هر عملى كه نزد خدا و مردم زشت است حيا كند، 

  .و با اهلش خوشرفتار و خوش خلق باشد

  »2« .َحسِّْن ُخْلَقَك َيْكُمْل امياُنكَ : ، قالَ اِحبُّ اْن َيْكُمَل امياىن: َعِن النَِّىبِّ صلى اهللا عليه و آله ِىف َجواِب َرُجٍل َسأََلُه َفقالَ 

: رسول خدا صلى اهللا عليه و آله در جواب مردى كه به حمضرش عرضه داشت، دوست دارم اميامن كامل شود فرمود
  .شود اخالقت را نيكو كن، اميانت كامل مى

  :و نيز آن حضرت فرمود

  »3« .اْكَمُلُكْم امياناً اْحَسُنُكْم ُخْلقاً 

  .ترين مشاست ترين مشا از جهت اميان، نيكو خلق كامل

  :از امام على عليه السالم روايت شده

  »4« .اْلَعْقُل، َو اْحلِْلُم، َواْلِعْلمُ : َثالٌث َمْن ُكنَّ فيِه َكُمَل اميانُهُ 

  .عقل، بردبارى، دانش: سه چيز در هر كس باشد اميانش كامل شده

  :حضرت صادق عليه السالم فرمود

______________________________  
، 73: ؛ األماىل، شيخ طوسى50، حديث 222/ 1: ؛ اخلصال6، حديث 47، باب 93/ 72: حبار األنوار -)1(

  .106حديث 
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  .44154، حديث 128/ 16: كنز العمال  -)2(

حديث  ،31، باب 38/ 2: ؛ عيون أخبار الرضا عليه السالم34، حديث 92، باب 387/ 68: حبار األنوار -)3(
  .15924، حديث 104، باب 152/ 12: ؛ وسائل الشيعة104

  .1470، حديث 88: غرر احلكم -)4(

  211: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ِة، َو الصَّبـُْر َعَلى اْلِفْقُه ِىف الدِّيِن، َو ُحْسُن التـَّْقدير ِىف اْلَمعيشَ : الَيْسَتْكِمُل َعْبٌد َحقيَقَة اْالمياِن َحّىت َتُكوَن فيِه ِخصاٌل َثالثٌ 
  »1« .الرَّزايا

  .فهم در دين، حسن اندازه در معيشت، بردبارى و صرب در مصايب: شود مگر به سه چيز حقيقت اميان عبد كامل منى

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  »2« .ِىف اْالْقتاِر، َو اْالْنصاُف ِمْن نـَْفِسِه، َو بَْذُل السَّالمِ اْالْنفاُق : الَيْسَتْكِمُل اْلَعْبُد اْالمياَن َحّىت َيُكوَن فيِه َثالُث ِخصالٍ 

  .انفاق در سخىت، و انصاف از جانب خود نسبت به مردم، و بذل سالم: كند عبد، اميان را جز به سه برنامه كامل منى

  :فرمايد امام على عليه السالم مى

  »3« .خيِه ما حيُِبُّ لِنَـْفِسِه، َو َحّىت َخياَف الّلَه ىف ُمزاِحِه َوِجدِّهِ الَيْسَتْكِمُل َعْبٌد اْالمياَن َحّىت حيُِبَّ ِال 

كند مگر به دوست داشنت براى برادرش به مثل آنچه براى خود دوست دارد، و ترسيدن از حق در  عبد، اميان را كامل منى
  .شوخى و جّدى

  :و نيز حضرت فرمود

  »4« .مياِن َحّىت يـُْؤثَِر ديَنُه َعلى َشْهَوتِِه، َوَلْن يـَْهِلَك َحّىت يـُْؤثَِر َشْهَوَتُه َعلى ديِنهِ َلْن َيْسَتْكِمَل اْلَعْبُد َحقيَقَة اْإل 

   كند مگر اين كه دينش را بر شهوتش عبد، هرگز حقيقت اميان را كامل منى
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______________________________  
  .11، حديث 5/ 1: ؛ احملاسن322: قول؛ حتف الع107، حديث 23، باب 237/ 75: حبار األنوار -)1(

  .451/ 43: ؛ تاريخ مدينة دمشق107، حديث 43/ 1: كنز العمال  -)2(

  .305/ 5: ؛ اسد الغابة106، حديث 43/ 1: كنز العمال  -)3(

  .348/ 2: ؛ كشف الغمة67، حديث 16، باب 81/ 75: حبار األنوار -)4(

  212: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .رسد مگر اين كه شهوتش را بر دين مقدم كند دارد، و هرگز به هالكت منىمقدم ب

   صد و سه خصلت براى كمال اميان در كالم پيامرب صلى اهللا عليه و آله

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  »1« ....الُيْكِمُل اْلُمْؤِمُن إميانَُه َحّىت َحيَْتِوَى َعلى ِمَأٍة َو َثالِث ِخصاٍل 

  .منايد، مگر اين كه داراى صد و سه خصلت شود مؤمن اميانش را كامل منى

  صد و سه خصلت كدام است؟! يا رسول اللَّه: امري املؤمنني عليه السالم عرضه داشت

اش بلند است، دانشش زياد و بردباريش  از صفات مؤمن اين است كه داراى جوالن فكرى است، آوازه: حضرت فرمود
و دعوايش نيكو، و نسبت به رجوع كنندگانش كرمي، و دارنده وسعت صدر، و در درون خويش از متام عظيم است، نزاع 

  .كند مردم بيشرت احساس ذّلت مى

دهد آن را كه آزارش داده،  آزار منى. اش تبسم، اجتماعش آموزش، يادآور حقايق به غافل و معّلم مردم جاهل است خنده
رش نيكو، معاشرتش نرم، سكوتش طوالىن، در برابر جهل جاهالن حليم، بر بدى ديدارش شريين، عبادتش فراوان، وقا

  .تر است ديگران صبور، و احرتام كننده به بزرگرت، و رحم كننده بر كوچك

بر امانات امني، از خيانات بعيد، انيسش تقوا، پيمانش حيا، احتياطش زياد، لغزشش كم، حركاتش ادب، كالمش تعجب 
  .ز لغزش و خطا استآور، و اهل گذشت ا
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هاى حق شاكر  دنبال عيب جوىي نيست، با شخصّيت، بسيار صابر، نسبت به قضاى اهلى راضى، و در برابر متام نعمت
  .است

______________________________  
  .12686، حديث 4، باب 179/ 11: ؛ مستدرك الوسائل45، حديث 14، باب 310/ 64: حبار األنوار -)1(

  213: ، ص8 صحيفه سجاديه، جتفسري و شرح 

  .كم حرف، راستگو، نيكوكار، مصون از شيطان، بردبار، رفيق، با عّفت، و بزرگوار است

  .لعنت كننده و دروغگو و اهل غيبت، و اهل ناسزاگوئى و حسد و خبل نيست

كرد دور سرحال و خنده رو، خوشحال و خوشرو است، و از حساسيت و جستجوگرى نسبت به آنچه نبايد جستجو  
  .است

رتين و قوى   .باشد، و مشمول حفظ حق و مؤيّد به توفيق اهلى است ترين اخالق مى مهيشه دنبال امور بلند مرتبه، و 

  .در نرمى صاحب قدرت و در يقني صاحب عزم است، از جتاوز به دمشن دور، و از گناه به خاطر رفيق بعيد است

  .از افتادن در شهوات خسارت بار سامل است در شدايد صبور، و از جور و تعدى بركنار، و

  .اش زياد، قيامش طوالىن، و خوابش اندك است شعارش فقر، لباسش صرب، خرجش كم، كمكش بسيار، روزه

قلبش خانه تقوا، دانشش پاكيزه، و به وقت قدرت اهِل گذشت، و نسبت به وعده وفادار، و به روزه راغب و به وقت مناز 
  .در ترس و لرز است

دهد كه گوئى كارفرما باالى سرش ايستاده، چشم پوش از حرام، اهل سخاوت، و قبول   لش را چنان نيكو اجنام مىعم
  .كننده سائل، و پاك از خبل، و رساننده به برادران ديىن، و دنبال كننده احسان است

شود، و در حمبتش هالك  بندد، و در خشمش غرق منى كند، و زبانش را از بيهوده گوئى مى كالمش را با حق وزن مى
شود  آموزد مگر براى دانسنت، و دانا منى كند، و منى پذيرد، و حق را از دمشنش رد منى گردد، و باطل را از دوستش منى منى

  .مگر براى عمل
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   اش كم، شكرش زياد، به وقت روز دنبال معيشت، و به وقت شب در حال كينه
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  .يه بر گناهان استگر 

در كسب و  . تر، و اگر با آخرتيان به حركت آيد از مهه آنان پارساتر است اگر با اهل دنيا حركت كند از مهه آنان زرنگ
اش اهل عاطفه، و مراعات   دهد، و در دينش دنبال اعمال سبك نيست، در لغزش برادر ديىن كار رضايت به شبهه منى
  .كننده دوسىت قدمي است

هاى اهلى كه وقىت با توفيق حضرت رّب العزه، در وجود انسان مؤمن حمّقق شود  ت آن حقايق ملكوتى، و واقعيتاين اس
  .رساند اميانش را به كمال و باطنش را به مجال مى

  215: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  ] َو اْجَعْل يَِقيِين أَْفَضَل اْلَيِقنيِ [

  .هو يقينم را برترين يقني قرار د

  يقني برتر

اى  توجه به وجود مقّدس حضرت حق و روز قيامت و مالئكه و قرآن و انبيا كه عبارت است از اميان قلىب، وقىت به درجه
اى  رسيد كه قلب غرق اطمينان و آرامش شد، در حدى كه اگر متام عامليان بر ضد آن اطمينان و آرامش قرار گريند، ذرّه

  .چنني حالىت از نظر قرآن جميد و روايات تعبري به يقني شده استتزلزل و شك عارض انسان نشود، 

وقىت انسان در برابر حقايق ثابته كه از طريق تفّكر و انديشه صحيح در نظام خلقت، و از راه وحى و نبوت و امامت و 
و ثابت بودن و گريد، و نسبت به حق بودن  واليت، براى قلب و فهم و عقل و درك قابل حتصيل و توجه است، قرار مى

گردد، اطميناىن كه با هيچ دليل و منطقى و با هيچ  واقع بودنش، داراى آرامش و سكون اطمينان و اعتماد كامل مى
  .برخورد و خالىف اىل االبد قابل تزلزل نيست، داراى حالت يقني شده است
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ها ثابت كرده،  آيد، و چنانكه حيات امت فرق بني اميان و يقني در اين است كه اميان از طريق دليل و برهان به دست مى
ترين درجه اميان است، در حقيقت به منزله ديدن حقيقت با  قبول كننده شك و ترديد و تزلزل است، وىل يقني كه عاىل

   چشم سر است، و هرگونه راهى براى ورود شك و ترديد و تزلزل بر روى آن بسته
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  .است

  .كند، و اهل اميان با اهل يقني تفاوت دارند مهان طور كه در قرآن جميد و روايات بسيار مهم آمده يقني با اميان فرق مى

شود، اما صاحب يقني از متام اين  مؤمن دچار لغزش و گناه كبريه و اصرار بر صغريه و حىت دچار شك و ترديد و تزلزل مى
  .امور در امان و مصونيت است

  :فرمايد ري الدين طوسى مىخواجه نص

  .علم به معلوم، و علم به اين كه خالف آن حمال است: يقني مرّكب از دو دانش است«

علم اليقني، مانند شناخنت آتش به دود، و اين علمى است كه براى اهل نظر و استدالل از روى : و آن را سه مرتبه است
م آتش، و آن علمى است كه براى برگزيدگان از مؤمنان از روى  و عني اليقني مانند ديدن جس. آيد براهني به دست مى
و حق اليقني مانند افتادن در آتش و سوخنت به آن، و آن علمى است كه براى اهل شهود و . آيد كشف به دست مى

  ».آيد فناى در خدا از روى اتصال معنوى به دست مى

يه السالم آن را از حضرت حق درخواست منوده، يقيىن كه با ترين آن است كه حضرت سّجاد عل و اين مرتبه از يقني، كامل
  .هيچ عامل ظاهرى و باطىن قابل شكسنت نيست، و هيچ گونه ترديد و شك و اضطراىب در آن راه ندارد

  :اهل يقني كه از اصفيا و خنبگان عّباد حضرت حمبوبند، حضرت امري املؤمنني عليه السالم درباره ايشان فرمود

  »1« .اْخلاِلُق ِىف انـُْفِسِهْم َفَصُغَر ما ُدونَُه ِىف اْعُيِنِهمْ َعُظَم 

  .در ذات جانشان حضرت حق عظيم است و بس، و غري او در چشمشان كوچك و پست است
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______________________________  
  .، خطبه مهّام184خطبه : ج البالغه -)1(
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خواهند، و اين مهه عظمت و  بينند و منى دانند، و منهاى او منى شناسند و غري او منى مقّدسش كه جز او منىبه حمضر 
  :دارند عرضه مى. اند شگفىت در اميان و يقني را از انبيا و امامان و يكى شدن با قرآن گرفته

 دل چون آئينه اگر پاك و مصّفا باشد
 

 رخ دلدار در آن آينه پيدا باشد

شتم كه به من نيست   از كوى وفا، ميل 
 

 پايه ديوار دمل سايه طوبا باشد

  شركت چشمت زمژه خنجر خونريز به كف
 

 مست و ىب باك زهر سو پى يغما باشد

  گفته بودى كه به مششري غمت خواهم كشت
 

 بكش اى جان كه مرا عني متنا باشد

 جز دل آزاريت اى جان نبود كاردگر
 

 شب يلدا باشدغم هجر تو مرا چون 

 درد بيمار حمبت به دوا به نشود
 

 گر طبيب سربالينش مسيحا باشد

  هست مستورى معشوق پسنديده وىل
 

 شيوه عاشقى آنست كه رسوا باشد

 هر كه بيند رخ تو حمو متاشا گردد
 

 رخ خوب تو مگر دفرت مانا باشد

 عندليبا مهه مرغان به نوا آمده اند
 

ن گرم   متاشا باشدمگر آن گل به 

  

  )عندليب(
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  حتّقق يقني در آيات قرآن جميد
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هاى حق را در كتاب آفرينش، و توجه قلب را به آيات قرآن موجب حتقق يقني  قرآن جميد تدبّر و تفّكر و انديشه در نشانه
  .داند در دنياى با عظمت باطن انسان مى

ا ُمثَّ اْسَتوى َعَلى اْلَعْرِش َو َسخََّر الشَّْمَس َو اْلَقَمَر ُكلٌّ َجيْرِى ِال الّلُه الَّذى  َجٍل ُمَسمى يَُدبـُِّر َرَفَع السَّماواِت ِبَغْريِ َعَمٍد تـََرْوَ
  »1« »اْالْمَر يـَُفصُِّل اْآلياِت َلَعلَُّكْم بِِلقاِء َربُِّكْم تُوِقُنونَ 

ا را ببينيد، برافراشت، آن گاه بر ختت فرمانرواىي  ها را بدون پايه خداست كه آمسان چريه ]  و حكومت بر آفرينش[هاىي كه آ
را تدبري ]  جهان و جهانيان[و مسّلط شد، و خورشيد و ماه را رام و مسّخر ساخت كه هر كدام تا زمان معيىن روانند، كار 

نه آفرينش[را ]  ى قدرت و حكمتش[ها  كند، نشانه مى قيامت و حماسبه [كند تا مشا به ديدار  روشىن بيان مىبه ]  در 
  .پروردگارتان يقني كنيد]  شدن اعمال به وسيله

  »2« »َقْد بـَيـَّنَّا اْآلياِت ِلَقْوٍم يُوِقُنونَ 

  .امي ها را براى اهل باور بيان كرده نشانه]  به اندازه الزم[حتقيقاً ما 

  »3« »آياٌت ِلَقْوٍم يُوِقُنونَ َوِىف َخْلِقُكْم َو ما يـَُبثُّ ِمْن دابَّةٍ 

بر ربوبيت، حكمت و قدرت [هاىي  كند، براى اهل يقني نشانه و در آفرينش مشا و آنچه از جنبندگان منتشر و پراكنده مى
  .ست] خدا

  »4« »َو ِىف اْالْرِض آياٌت ِلْلُموِقننيَ 

  .ست] بر توحيد، ربوبيت و قدرت خدا[هاىي  در زمني براى اهل يقني نشانه

______________________________  
  .2): 13(رعد  -)1(

  .118): 2(بقره  -)2(

  .4): 45(جاثيه  -)3(

  .20): 51(ذاريات  -)4(
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انسان با انديشه در كتاب آفرينش، و تدبّر در خلقت خويش، و تفّكر در ساختمان اين مهه موجودات متنوع ارضى و 
كند كه براى اين كارگاه با عظمت كه مهچون درياى ىب ساحلى است، صاحىب آگاه  به اين معنا يقني جازم پيدا مى مسائى

  .و عادل و حكيم و رمحان و رحيم است، يقيىن كه خالف موضوع و معلومش امرى صددرصد حمال است

، در حقيقت مانند اين است كه با چشم يقني اهل يقني كه از راه اتصال به وى و انديشه در عامل هسىت به دست آمده
  .سر، خورشيد را در وسط روز ببينند

آيا كسى با كمك دليل و برهان، يا مغلطه و سفسطه، يا سحر و جادو، يا طرق ديگر، قدرت دارد، چنني حالىت را كه 
اى براى ورود شك و  وزنهمعلول مثًال ديدن خورشيد در وقت نصف النهار است، از قلب بزدايد، و از دل پاك كند، و يا ر 

  ترديد در چنني باطىن باز كند؟

بيند، اگر متام مالئكه و جن و انس، خبواهد خالف ديدنش  كسى كه در وسط روز با چشم سر، آفتاب عامل تاب را مى
وئيد گ بينم حق است، و آنچه مشا مى كند آنچه را من مى را به او ثابت كند امرى حمال است، او به هر صورت اعالم مى

  .صددرصد باطل است

  .اهل يقني به خدا و روز قيامت و ساير حقايق غيبيه و عينيه چنني حالىت دارند

اگر متام زندگان عامل در طرف خالف عقيده او قرار گريند، و او در اعتقادش تك و تنها مباند حمال است در اميان و 
  .يقينش كمرتين شك و ترديدى راه يابد

رتين و برترين قرآن جميد براى عاشقا ن يقني، مكتب اهلى را كه جتّلى در اسالم ناب حممدى دارد، نيكوترين مكتب و 
هاى ظاهرى و باطىن، قدرت اداره زندگى انسان را در متام اعصار و قرون  قوانني حمكم، و خالصه آئيىن كه در متام زمينه

  .داند دارد، مى

  220: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »َم اْجلاِهِليَِّة يـَبـُْغوَن َو َمْن اْحَسُن ِمَن الّلِه ُحْكماً ِلَقْوٍم يُوِقُنونَ اَفُحكْ 
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و براى قومى كه يقني ! طلبند؟ داورى جاهليت را مى]  با وجوِد مشعل نبّوت و آيات روشن قرآن در ميانشان[پس آيا 
رت از خدا است؟   دارند، چه كسى در داورى 

يد را كه سراسر آياتش چراغ هدايت، و جتلى عدل و علم و حكمت اهلى است، موجب هدايت خداوند مهربان، قرآن جم
  .داند و جذب رمحت خاصه حضرت حمبوب براى طالبان يقني مى

  »2« »هذا َبصاِئُر لِلّناِس َوُهَدًى َو َرْمحٌَة ِلَقْوٍم يُوقُنونَ 

باور ] حقايق را[هدايت و رمحت براى گروهى است كه  وسايل بيناىي و بصريت براى مردم و سراسر]  قرآن و آيني[اين 
  .دارند

  .داند و به اين معىن در آياتى اشاره دارد هاى عباد خدا مى قرآن جميد يقني را از نشانه

  »3« »َو الَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن ِمبَآ أُنزَِل ِإلَْيَك َوَمآ أُنزَِل ِمن قـَْبِلَك َو ِباْآلِخَرِة ُهْم يُوِقُنونَ 

  .كه به آنچه به سوى تو و به آنچه پيش از تو نازل شده، مؤمن هستند و به آخرت يقني دارند  و آنان

اى كه تبديل به عمل صاحل و اخالق  اطمينان و يقني به آخرت و ثواب و كيفر، سرمايه بسيار عظيمى است، سرمايه
   حسنه و به خصوص روح پرهيز از گناه

______________________________  
  .50): 5(مائده  -)1(

  .20): 45(جاثيه  -)2(

  .4): 2(بقره  -)3(
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  .شود مى

 »يُوِقُنونَ الَّذيَن يُقيُموَن الصَّالَة َويـُْؤتُوَن الزَّكاَة َو ُهْم ِباْآلِخَرِة ُهْم * ِلْلُمْؤِمننيَ   ُهَدًى َو ُبْشرى* تِْلَك آياُت اْلُقرآِن َو ِكتاٍب ُمبنيٍ 
»1«  
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دهنده  و براى مؤمنان مژده] ها انسان[كننده  هدايت] كه سراسر* [قرآن و كتاىب روشنگر است،]  باعظمت[اين آيات 
  .پردازند، و قاطعانه به آخرت يقني دارند دارند و زكات مى مهانان كه مناز برپا مى.* است

  »2« »ا َصبَـُروا وَكانُوا بِآياتِنا يُوِقُنونَ َوَجَعْلنا ِمنـُْهْم اِئمًَّة يـَْهُدوَن بِاْمرِنا َلمَّ 

صرب كردند و مهواره به آيات ما يقني ]  هاى تلخ و شريين ها و حادثه در برابر مشكالت، سخىت[و برخى از آنان را چون 
  .كردند هدايت مى] مردم را[داشتند، پيشواياىن قرار دادمي كه به فرمان ما 

   يقني در روايات

  :مهمى در كتب فريقني در باب يقني وارد شده استروايات بسيار 

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

ْنيا َشْيئاً َخْرياً ِمَن اْلَيقِني َو اْلعاِفَيِة، َفاْسأُلو مهَُا الّلهَ    »3« .اال انَّ الّناَس َملْ يـُْؤتـَْوا ِىف الدُّ

رت از يقني و    .عافيت به مردم عنايت نشده، هر دو را از خداوند خبواهيدبدانيد در اين دنيا چيزى 

  :فرمود امري املؤمنني على بن اىب طالب عليه السالم مرتب مى

   َواْسَأُلوا الّلَه اْلَيقَني، َواْرَغُبوا الَْيِه ِىف اْلعاِقَبِة؛ َوَخيـُْر ما داَر ِىف اْلَقْلبِ 

______________________________  
  .3 -1): 27(منل  -)1(

  .24): 32(سجده  -)2(

  .8/ 1: ؛ مسند امحد بن حنبل7334، حديث 438/ 3: كنز العمال  -)3(

  222: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .اْلَيقنيُ 
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رتين چيزى كه مايه قلب مى   .باشد يقني است از خداوند يقني خبواهيد، و براى عاقبت به خريى به او رغبت مناييد، و 

  .اقبت به خريى در اين روايت، بسته شدن پرونده درحلظه آخر عمر به يقني استهدف از ع

  :امام على عليه السالم فرمود

  »2« .ما اْعَظَم َسعاَدَة َمْن بُوِشَر قـَْلُبُه ِببَـْرِد اْلَيقنيِ 

  .چه سعادت بزرگى را داراست آن كه قلبش مهراه نسيم يقني است

  :فرمودرسول خدا صلى اهللا عليه و آله 

  »3« .َخيـُْر ما اْلِقَى ِىف اْلَقْلِب اْلَيقنيُ 

  .رتين چيزى كه در قلب قرار داده شده يقني است

  :و نيز فرمود

  »4« .َكفى بِاْلَيقِني ِغىنً 

  .اى است يقني، ثروت كفايت كننده

  :امري املؤمنني عليه السالم فرمود

  »5« .َمْن ايـَْقَن افْـَلحَ 

  .شدآن كه به يقني رسيد پريوز 

______________________________  
  .12682، حديث 4، باب 178/ 11: ؛ مستدرك الوسائل88، حديث 38، باب 398/ 66: حبار األنوار -)1(

  .12738، ذيل حديث 7، باب 201/ 11: ؛ مستدرك الوسائل716، حديث 61: غرر احلكم -)2(

  .5767، حديث 376/ 4: ه الفقيه؛ من الحيضر 25، حديث 52، باب 173/ 67: حبار األنوار -)3(
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  .268، حديث 26، باب 109/ 1: ؛ وسائل الشيعة1، حديث 85/ 2: الكاىف -)4(

  .738، حديث 62: غرر احلكم -)5(

  223: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :و به فرزندش امام حسن عليه السالم فرمود

  »1« .َدِة، َو قـَوِِّه ِباْلَيقنيِ اْحِى قـَْلَبَك ِباْلَمْوِعَظِة، َواِمْتُه بِالزَّها

قلبت را با موعظه زنده كن، و آن را نسبت به امور ماّدى صرف به لباس زهد بياراى، و اين مركز با ارزش را با يقني، 
  .قدرت و قّوت ده

  »2« . ِباْلَيقِني ُتْدَرُك اْلغايَُة اْلُقْصوى

  .توان به اوج واقعيت رسيد به كمك يقني مى

  »3« .َرْأُس الّدينِ اْلَيقُني 

  .يقني سرآغاز دين است

  »4« .اْفَضُل الّديِن اْلَيقنيُ 

  .برترين دين يقني است

  »5« .اْلَيقُني ِعماُد اْالميانِ 

  .يقني ستون اميان است

  »6« .انَّ الصَّبـَْر ِنْصُف اْالمياِن، َو اْلَيقُني اْالمياُن ُكلُّهُ 

  .اميان استصرب در برابر حوادث نصف اميان، و يقني مهه 

  :فرمايد حضرت صادق عليه السالم مى
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  ءٍ  انَّ اْالمياَن اْفَضُل ِمَن اْالْسالِم، َو انَّ اْلَيقَني اْفَضُل ِمَن اْالمياِن، َو ما ِمْن َشى

______________________________  
  .897، حديث 67: ؛ غرر احلكم31نامه : ج البالغه -)1(

  .223: ف العقول؛ حت156خطبه : ج البالغه -)2(

  .724، حديث 62: ؛ غرر احلكم2، حديث 14، باب 293/ 74: حبار األنوار -)3(

  .12738، حديث 7، باب 199/ 11: ؛ مستدرك الوسائل1421، حديث 86: غرر احلكم -)4(

  .33: ؛ عيون احلكم و املواعظ731، حديث 62: غرر احلكم -)5(

ج البالغه، ابن اىب احلديد -)6( ج السعادة319 /1: شرح    .284/ 7: ؛ 

  224: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .اَعزَّ ِمَن اْلَيقنيِ 

رت است، و چيزى در اين خزانه خلقت پرقيمت   .تر از يقني نيست بدون شك اميان از اسالم برتر، و يقني از اميان 

  :فرمايند امرياملؤمنني عليه السالم در مجالتى ملكوتى مى

  »2« .اْلَيقُني ِعباَدةٌ 

  .يقني عبادت است

  »3« .ِباْلَيقِني تَِتمُّ اْلِعباَدةُ 

  .شود با يقني عبادت انسان متام مى

  »4« .اْلَيقُني اْفَضُل ِعباَدةٍ 

  .برترين عبادت يقني است
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  »5« .َشكٍّ   نـَْوٌم َعلى يَقٍني َخيـٌْر ِمْن َصالٍة ىف

رت از مناز با شّك اس   .تخوابيدن با يقني 

  »6« .غاَيُة الدِّيِن اْالميانُ 

  .ايت دين اميان است

  »7« .غاَيُة اْالمياِن اْاليقانُ 

  .ايت اميان يقني است

______________________________  
  .1، حديث 51/ 2: ؛ الكاىف1، حديث 52، باب 135/ 67: حبار األنوار -)1(

  .35: املواعظ؛ عيون احلكم و 705، حديث 61: غرر احلكم -)2(

  .12738، ذيل حديث 7، باب 200/ 11: ؛ مستدرك الوسائل707، حديث 61: غرر احلكم -)3(

  .51: ؛ عيون احلكم و املواعظ706، حديث 61: غرر احلكم -)4(

  .24/ 1: ؛ جمموعة ورّام709، حديث 61: ؛ غرر احلكم97حكمت : ج البالغه -)5(

  .347: احلكم و املواعظ؛ عيون 1461، حديث 87: غرر احلكم -)6(

  .347: ؛ عيون احلكم و املواعظ733، حديث 62: غرر احلكم -)7(

  225: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

   هاى اهل يقني در روايات نشانه
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  :فرمايد هاى اهل يقني مى رسول خدا صلى اهللا عليه و آله درباره نشانه

َحَة، َن ِبالّلِه َحّقاً َفآَمَن بِِه، َوايـَْقَن بِانَّ اْلَمْوَت َحقٌّ َفَحِذَرُه، َوايـَْقَن بِانَّ اْلبـَْعَث َحقٌّ َفخاَف اْلَفضيايـْقَ : اّما َعالَمُة اْلُموِقِن َفِستَّةٌ 
 .َن بِانَّ احلِْساَب َحٌق َفَحاَسَب نـَْفَسهُ َوايَقَن بِانَّ اْجلَنََّة َحقٌّ فاْشتاَق اَلْيها، َوايـَْقَن ِبانَّ الّناَر َحٌق َفَظَهَر َسْعُيُه لِلنَّجاِة ِمْنها، َوايـْقَ 

»1«  

يقني داشنت به معبود حق پس عشق و اتصال به او، يقني به مرگ، پس دورانديشى : عالمت اهل يقني شش چيز است
شت، پس شوق به آن، يقني به آتش،  نسبت به آن، يقني به برانگيخته شدن در قيامت، پس ترس از رسوائى، يقني به 

  .ظهور كوشش براى جنات از آن، و يقني به حساب، پس حماسبه خويشنتپس 

  :فرمايد امام على عليه السالم مى

  »2« .اْلُموِقُن اَشدُّ النَّاِس ُحْزناً َعلى نـَْفِسهِ 

  .يقني دار از نظر احتياط حمزون مردم بر خويش است

  :و نيز آن حضرت فرمود

ْنياُيْسَتَدلُّ َعَلى اْلَيقِني ِبَقْصِر اْال    »3« .َمِل، َو اْخالِص اْلَعَمِل، َو الزُّْهِد ِىف الدُّ

آرزوى كوتاه، اخالص در عمل، ىب رغبىت نسبت به دنياىي كه با آخرت : شود براى يقني در قلب سه چيز استدالل مى
  .انسان منافات دارد

  :فرمايد و نيز آن موالى عارفان مى

______________________________  
  .12734، حديث 7، باب 197/ 11: ؛ مستدرك الوسائل20: عقولحتف ال -)1(

  .744، حديث 62: غرر احلكم -)2(

  .12738، ذيل حديث 201/ 11: ؛ مستدرك الوسائل750، حديث 62: غرر احلكم -)3(

  226: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج
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  »1« .َمْن َيْستَـْيِقْن يـَْعَمْل جاِهداً 

  .كوشد جماهدانه در راه حضرت حق مىكسى كه اهل يقني است 

  :فرمايد امري املؤمنني عليه السالم مى

ُر َمثََرُة اْلَيقنيِ    »2« .الصَّبـْ

  .صرب در حوادث ميوه يقني است

  »3« .ِسالُح اْلُموِقِن الصَّبـُْر َعَلى الَْبالِء، َو الشُّْكُر ِىف الرَّخاءِ 

  .است اسلحه انساِن با يقني، صرب بر بال و شكر در راحىت

  :دارد حضرت سّجاد عليه السالم در مناجاتى در پيشگاه حضرت حق عرضه مى

َو ِمَن اْلَيقِني ِمبا تـَُهوُِّن َعَلىَّ  اْسأُلَك ِبَكَرِمَك اْن َمتُنَّ َعَلىَّ ِمْن َعطاِئَك ِمبا َتِقرُِّبِه َعْيىن، َو ِمْن َرجاِئَك ِمبا َتْطَمِئنُّ ِبِه نـَْفِسى
نْ    »4« . يا، َو َجتُْلو ِبِه َعْن َبصريَتى َغَشواِت اْلَعمىُمِصيباِت الدُّ

از تو به كرمت متّنا دارم كه از عطايت بر من مّنت گذارى به حنوى كه روشىن چشمم باشد و از اميد به تو، اطمينان و 
هاى كوردىل  ، و پردههاى دنيا در نظرم سبك آيد آرامش نفسم را خواهامن و از يقني آن چنان به من ارزاىن دارى كه مصيبت

  .را از ديده بصريمت بردارد

______________________________  
  .454: ؛ عيون احلكم و املواعظ3039، حديث 159: غرر احلكم -)1(

  .33: ؛ عيون احلكم و املواعظ6216، حديث 280: غرر احلكم -)2(

  .6285، حديث 282: غرر احلكم -)3(

  .32ب ، با145/ 91: حبار األنوار -)4(

  227: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج
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  ] َو انـَْتِه بِِنيَِّيت ِإَىل َأْحَسِن النـِّيَّاِت َو ِبَعَمِلي ِإَىل َأْحَسِن اْألَْعَمالِ [

رتين نيتّ ! خداوندا رتين اعمال برسان نيّتم را به    .ها و عملم را به 

   رتين نّيت

اى است كه انسان براى اجنام كار و عملى در قلب و سويداى دل حتقق  ستهنّيت عبارت از قصد و تصميم و عزم و خوا
  .دهد مى

نّيت . شود اى مهم و پرقيمت است كه اعمال آدمى در پيشگاه حق بر اساس آن ارزياىب مى ارزش نّيت در اسالم به اندازه
نّيت اگر نّيت سوء باشد، داراى . شود اگر نّيت خري باشد، ارزشش صددرصد اهلى است، و اين ارزش به عمل منتقل مى

  .گذارد رنگ شيطاىن است، و اين رنگ نفرت آور روى عمل اثر مى

نّيت خري آن قدر مهم است كه صاحب آن اگر موّفق به حتقق عملى آن نگردد، به مانند اين كه عمل را بر اساس آن 
پست و ىب ارزش است كه عمل بر مبناى  و نّيت سوء آن قدر. نّيت اجنام داده باشد، داراى اجر و ثواب اخروى است

  .آن هيچ اجر و مزدى در پيشگاه حق ندارد

  :گويد از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله شنيدم جابر بن عبداللَّه مى

ما َرَزْقَت   اللَُّهمَّ َلْو ِشْئَت َرَزقْـَتىن: يـَُقولُ َرُجٌل ُمْسِلٌم اْعطاُه الّلُه ماًال يـَْعَمُل ِفيِه ِبطاَعِة الّلِه، َو َرُجٌل َفقٌري : َرُجالِن ِىف اْالْجِر َسواءٌ 
   اخى َفاْعَمُل فيه

  228: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .ِبطاَعِتكَ 

ره اهلى مساويند، يكى آن مرد مسلماىن است كه حضرت حق ثروت به او عطا فرموده، و او  دو انسان در ثواب و 
يدست از مال است وىل سخنش با حق اين است كه خرج مى ثروتش را در راه اطاعت حق به : گذارد، و فقريى كه 

ام دادى من هم مانند او در طاعت تو به كار  اگر خبواهى به من مال مرمحت كىن به مانند آنچه به برادر ديىن! اهلى
  .گريم مى
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رهبه فرموده رسول خدا صلى اهللا عليه و آله اوىل اجر و مزدش بر اساس نّيت و  اش فقط و  عمل است و دّومى ثواب و 
  .زند فقط بر مبناى نّيت خريى كه در قلبش دور مى

هاى مردم متفاوت است يك نّيت براى اجنام عمل شيطاىن  دهند كه نّيت حضرت سّجاد عليه السالم به اين معىن توجه مى
ه عمل خري يك نّيت از نظر خري بودن است، يك نّيت براى كاله گذاشنت سر مردم، يك نّيت براى جلب توجه مردم ب

  .ضعيف، يكى متوسط و يكى شديد

رتين نّيت آن است كه انسان قصدش براى اجنام عمل فقط و فقط كسب رضاى حضرت حق باشد، در دنياى كارى به 
شت و دفع دوزخ در  در متام مراسم عبادى و. خوش آمدن و بد آمدن مردم نداشته باشد و در آخرت كارى به جلب 
  .مسئله خدمت به خلق، جز رضاى حمبوب هدىف و قصدى و خواسته و نّيىت نداشته باشد

رتين نّيت چاره شت و دفع دوزخ هست، وىل براى حتقق  اى  البته در چنني نّيت و عملى قهراً خوش آمد مردم و جذب 
  جز اين نيست كه انسان با كمك حق و

______________________________  
  .72، حديث 6، باب 94/ 1: تدرك الوسائلمس -)1(

  229: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .هاى شرعى و دّقت در معارف اهليه نّيت را تا خالص شدن از متام شوائب ظاهرى و باطىن سوق دهد رياضت

شت و دفع جهنم بود، اين نّيت، به نظر قرآن  جميد و روايات و وقىت رابطه نّيت با جلب خشنودى مردم و با جذب 
رتين نّيت است   .اخبار، 

  .كند اين است آن نّيىت كه حضرت سّجاد عليه السالم از وجود مقدس پروردگار درخواست مى

شت و دفع جهّنم به عبادت حضرت حمبوب و خدمت به خلق اقدام كند  نكته قرآىن كه اگر كسى به نّيت جذب 
ه به آن هدىف كه نسبت به آن نّيت داشته بدون شك خواهد رسيد، عبادت و خدمتش از نظر فقهى باطل نيست، بلك

رت و برتر و باالتر به فرموده امام سّجاد عليه السالم احسن نّيت نيست، احسن نّيت مهان است كه دانستيد،  وىل نّيت 
قرآن جميد خالص، و نّيت از جلب توجه مردم به عمل و جذب جّنت و دفع عذاب به كّلى بريده باشد، چنني نيىت از نظر 

  .اى بنده خالص خداست از نظر حضرت سّجاد عليه السالم احسن نّيت و چنني نّيت كننده
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خلوص نّيت باعث اخالص در عمل است و چنني عملى از مردم مؤمن خواسته شده، اگر عمل بر وفق نّيت خالص 
  .ارزش است اجنام نگريد، شيطاىن، رياكارانه و عملى پوچ و ىب

  »1« »َلَق اْلَمْوَت َو اْحلَياَة لَِيبـُْلوَُكْم ايُُّكْم اْحَسُن َعَمًال الَّذى خَ 

رتين عمل را اجنام مى   .دهد خدائى كه مرگ و حيات را آفريد تا مشا را بيازمايد تا كدام يك از مشا از نظر عمل 

  :فرمايد حضرت صادق عليه السالم در توضيح اين آيه شريفه مى

ا اْالصابَُة َخْشَيةُ الّلِه َو النـِّيَُّة الّصاِدَقُة َواحلََْسَنةُ لَْيَس يـَْعىن اْكثـََر  اْالْبقاءُ َعَلى اْلَعَمِل : ُمثَّ قالَ . َعَمًال، َولِكْن اْصَوَبُكْم َعَمًال َو امنَّ
  ٌد االَّ الّلُه َعزََّوَجلَّ،َحّىت َخيُْلَص اَشدُّ ِمَن اْلَعَمِل َواْلَعَمُل اْخلاِلُص الَّذى الُتريُد اْن َحيَْمَدَك َعَلْيِه احَ 

______________________________  
  .2): 67(ملك  -)1(

  230: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .يـَْعىن نِيَِّتهِ » ِتهِ َعلى شاِكلَ  ُقْل ُكلٌّ يـَْعَملُ «َوالنـِّيَُّة اْفَضُل ِمَن اْلَعَمِل، اال َوانَّ النـِّيََّة ُهَو اْلَعَمُل، ُمثَّ َتال قـَْوَلُه َعزََّوَجلَّ 

منظور حضرت حق از احسن عمل، عمل فراوان و كمّيت دار نيست، بلكه قصد حضرت رّب العزه از اين حقيقت، عمل 
رت است رت و آراسته   .اصابه در عمل نتيجه خوف از خدا و نّيت صادقانه و نيك است. تر و با كيفيت معنوى 

تر از خود عمل است، عمل خالص عملى است   متام شوائب ظاهرى و باطىن سختماندن بر عمل تا خالص شدنش از 
كه نسبت به آن توقع تعريفى از احدى جز خداوند نداشته باشى و نّيت از عمل برتر است، و به حقيقت بدان كه نيت، 

  :مهان عمل است، سپس حضرت صادق اين آيه را تالوت فرمودند

  .»كند هر كسى بر اساس نّيت خود عمل مى«

  جانا نظرى كه ناتوامن
 

  خبشا كه به لب رسيدجامن

  درياب كه نيك دردمندم
 

  بشتاب كه سخت ناتوامن
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  من خسته كه روى تو نبينم
 

  آخر به چه روى زنده مامن

 گفىت كه مبردى از غم ما
 

  تعجيل مكن كه اندر آمن

 اينك بدر تو آمدم باز
 

  تا بر سر كوت جان فشامن

ر جاىن  افسوس بود   كه 
 

  از خاك در تو باز مامن

 مردن به از آن كه زيست بايد
 

  ىب دوست بكام دمشنامن

  از راحت اين جهان ندارم
 

  جز درد دىل كز او جبامن

  بنهادم پاى بر سر جان
 

  زان دستخوش غم جهامن

  كارمي فتاده است مشكل
 

  ندامن بريون شد كار مى

______________________________  
، ذيل آيه 200/ 5: ؛ تفسري الصاىف6، حديث 54، باب 230/ 67: ؛ حبار األنوار4، حديث 17/ 2: الكاىف -)1(
  .سوره ملك 2

  

  231: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  درمانده شدم كه از عراقى
 

  خود را به چه حيله وارهامن

  

  )عراقىفخرالدين (
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   تعريف اخالص از كالم امام مخيىن رمحه اهللا

  :فرمايد حضرت امام مخيىن رمحه اهللا در توضيح اخالص در كتاب اربعني خود مى

ا را از اصحاب سلوك و معارف به طريق امجال نقل  از براى اخالص تعريف هائى كرده: بدان كه« اند كه ما بعضى از آ
  .كنيم مى

  :فرمايد مىحكيم سالك جناب خواجه 

  .اْالْخالُص َتْصِفَيُة اْلَعَمِل ِمْن ُكلِّ َشْوبٍ 

  .اخالص صاىف منودن عمل از هر خلطى است

  .و اين اعم است از آن كه شوب رضاى خود داشته باشد، يا شوب به رضاى خملوقات ديگر

ائى از قول اصحاب قلوب است   :از شيخ 

  .ِه فيِه َنصيبٌ تـَْنزيُه اْلَعَمِل اْن َيُكوَن ِلَغْريِ اللّ 

ره   .اى باشد پاكيزه منودن عمل است از اين كه براى غري خدا در آن 

  .اْن اليُريَد عاِمُلُه َعَلْيِه ِعَوضاً ِىف الدَّارَْينِ : َوقيلَ 

  .و گفته شده اخالص به اين است كه عمل كننده در برابر عملش عوض و مزدى در دو دنيا خنواهد

ا هستند كه عبادت خدا كنند به طورى كه نبينند خود را ن» غرايب البيان«و از صاحب  قل شده است كه خالصان آ
  »1« ».درعبوديت او و نه عامل و اهل آن را و جتاوز نكنند از حد عبوديت در مشاهده ربوبيت

______________________________  
  .، در تعريف اخالص328اربعني، امام مخيىن  -)1(

  232: ، ص8 سجاديه، جتفسري و شرح صحيفه 
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   حقيقت نّيت در روايات

  :رسول الّله صلى اهللا عليه و آله فرمود

  »1« .ُحيَْشُر الّناُس َعلى نِّياِِمْ 

  .شوند هاى خود حمشور مى مردم در روز قيامت بر اساس نّيت

ا ِلُكلِّ اْمرٍِئ مانَو  َا اْالْعماُل ِبالنـِّّياِت، َو امنَّ   َرُسوِلِه، َفِهْجرَتُُه اَىل الّلِه َو اىل  ى، َفَمْن كاَنْت ِهْجرَتُُه اَىل الّلِه َو اىليا ايـَُّها الّناُس امنَّ
  »2« .َرُسوِلِه، َو َمْن كاَنْت ِهْجرَُتُه اىل ُدنْيا ُيصيُبها اوِاْمَرأٍَة يـَتَـَزوَُّجها َفِهْجرَُتُه اىل َما هاَجَر الَْيهِ 

است، و براى انسان مهان است كه نّيت كرده، پس كسى كه هجرتش به ه اعمال فقط و فقط بر اساس نّيت! اى مردم
سوى خدا و رسول است، سود هجرت به سوى خدا و رسول نصيب اوست، و كسى كه هجرتش به سوى دنياست تا به 

  .مال دنيا برسد، يا به سوى يك زن است تا به كام او دست يابد نصيبش از هجرت مهان دنيا و مهان زن است

ا    »3« .يـَبـَْعُث الّلُه اْلُمْقَتِتلَني َعَلى النـّيّاتِ امنَّ

  .كند فقط و فقط خداوند مقاتله كنندگان را بر اساس نياتشان به صف قيامت وارد مى

: به حضرت گفتند. مردى بر رسول خدا گذشت، كسى از اصحاب آن حضرت را سخت كوش و با نشاط و سرحال ديد
آن كه در سخت كوشى نيّتش براى اداره فرزندان  : حضرت فرمود! بود كاش اين سخت كوشى و نشاط در راه خدا

  كوچك خود

______________________________  
  .4230، حديث 1414/ 2: ؛ سنن ابن ماجة7245، حديث 420/ 3: كنز العمال  -)1(

  .4/ 1: ؛ دعائم االسالم9: ؛ مسند اىب داود298/ 1: ، بيهقى السنن الكربى -)2(

  .10778، حديث 336/ 4: عمالكنز ال  -)3(

  233: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .است قطعاً كارش در راه خدا است
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م در راه خدا  م در راه خدا است و آن كه براى حفظ خودش بكوشد آ و آن كه به خاطر پدر و مادر پريش بكوشد آ
  .، او در راه شيطان استاست، و هر كس براى ريا و فخر فروشى وارد عمل و كار و كوشش شود

  :پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله به ابوذر فرمود

  »1« .ُهمَّ ِباحلََْسَنِة َو اْن َملْ تـَْعَمْلها ِلَكْيال ُتْكَتَب ِمَن اْلغاِفلنيَ ! يا اباَذرٍّ 

  .حساب نيائىبه قصد اجنام عمل نيك باش، اگر چه موفق به اجنام آن نشوى، تا از طايفه غافالن به ! اى ابوذر

ُنهُ َحىتَّ َيْصَبَح ُكِتَب َلُه ماَنو   .وَكاَن نـَْوُمُه َصَدَقًة َعَلْيِه ِمْن رَبِّهِ   ىَمْن اتى ِفراَشُه َو ُهَو يـَْنوى اْن يـَُقوَم فُيَصلَّى ِمَن اللَّْيِل فـََغَلَبْتُه َعيـْ
»2«  

وىل خواب بر ديدگانش غلبه كند تا وقت  كسى كه وارد رختخواب شود و نيّتش اين باشد كه براى مناز شب برخيزد،
  .نويسند، و خواب او از جانب حضرت حق براى او به منزله صدقه است اش مى صبح، آنچه را كه نّيت كرده در پرونده

  »3« .نِيَُّة اْلُمْؤِمِن َخيـٌْر ِمْن َعَمِلِه، َو نِيَُّة اْلفاِجِر َشرٌّ ِمْن َعَمِلهِ 

رت، و نيّ    .ت بد كار از عملش بدتر استنّيت مؤمن از عملش 

  :فرمايد امري املؤمنني عليه السالم در باب نّيت مى

  »4« .النـِّيَُّة اساُس اْلَعَملِ 

  .نّيت، ريشه عمل است

______________________________  
  .1162، حديث 535: ؛ األماىل، شيخ طوسى3، حديث 4، باب 90/ 74: حبار األنوار -)1(

موع -)2(   .201/ 1: ؛ فقه السنة47/ 4: ا

  .2، حديث 84/ 2: ؛ الكاىف2، حديث 53، باب 189/ 67: حبار األنوار -)3(

  .29: ؛ عيون احلكم و املواعظ1624، حديث 93: غرر احلكم -)4(
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  234: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .اْألَْعماُل ِمثاُر النـّيّاتِ 

  .ها هستند كارها ميوه نّيت

  »2« .ُجِل َعلى َقْدِر ِمهَِّتِه، َو َعَمُلُه َعلى َقْدِر نِيَِّتهِ َقْدُر الرَّ 

  .ارزش مرد به اندازه ّمهت او، و قيمت عملش به اندازه نّيت اوست

  »3« .اْحساُن النـِّيَِّة يُوِجُب اْلَمُثوبَةَ 

  .نيكى و خوىب نّيت، موجب اجر اهلى است

امام على عليه السالم بيت املال بصره را پانصد : گويد السالم است، مىحّبه عرىن از اصحاب حضرت امري املؤمنني عليه 
درهم، پانصد درهم بني يارانش قسمت كرد، و پانصد درهم براى خود برداشت، كسى كه حاضر در جنگ نبود خدمت 

نيمت چيزى به حضرت رسيد، عرضه داشت يا امرياملؤمنني من قلباً با مشا بودم گرچه شخصاً حاضر در جبهه نبودم، از غ
امام على عليه  »4« .من بده، حضرت آنچه براى خود برداشته بود به او داد، و براى خودش نصيىب از غنيمت مناند

ج البالغه مى   :فرمايد السالم در 

اَت َشهيداً، َو َوَقَع اْجرُُه َعَلى الّلِه، َواْستَـْوَجَب َمْن ماَت ِمْنُكْم َعلى ِفراِشِه َوُهَو َعلى َمْعرَِفِة َحقِّ َربِِّه َو َحقِّ َرُسولِِه َو اْهِل بـَْيِتِه م
  »5« .ِمْن صاِلِح َعَمِلِه، َوقاَمِت النـّيَّةُ َمَقاَم اْصالتِِه ِلَسْيِفهِ   َثواَب ماَنوى

هر كس بر اساس معرفت حق رب و حق رسول خدا و اهل بيت پيامرب، در رختخوابش مبريد، شهيد از دنيا رفته و اجرش 
  ده خداست، و آنچه ازبر عه

______________________________  
  .19: ؛ عيون احلكم و املواعظ1622، حديث 93: غرر احلكم -)1(

  .371: ؛ عيون احلكم و املواعظ1627، حديث 93: غرر احلكم -)2(

  .47: ؛ عيون احلكم و املواعظ1595، حديث 92: غرر احلكم -)3(
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ج البالغه، ابن اىب احل -)4(   .250/ 1: ديدشرح 

  .232خطبه : ج البالغه -)5(

  235: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .عمل صاحل نّيت كرده مستوجب ثواب آن نّيت است، و نّيت جباى مششري كشيدن در راه خدا است

  »1« .ُربَّ نِيٍَّة انـَْفُع ِمْن َعَملٍ 

  .چه بسا نّيىت كه سودش از عمل بيشرت است

  »2« .يَُّتُه زاَد الّلُه ِىف ِرْزِقهِ َمْن َحُسَنْت نِ 

  .كسى كه نيّتش نيكو باشد، خداوند به روزيش بيفزايد

  »3« .انَّ الّلَه ُسْبحاَنهُ يُْدِخُل ِبِصْدِق النـِّيَِّة َو السَّريَرِة الّصاحلَِِة َمْن َيشاءُ ِمْن ِعباِدِه اْجلَنَّةَ 

شت مىبه حقيقت كه خداوند به خاطر صدق نّيت و باطن    .برد شايسته هر كس از بندگانش را كه خبواهد به 

ج البالغه امام على عليه السالم مى   :فرمايد در فراز ديگر 

 ِِ ْم ِبِصْدٍق ِمْن نِّيا ِْم َلَردَّ َعَلْيِهْم ُكلَّ ْم َو َوَلٍه ِمْن َوَلْو انَّ الّناَس حَني تـَْنزُِل ُِِم النـَِّقُم، َو تـَُزوُل َعنـُْهُم النـَِّعُم فـََزُعوا اىل َرِِّ قـُُلِو
  »4« .شارٍِد، َواْصَلَح َهلُْم ُكلَّ فاِسدٍ 

ها  ها، به صدق نّيت و شوق قلب به خدا پناه بربند، هر آينه از دست رفته ها، و زوال نعمت اگر مردم به هنگام نزول بدى
  .را به آنان باز گرداند، و متام مفاسد آنان را اصالح منايد

______________________________  
  .265: ؛ عيون احلكم و املواعظ1591، حديث 92: غرر احلكم -)1(

  .111، حديث 6، باب 55/ 1: ؛ وسائل الشيعة27، حديث 53، باب 208/ 67: حبار األنوار -)2(
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  .47، حديث 1، باب 190/ 78: ؛ حبار األنوار42حكمت : ج البالغه -)3(

  .96، ذيل حديث 137، باب 364/ 70: ؛ حبار األنوار177خطبه : ج البالغه -)4(

  236: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .ِعْنَد َفساِد النـِّيَِّة تـَْرَتِفُع اْلبَـرََكةُ 

  .شود به وقت فساد نّيت، بركت برداشته مى

شت و جهنم را معلول نّيت مى   :داند حضرت صادق عليه السالم خلود در

ا  ْنيا اْن َلْو ُخلُِّدوا ِفيها اْن يـَْعُصوا الّلَه اَبداً امنَّ ا ُخلَِّد اْهُل اْجلَنَِّة ِىف اْجلَنَِّة ِالنَّ ُخلَِّد اْهُل النَّاِر ِىف الّنار ِالنَّ نِّياِِْم كاَنْت ِىف الدُّ ، َوامنَّ
  »2« .اَبداً  نِّياِِْم كاَنْت ِىف الدُّنْيا اْن َلْو بـَُقوا فيها اْن يُطيُعوا اللَّهَ 

خلود اهل آتش فقط به خاطر اين است كه آنان نّيت داشتند اگر براى مهيشه در دنيا مبانند، خدا را به طور دائم معصيت  
شت براى اين است كه در نيّتشان بود اگر تا ابد در دنيا مبانند خداوند را اطاعت و  شت در  كنند، و خلود اهل 

  .عبادت كنند

ر چه در دنيا مبانند، جز طاعت و عبادت خدا به مذاقشان خوش نيايد، و مهجوران هر چه در عاشقان حضرت حق ه
كنند، و اين نور باطن است   دنيا مكث كنند، جز از گناه و معصيت لذت نربند، و اين هر دو بر اساس نيّتشان عمل مى

شت، و ظلمت قلب است كه موجب خلود درعذاب است   .كه باعث خلود در 

شود؛ زيرا احسن عمل، حمصول احسن نّيت  حى كه درباره احسن نّيت داده شد، معناى احسن عمل هم روشن مىبا توضي
  .است

  تاكه در ورطه عشق توصنم افتادم
 

  به در از دايره حكم تو پا ننهادم

  شد سرشته ز ازل مهر تودر آب و گلم
 

  عارضى نيست كه با عشق زمادر زادم
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______________________________  
  .338: ؛ عيون احلكم و املواعظ1610، حديث 92: غرر احلكم -)1(

  .96، حديث 6، باب 50/ 1: ؛ وسائل الشيعة5، حديث 85/ 2: الكاىف -)2(

  

  237: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

 ديده دل چو تو را ديد و خريدار تو شد
 

  ديده به كس نگشادمبه وصالت پس از آن 

 گر به دامان وصالت نرسد دست اميد
 

  به خيالت گذرد عمر و از اين هم شادم

  من و انديشه وصل تو خياليست حمال
 

  فخرم اين بس كه تو گاهى بنمائى يادم

  آن زماىن كه دهم جان بسر كوى حبيب
 

  عاشقان مجله بگوئيد مبارك بادم

 هوس خسروى و جاه و جالمل نبود
 

  كه تو شرييِن زماىن و منت فرهادم

  عندليب است غالم تو كه گويد مهه دم
 

  با غالمى تو در كون و مكان آزادم

  

  )عندليب(

  238: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  ] اللَُّهمَّ َوفـِّْر بُِلْطِفَك نِيَِّيت َو َصحِّْح ِمبَا ِعْنَدَك يَِقيِين » 2«َو انـَْتِه بِِنيَِّيت ِإَىل َأْحَسِن النـِّيَّاِت َو ِبَعَمِلي ِإَىل َأْحَسِن اْألَْعَماِل [
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رتين نّيت رتين عمل و نّيتم را به  نّيتم را به لطفت كامل گردان و يقينم را به ! خدايا. ها منتهى ساز ها و عملم را به 
  .رمحتت در گردونه صّحت و سالمت قرار ده

   ترين نّيت كامل

ترين نّيت در عبادت و طاعت اين است كه طاعت و عبادت فقط براى جلب خشنودى حق اجنام گريد و  املرتين و ك
شت و ترس از عذاب پاك باشد   .از شائبه طمع به 

شت و يا دورى از جهنم عبادت كنم، عرضه : فرمود حضرت سّجاد عليه السالم مى دوست ندارم خدا را براى رسيدن به 
  :ا از عبادت چيست؟ فرمودپس هدف مش: داشتند

  »1« .ِلما ُهَو اْهُلُه بِاياديِه َعَلىَّ َواْنعاِمهِ 

هاى گوناگون به من داده، و مرا از عنايت و  به خاطر اين كه او سزاوار پرستش و عبادت است، آرى، او كه نعمت
ره   .مند ساخته است لطفش 

______________________________  
  95، حديث 9، باب 103/ 1: ؛ مستدرك الوسائل53، باب 198 /67: حبار األنوار -)1(

  239: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :در باب نّيت، از حضرت صادق عليه السالم نقل شده است

بَِتْخلِيص النـِّيَِّة لِّلِه ِىف اْالُموِر  صاِحُب النـِّيَِّة الّصاِدَقِة صاِحُب اْلَقْلِب السَِّليِم، ِالنَّ َسالَمَة اْلَقْلِب ِمْن َهواِجِس اْلَمْحُظوراِت 
  :ُكلِّها، قاَل الّلُه َتعاىل

  »2« .»1« »إّال َمْن اَتى الّلَه ِبَقْلٍب َسليمٍ * يـَْوَم اليَنَفُع ماٌل والبـَُنونَ 

ره  مند است، داراى قلب سليم است؛ زيرا سالمت قلب از خاطرات زشت، حمصول نّيت آن كه از نّيت پاك و صادقانه 
مگر كسى كه دىل * دهد روزى كه هيچ مال و اوالدى سودى منى«. پاك و خالصانه، در متام شؤون حيات براى خداست

  ».به پيشگاه خدا بياورد]  از رذايل وخبايث[سامل 
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  :حضرت صادق عليه السالم فرمود

بردگان است، گروهى كه به كنند، اين عبادت  مجعى كه خدا را از ترس عذاب عبادت مى: اند عبادت كنندگان سه دسته
منايند، اين عبادت اجريان است، گروهى كه خدا را به انگيزه عشق و حمبت به او  منظور رسيدن به پاداش خدا را بندگى مى

حضرت سّجاد عليه السالم  »3« .منايند، اين عبادت آزادگان است، اين است برترين عبادت و باالترين طاعت بندگى مى
  : هم به مانند مسئله نّيت، مهني تقاضا را داردنسبت به مسئله يقني

يقني مرا با اراده و قدرت و علم و رمحتت به صحت و سالمىت كامل برسان، يقيىن كه هيچ گونه خطرى از ناحيه ! اهلى
ديد ننمايد   .هواى نفس و شيطان و ساير دمشنانت آن را 

______________________________  
  .89 -88): 26(شعراء  -)1(

  .53: ؛ مصباح الشريعة23، حديث 53، باب 210/ 67: حبار األنوار -)2(

  .6، ذيل حديث 54، باب 236/ 67: ؛ حبار األنوار5، حديث 84/ 2: الكاىف -)3(

  240: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :رضه داشتيقيىن كه رسول خدا از امني وحى، معنا و تفسريش را پرسيد، و امني وحى در جواب حضرت ع

  »1« .اْلُموِقُن يـَْعَمُل لِّلِه َكانَُّه َيراهُ 

است اهل يقني براى خدا آن چنان بندگى مى   .كنند كه گوئى حضرت حق مورد مشاهده آ

با داشنت . هاى غري اهلى كمرتين اثرى بر انسان بگذارند هاى غري خدائى، و كشش دهد كه جاذبه اين چنني يقني اجازه منى
ترين حوادث، با كمال عشق و عالقه و بدون كمرتين سسىت و  ها، و مشكل ترين طوفان انسان در ميان سختچنني يقيىن، 

دهد و آن مهه طوفان و حادثه را از جانب معشوق  دل سردى و پژمردگى به عبادت و بندگى و طاعت و خدمت ادامه مى
  .داند عّلت ترفيع درجه و تزكيه باطن مى

با اين يقني است كه سراپاى وجود . كند ن در جنب حضرت حمبوب به كسى و چيزى اعتنا منىبا اين يقني است كه انسا
با اين يقني است كه انسان نسبت به حضرت حق سر از پا . انسان جهت عبادت و طاعت غرق شوق و ذوق است
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ين يقني است كه اگر متام با ا. خواهد به هر قيمىت متام هسىت ناقابل خود را نثار يك غمزه دوست كند شناسد و مى منى
  .گردد ها از روى رخسار اسرار گرفته شود، چيزى درقلب عاشق نسبت به حضرت دوست اضافه منى پرده

  :فرمايد مهان طور كه حضرت على عليه السالم مى

  »2« .َلْو ُكِشَف اْلِغطاءُ َما اْزَدْدُت يَقيناً 

اىن ظهور كند بر يقينم افزوده منىام كنار برود، و اسرا ها از برابر ديده اگر متام پرده   .شود ر 

______________________________  
  .1، حديث 261: ؛ معاىن االخبار4، حديث 2، باب 20/ 74: حبار األنوار -)1(

  .2082، حديث 119: ؛ غرر احلكم25، حديث 8، باب 135/ 46: حبار األنوار -)2(

  241: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ين يقني، ارزش انسان از مالئكه برتر، و بدون شك آدمى مصداق خري الربيّه، و راه رسيدن به حرمي قرب حضرت با ا
  .شود حمبوب براى انسان مهوار مى

دارد،  بيند، و جز در راه خدمت و طاعت قدمى بر منى با عينك اين يقني، انسان متام هسىت را مظهر اراده و امساى او مى
  .شود گردد، و جز به عنايت او اميدوار منى حدى مهدل و مهراز منىو به غري او با ا

  :فرمايد اهلى شريازى آن عارف عاشق مى

  اى دل گدائى از كرم كارساز كن
 

  خود را زمّنت مهه كس ىب نياز كن

  توحيد چيست ترك تعّلق زهر چه هست
 

  يعىن به روى غري در دل فراز كن

 بگذارگوهر ز زهر چشم نريزد زناكسان 
 

  مار مهره ز زهر احرتاز كن

  مورلئيم چند شوى مار گنج باش
 

  يعىن كه خاك در دهن حرص و آز كن
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  اى از هواى نفس جان را كه تريه ساخته
 

  چون مشع روشن از نفس جانگداز كن

  رمحان گذاشنت پى شيطان شدن خطاست
 

فته   امي تو خود امتياز كن ما خود 

ى است اى خفته روز عمر تو   را رو به كو
 

  اين روز كوته از شب طاعت دراز كن

  اين راه كعبه نيست كه زادش توّكل است
 

  اين راه حمشر است برو توشه ساز كن

  

  )اهلى شريازى(

  242: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  ] َو اْسَتْصِلْح ِبُقْدَرِتَك َما َفَسَد ِمينِّ [

  .اصالح كنو فسادم را به قدرتت 

  صالح و فساد

گويند كه از چهار  شود كه با فرهنگ اهلى مهاهنگ و هم سو باشد، و فساد به مسائلى مى هاىي گفته مى صالح به واقعّيت
  .هاى حضرت حق خارج باشد چوب برنامه

روش  حاالت قلب و نفس و حركات اعضاى بدن يعىن عقيده و اخالق و عمل در صورت مهسوئى با آيات كتاب خدا و
  .و سّنت رسول اكرم و ائمه طاهرين عليهم السالم در طريق صالح، و در صورت نامهگوىن در ميدان فساد است

باشد، عّلت  امورى كه آراسته به صالح است، باعث خري دنيا و آخرت، و روشى كه در ظاهر و باطن آلوده به فساد مى
  .خوارى دنيا و آخرت است

اگر متام مردم دنيا دعوت . امامان معصوم در جهت به صالح آوردن مردم در متام شؤون بودبعثت انبياى اهلى و امامت 
هاى مردم حل خواهد شد، و امراض باطىن و فكرى  انبيا را نسبت به مسئله صالح اجابت كنند متام مشكالت و گرفتارى

  .و رواىن آنان شفا يابد
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حيد و نبّوت و امامت، و حمصول روى گرداىن آدميان از دستورهاى فساد در متام جوانب زندگى معلول اعراض انسان از تو 
  .ملكوتى، و ميوه تلخ اطاعت آنان از هوا و شيطان است

  :كند قرآن از قول متام مصلحان تاريخ از زبان حضرت شعيب عليه السالم نقل مى

  243: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »اّال ِبالّلِه َعَليِه تـَوَكَّْلُت َو اَلْيِه انِيبُ   اْسَتَطْعُت َو ما تـَْوفيقىاْن ارِيُد االَّ اْالْصالَح َما 

خداست؛ بر او توّكل كردم و به سوى او ]  يارى[خواهم؛ و توفيقم فقط به  منى] مشا را[تا جاىي كه قدرت دارم جز اصالح 
  .گردم باز مى

  :اى به برادرش حممد حنفيه نوشت دينه نامهحضرت سيد الّشهداء عليه السالم به هنگام خروج از م

ا َخَرْجُت ِلَطَلِب اْالْصالِح ِىف امَِّة َجّدى    »2« ....َو امنَّ

  .در اّمت جدم رسول خداست]  متام ظاهر و باطن[قيام و خروج و حركت من فقط و فقط به خاطر اصالح 

   اصالح و افساد در آيات قرآن

  

كند و وى را  ز مدتى ستم در مقام اصالح خود برآيد، خداوند مهربان به او توّجه مىكسى كه پس ا: فرمايد قرآن جميد مى
  :دهد مورد لطف و عنايت قرار مى

  »3« »َفَمْن تاَب ِمْن بـَْعِد ظُْلِمِه َواْصَلَح َفانَّ الّلَه يـَُتوُب َعَلْيهِ 

  .پذيرد اش را مى يقيناً خدا توبهاصالح منايد، ] مفاسد خود را[پس كسى كه بعد از ستم كردنش توبه كند و 

  »4« »َفَمْن آَمَن َو اْصَلَح َفال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َحيَْزنُونَ 

   اصالح كنند نه بيمى بر آنان] مفاسد خود را[پس كساىن كه اميان بياورند و 
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______________________________  
  .88): 11(هود  -)1(

  .37اب ، ب329/ 44: حبار األنوار -)2(

  .39): 5(مائده  -)3(

  .48): 6(انعام  -)4(

  244: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .شوند است و نه اندوهگني مى

ْم َكفََّر َعنْـ    »1« »َو اْصَلَح باَهلُمْ ُهْم َسيِّئاِِْم َوالَّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الّصاِحلاِت َوآَمُنوا ِمبا نـُزَِّل َعَلى ُحمَمٍَّد َو ُهَو احلَْقُّ ِمْن َرِِّ

اند و به آنچه بر حمّمد نازل شده كه از سوى پروردگارشان حق است   و كساىن كه اميان آورده و كارهاى شايسته اجنام داده
  .گرويدند، خدا گناهانشان را از آنان حمو كرد و حالشان را اصالح منود

  »2« »اْصِلْح َو التـَتَِّبْع َسبيَل اْلُمْفِسدينَ 

  .الح برخيز و از راه و روش مفسدان پريوى مكنبه اص

  »3« »َو التـُْفِسُدوا ِىف اْالْرِض بـَْعَد اْصالِحها ذِلُكْم َخيـٌْر َلُكمْ 

رت است، اگر مؤمنيد] امور[فساد مكنيد، اين ]  به وسيله رسالت پيامربان[و در زمني پس از اصالح آن    .براى مشا 

ْصِلحنيَ 
ُ
  »4« »إنَّا الُنضيُع اْجَر امل

  .كنيم يقيناً ما پاداش اصالح گران را ضايع منى

  »5« »َوالّلهُ يـَْعَلُم اْلُمْفِسَد ِمَن اْلُمْصِلحِ 

  .شناسد را از اصالح گر بازمى]  در امور يتيم[و خدا افسادگر 
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پيوند به آن را امر  شكنند، و به آنچه كه خداوند كنند، و پيمان اهلى را منى آنان كه به عهد خدا وفا مى: فرمايد خداوند مى
   فرموده پاى بندند، و از حضرت

______________________________  
  .2): 47(حمّمد  -)1(

  .142): 7(اعراف  -)2(

  .85): 7(اعراف  -)3(

  .170): 7(اعراف  -)4(

  .220): 2(بقره  -)5(

  245: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

دارند،  كنند، و مناز به پا مى ، و به خاطر رضاى حق در متام حوادث صرب مىترسند حق بيم دارند، و از بدى حساب مى
كنند، عاقبت خوشى در قيامت در  كنند چه در ظاهر و چه در باطن و بدى را به خوىب تالىف مى و به انفاق اقدام مى

  .انتظار آنان است

شت   :ورزند ه طور مهيشگى اقامت مىهاى عدن ب اينان مهراه با پدران و مهسران و فرزندان صاحلشان در 

ِِمْ  ا َو َمْن َصَلَح ِمْن آباِئِهْم َو اْزواِجِهْم َو ُذرَّيّا   »1« »َجنَّاُت َعْدٍن َيْدُخُلوَ

  .شوند كارشان در آن وارد مى هاى جاويدى كه آنان و پدران و مهسران و فرزندان شايسته و درست شت

فساد يعىن خروج حاالت قلبّيه و . هاى شيطاىن به هوا و هوس و برنامه فساد يعىن آلودگى انديشه، اخالق و عمل،
  .هاى اخالقّيه و عملّيه از مدار قوانني و دستورهاى اهلى برنامه

  »2« »ِىف اْالْرِض ِليـُْفِسَد فيها َو يـُْهِلَك احلَْْرَث َو النَّْسَل َو الّلُه الحيُِبُّ اْلَفسادَ   َو اذا تـََوّىل َسعى
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كوشد كه در زمني فساد و تباهى به بار آورد، و زراعت  قدرت و حكومىت يابد، مى]  چنني دمشن سرسخىت[ه و هنگامى ك
  .و نسل را نابود كند؛ و خدا فساد و تباهى را دوست ندارد

ا قـََتَل الّناَس َمجيعاً    »3« »انَُّه َمْن قـََتَل نـَْفساً ِبَغْريِ نـَْفٍس اْوَفَساٍد ِىف اْالْرِض َفَكامنَّ

______________________________  
  .23): 13(رعد  -)1(

  .205): 2(بقره  -)2(

  .32): 5(مائده  -)3(

  246: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

يا بدون آن كه فسادى در زمني كرده باشد، بكشد، چنان است كه مهه ]  قصاص[هر كس انساىن را جز براى حق، 
  .ها را كشته انسان

ْنيا َو اْحِسْن َكما اْحَسَن الّلُه اَلْيَك َو التـَْبِغ اْلفَ  َوابـَْتِغ فيما ساَد ِىف اْالْرِض اّن آتاَك الّلُه الّداَر اْآلِخَرَة، َو التـَْنَس َنصيَبَك ِمَن الدُّ
  »1« »الّلَه الحيُِبُّ اْلُمْفِسدينَ 

فراموش مكن، و نيكى كن مهان گونه  در آنچه خدا به تو عطا كرده است سراى آخرت را جبوى، و سهم خود را از دنيا 
  .ترديد خدا مفسدان را دوست ندارد كه خدا به تو نيكى كرده است، و در زمني خواهان فساد مباش، ىب

  »2« »َو َيْسَعْوَن ِىف اْألَْرِض َفساداً َو الّلُه الحيُِبُّ اْلُمْفِسدينَ 

  .نداردكوشند، و خدا مفسدان را دوست  و مهواره در زمني براى فساد مى

  »3« »تِْلَك الّداُر اْآلِخَرُة َجنَْعُلها لِلَّذيَن اليُريُدوَن ُعُلّواً ِىف اْالْرِض َو الَفساداً َواْلعاِقَبةُ ِلْلُمتَّقنيَ 

خواهند؛ و  دهيم كه در زمني هيچ برترى و تسّلط و هيچ فسادى را منى آخرت را براى كساىن قرار مى]  پرارزش[آن سراى 
  .براى پرهيزكاران است ] نيك[سراجنام 
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   اصالح و افساد در روايات

  

  :فرمايد امام على عليه السالم مى

______________________________  
  .77): 28(قصص  -)1(

  .64): 5(مائده  -)2(

  .83): 28(قصص  -)3(

  247: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

كند، ثرومتندى كه از  ا عمل، جاهلى كه از يادگرفنت خوددارى منىدانشمند ب: پابرجا بودن دين و دنيا به چهار نفر است
يدسىت كه آخرتش را با دنيا عوض منى اجنام خوىب خبل منى   .منايد ورزد، 

فساد در دين و دنيا زماىن است كه عامل علمش را ضايع، و جاهل از يادگريى خوددارى ورزد، و ثرومتند دچار خبل شود، 
يدست آخرتش را به    :از امري املؤمنني عليه السالم پريامون وضع مردم پرسيدند، حضرت فرمود »1« .دنيا بفروشدو 

  .شوند عموم مردم از پى پنج طائفه فاسد مى

دانشمندان كه هاديان مردم به سوى خدايند، اهل زهد كه راه به سوى حّقند، تاجران كه امينان خداوندند، رزمندگان كه 
  .رگردانان مردمندياور دينند، حاكمان كه كا

زماىن كه عامل دچار طمع شد، و در مجع ثروت برآمد، مردم چه كسى را حّجت حق بر خلق بدانند، آنگاه كه زاهدان، 
در پى دنيا برآمدند، و چشم به دست مردم دوختند، مردم به كدام شخص اقتدا كنند، و وقىت تاجر خائن شد و از 

اطمينان منايند، و زماىن كه رزمنده رياكار شد، و روى به كاسىب آورد، چه كسى  پرداخت زكات باز ايستاد خلق خدا به كه
از مسلمانان دفاع كند، و هنگامى كه حاكم ظامل شد، و در حكومتش به ستم برخاست چه كسى مظلوم را در برابر ظامل 

  !يارى دهد؟
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ائن، و رزمندگان رياكار، و حاكمان ستمگر به و الّله قسم، مردم را جز عاملان طمعكار و زاهدان دنياپرست، و تاجران خ
  .نابودى نكشيدند

در هر صورت، علت فساد در  »2« .در آينده نزديك ستمكاران مالحظه خواهند كرد كه به چه عذاىب مبتال خواهند شد
   فكر و اخالق و عمل روى گرداىن از حق و غفلت

______________________________  
  .44، حديث 9، باب 36/ 2: ؛ حبار األنوار372 حكمت: ج البالغه -)1(

  .15890، حديث 4618/ 10: ميزان احلكمة -)2(

  248: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .از خدا، و ىب توّجهى به آخرت، و عمل نكردن به قرآن جميد و دستورهاى انبيا و امامان است

ها و  د در متام شؤون زندگى دچار انواع مشكالت و سخىتشخص فاسد، و خانواده فاسد، و جامعه فاسد، بدون تردي
پريشاىن و اضطراب و ناامىن است، و اين مهه عالجى جز بازگشت به حق، و روى آوردن به حقيقت، و آراسته شدن به 

  .اخالق اهلى، و اجياد رغبت به نعيم آخرت در قلب، و اصالح درون و برون و ظاهر و باطن ندارد

  249: ، ص8 صحيفه سجاديه، جتفسري و شرح 

داً َعْنُه َو اْستَـْفرِْغ أَيَّاِمي ِفيَما اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو اْكِفِين َما َيْشَغُلِين االْهِتَماُم ِبِه َو اْستَـْعِمْلِين ِمبَا َتْسأَُلِين غَ » 3«[ 
َدِيت ْزِقَك َو َال تـَْفِتينِّ بِالنََّظِر َو أَِعزَِّين َو َال تـَْبَتِليَـينِّ بِاْلِكْربِ َو َعبِّْدِين َلَك َو َال تـُْفِسْد ِعَباَخَلْقَتِين َلُه َو َأْغِنِين َو َأْوِسْع َعَليَّ ِيف رِ 

  ]ِصْمِين ِمَن اْلَفْخرِ ِباْلُعْجِب َو َأْجِر لِلنَّاِس َعَلى َيِدَي اْخلَيـَْر َو َال َمتَْحْقُه بِاْلَمنِّ َو َهْب ِيل َمَعاِيلَ اْألَْخَالِق َو اعْ 

كند، كفايت كن، و در  خدايا بر حمّمد و آل حمّمد درود فرست، و مرا از آنچه توّجه به آن دچار سرگرمى و مشغوليت مى
كىن، و روزگارم را در اهداىف كه مرا به خاطر آن به  امورى به كارگري كه فرداى قيامت در ارتباط با آن از من بازپرسى مى

  .مصروف دار وجود آوردى

و مرا توانگر كن و روزيت را بر من وسعت ده، و مرا به چشم داشت نسبت به آنچه در دست اين و آن است مبتال 
  .مكن، و ارمجندم ساز
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و مرا به سركشى و گردن كشى، گرفتار مساز، و بر مدار بندگيت قرار ده، و عبادمت را به خودپسندى تباه مكن، و خري و 
براى متام مردم جارى ساز و آن را با آلوده شدن به منت نابود مكن، و اخالق شريفه و بلند مرتبه  نيكى را به دست من

  .به من ببخش و از فخرفروشى نگاهم دار

  250: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

   باب جنات در دنيا و آخرت

  :است اشاره داردحضرت سّجاد عليه السالم به امورى بسيار مهم كه باب جنات دنيا و آخرت 

  كفايت حق از عبد  - 1

   عمل براى قيامت - 2

   خرج كردن وقت در راه هدف - 3

   مصون بودن از فقر و وسعت رزق - 4

   ىب نيازى از چشم داشت - 5

  عّزت واقعى و دورى از كرب - 6

   عبادت ىب عجب - 7

   اجنام خري بدون مّنت - 8

   معاىل اخالق - 9

   دورى از فخر وناز بر مردم -10

  كفايت حق از عبد  - 1
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اىي است كه از جانب حضرت حق از باب رمحت و لطف در اختيار انسان قرار داده شده  زمان و وقت، گوهر گران
  .است

  .توان دست به جتارتى زد كه سود و منفعت دنياىي و آخرتى نصيب شود با اين سرمايه بسيار سنگني اهلى، مى

رهبسيارى از مردم با كرامىت كه عالقه دارن رتين كارها    .مند شوند د از حلظه حلظه عمر خود در 

  .ورزند اى به اندوخنت علم و دانش براى رشد خود و هدايت ديگران عشق مى عده

  251: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

براى خدمت مجعيىت عاشق حتصيل علوم مادى . گروهى عالقه دارند دست به تأليف كتب سودمند اسالمى و تربيىت بزنند
خواهند از مقدار فرصىت كه  اى از مردم با متام وجود دلبسته به كار خريند و مى پاره. به وطن و حّل مشكالت مردم هستند

ا هست درهر زمينه   .اى براى مردم كار خريى اجنام دهند در جنب زندگى براى آ

  .مهه امور مفيد استگاهى اشتغاالت فكرى، بدىن، كارى، اجتماعى، خانوادگى مانع از اين 

هاى  اما وقىت انسان مؤمن از حضرت حق خبواهد كه او را از آن مهه اشتغاالت كه مهچون سّدى در برابر آن مهه برنامه
هاى مثبت بزند، پروردگار مهربان  پرمنفعت قرار دارد جنات دهد، تا بتواند در كمال آسايش خاطر، دست به اجنام برنامه

آورد كه انسان بتواند در كمال آسايش و  منايد، و زمينه هائى از باب لطف و عنايتش فراهم مى اش را اجابت مى خواسته
  .اطمينان و امنّيت خاطر به مسريى كه در آن قدم گذاشته ادامه دهد، و به هدف عاىل برسد

رشد علمى و تأليفات از بسيارى از بزرگان دين مهچون حضرت آيت اللَّه بروجردى و عّالمه طباطبائى نقل شده است كه 
و تربيت شاگردان ما از بركت مهسران بوده است، آنان آرامشى در زندگى فراهم آوردند، و چنان براى حل مشكالت 

هاى الزم فداكارى كردند كه ما توانستيم وقت خود را در علم و عمل و تأليف و  داخلى، و فراهم آوردن وسايل و برنامه
  .د صرف كنيمتصنيف و تربيت شاگرداىن سودمن

كند كه عمده كارهاى شخصى و امور اضاىف را در كمال عشق و  گاهى خداوند دوستان بزرگوار و با كرامىت مرمحت مى
اى آنان در هدف مقدس و مباركى صرف شود، و اين كفايت حق از بنده اش نسبت  دلبستگى اجنام دهند، تا وقت پر 

  .به اشتغاالت اوست
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  .محت خاصه اهليه به انسان مؤمن استكفايت حق از عبد، جلوه ر 

  252: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

نعمت كفايت حق از عبد سرمايه عظيمى است  . نعمت كفايت را بايد قدرداىن كرد، و نسبت به آن در مقام شكر برآمد
  .مني كردتوان به وسيله آن به جتارت معنوى دست يافت، و از بركت آن خري دنيا و آخرت را تأ كه مى

رفع و منع اشتغاالتى كه مزاحم وقت پرقيمت انسانند، به وسيله حضرت كاىف املهّمات در زندگى اهل خدا جتلى كامل 
  .ها شده، از بركت اين نعمت عظيم است داشت، و اين مهه منفعىت كه در امور دنياىي و آخرتى نصيب انسان

تواند براى خود مشا و عباد اهلى منبع خري و بركت  ه وجود مشا مىكنيد ك به راسىت اگر در مسري كمال هستيد، و حّس مى
ها و اشتغاالت مربوط به زن و فرزند، و امور داخلى خانه و مسائل بريوىن مانع از راه و هدف مشاست  باشد وىل گرفتارى

ياز برداريد و به به پريوى از حضرت سّجاد عليه السالم، در كمال تضرّع و زارى و حال، دست نياز به درگاه ىب ن
  :حضرتش عرضه بداريد

  »َواْكِفىن ما َيْشَغُلِىن اْالْهِتماُم بِهِ «

  .كند، كفايت كن و مرا از آنچه توّجه به آن دچار سرگرمى و مشغوليت مى

 بود يا رب كه از پروانه جود
 

 بر افروزى دمل را مشع مقصود

  زتوفيقم مناىي راه حتقيق
 

  چراغى خبشيم از نور توفيق

  دمل پروانه جانسوز سازى
 

  به مشع دل شب من روز سازى

  چراغ دل كه مرد از ظلمت تن
 

  زبرق عشق بازش ساز روشن

  

  چو مشعم گرمىي از سوخنت ده
 

  مرا از سوخنت افروخنت ده
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  دل پرسوز من از سوز داغى
 

  برافروزان چو فانوس چراغى

  رهان زين ظلمتم از برق آهى
 

  سبزم خضر راهى ببخش از خبت

  دل من خمزن اسرارخود كن
 

  چو مشعش روشن از انوار خود كن

  

  253: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  رهى بنمامي از مشع معاىن
 

اىن   مرا روشن كن اسرار 

  به چشم من منا از سرمه غيب
 

  پرى رويان معنيهاى ىب عيب

  حديث روشنم ِعقد گهر كن
 

  جملس اهل نظر كنچراغ 

  

  آيات كفايت حق از عبد

  :فرمايد قرآن جميد در باب كفايت حق از عبد در آياتى مى

  »1« »وََكفى بِالّلِه َولّياً 

  .و بس است كه خدا سرپرست مشا باشد

  »2« »َو َكفى بِالّلِه َنصرياً 

  .و كاىف است كه خدا ياور مشا باشد

  »3« »بِالّلِه وَكيًال و تـَوَكَّْل َعَلى الّلِه َو َكفى 
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  .كاىف است]  نسبت به امور بندگان[و بر خدا توّكل كن؛ و كارساز بودِن خدا 

  »4« »وََكفى ِبَربَِّك هاِدياً َوَنصرياً 

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

  »5« »انّا َكَفْيناَك اْلُمْستَـْهزِئنيَ 

  .امي ان را از تو بازداشتهاستهزا كنندگ] شرّ [كه ما 

______________________________  
  .45): 4(نساء  -)1(

  .45): 4(نساء  -)2(

  .81): 4(نساء  -)3(

  .31): 25(فرقان  -)4(

  .95): 15(حجر  -)5(
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  »1« »اَلْيَس الّلهُ ِبكاٍف َعْبَدهُ 

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

   عمل براى قيامت - 2

هاى آمساىن، و صد و بيست و چهار هزار پيامرب صادق در گفتار خود، و  قيامت روزى است كه حضرت حق در كتاب
  .اند دوازه امام معصوم در كلمات حكيمانه خويش، وقوع و حتقق آن را خرب داده

  .لوب صافّيه و ارواح صاحله وجود نداردقيامت روزى است كه هيچ شك و ترديدى در وقوعش براى ق
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  .ماند شد عدالت ىب مفهوم مى قيامت روزى است كه اگر برپا منى

  .قيامت روزى است كه تنها آن روز ظرفّيت جزاى نيكوكاران و بدكاران را دارد

كسى برابر   قيامت روزى است كه خداوند در آن روز با رمحت و عدالت به حساب متام بندگان خواهد رسيد، و به هر
  .اعماىل كه اجنام داده اجر و مزد خواهد داد

شود، و از مهگان نسبت به متام اعمالشان بازپرسى  قيامت روزى است كه براى متام حركات بندگان دادگاه تشكيل مى
  .ها بازپرسى خواهند شد خواهد شد، و به قول حضرت حق در قرآن جميد، در آن روز مهه انسان

  :كند لسالم در اين قسمت از دعا از حضرت حق درخواست مىحضرت سّجاد عليه ا

ها از من بازپرسى خواهى كرد كه اگر اجنام گرفته باشد سرافراز  و مرا وادار به برنامه هائى كن كه فرداى قيامت از آن برنامه
  .و اهل سعادت، و اگر كوتاهى شده باشد خجالت زده و مستحق عذاب خواهم بود

  شود، عبارت است از عقايد، در قيامت از آن بازپرسى مىهائى كه  آن برنامه

______________________________  
  .36): 39(زمر  -)1(
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اخالقيات، اجراى اوامر و نواهى حضرت حق و انبيا و امامان، انسان نسبت به متام اعضا و جوارح و حركات و اعمال و 
انسان مكلف . هاى اهلى دنيا و آخرت مسؤول است م مردم و خالصه نسبت به زمني و زمان و متام نعمتنسبت به متا

  .هاى اهلى، مهاهنگ با دستورها و فرامني وحى استفاده كند به اين حقيقت است كه از متام نعمت

  سؤال از اعمال در قرآن جميد

  :فرمايد قرآن در باره مسؤولّيت انسان در صحراى قيامت مى

  »1« »َعّما كانُوا يـَْعَمُلونَ * فـََوَربَِّك لََنْسئَـَلنـَُّهْم اْمجَعنيَ 
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  .اند داده از اعماىل كه مهواره اجنام مى.* كنيم به پروردگارت سوگند، قطعاً از مهه آنان بازخواست مى

  »2« »َوِقُفوُهْم انـَُّهْم َمْسُئولُونَ 

  .گريند مىآنان را نگه داريد كه حتماً مورد بازپرسى قرار 

  »3« »َولَُتْسئَـُلنَّ َعّما ُكْنُتْم تـَْعَمُلونَ 

  .داديد، بازپرسى خواهيد شد و مسلماً ازآنچه مهواره اجنام مى

  »4« »َولَُيْسئَـُلنَّ يـَْوَم اْلِقياَمِة َعّما كانُوايـَْفتَـُرونَ 

  خواهند شد،بستند، حتماً بازپرسى  افرتا مى]  به خدا و پيامرب و قرآن[و روز قيامت از آنچه 

______________________________  
  .93 -92): 15(حجر  -)1(
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  »1« »ُمثَّ لَُتْسئَـُلنَّ يـَْوَمِئٍذ َعِن النَّعيمِ 

  .خواهيد شد آن گاه مشا در آن روز از نعمت ها بازپرسى

   سؤال از اعمال در روايات

  :فرمايد حضرت صادق عليه السالم از قول لقمان در نصيحت به فرزندش روايت مى
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افْـنَـْيَتُه، َو ماِلَك ِممَّا َشباِبَك فيما ابـَْلْيَتُه، َو ُعْمرَِك فيما : َو اْعَلْم انََّك َسُتْسأُل َغداً اذا َوقـَْفَت بـَْنيَ َيَدِى اللَِّه َعزََّوَجلَّ َعْن اْربَعٍ 
  »2« .اْكَتَسْبَتُه َو فيما انـَْفْقَتهُ 

  :فرزندم، آگاه باش فرداى قيامت در موقف حساب، در پيشگاه حضرت حق از چهار چيز باز پرسى خواهى شد

دست آوردى و هائى متام منودى؟ ثروتت را از چه راهى به  جوانيت را چگونه گذراندى؟ عمرت را در كجا و در چه برنامه
  در كجا خرج كردى؟

هاى اهلى  در هر صورت با متام وجود بايد مواظب متام حلظات عمر بود كه به اين خرمن پرقيمت اهلى آتش خمالفت با برنامه
يدسىت و تنگدسىت رسواكننده نيفتد كه هسىت را بر باد مى وقت پر ارزش . منايد اى روبرو مى دهد و در آخرت، آدمى را با 

را در قسمىت صرف عبادات و در قسمىت صرف معاش، و در قسمىت صرف حتصيل معرفت و در قسمىت صرف خود 
هاى حالل كنيد، تا در روز قيامت در برخورد به بازپرسى با سربلندى جواب داده و با كمال آرامش و امنّيت به  لّذت

شت عنرب سرشت حركت كنيد   .سوى رضوان حق و 

شت حمصول چه عقايد  هائى است؟ در اين زمينه به روايت  و اخالق و اعماىل است، و جهّنم نتيجه چه برنامهكه 
  :شود بسيار مهمى اشاره مى

______________________________  
  .8): 102(تكاثر  -)1(
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ى كرده، فرموده است   :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله در حديثى كه مردم را از بسيارى از امور 

َز َلُه ما َوَعَدُه ِىف  ِمَن اْلَفزَِع اْالْكَربِ، َو اجنَْ  َمْن َعَرَضْت َلُه فاِحَشٌة اْو َشْهَوٌة َفاْجتَـَنَبها َخماَفَة الّلِه َعّزَوَجلَّ َحرََّم الّلُه َعَلْيِه النّاَر، َوآَمَنهُ 
  :ِكتاِبِه ِىف قـَْوِلِه َتعاىل

  »1« »َوِلَمْن خاَف َمقاَم رَبِِّه َجنَّتانِ 
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ْنيا َعَلى اْآلِخَرِة َلِقَى الّلَه َعزََّوَجلَّ يـَْوَم اْلِقياَمِة  ا النّارَ َو لَْيَسْت َلُه َحَسَنٌة اال َوَمْن َعَرَضْت َلُه ُدنْيا َوآِخَرٌة َفاْختاَر الدُّ َو . يـَتَِّقى ِ
  »2« .َمِن اْختاَر اْآلِخَرَة َو تـََرَك الدُّنْيا َرِضَى الّلُه َعْنُه، َوَغَفرََلهُ َمساِوَى َعَمِلهِ 

اى واقع شود، يا به شهوت حرامى برخورد كند و به خاطر ترس از خدا به اجتناب برخيزد،  اگر كسى در معرض گناه كبريه
را به آتش جهنم حرام كند، و وى را از فزع قيامت امان دهد، و به آنچه در قرآنش وعده داده وفا خداوند متعال وجود او 

شت مقرر شده است   .كند آن جا كه فرموده، براى آنان كه به وقت برخورد با گناه از خدا برتسند دو 

يا بياويزد، روز قيامت خدا را بدانيد هر كس در معرض دنيا و آخرت قرار بگريد، پس آخرت را بگذارد و به دامن دن
اى براى حفظ وجودش از آتش جهنم ندارد، و آن كه آخرت را انتخاب و دنياى حرام را  مالقات كند در حاىل كه وسيله

ره برد، و گناهانش مورد آمرزش قرار گريد   .بگذارد، از لذت رضايت حق 

  اى گرفتار جهان پيچ پيچ
 

  هيچ داىن كاين جهان هيچ است هيچ

  اى تو از برياه ره نشناخته
 

  توسن شهوت به هر سو تاخته

 راه برياه است و دزدان آگهند
 

 مهرهان راه، دزدان رهند

______________________________  
  .46): 55(الرمحن  -)1(
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  پشت بر مقصود پوئى تا به كى
 

  مقصد از برياهه جوىي تا به كى
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 اى ره از بريه به تو نزديك تر
 

 مقصدت از ره به تو نزديك تر

 ديو غفلت سوى اين راهت كشاند
 

 مقصد و مقصود تو درخانه ماند

  بازگرد اى ىب خرب از راه خويش
 

  اجنام خود زآغاز خويشبازجو 

  

  )نشاط اصفهاىن(

   خرج كردن وقت در راه هدف - 3

باشد اين است كه خاك مرده به قدرت حق تبديل به موجودى با  تر مى اى كه براى اهل بصريت از آفتاب روشن مسئله
متخّلق به اخالق اهلى   شعور و مكّلف و مسؤول به نام انسان شد، تا ظرف معرفت حق و اميان به قيامت و عمل صاحل و

  .گردد، تا از اين طريق به مقام قرب و لقا و وصال حضرت حمبوب برسد

  »1« »َوما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواْالْنَس اّال ِليَـْعُبُدونِ 

  .و جن و انس را جز براى اين كه مرا بپرستند نيافريدمي

  »2« »صِلًحا َو َالُيْشرِْك ِبِعَباَدِة رَبِّه َأَحَداَفَمن َكاَن يـَْرُجواْ ِلَقآَء َربِّه فـَْليَـْعَمْل َعَمًال 

پروردگارش را اميد دارد، پس بايد كارى شايسته اجنام دهد و هيچ كس را در ]  پاداش و مقام قرب[پس كسى كه ديدار 
  .پرستش پروردگارش شريك نكند

  .مسؤوليت و قيامت گذشتقيمت وقت و ارزش كسب اميان و اخالق و عمل صاحل، در صفحات گذشته در تفسري 

______________________________  
  .56): 51(ذاريات  -)1(

  .110): 18(كهف   -)2(
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   مصون بودن از فقر و وسعت رزق - 4

و نياز به مردم  آنان كه بر اثر غفلت و اشتباه در زندگى، و به خصوص كثرت گناه از معيشت بازمانده و دچار تنگدسىت
ها هستند، و دائم در درون خود مبتالى به حسرت و اندوه و  ها و رنج شوند، در حقيقت گرفتار انواع بالها و سخىت مى

  .اند غم و غّصه

آنان كه مهاهنگ با مسائل اهلى به حركت آمدند، و زمينه معيشت را متصل به رمحت حضرت حق كردند و در حّد خود 
ره  مندند، كمرت دچار مشكل و زمحتند، و به مهني سبب با آسودگى خاطر به عبادت و كسب معرفت و  از وسعت رزق 

  .كار خري موفقند

راسىت، بايد به پريوى از حضرت سّجاد عليه السالم از حضرت حمبوب درخواست كرد كه انسان را از نعمت غنا و وسعت 
م به صورتى كه عامل گناه و معصيت نگردد، و بلكه غنا و رزق او كمكى به كار خري و ثواب و اجر آخرت  رزق آ

ره   .مند سازد شود، 

   ىب نيازى از چشمداشت - 5

چشمداشت به آنچه در دست مردم است، از قبيل مال و منال، حشمت وجاه، شهرت و مقام، خانه و مركب، عالوه بر 
  .تر از آن زبانه كشيدن آتش طمع است اين كه روح را عذاىب اليم است، باعث شعله ور شدن صفت حسد، و خطرناك

اين مرض خطرناك رواىن، چون عارض كسى شود، او را به انواع گناهان و اشتغاالت فكرى و دروىن دچار سازد، و وى را 
  .از هر كار خري و گاهى از عبادات اهلّيه باز دارد، و زمينه هالك و ضاللت او را فراهم آورد

كسب حالل نصيب انسان فرموده، گنجى است كه خري دنيا و آخرت انسان را قناعت به آنچه حضرت حق از طريق  
  .منايد تأمني مى

  260: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

نَـْيَك اىل ما َمتـَّْعنا ِبِه اْزواجاً ِمنـُْهْم َزْهَرَة احلَْياِة الدُّنْيا لِنَـْفِتنَـُهْم فيِه َو ِرْزقُ    »1« »ٌر َو اْبقىَربَِّك َخيْـ  َو الَمتُدَّنَّ َعيـْ

ره ]  ميوه و زيور و زينت ىب[شكوفه ]  امي آنچه به آنان داده[مند كردمي مدوز،  ديدگانت را به آنچه برخى از اصناف آنان را 
رت و پايدارتر است   .دنياست تا آنان را در آن بيازماييم، و رزق پروردگارت 
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برند، آنچه از مال و منال و جاه  و ىب خربى از حقايق به سر مىتصّور نكنيد كه فرومايگان پست، و آنان كه در غفلت 
  .و مقام در اختيار دارند، براى آنان عّزت و آبرو و خري و سعادت است

ترى، جهت انواع لذايذ حيواىن و حركات شيطاىن براى  بيخربان از حق، با نعمت فراواىن كه در اختيار دارند، ميدان وسيع
يه مى راه عذاب بيشرت و سنگني سازند، و از اين خود مى   .بينند ترى را براى خود 

به آنچه حضرت حق از راه حالل نصيب فرموده قناعت كنيد و بر تنگدسىت موقت كه جز امتحان اهلى براى مردم مؤمن 
چيزى نيست صرب و استقامت ورزيد، و باطن خود را با نور عفت نفس از هر نوع اضطراب و ناامىن حفظ كنيد كه 

  .داوند مهربان در دنيا و آخرت با اهل تقواستخ

  :فرمايد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مى

  »2« .َمْن اتْـَبَع َبَصَرُه ما ِىف اْيِدى النّاِس طاَل َمهُُّه َو َملْ ُيْشَف َغْيظُهُ 

  .ماند آن كه چشم به مال و ثروت و حشمت و حشم ديگران بدوزد اندوهش طوالىن، و خشم و غضبش ىب شفا مى

______________________________  
  .131): 20(طه  -)1(

؛ حبار 125، حديث 46: سوره طه؛ كتاب الّزهد، حسني بن سعيد كوىف 131، ذيل آيه 327/ 3: تفسري الصاىف -)2(
  .25، حديث 58، باب 317/ 67: األنوار

  261: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

آورم وىل به درآمد خود  روم و آن را به دست مى به دنبال مال مردم مى: الم شكايت بردمردى نزد حضرت صادق عليه الس
قانع نيستم، دائماًبا خود در جنگم، چرا كه در طلب ثروت بيشرتى هستم، به من چيزى بياموزيد كه مرا از اين ناراحىت 

  .جنات دهد

  :حضرت فرمود
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د ىب نيازت سازد، اندك از مال دنيا تو را غىن كند، و اگر درآمد كاىف كن اگر آن اندازه درآمد كه معيشت تو را كفايت مى
راسىت، چشمداشت به وضع ديگران و  »1« !كند با مجع كردن متام ثروت دنيا هم راحت خنواهى شد تو، ىب نيازت منى

بيمارى مهلكى  وادار شدن نفس به اين كه انسان را تا حّد آنان و بلكه بيش از آن باال بربد عجب مرض خطرناك و
  !!است

اين حالت عذاب آور شيطاىن، انسان را به خوارى و ذّلت، و خم كردن پشت مردم پيش نامرد، و آوارگى و در بدرى، و 
  .كند پاميال كردن حقوق ديگران مبتال مى

   غناى نفس در روايات

  :فرمايد حضرت جواد عليه السالم مى

ُة اْلُقُنوطِ اْلِغىن ِقلَُّة َمتَنِّيَك َو الرِّضا    »2« .ِمبا َيْكِفيَك، َو اْلَفْقُر ِشرَُّة النـَّْفِس َو ِشدَّ

و فقر نفس، شّدت نااميدى از قدرت . هاى درون و راضى بودن به عنايت اهلى است ىب نيازى، قّلت و كمى خواهش
  .ها است خويش و يأس از واقعيت

  :فرمايد امام على عليه السالم مى

______________________________  
  .10، حديث 139/ 2: ؛ الكاىف22، حديث 129، باب 178/ 70: حبار األنوار -)1(

ج السعادة3، حديث 28، باب 368/ 75: حبار األنوار -)2(   .437/ 7: ؛ 

  262: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .هُ َعِن الّناِس اْغناُه الّلُه ُسْبحانَ   َمِن اْستَـْغىن

  .كند نيازى از مردم را بزند، خداوند پاك، او را مستغىن مى هر كس بانگ ىب

  :به حضرت داود خطاب شد

  »2« .َوَضْعُت اْلِغىن ِىف اْلَقناَعِة َو ُهْم َيْطلُُبوَنهُ ِىف َكثْـَرِة اْلماِل َفال جيَُِدونَهُ 
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  .يابند د، وىل منىجوين ىب نيازى را در قناعت قرار دادم، مردم در زيادى مال مى

  »3« .ُكْن قَِنعاً َتُكْن اْغَىن الّناسِ : قالَ . اِحبُّ اْن اُكوَن اْغَىن الّناسِ : َسَأَل َرُجٌل َرُسوَل الّلِه صلى اهللا عليه و آله َفقالَ 

  .باشىقناعت پيشه كن تا ىب نيازترين مردم : مردى به رسول خدا عرضه داشت، دوست دارم ىب نيازترين مردم باشم فرمود

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

  »4« .اْلَقناَعُة ِمبا اْعِطَى، َو اْلَيْأُس ِممّا ىف اْيِدى النّاِس، َو تـَْرُك اْلُفُضولِ : َمْن ُرِزَق َثالثاً ناَل َثالثاً َو ُهَو اْلِغَىن اْالْكبَـرُ 

قناعت به آنچه به او داده شده، دل . ستبه آن كه سه چيز روزى شود، به سه چيز رسيده و آن ىب نيازى بزرگ تر ا
  .بريدن از آنچه در دست مردم است، و ترك آنچه اضافه است

______________________________  
  .3876، حديث 197: غرر احلكم -)1(

  .179: ؛ عدة الّداعى21، حديث 33، باب 453/ 75: حبار األنوار -)2(

  .2305/ 3: زان احلكمة؛ مي44154، حديث 128/ 16: كنز العمال  -)3(

  .318: ؛ حتف العقول107، حديث 23، باب 229/ 75: حبار األنوار -)4(

  263: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  عّزت واقعى و دورى از كرب - 6

قيامت، و اى است ملكوتى كه به صورت حالىت نوراىن بر اثر اميان واقعى به خداوند و يقني به  عّزت مايه اهلى و سرمايه
كند، و  اتصال به نبوت و امامت، و ختّلق به اخالق اهلى، و اجراى فرامني حق، و دورى از حرام در درون انسان جتّلى مى

. گذارد هيچ خطرى و هيچ عاملى انسان را مغلوب و حمكوم خود كند، و به ذّلت و حقارت و پسىت دچار منايد منى
  .يق پيمودن راه دين و حمور قرار دادن حق در زندگى ميسر نيستكسب چنني شخصيت با عظمت باطىن جز از طر 

  .سازد باشد، شهرت و آبروى ظاهرى سربلندى دروىن منى عناصر مادى عامل عّزت نيست، جاه و مقام مايه شخصيت منى
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  »1« »اْلَعَمُل الّصاِلُح يـَْرفـَُعهُ  َمْن كاَن يُرِيُد اْلِعزََّة َفِلّلِه اْلِعزَُّة َمجيعاً الَْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيُِّب وَ 

چون عقايد و [حقايق پاك . مهه عزت ويژه خداست] بايد آن را از خدا خبواهد؛ زيرا[خواهد، پس  كسى كه عّزت مى
  .برد رود و عمل شايسته آن را باال مى به سوى او باال مى]  هاى صحيح انديشه

  »2« »ننيَ لِّلِه اْلِعزَُّة َو ِلَرُسوِلِه َو لِْلُمْؤمِ 

  .عزت و اقتدار براى خدا و پيامرب او و مؤمنان است

ره است، در مقابل اندكى از مال دنيا، يا جاه ومقام، يا  آن كه از اين مايه دروىن و حالت ملكوتى و سرمايه عرشى ىب 
حقارت و  شود، و به مرض خطرناك ذّلت و هاى مادى به سرعت حمكوم و مغلوب مى هجوم شهوات و غرايز، و لذت

  .گردد پسىت دچار مى

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

  8): 63(منافقون  -)2(

  264: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اين  . چنني افرادى از آزادى به معناى واقعى و حرّيت و كرامت و شرافت نفس و بزرگى و وقار و ادب و تربيت حمرومند
ها درآمدند، و مشكالت زيادى را براى مردم و به خصوص  دند كه بر اثر پوكى درون به بند بردگى طاغوتگونه مردم بو 

  .هاى ىب عدد در تاريخ انسان شدند آزادگان تاريخ و خاصه انبيا و اوليا فراهم آوردند، و مبدء جنايات ىب مشار، و خيانت

و وقار و آقائى در برابر حوادث، و تذّلل و خضوع در  عّزت نفس حمصول آزادى از شهوات غلط، و خلقيات شيطاىن،
  .برابر حضرت رب العزّة است

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

  »1« .اْعَلْم انَُّه الِعزَّ ِلَمْن اليـََتَذلَُّل ِلّلِه َتباَرَك َو َتعاىل، و الرِفْـَعَة ِلَمْن اليـََتواَضُع ِلّلِه َعزََّوَجلَّ 
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حضرت حق بندگى نكند عّزت ندارد، و هر كس نسبت به وجود مقّدس خداوند و فرامني سعادت خبش آن كه در برابر 
  .حضرت او تواضع ننمايد بلندى و سرفرازى براى او نيست

  .فراهم آوردن موجبات ذّلت و خوارى، و باز كردن ميدان اهانت به انسان مؤمن حرام است

  :فرمايد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مى

  »2« .ْيَس ِلْلُمْؤِمِن اْن يُِذلَّ نـَْفَسهُ لَ 

  .سزاوار نيست، مؤمن زمينه خوارى براى خود فراهم كند

ميدان دادن به شهوات غلط، زمينه اجياد كردن براى حكومت هواى نفس، تكرار گناه، رها كردن خويش در دست افراد 
  ناباب، دورى از تقوا، ضعف اميان،

______________________________  
  .366: ؛ حتف العقول337، حديث 243/ 8: الكاىف -)1(

  .13908، حديث 11، باب 210/ 12: مستدرك الوسائل -)2(

  265: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

استقامت نياوردن در برابر حوادث، مهجورى از نور نبوت و واليت، مهه و مهه باعث ذّلت و خوارى و پسىت و سسىت 
  .نفس است

  :فرمايد على عليه السالم به فرزندش حضرت جمتىب عليه السالم مىامام 

ِعَوضًا، َو الَتُكْن َعْبَد َغْريَِك و َواْكرِْم نـَْفَسَك َعْن ُكلِّ َدنِيٍَّة َو اْن ساقـَْتَك اَىل الرَّغاِئِب، َفانََّك َلْن تـَْعتاَض ِمبا تـَْبُذُل ِمْن نـَْفِسَك 
  »1« .َقْد َجَعَلَك الّلُه ُحرّاً 

از هر نوع پسىت و زبوىن بپرهيز، هر چند آن ذّلت و پسىت وسيله رسيدنت به آرزوها باشد؛ زيرا در برابر پرداخت شرف 
  .نفس عوضى كه با آن برابر باشد به دست خنواهى آورد، و بنده ديگران مباش كه خداوند تو را آزاد آفريده است
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خصوص به افراد مؤمن، هيچ گونه منافاتى با عّزت نفس و كرامت تواضع مشروع و به عبارت ديگر احرتام به مردم، به 
  .انساىن ندارد

شود، و باعث رفعت و سربلندى و حمبوبيت  احرتام به مردم از آن جا كه دستور دين است، يك نوع عبادت حمسوب مى
  .انسان در ميان مردم است

ث متالشى شدن شخصيت انسان، و مرياث عذاب از طرىف بايد اين معنا را در نظر داشت كه صفت ناپسند تكّرب باع
  .اهلى در عامل آخرت است

كرب در برابر دستورهاى اهلى، و بزرگى نشان دادن ىب جهت در بني مردم حالىت ناپسند و از اخالق شيطان، و صفت 
  .كند بسيار بدى است كه انسان را مبغوض و منفور حضرت حق مى

  گذشتبايد   ىن مهى از خود به راه يار مى
 

  بايد گذشت كز دو عامل در رهش يك بار مى

  گر حقيقت عاشقى بر هر دو عامل پاى زن
 

  بايد گذشت جوئى از اغيار مى يار اگر مى

______________________________  
  .31نامه : ج البالغه -)1(

  

  266: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  باشدعجب عشق را راهيست نامهوار و اين
 

  بايد گذشت كزسر از اين راه نامهوار مى

  ها زير ديوار هوس خاك شد بس استخوان
 

  بايد گذشت با شتاب از پاى اين ديوار مى

  اندك و بسيار اين عامل مهه رنج است و غم
 

  بايد گذشت اندك اندك ز اندك و بسيار مى
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 از صراط صغريا  چيست داىن توشه عقىب
 

  بايد گذشت كرّار مى  با والى حيدر

  

  )صغري(

   كرب در آيات قرآن

خداوند بزرگ در قرآن جميد فرعون و كارگزاران حكومتش را به خاطر تكّرب در برابر حق به سخىت سرزنش كرده و مورد 
  :دهد عتاب قرار مى

  »1« »الَْينا اليـُْرِجُعونَ  َواْسَتْكبَـَر ُهَو َو ُجُنوُدهُ ِىف اْالْرِض ِبَغْريِ احلَْقِّ َوَظنُّوا انـَُّهمْ 

  .گردانند او و سپاهيانش به ناحق در زمني سركشى و تكّرب كردند، و پنداشتند كه آنان را به سوى ما بازمنى

يعاً    »2« »َوَمْن َيْستَـْنِكْف َعْن ِعباَدِتِه َو َيْسَتْكِربْ َفَسَيْحُشُرُهْم اَلْيِه مجَِ

به سوى خود گردآورى خواهد  ]  براى حسابرسى[كّرب ورزند، به زودى مهه آنان را و كساىن كه از بندگى او امتناع كنند و ت
  .كرد

______________________________  
  .39): 28(قصص  -)1(

  .172): 4(نساء  -)2(

  267: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

بـُُهْم    »1« »َعذاباً اليماً َو امَّا الَّذيَن اْستَـْنَكُفوا َو اْسَتْكبَـُروا فـَيـَُعذِّ

خنواهند . كند امتناع كردند و تكّرب ورزيدند، به عذاب دردناكى عذاب مى]  از اميان و عمل شايسته[و اما كساىن كه 
  .يافت

  »2« »َفاْسَتْكبَـُروا وَكانُوا قـَْوماً ُجمْرِِمنيَ 
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  .پس آنان تكّرب ورزيدند و آنان گروهى گنهكار بودند

   كرب در روايات

  :فرمايد صلى اهللا عليه و آله مىرسول خدا 

  »3« .اْكتُُبوا َعْبدى هذا ِىف اجلَّْبارينَ : يـَُقوَل الّلُه َعزََّوَجلَّ   اْجَتِنُبوا اْلِكبـَْر َفانَّ اْلَعْبَد الَيزاُل يـََتَكبـَُّر َحّىت 

رت حق به مالئكه امر رساند كه حض از تكرب چه در برابر حق، چه در برابر خلق بپرهيزيد كه تكرب كار را به جائى مى
  .فرمايد نام اين متكّرب را در گروه زورگويان ثبت كنيد مى

  :فرمايد امام على عليه السالم مى

َر َفانَُّه رَأُس الطُّْغياِن َو َمْعِصَيُة الرَّْمحنِ    »4« .اْحَذِر اْلِكبـْ

  .از كرب حذر كنيد كه سرآغاز طغيان و گناه و معصيت در برابر حضرت رمحن است

  :فرمايد نري مىو 

______________________________  
  .173): 4(نساء  -)1(

  .75): 10(يونس  -)2(

  .165/ 5: الكامل، عبداهللا بن عدى -)3(

  .10، حديث 300: ؛ سر االسرار ىف شرح حديث املعراج2651/ 3: ميزان احلكمة -)4(

  268: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .اْلِكبـْرُ  َشرُّ آفاِت اْلَعْقلِ 

  .بدترين آفات براى عقل، كرب است
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  :فرمايد و باز مى

نُوِب َو اْألَُم اْلُعُيوِب، َو ُهَو ِحْلَيُة اْبليسَ  َر َفانَُّه اْعَظُم الذُّ   »2« .ايّاَك َو اْلِكبـْ

  .ترين عيوب و لباس ابليس است از كرب دورى كنيد كه از بزرگرتين گناهان و پست

  :كند از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله روايت مى عبداللَّه بن مسعود

  »3« .الَيْدُخُل اْجلَنََّة َمْن كاَن ِىف قـَْلِبِه ِمْثقاُل َذرٍَّة ِمْن ِكْربٍ 

شت منى   .شود، كسى كه در دلش به وزن يك ذرّه كرب باشد وارد 

 عيسى گذاشت دنيا قارون اسري او شد
 

 آن بر فلك برآمد اين در زمني فرو شد

 حيات وصلت تا روزى كه گردد آب
 

 نقد حيات ما را بارى به جستجو شد

 با صوجلان عشقت ما را چه چاره باشد
 

 جائى كه چرخ گردون سرگشته مهچو گوشد

  ساقى ز درد دوشني جز درد سر چه گوهى
 

 ده كه عمر اهلى ضايع به گفتگو شد مى

  

  )اهلى شريازى(

______________________________  
  .849، حديث 65: ، غرر احلكم58، باب 29/ 12: مستدرك الوسائل -)1(

  .7124، حديث 309: ؛ غرر احلكم13422، ذيل حديث 58، باب 29/ 12: مستدرك الوسائل -)2(

  .203/ 1: ؛ جمموعة ورّام130، باب 194/ 70: حبار األنوار -)3(

  269: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج
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   عبادت ىب عجب - 7

  :دارد حضرت سّجاد عليه السالم به پيشگاه مقدس حضرت حق عرضه مى

  .مرا در برابر وجود مقّدست به بندگى وادار، و عبادمت را از آلوده شدن به عجب حفظ فرما

بندگى حق مايه عّزت و سرافرازى، و باعث رشد و كمال، و شكوفائى متام استعدادها، و شرف و كرامت دنيا و آخرت 
  .است

  .حق، عامل رساننده انسان به تقوا و پاكى، سالمت و امنّيت، اصالت و معرفت استبندگى 

بندگى . بندگى حق، موّرث به چنگ آوردن لقا و وصال حمبوب، و زمينه ساز حيات طيبه، و عافيت امروز و فرداست
شت و وسيله آمرزش گناهان و    .معاصى استحق، اجياد كننده امنّيت از عذاب جهنم و كليد هشت در 

بندگى حق، در حقيقت مهاهنگى منودن با متام موجودات خلقت و عناصر هسىت است؛ زيرا قرآن جميد متام موجودات را 
  :داند در مدار سجده و تذّلل و عبادت نسبت به حق مى

  »1« »اْن ُكلُّ َمْن ِىف السَّماواِت َو اْالْرِض اّال آِتى الرَّمحِن َعْبداً 

  .آيد رمحان مى]  خداى[به سوى ]  و مملوك[بنده ] ذاتاً [ا و زمني نيست مگر اين كه ه هيچ كس در آمسان

  .هاى شيطان است گرى بندگى حق وسيله آزادى از شهوات غلط، و جنات يافنت از بند ابليس و حيله

  .زمني ها و عبادت يعىن اطاعت و فرمانربى از اوامر حضرت سبحان، و خضوع و خشوع در برابر آفريننده آمسان

______________________________  
  .93): 19(مرمي  -)1(

  270: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

عبادت يعىن مملو بودن قلب از اميان، آراسته بودن نفس به اخالق حسنه و پرياسته بودن وجود از گناه، و اتصال به عمل 
  .صاحل
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  .خري و دورى از شرعبادت يعىن رعايت حقوق حق و حقوق خلق، و اجنام 

عبادت يعىن حتصيل علم و دانش، رسيدگى به يتيم، دستگريى از مسكني، جربان فقر فقري، و اداى حقوق ماىل جهت 
  .ترويج دين

  .ترين حقيقىت كه حضرت حق در قرآن جميد انبياى خود را به آن معرىف فرموده، عبادت است عاىل

  .ليايش را به آن ستوده، عبادت استرتين صفىت كه حضرت حمبوب در قرآن كرمي او 

  .برترين وصفى كه خداوند براى مالئكه در كتاب عظيمش آورده، عبادت است

  .عابد حمبوب خدا، و متكرب از عبادت مورد نفرت حق و انبياء و امامان است

  .عبادت باعث آبادى دنيا و به دست آوردن خري مطلق در عامل آخرت است

  .زندقه و فساد و موّرث تسّلط جّباران و زورگويان نسبت به مظلومان و مستضعفان استعبادت غري خدا كفر، شرك، 

   عبادت غري خدا از بيان قرآن

ايت ذّلت و خوارى و بيچارگى انسان است   .عبادت غري خدا 

ُِيُت اْن اْعُبَد الَّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن الّلِه ُقْل ال اتَِّبُع اْهواءَُكْم    »1« »َقْد َضَلْلُت اذاً َو ما انَا ِمَن اْلُمْهَتدينَ ُقْل اّىن 

ى شده من از پرستيدن كساىن كه مشا به جاى خدا مى: بگو   :بگو. ام پرستيد 

   ام كنم كه در آن صورت گمراه شده من از هواهاى نفساىن مشا پريوى منى

______________________________  
  .56): 6(انعام  -)1(

  271: ، ص8 فه سجاديه، جتفسري و شرح صحي

  .و از راه يافتگان خنواهم بود
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الّلَه الَّذى يـَتَـَوفّاُكْم َو اِمْرُت اْن ُقْل يا ايـَُّها النّاُس اْن ُكْنُتْم ِىف َشكٍّ ِمْن ديىن َفال اْعُبُد الَّذيَن تـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن الّلِه َولِكْن اْعُبُد 
  »1« »اُكْوَن ِمْن اْلُمْؤِمننيَ 

]  من در حّقانّيت دينم و بطالن آيني مشا هيچ ترديدى ندارم[دين من ترديد داريد ]  حّقانّيت[اگر مشا در ! اى مردم :بگو
اىي را كه مشا به جاى خدا مى ستاند، و من مأمورم   پرستم كه جان مهه مشا را مى پرستم، بلكه خداىي را مى پرستيد، منى من آ

  .كه از مؤمنان باشم

  »2« »تـَْعُبِد الشَّْيطاَن انَّ الشَّْيطاَن كاَن لِلرَّْمحِن َعِصّياً يا اَبِت ال 

  .شيطان را مپرست؛ زيرا شيطان مهواره نسبت به خدا نافرمان است! پدرم

  »3« »يا ايـَُّها الّناُس اْعُبُدوا َربَُّكُم الَّذى َخَلَقُكْم َو الَّذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ 

  .پروا پيشه شويد] با پرستيدن او[پروردگارتان را كه مشا و پيشينيان مشا را آفريده است، بپرستيد تا ! اى مردم

ى از عبادت غري رب، و  آيات قرآن در زمينه عبادت بسيار است، قسمىت از آيات امر به عبادت رب، و قسمىت 
هاى غري قابل جربان بندگى  ننده ضررها و خسارتاى بيان كننده سود دنياىي و آخرتى عبادت، و دسته ديگر روشن ك دسته

  .غري خدا است

  اهلى، به راسىت و درسىت، و بر اساس حق و حقيقت، و برمبناى شوق و ذوق، و

______________________________  
  .104): 10(يونس  -)1(

  .44): 19(مرمي  -)2(

  .21): 2(بقره  -)3(

  272: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

بر پايه عشق و حمبت، ما را در عبادت و بندگى خود تا حلظه خروج از دنيا مشغول كن، و از عبادت و بندگى، و 
  .هاى دروىن و بروىن بازدار اطاعت و پرستش بت
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  جانا نظرى كه دل فكارست
 

  خبشاى كه خسته نيك زاراست

  بشتاب كه جان بلب رسيدست
 

  درياب كنون كه وقت كار است

  كه ىب تو زندگاىنرحم آر  
 

  از مرگ برت هزار بار است

  ديريست كه بر در قبولست
 

  بيچاره دمل كه نيك خوار است

 نوميد چگونه باز گردد
 

  از درگهت آن كاميدوار است

  ناخورده دمل شراب وصلت
 

  از ُدردى هجر در مخار است

  مگذار بكام دمشن اى دوست
 

  بيچاره مرا كه دوستدار است

  رسواش مكن بكام دمشن
 

  كوخود ز رخ تو شرمسار است

 خرم دل آن كسى كه او را
 

  اندوه و غم تو غمگسار است

 ياديش از اين و آن نيايد
 

  آن را كه چو تو نگار يار است

 كار آن دارد كه بر در تو
 

  هر حلظه و هر دميش بار است

  ىن آن كه مهيشه چون عراقى
 

  خوار استبر خاك درت چو خاك 

  

  )فخرالدين عراقى(

   عبادت در روايات

  :كند امام صادق عليه السالم از حضرت حق روايت مى

ا ِىف اْآلِخَرةِ  نْيا َفانَُّكْم تـَتَـنَـعَُّموَن ِ   »1« .يا ِعباِدَى الصِّّديقَني تـَنـَعَُّموا ِبِعباَدتى ِىف الدُّ
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  متنّعم شويد كه در آخرت ازاى بندگان صديق من، در دنيا به عبادت و بندگيم 

______________________________  
  .2، حديث 83/ 2: ؛ الكاىف93، حديث 33، باب 155/ 8: حبار األنوار -)1(

  273: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ره نعمت   .مند شويد هاى جاويدم به مزد عبادتتان 

  :فرمايد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مى

ْنيا النَّاِس َمْن َعِشَق اْلِعباَدَة، َفعانـََقها َو اَحبَّها ِبَقْلِبِه، َو باَشَرها ِجبََسِدِه، َو تـََفرََّغ َهلا فـَُهَو اليُباِىل  اْفَضلُ   َعلى ما اْصَبَح ِمَن الدُّ
  »1« .َعلى ُعْسٍر اْم َعلى ُيْسرٍ 

، و با قلبش نسبت به آن مهر بورزد، و برترين مردم كسى است كه عاشق بندگى حق باشد، پس آن را در آغوش كشد
جسم و جسدش را مركب آن منايد، و خود را براى آن از مهه چيز خاىل منايد، عبادت كننده واقعى نبايد نسبت به دنيا 

  .باكى داشته باشد كه با سخىت با آن روبروست يا به آساىن

  :فرمايد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مى

  »2« .الّلِه َوِعباَدتِِه قـَْبَل اْن يـَْنزَِل ِبُكْم ِمَن اْلَبالِء ما َيْشَغُلُكْم َعِن اْلِعباَدةِ  تـََفرَُّغوا ِلطاَعةِ 

  .خود را براى طاعت و عبادت اهلى، از هر چيزى فارغ مناييد، قبل از اين كه بالى بازدارنده از عبادت بر مشا فرود آيد

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرموده است

خود را براى بندگى من از مهه چيز فارغ كن كه از پى عبادت دلت را ىب نياز كنم و ! اى فرزند آدم: فرمايد وردگارتان مىپر 
  .دستت را از رزق خود پر منامي

   از من دورى مكن كه قلبت را پر از فقر كنم، و آن چنان به! اى فرزند آدم

______________________________  
  .3، حديث 83/ 2: ؛ الكاىف10، حديث 55، باب 253/ 67: رحبار األنوا -)1(
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  .120/ 2: جمموعة ورّام -)2(

  274: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .گرفتارى دچارت سازم كه از عبادمت دورمباىن

   برترين عبادت در كالم امام على عليه السالم

  :فرمايد امام على عليه السالم در فرازهائى ملكوتى مى

  »2« .اْفَضُل اْلِعباَدِة اْلِعفافُ 

  .برترين عبادت خود نگاه داشنت از گناه است

  »3« .اْفَضُل اْلِعباَدِة الزَّهاَدةُ 

  .پسندد برترين عبادت ىب رغبىت به هر چيزى است كه خدا منى

  »4« .اْفَضُل اْلِعباَدِة اْلِفْكرُ 

  .برترين عبادت انديشه در هسىت است

  »5« .َغَلَبُة اْلعاَدةِ  اْفَضُل اْلِعباَدةِ 

  .برترين عبادت غالب شدن بر عادت است

  »6« .ما تـََقرََّب ُمتَـَقرٌِّب ِمبِْثِل ِعباَدِة الّلهِ 

  .اى به خدا، به مانند عبادت به حضرت حق نزديك نشده است نزديك شونده

   عجب در عبادت در روايات

   ز حضرت حق، عرضهامام سّجاد عليه السالم پس از درخواست بندگى و عبادت ا
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______________________________  
  .191، حديث 19، باب 83/ 1: ؛ وسائل الشيعة1، حديث 83/ 2: الكاىف -)1(

  .5592، حديث 3، باب 171/ 5: ؛ مستدرك الوسائل3، حديث 80/ 2: الكاىف -)2(

  .1802/ 3: ؛ ميزان احلكمة113: عيون احلكم و املواعظ -)3(

  .532، حديث 56: غرر احلكم -)4(

  .3947، حديث 199: غرر احلكم -)5(

  .3942، حديث 199: غرر احلكم -)6(

  275: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .عنايىت كن كه عبادت من با آلودگى عجب و خودپسندى فاسد نشود: دارد مى

  :فرمايد حمدث قمى در كتاب سفينة البحار در ماّده عجب مى

، َوهذا ُهَو اْلِعباَدِة اْسِتْعظاُم اْلَعَمِل الّصاِلِح َو اْسِتْكبارُُه، َو اْن يـََرى اْلُمْعَجُب نـَْفَسُه خارِجاً َعْن َحدِّ التـَّْقصريِ اْلُعْجُب ِىف 
  »1« .اْلُعْجُب اْلُمْفِسُد لِْلِعباَدةِ 

گمان كند عبادتش تام   عجب در عبادت به اين است كه شخص عابد، بندگى و طاعت خود را بسيار بزرگ بشمارد، و
  !كند و متام و كامل است، و كمبودى در بندگى او وجود ندارد، اين مهان حالىت است كه عبادت را فاسد مى

  :فرمايد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مى

  »2« .ُشحٌّ ُمطاٌع، َوَهوًى ُمتََّبٌع، َواْعجاُب اْلَمْرِء ِبنَـْفِسهِ : َثالٌث ُمْهِلكاتٌ 

اين كه شخص به اعمال خود . كت سه چيز است، خبلى كه از آن اطاعت شود، هواى نفسى كه پريوى گرددهاى هال  مايه
  .با ديده غرور و اعجاب بنگرد
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گويد از حضرت رضا عليه السالم درباره عجىب كه باعث فاسد شدن عمل است پرسيدم، حضرت  على بن سهيل مى
  :فرمود

آدمى در نظرش نيكو جلوه كند، و آن را خوب پندارد و نسبت به آن عجب را درجاتى است، يكى آن كه عمل زشت 
مغرور گردد، و ديگر اين كه اهل اميان به عبادت خود دچار خودپسندى و عجب گردند كه با عبادتشان بر خداى مّنت 

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى »3« اش مّنت دارد؟ آورند، در حاىل كه خداوند بر بنده

______________________________  
  .، با كمى اختالف152/ 6: سفينة البحار -)1(

  .245، حديث 23، باب 102/ 1: ؛ وسائل الشيعة37، حديث 117، باب 321/ 69: حبار األنوار -)2(

  .238، حديث 23، باب 100/ 1: ؛ وسائل الشيعة3، حديث 313/ 2: الكاىف -)3(

  276: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ِلِه فـََقْد َضلَّ َعْن َمنـَْهِج الرُّشِد َو اْلَعَجُب ُكلُّ اْلَعَجِب ِممَّْن يـُْعَجُب ِبَعَمِلِه َو ُهَو الَيْدِرى ِمبا ُخيَْتُم َلُه، َفَمْن اْعِجَب ِبنَـْفِسِه َو ِفعْ 
  »1« .ادَّعى ما لَْيَس َلهُ 

شوند، با اين كه خرب ندارند پايان  چار غرور مىورزند و د عجب است متام عجب، از كساىن كه به عمل خود اعجاب مى
كارشان چگونه است؟ كسى كه به خود و عملش مغرور شود از صراط مستقيم هدايت خارج شده و چيزى را ادعا كرده  

  .كه ندارد

  :فرمايد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مى

  »2« .لَْيَس َعْبٌد يـُْعَجُب ِباحلََْسناِت إّال َهَلكَ 

  .نيست كه به حسناتش دچار عجب شود، مگر اين كه به هالكت برسداى  بنده

   اجنام خري بدون مّنت - 8

  :دارد امام سّجاد عليه السالم به حضرت حق عرضه مى
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اهلى خري و نيكى را براى متام مردم به دست من جارى ساز، و مرا از مّنت گذاردن به مردم در مسئله خري كه باعث «
  .»ناهت امان دهباطل شدن عمل است در پ

خري حقيقىت است كه براى انسان . شود كه مهاهنگ با دستور خدا و به قصد قربت اجنام گريد خري به آن عملى گفته مى
  .موجب ثواب آخرتى، و نسبت به ديگران كليد حّل مشكالت است

انسان، و وسعت روح و نظر آدمى، ها، دليل بر نوع دوسىت  اجنام كار خري به خاطر خدا براى جنات دادن مردم از سخىت
  .و عالمت پاكى باطن و كرامت و شرافت نفس است

______________________________  
  .204، حديث 21، باب 139/ 1: ؛ مستدرك الوسائل34، حديث 117، باب 320/ 69: حبار األنوار -)1(

  .37، ذيل حديث 117، باب 321/ 69: حبار األنوار -)2(

  277: ، ص8 صحيفه سجاديه، جتفسري و شرح 

اجنام عمل خري در حقيقت، بندگى خدا و اطاعت از او، و اقتداى به انبياى اهلى و امامان معصوم، و پريوى از روش 
  .اولياى اهلى است

ى از منكر، پرداخت مخس و زكات، نوشنت كتاب مفيد، ساخنت مسجد، آب  هدايت مردم به حق، امر به معروف، 
مدرسه، دانشگاه، رسيدگى به يتيم، فقري، مسكني، مستضعف، خانه سازى براى ىب خانه، ساخنت راه، انبار، محام، 

هاى ناتوان، شوهردادن دخرتان مانده، زن دادن پسران، تشييع جنازه، عيادت مريض، امانت  متكّفل شدن خمارج خانواده
گردد، نزد  گريد و به نّيت خالص پيچيده مى ىمهه و مهه كار خري است كه وقىت اجنام م... دارى، وفاى به عهد، و 
شت عنرب سرشت به انسان باز مى حضرت حق حمفوظ مى   .گردد ماند، و در قيامت به صورت رضوان اهلى و 

   اعمال خري در آيات و روايات

  :كنند آيات قرآن و روايات و اخبار اشاره بر خري و نيكى مى

  »1« »ِمْن َخْريٍ ُحمَْضراً  يـَْوَم جتَُِد ُكلُّ نـَْفٍس ما َعِمَلتْ 

  .يابد روزى كه هر كس آنچه را از كار نيك اجنام داده و آنچه را از كار زشت مرتكب شده حاضر شده مى
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  :فرمايد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مى

ا اْطُلُبوا اْخلَيـَْر َدْهرَُكْم، َو اْهَربُوا ِمَن النّاَر َجْهَد ُكْم َفانَّ اْجلَنََّة اليَنامُ    »2« .طاِلُبها، َوانَّ الّناَر اليَناُم هاِرُ

   متام روزگاِر خود را به دنبال خري باشيد، با كوشش خود در راه خدا از جهنم

______________________________  
  .30): 3(آل عمران  -)1(

  .200/ 19: ؛ املعجم الكبري43597، حديث 931/ 15: كنز العمال  -)2(

  278: ، ص8 سجاديه، جتفسري و شرح صحيفه 

شت خواب ندارد، و گريزنده از آتش نيز به خواب منى   .رود بگريزيد، به حقيقت كه طالب 

  :فرمايد امام على عليه السالم مى

  »1« .ِفْعُل اخلَْْريِ َذخريٌة باِقَيٌة، َوَمثََرٌة زاِكَيةٌ 

  .اجنام خري، گنج ماندىن، و ميوه رشد كننده است

  :رمايدف و نيز آن حضرت مى

ا ِمْنُكمْ    »2« .َعَلْيُكْم ِباْعماِل اخلَْْريِ فـََتباَدُروها، َوالَيُكْن َغيـْرُُكْم اَحقَّ ِ

  .بر مشا باد به اعمال خري، پس براى اجنام آن بشتابيد كه ديگران نسبت به اجنام آن سزاوارتر از مشا نيستند

  :فرمايد امري املؤمنني عليه السالم مى

  »3« .اخلَْْريِ قـَْبَل اْن َتْشَتِغُلوا َعْنُه ِبَغْريِهِ  باِدُروا ِبَعَملِ 

  .به اجنام خري بشتابيد، قبل از اين كه وقت مشا به كارديگرى مشغول شود

  :كند امام صادق عليه السالم از حضرت باقر عليه السالم روايت مى
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  »4« .ما َحيُْدثُ   اذا َمهَْمَت ِخبَْريٍ َفباِدْر فَانََّك الَتْدرى

  .داىن كه در آينده چه رخ خواهد داد به كار خريى مهت گماردى، در اجنام آن بشتاب؛ زيرا منى چون

ره اهلى و آخرتى آن خريى كه به دست انسان اجنام مى    گريد، اگر خبواهد از 

______________________________  
  .838/ 1: ؛ ميزان احلكمة357: عيون احلكم و املواعظ -)1(

  .1879، حديث 105: احلكمغرر  -)2(

  .9283، حديث 12، باب 261/ 7: ؛ وسائل الشيعة15، ذيل حديث 66، باب 215/ 68: حبار األنوار -)3(

  .274، حديث 27، باب 111/ 1: ؛ وسائل الشيعة3، حديث 142/ 2: الكاىف -)4(

  279: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ام گريد، خري با مّنت به حكم قرآن جميد باطل است و هيچ گونه سود آخرتى بر آن مند شود بايد بدون مّنت گذارى اجن ره
  .مرتتب نيست

  »1« » يا ايـَُّها الَّذيَن آَمُنوا التـُْبِطُلوا َصَدقاِتُكْم بِاْلَمنِّ َو اْالذى

  .هايتان را با منت و آزار باطل نكنيد صدقه! اى اهل اميان

  :فرمايد گريد كرامت و آقائى و حيثيت مسلمان رعايت شود، قرآن مى اجنام مىواجب است در خريى كه نسبت به مردم 

  »2« »قـَْوٌل َمْعُروٌف َو َمْغِفَرٌة َخيـٌْر ِمْن َصَدَقٍة يـَْتبَـُعها اذىً 

يدستان[گفتارى پسنديده  رت از خبششى است كه ]  ى كرميانه نسبت به خشم و بد زباىن مستمندان[و عفو ]  در برابر 
  .ش آزارى باشددنبال

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى
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  »3« .اْلَمنُّ يـَْهِدُم الصَّنيَعةُ 

ره آخرتى آن را فنا مى منّت گذارى كار خري انسان را نابود مى   .سازد كند و 

چه اين  كند،  شود كه مّنت و اذيت، در باطل كردن عمل خري، مستقيم و غري مستقيمش فرق منى از قرآن جميد استفاده مى
كه انسان به شخصى كه كمك كرده رو در رو مّنت گذارد، چه اين كه عمل خريش را بر ديگران بازگو كند كه غري 
  .مستقيم افراد حمرتم در معرض مّنت و اذيت قرار گريند، اين هر دو نابود كننده عمل، و باطل كننده كار خري است

  :فرمايد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مى

______________________________  
  .264): 2(بقره  -)1(

  .263): 2(بقره  -)2(

  .1760، حديث 71/ 2: ؛ من الحيضره الفقيه2، حديث 22/ 4: الكاىف -)3(

  280: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .اْبَطَل َصَدقـََتهُ اىل ُمْؤِمٍن َمْعُروفاً ُمثَّ آذاُه ِباْلَكالِم اْو َمنَّ َعَلْيِه فـََقْد   َمْن اْسدى

كسى كه به مؤمىن چيزى عطا كند، سپس وى را با زبانش بيازارد، يا بر وى مّنت بگذارد، بدون شك كار خريش را باطل 
  .و نابود ساخته است

  :و نيز آن حضرت فرمود

  »2« .ِوْزرَُه، َو َملْ َيْشُكْر َلُه َسْعَيهُ  َمِن اْصَطَنَع اىل اخِيِه َمْعُروفاً فَاْمَنتَّ ِبِه اْحَبَط الّلُه َعَمَلُه، َوثـَبَّتَ 

آن كه به برادر ديىن خود خدمىت كند، آنگاه بر وى مّنت گذارد حضرت حق عملش را حمو و نابود منايد، و بار سنگني آن 
ره   .اى نربد عمل بر دوشش جبا ماند، و از عمل خريش 

  دنيا زكف گذار چو دعوّى دين كىن
 

  كه تا صرف اين كىن  آن قدر از آن خبواه



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

 

 گر ديو نفس را چو سليمان كىن اسري
 

  ملك مراد را مهه زير نگني كىن

  اى مرغ قدس دام تعلق زپا گسل
 

  تا خود هم آشيانه روح االمني كىن

  ها كه هست بظاهر به هم شبيه بس دانه
 

  هان تا خزف متيز ز دّرمثني كىن

  مهرجهان مگري به دل كني حميل دون
 

  نگذاردت كه ياد جهان آفرين كىن

  

وش باش كه دارد بسى قصور  زاهد 
 

  آن طاعىت كه در طلب حور عني كىن

 سر منزل وصال گرت باشد آرزو
 

  بايد كه خويش پريو اهل يقني كىن

  دنيا و آخرت به مكافات برخورى
 

ان در زمني كىن   هشدار تا چه دانه 

 هنوزعمرت صغري صرف هوا گشته و 
 

  دارى به دل هوس كه چنني و چنان كىن

  

  )صغري(

______________________________  
، حديث 34، باب 233/ 7: ؛ مستدرك الوسائل12485، حديث 37، باب 454/ 9: وسائل الشيعة -)1(

8121.  

  .431: ؛ األماىل، شيخ صدوق4، حديث 15، باب 141/ 93: حبار األنوار -)2(

  281: ، ص8 صحيفه سجاديه، جتفسري و شرح 

   معاىل اخالق - 9
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هاىي كه انبياى اهلى براى حتقق آن در باطن  آنچه در دعاى مكارم االخالق آمده عبارت از معاىل اخالق است، واقعيت
  .انسان جهت تأمني خري دنيا و آخرتش مبعوث به رسالت شدند، و حقايقى كه مورد عشق و عالقه حضرت حق است

  :لى اهللا عليه و آله فرمودرسول الّله ص

ا بُِعْثُت ِالَمتَِّم َمكارَِم اْالْخالقِ    »1« .امنَّ

  .من مبعوث شدم تا مكارم اخالق را تكميل كنم

  »2« .انَّ الّلَه حيُِبُّ َمعاِىلَ اْالْخالِق، َوَيْكَرُه َسْفساَفها

  .ه استهاى اخالق، و بيزار و متنفر از خلقيّات پست و فروماي خداوند عاشق فضيلت

   مكارم و معاىل اخالق در روايات

  :فرمايد امام على عليه السالم مى

ا َتَضُع الشَّريَف َوتـَْهِدمُ  َّ ا رِفْـَعٌة، َوايّاُكْم َواْالْخالَق الدَّنِيََّة َفا َّ   »3« .اْلَمْجدَ  َعَلْيُكْم ِمبَكارِِم اْالْخالِق َفا

است، و حذر كنيد از خلقيّات پست كه شريف را سرشكسته و جمد و بر مشا باد به مكارم اخالق كه رفعت و سربلندى 
  .منايد بزرگوارى را منهدم مى

  :فرمايد و نيز آن حضرت مى

______________________________  
، حديث 6، باب 187/ 11: ؛ مستدرك الوسائل17، ذيل حديث 92، باب 282/ 68: حبار األنوار -)1(

12701.  

  .117، حديث 67/ 1: ؛ عواىل الآلىل22020، ذيل حديث 25، باب 73/ 17: وسائل الشيعة -)2(

  .215: ؛ حتف العقول89، حديث 16، باب 53/ 75: حبار األنوار -)3(

  282: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج
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  »1« .اذا َرِغْبَت ِىف اْلَمكارِِم َفاْجَتِنِب اْلَمحارِمَ 

  .ى بپرهيزچون رغبت در مكارم منودى از حمرمات اهل

يقني، صرب، شكر، حلم، حسن خلق، : فرمايد حضرت صادق عليه السالم در روايىت مكارم اخالق را اينچنني بيان مى
  :فرمايد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله در روايىت مى »2« .سخاوت، غريت، شجاعت، مرّوت

َا، َو انَّ ِمْن َمكارِِم اْألْخالِق اْن يـَْعُفَو الرَُّجُل َعمَّْن َظَلَمُه، َو يـُْعِطَى َمْن َعَلْيُكْم ِمبَكارِِم اْالْخالِق، فَانَّ الّلَه َعزََّوَجلَّ بَـ  َعَثِىن ِ
  »3« .َحَرَمُه، َو َيِصَل َمْن َقَطَعُه، َو اْن يـَُعوَد َمْن اليـَُعوُدهُ 

ت كه از كسى كه به تو بدى كرده ام، از مجله مكارم اخالق اين اس بر مشا باد به مكارم اخالق كه من مبعوث به آن شده
درگذرى، و به كسى كه تو را منع كرده ببخشى، و با آن كه با تو قطع كرده رابطه برقرار كىن، و به ديدن كسى كه به 

  .ديدنت نيامده بروى

   مكارم اخالق در كالم امام على عليه السالم

  :فرمايد امام على عليه السالم مى

  »4« .َخيـُْر اْلَمكارِِم اْإليثارُ 

  .رتين مكارم، ديگران را بر خود مقدم داشنت است

حارِمِ 
َ
  »5« .ِمْن اْحَسِن اْلَمكارِِم َجتَنُُّب امل

______________________________  
  .7317، حديث 317: غرر احلكم -)1(

  .20227، حديث 4، باب 180/ 15: ؛ وسائل الشيعة4901، حديث 554/ 3: من الحيضره الفقيه -)2(

  .477: ؛ األماىل، شيخ طوسى24، حديث 38، باب 375/ 66: حبار األنوار -)3(

  .8470، حديث 376: غرر احلكم -)4(
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  .7335، حديث 318: غرر احلكم -)5(

  283: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

رتين مكارم اجتناب از حرام است   .از 

  »1« .ِمْن اْحَسِن اْلَمكارِِم َبثُّ اْلَمْعُروفِ 

  .هاست از نيكوترين مكارم پخش خوىب

  »2« .اْحَسُن اْلَمكارِِم اْجلُودُ 

  .رتين مكارم خبشش است

  »3« .اْحَسُن اْلَمكارِِم َعْفُو اْلُمْقَتِدِر، َو ُجوُد اْلُمْفَتِقرِ 

  .نيكوترين مكارم گذشت قدرت دار و خبشش تنگدست است

  »4« .اْلَعْفُو تاُج اْلَمكارِمِ 

  .مكارم است گذشت از مردم تاج

  »5« .ُحْسُن اخلُْلِق َيزيُد ىف الرِّْزقِ 

  .كند اخالق خوب روزى را زياد مى

   دورى از فخر و ناز بر مردم -10

كند به ديگران فخر فروشى كند، و در برابر  ها خودپسندى و خود بزرگ بيىن است كه انسان را جمبور مى يكى از زشىت
  .مردم تكرب ورزد

توّجهى به اين معناست كه انسان عبدى ضعيف و ذليل و  د، غفلت از خدا و قيامت، و ىبسرچشمه اين خوى ناپسن
   مسكني و حقري و مستكني است كه
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______________________________  
  .7334، حديث 318: غرر احلكم -)1(

  .8454، حديث 375: غرر احلكم -)2(

  .5039، حديث 246: غرر احلكم -)3(

  .5001حديث ، 245: غرر احلكم -)4(

  .، الفصل األول221: ؛ مشكاة االنوار9947، ذيل حديث 87، باب 445/ 8: مستدرك الوسائل -)5(

  284: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :حضرت على عليه السالم فرمود

  »1« .َو انَا َعْبُدَك الضَّعيُف الذَّليُل احلَْقُري اْلِمْسكُني اْلُمْسَتكنيُ 

  .گري و درمانده توام بنده ناتوان، خوار و كوچك، زمنيو حال آن كه من 

عامل، ثرومتند، مقام دار، شريف، مشهور، مهه و مهه . دهد اسالم عزيز به احدى اجازه ناز و فخر فروشى را به مردم منى
  .مأمور به تواضع و فروتىن نسبت به متام مردمند

  .ازكننده به مردم را دوست نداردكند كه حضرت حق متكرب فخرفروش و ن قرآن جميد اعالم مى

  »2« »انَّ الّلَه الحيُِبُّ ُكلَّ ُخمْتاٍل َفُخورٍ 

  .مهانا خدا هيچ خودپسند فخرفروش را دوست ندارد

انسان هر حسن و خوىب در ظاهر و باطن دارد از خدا است، انسان مستقًال از خود چيزى ندارد، و در وجود جز فقر 
گريد، پس جائى براى   اده وقىت خبواهد از انسان بگريد، در يك چشم به هم زدن مىحمض چيزى نيست، آنچه را خدا د

  .ماند كرب و فخر براى هيچ انساىن منى

   فخر فروشى در روايات
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  :فرمايد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مى

  »3« .َو اليـَْبِغَى اَحٌد َعلى اَحدٍ اليـَْفَخَر اَحٌد َعلى اَحٍد،   اَىلَّ اْن َتواَضُعوا َحّىت   انَّ الّلَه َتعاَىل اْوحى

______________________________  
  .، دعاى كميل847: مصباح املتهّجد -)1(

  .18): 31(لقمان  -)2(

  .365/ 17: ؛ املعجم الكبري160/ 8: صحيح مسلم -)3(

  285: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

متواضع و فروتن باشيد، تا كسى را بر كسى فخر و مباهات و ناز و كرب خداوند متعال به من وحى كرد كه نسبت به هم 
  .نباشد، و كسى بر كسى ستم ننمايد

  :امري املؤمنني عليه السالم فرمود

  »1« .َخْوُف اْلَفْقِر، َو طََلُب اْلَفْخرِ : اْهَلَك الّناَس اثْنانِ 

يدسىت كه عامل حرص و : دو برنامه مردم را نابود ساخت   .طمع شد، و ديگر فخر فروشى به مردمترس از 

  :ونيز آن حضرت فرمود

  »2« .الُمحَْق اْعَظُم ِمَن اْلَفْخرِ 

  .تر از فخر فروشى نيست محاقىت بزرگ

  :فرمايد امام عارفان على عليه السالم مى

َفهُ ما ِالْبِن آَدَم َو اْلَفْخِر، اوَّلُُه نُْطَفٌة، َوآِخرُُه جيَفٌة، اليـَْرُزُق نـَْفَسُه، َوال   »3« .َيْدَفُع َحتـْ
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بيچاره فرزند آدم را چه رسد به فخر فروشى، موجودى كه اولش نطفه و آخرش مردار گنديده است، قدرت بر روزى دادن 
  !باشد به خود را ندارد، و قدرت دفع مرگ را از خويش دارا منى

  آدمى را زشرف تاج كرامت به سرامت
 

حيف و صد حيف كه بيچاره ز خود ىب خرب 
  است

______________________________  
  .13602، حديث 75، باب 91/ 12: ؛ مستدرك الوسائل34، حديث 94، باب 39/ 69: حبار األنوار -)1(

  .7185، حديث 311: غرر احلكم -)2(

  .7184، حديث 311: ؛ غرر احلكم454حكمت : ج البالغه -)3(

  

  286 :، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

 بنگر انسان و مقامش كه بود حمرم راز
 

  خلوتى را كه فلك حلقه بريون در است

  اى در بر دوست هست انسان به مثل آينه
 

  او به خود ناظر از اين آينه پاتابه سر است

  خار و گل هر دو ز يك شاخ برآيند وىل
 

  اين يكى مرهم جان و ان دگرى نيشرت است

  و معىن دريابره به خلوتگه وحدت بر 
 

  بگذر از عامل صورت كه نزاع صور است

 هر بد و نيك به نسبت بود البته صغري
 

  باشد از حبر وجود آنچه خزف يا گهر است
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  )صغري(

  287: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

َدَرَجًة ِإالَّ َحَطْطَتِين ِعْنَد نـَْفِسي ِمثْـَلَها َو َال ُحتِْدْث ِيل ِعزّاً َظاِهراً ِإالَّ اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو َال تـَْرفـَْعِين ِيف النَّاِس [
  ]َأْحَدْثَت ِيل ِذلًَّة بَاِطَنًة ِعْنَد نـَْفِسي ِبَقَدرَِها

زد خودم اى نزد مردم بلند مكن، مگر آن كه به مهان اندازه ن بر حممد و آلش درود فرست، و مرا درجه و مرتبه! خدايا
  .پست گرداىن، و عّزت آشكارى برامي اجياد مكن، مگر آن كه به مهان اندازه، خوارى باطىن برامي اجياد كىن

   درجه و رفعت انسان

اى بايستد، چرا كه ماندن به معناى پويا نبودن و ايستادن از  انسان هيچ گاه نبايد در راه مقامات معنوى در مرتبه ويژه
اى است كه براى وصول به  او بسان آب رودخانه. پوينده راه حق سودمند و كارگشا نيست و اين براى. حركت است

شود و به جلنزارى پر از  درياى حقيقت، پيوسته بايد در تالش باشد و اگر از حركت باز مباند، دچار فساد و آلودگى مى
  .گردد شهوات تبديل مى

خواهد و اگر او در سري  ايت مى يش را به اندازه مطلق و ىبآدمى به طور فطرى مقامات و كماالت معنوى و مادى خو 
معنوى به سوى كمال مطلق سسىت و كندى كند و در جهت خالف فطرت برود، در واقع به نداى فطرت، پاسخ مناسب 

ره دد و اين گر  شود و به اندك راضى مى گريى نكرده است و دچار يأس و نااميدى مى نداده و از مهه استعداد و تواناييش 
  .چيزى جز درماندگى و ستم به نفس نيست

  288: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :فرمايد امام على عليه السالم درباره اخالق حكومت دارى حاكمان مى

 .الدَِّىنُّ تـُْبِطرُُه َمنـْزََلٌة َكالَكالِء الَِّذى ُحيَرُِّكُه َمرُّ النَِّسيمالتـَُزْعزُِعُه الرِّياُح َو   ُذوالشََّرِف التـُْبِطرُُه َمْنزَِلةٌ ناَهلَا َو ِإْن َعُظَمْت َكاْجلََبِل الَّذى
»1«  
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آورد،  شود؛ مانند كوهى كه هيچ بادى آن را به لرزه در منى منش به هر مقامى، هر چند بزرگ برسد سرمست منى آدم بزرگ
د، مهانند بوته علفى كه وزش نسيمى آن را شو  اما آدم فرومايه با دست يافنت به كمرتين ارزشى افسار گسيخته مى

  .جنباند مى

افزايد و به  يعىن هر كه حكمت آموخته؛ خود را بزرگ ساخته است و چنگ زدن به گنجينه فضيلت، به كمال بزرگى مى
  .كند هاى گران بزرگوارى بر روح بزرگ سنگيىن منى رساند؛ بنابراين هجمه مشكالت و هزينه يقني و باور مى

فايده و ! پروردگارا: پايه در حديث معراج آمده است كه پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله به حمضر رّب، عرض كردبر اين 
  :مرياث روزه چيست؟ خداوند فرمود

آورد و هر گاه بنده به يقني رسد؛ ديگر برايش  روزه؛ حكمت را به ارث گذارد و حكمت؛ معرفت را و معرفت يقني مى
هاى مقامى بني بندگان كه  از مجله تقسيم »2« .ونه شب و روز خود را به سخىت يا آساىن بگذراندامهيىت ندارد كه چگ

رسند؛ زيرا جماهده نفس بسيار  البته مشار كمى از اهل اميان به مقام يقني مى. برتر از اميان و تقوا باشد، مهني يقني است
  .اى باالتر رسيده هاى بلندى برداشته شود تا به درجه خواهد و بايد قدم مى

هاى كمال اميان و تقوا برسد، سپس براى مراتب تقوا   هاى اسالم تالش كند تا به مرتبه به هر حال؛ انسان بايد براى مرتبه
  كوشش كند و اگر از مّتقني است بايد

______________________________  
  .7819، حديث 342: غرر احلكم -)1(

  .203/ 1: ؛ ارشاد القلوب، ديلمى6، حديث 2، باب 27/ 74: حبار األنوار -)2(

  289: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

بعد با يارى خداوند به عني اليقني و مرتبه باالتر حق . بكوشد تا به علم اليقني كه مرتبه اّول معرفت شهودى است، برسد
  :فرمايد مينه مىاليقني كه برترين يقني نزد خداوند است، توفيق يابد كه خداوند در اين ز 

  »1« »يَْأتَِيَك اْلَيِقنيُ   َو اْعُبْد َربََّك َحىتَّ 

  .و پروردگارت را تا هنگامى كه تو را مرگ بيايد، بندگى كن
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تا به درجات باالتر از حد يقني برسد؛ مهيشه مورد . ها پايان راه نيست، بلكه آغاز سري آمساىن است ايت اين مرتبه
  .اى دارد اى كه مهواره براى او تازگى و شاداىب ويژه ونهخطاب آيه شريفه است به گ

. حس منوده بود ها رسيده بودند به طورى كه حق اليقني حال ظاهرشان را پژمرده و ىب حارثة بن مالك و مهّام به اين مرتبه
هاى  اره و رياضتشود، بلكه با مبارزه شديد با نفس امّ  اين مقامات تنها با داشنت دانش روز و كوشش طبيعى پيدا منى

  .آيد شرعى به دست مى

آورد و  تواند خود را كنرتل كند و اندوه و كمبود ناله او را درمى كسى كه پس از هشتاد سال زندگى با كمرتين رجنش منى
خواهد به فرمايش امام سّجاد  خواهد به يقني و مقام رضا و فناى حق برسد و چگونه مى گريد؛ چگونه مى قلبش را فرا مى

  :ليه السالم عمل منايد كه فرمودع

  »2« .الرَِّضا ِمبَْكُروِه اْلَقضاِء َأْرَفُع َدَرجاِت اْلَيِقنيِ 

  .كسى كه به تقديرهاى ناخوشايند اهلى رضايت دارد، به باالترين درجه باور و يقني رسيده است

  اند بايد كارى كرد و خود را از دل مردگى و افسردگى جنات داد پس تا مهلت داده

______________________________  
  .99): 15(حجر  -)1(

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

  290: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .هاى وارد را با صرب و اراده حمكم و باور خوب از خويشنت دور ساخت و غم

  :فرمايد الم به فرزندش حسن عليه السالم است كه مىاز بيانات نوراىن امام اّول على عليه الس

  »1« .اْحِى قـَْلَبَك ِباْلَمْوِعَظِة َو اِمْتُه بِالزَّهاَدِة َو قـَوِِّه بِاْلَيِقِني َو نـَوِّْرُه بِاحلِْْكَمةِ 

  .منارغبىت به دنيا مبريان و با نريوى يقني قوى كن و با حكمت نوراىن  دلت را با اندرز زنده كن و با ىب
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فته در وجود انسان اشاره  در اين فراز امام سّجاد عليه السالم از زاويه ديگر به گرفتارى هاى دروىن و موانع باطىن 
پس بايد با بينش اعتداىل . شود صفات ديگرى در ضمري انسان ظاهر مى فرمايد كه يكى پس از ديگرى با برطرف شدن مى

ا كوشيد در پرده   .بردارى از آ

  :فرمايد هاى سازنده خويش به ابوذر مى عزيز اسالم صلى اهللا عليه و آله در سفارشپيامرب 

  »2« .َغْريِ َمنـَْقَصٍة َو اَذلَّ نـَْفَسهُ ِىف َغْريِ َمْسَكَنةٍ   ىف  ِلَمْن َتواَضَع لِلَِّه َتعاىل  ُطوىب! يا أَباَذرٍ 

ن فروتىن كند و نفس خود را بدون سخىت خوار  خوشا به حال كسى كه براى خداى بلند مرتبه، بدون نقصا! اى ابوذر
  .كند

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  »3« .اْفَضُل الّناِس َمْن َتواَضَع َعْن رِفْـَعةٍ 

  .برترين مردم كسى است كه از موضع بزرگى و سربلندى نسبت به مهگان تواضع و فروتىن كند

  طلبد، يه السالم از حضرت حق مىتوازن و تعادل ظاهرى و باطىن كه حضرت سّجاد عل

______________________________  
  .31نامه : ج البالغه -)1(

  .66/ 2: ؛ جمموعة ورّام3، حديث 4، باب 92/ 74: حبار األنوار -)2(

  .15، حديث 337: أعالم الدين -)3(

  291: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .آخرت، و موجب رسيدن فيض اهلى به انسان استعامل سعادت و كشاننده خري دنيا و 

  .آيد ماند، و نسبت به خلق عاشقانه در مقام خدمت و يارى برمى با اين توازن، انسان نسبت به حق پايدار و ثابت مى
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شود، و هر گونه خريى از دست او  با اين توازن است كه كرامت و شخصّيت انسان مهچون گل در گلستان شكوفا مى
  .منايد مردم از مشكالت بروز مى براى جنات

  :دارد امام سّجاد عليه السالم به دنبال درخواستش از حضرت رّب العزّه عرضه مى

سربلندى و عزت آشكار برامي به وجود مياور، مگر آن كه به مهان اندازه در باطنم براى من خوارى و ذّلت پديد آورى، «
و از حضرت تو غافل نشوم، و خود را از ديگران برتر ندامن كه اگر تا دست و پاى خودرا در فضاى آن عزت گم نكنم، 

اين عنايت را از من دريغ فرمائى از مقام انسانيت دور افتم، و از كرامت و شرافت نفس و واقعيت وجود خود فاصله  
  .گريم

  ُكشدم درد آرزومندى بيا كه مى
 

  بندى طبيب درد مىن در به من چه مى

  بندگى ميّسر نيستمرا گريز چو از 
 

  ترا گريز نباشد هم از خداوندى

  زبس كه غريت حسنت غيور كرد اى مشع
 

  زبرق حسن خود آتش به عامل افكندى

  گهى چو سرو زدى ريشه در دل و جامن
 

  كه خار خار اميدم زبيخ بركندى

  اسري هجر تو را آرزوى مردن خويش
 

  چو آرزوى خالصى است در دل بندى
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  عجب مدار جداىي يوسف از يعقوب
 

  بكوى عشق چه بيگانگى چه فرزندى

  هزار جتربه كردمي و عاقبت اهلى
 

  عالج ما شكرى بود از آن لب قندى

  

  )اهلى شريازى(
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ُدًى َصاِلٍح َال َأْسَتْبِدُل ِبِه َو َطرِيَقِة َحقٍّ َال َأزِيُغ َعنـَْها َو نِيَّ اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى » 5«[  ِة ُرْشٍد َال َأُشكُّ ُحمَمٍَّد َو آِل ُحمَمٍَّد َو َمتـِّْعِين ِ
  ]ِفيَها

ره! خدايا نم، و راه مند ساز كه آن را با روشى ديگر عوض نك بر حممد و آل حممد درود فرست، و مرا به هدايىت شايسته 
  .حّقى نصيبم كن كه از آن منحرف نشوم، و نّيت استوارى به من عنايت كن كه در آن شك نورزم

   ساز رشد و كمال هدايت، زمينه

اى تاب و حتمل آن را ندارند؛  كه اولياى اهلى حىت براى حلظه. گمراهى و كجراهى، زمينه حمروميت از رسيدن به خداست
ديد مى يدار يار مىزيرا سبب فراق و جداىي از د كند و يا به دوزخ  شود معناى اين كه خداوند كسى را به جهنم 

اندازد اين است كه او در مسري توجه يا عالقه و لطف اهلى نيست و از چشم خدا افتاده است و اين بدترين حمروميت  مى
  .و كيفر براى بنده است

طلبد، رسيدن به رضايت و آمرزش حق، امكانات  خود را مى از آن جا كه رسيدن به هر چيزى اسباب و ابزارهاى ويژه
ا در نزد ما نيست؛ زيرا رابطه بني حق و خلق رابطه اجياب و سلب است،  مناسب راه آن را مى خواهد و هيچ يك از آ

حق تعاىل داراى ذات وجودى و استقالىل است وىل خلق ذات ندارد و ظهور . يعىن حق اجياب است و خلق سلب است
  .ست و ظهور از خود ذات و استقالىل ندارد؛ پس راهنماىي انسان بايد از اسباب برترى فراهم گرددا
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شود و در مورد هر كسى به حسب او ابزارهاى  شود نياز به هدايت خداوند بيشرت مى هنگامى كه امور مشتبه و دشوار مى
  .يابد توفيق مىافتد و  خمصوص به كار مى

كند و گاهى انسان با هزاران سخن و اندرز و  شود و راه جنات را پيدا مى يعىن گاهى آدمى با يك نصيحت دگرگون مى
  .كند آيد و عاقبت كلنگ قربستان و فشار قرب او را بيدار مى راهنماىي به راه راست منى

  :فرمايد موالى متقيان درباره اين وضعيت قلىب مى
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َمراِشِدى، فـََلْيَس ذِلَك بُِنْكٍر ِمْن   اىل  ، َو ُخْذ ِبَقْلىب َمصاِحلى  َعلى  ، َفُدلَّىن ، اْو َعِمْهَت َعْن َطِلَبىت اْن َفِهْهَت َعْن َمسأََلىت الَّلُهمَّ 
  »1« .َهداياِتَك َو الِبِبدٍْع ِمْن ِكفاياِتكَ 

دامن، پس به آنچه مصلحت من است راهنمامي باش، و اگر از بيان مسألتم عاجزم، يا از اين كه چه خبواهم سرگر ! اهلى
  .هاى تو بيگانه و عجيب نيست ها و كفايت ها از هدايت عنان دمل را به سوى آنچه خري من است، بگردان كه اين برنامه

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

 .وَْكرِهِ   أَْمرُِكْم َأْسرَُع ِمَن الطَّْريِ ِإىل  بـَْيضاَء، َفجاَل اْلَقْلُب َيْطُلُب احلَْقَّ، ُمثَّ ُهَو ِإىلقـَْلِبِه ُنْكَتًه   ِإذا َأراَد اللَُّه ِبَعْبٍد َخيـْرَاً َنَكَت ىف
»2«  

اى سفيد در دل او پديد آورد و آن گاه دل در جستجوى حق برآيد، پس  اى را خبواهد، نقطه هر گاه خداوند خوىب بنده
  .شتابد اش مى اى كه به النه تر آيد تا پرنده چنني كسى به سوى عقيده مشا شتابان

  ساز هدايت به سوى كمال و حقيقت است و حق از بنابراين خداوند زمينه

______________________________  
  .218خطبه : ج البالغه -)1(

  .37، حديث 201/ 1: ؛ احملاسن33، حديث 7، باب 204/ 5: حبار األنوار -)2(

  295: ، ص8 ديه، جتفسري و شرح صحيفه سجا

هاى رمحت و تابلوهاى عّزت را به چشم  پيامربان و اولياى خود خواسته است كه در دنيا بني مردم زندگى كنند تا نشانه
  .خود بنگرند

  :روايت شده است كه

ه تو چه پيش آمده ك! اى داود: روزى حضرت داود عليه السالم تنها به دشت و بيابان رفت پس خداوند به او وحى فرمود
. شوق ديدار تو در جامن شدت گرفته و بني من و آفريدگان تو فاصله انداخته است! پروردگارا: بينم؟ عرض كرد را تنها مى

به ميان آنان برو؛ زيرا اگر تو يك بنده فرارى را به نزد من بياورى، تو را در صحنه عرش با : خداوند به او وحى فرمود
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هاى آنان  كسى كه مهه عمر در خدمت ارشاد و هدايت خلق است و بر دلپس   »1« .كنم ثبت مى» ستوده«وصف 
  .هاى بيشرتى به حق برسند؛ در جايگاهى بلند قرار دارد كند تا انسان حكومت مى

  :فرمايد حضرت على عليه السالم در تشويق به عمل صاحل مى

َع ُحْكماً فـََوعى   »2« .َفَدنا، َو اَخَذ ِحبُْجَزٍة هاٍد فـََنجا َرشادٍ   ، َو ُدِعَى اىل َرِحَم اللَُّه اْمرَأً مسَِ

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

بدى و شر آن و از اين كه امام ء بدانيم بدون توجه به جهت نيك و خري يا  اگر ما هدايت را به معناى داللت بر شى
يعىن كسى يا  . شود هدايت مفسدانه هم امكان دارد سّجاد عليه السالم هدايت را به كلمه صلح مقيد منوده، معلوم مى

كنند وىل نّيت آنان   سازند و يا به گناهى به خيال كار نيك تشويق و دعوت مى گروهى، راه باطل را با حق مشتبه مى
   در جامعه است، پس امام در اين فراز از طرف گسرتش فساد و فحشا

______________________________  
  .50، باب 171/ 1: ؛ ارشاد القلوب، ديلمى26، حديث 3، باب 40/ 14: حبار األنوار -)1(

  .75خطبه : ج البالغه -)2(

  296: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ها و احنرافات مانع رشد و  اى كه در مسري انسان لغزش كند به گونه نيكو مى خداوند درخواست توفيق هدايىت خالصانه و
  .تكامل معنوى انسان نشود و انسان به حدى تربيت و رشد بيايد كه به مرحله يقني و باور حقيقى برسد

نده تربيت شود كه داشنت يك مرىب و مدرسه خوب و جريان پرورشى مناسب كه در بردار  از بيان حضرت چنني برداشت مى
  .اهلى باشد؛ توفيق بزرگى است

كند و اين جايگاه تنها در مكتب اسالم به آن امهيت داده شده  اعتقاد به توحيد افعاىل نقش تربيىت را در عمل ظاهر مى
ترين تا مهمرتين مسائل اعتقادى از درگاه حق خواسته  بينيم كه از جزئى يعىن با مرور بر دعاى مكارم االخالق مى. است

و از . شود شده كه حاكى از توحيد افعاىل در اعتقادات بشر است و در عمل منجر به توحيد عملى و رفتارى انسان مى
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سازى براى فضا و حميط سامل جهت سامل سازى روح و روان آدمى دارد؛ بنابراين انسان  طرىف نشانگر امهيت اسالم به زمينه
ر در حوادث جهان ممكن است در آينده در مسري احنراف و گمراهى قرار  به دليل عدم احاطه بر مهه اسباب و عوامل مؤثّ 

وىل داشنت برنامه تربيىت مستمر براى آگاه سازى بشر . هاى شياطني و مفسدان در او كارساز شود گريد و تلقني و وسوسه
  .تواند او را به سراجنام سعادمتندى برساند مى
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 َأْن َيْسِبَق َمْقُتَك ِإَيلَّ َأْو َعمِّْرِين َما َكاَن ُعُمِري ِبْذَلًة ِيف َطاَعِتَك َفِإَذا َكاَن ُعُمِري َمْرَتعاً لِلشَّْيطَاِن َفاْقِبْضِين ِإلَْيَك قـَْبلَ  وَ [
  ] َيْسَتْحِكَم َغَضُبَك َعَليَ 

مى كه عمرم خبواهد چراگاه شيطان شود، جامن را و مرا زنده دار، مادامى كه عمرم در طاعت تو به كار رود، و هنگا
  .بستان پيش از آن كه دمشىن و نفرتت بر من پيشى گريد، يا خشمت نسبت به من حمكم و استوار شود

   عمر با بركت

  :فرمايد خربى آدمى از اندازه عمرش مى امام صادق عليه السالم به مفّضل بن عمر در حكمت ىب

پوشيده بودن مّدت عمر انسان بينديش؛ زيرا اگر بداند كه مدت عمرش چقدر است و عمرش  درباره ! اينك اى مفّضل
رسد؛ بلكه مانند كسى  داند، فرا مى كوتاه باشد؛ زندگى بر او ناگوار شود چون منتظر است كه مرگ در زماىن كه مى

د شدن اموالش و گرفتارشدن به فقر چنني كسى از ترس نابو . است كه مالش از بني رفته يا در آستانه نابودن شدن باشد
اين در حاىل است كه ترس از به سر آمدن عمر به مراتب بيشرت از ترس از نابودن شدن . كند در عمل احساس فقر مى

كند، اما كسى كه به متام  اموال است؛ زيرا كسى كه ثروتش كم شود به اميد اين كه آن را جايگزين كند آرامش پيدا مى
  .گريد اشته باشد، نااميدى وجودش را فرامىشدن عمرش يقني د

   ها و گناهان چه بسا غرق لّذت. اما اگر عمرش دراز باشد و بداند هنوز خواهد بود
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  ....ها باشد تا در آخر عمر توبه منايد  شود و در پى خوشى
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است و هر حلظه انتظار فرا رسيدن مرگ را دارد، باز مرتكب ممكن است بگوىي؛ اكنون نيزكه مدت عمرش نامعلوم 
  .شود زشتكارى و نافرماىن مى

اّما اگر انسان با اين حال از  . حكمت ناشناخته طول عمر را كه بيان كردمي مهچنان به قّوت خود باقى است: گوييم مى
ىل اوست نه اين كه تدبري و فلسفه امور كار زشت بازنايستد و خويشنت دارى نكند، اين ديگر به خاطر سرمسىت و سنگد

آيا درخواست مرگ رواست؟ به ويژه براى مؤمن كه در روايات دارمي مؤمن آرزوى مرگ نكند؛ زيرا  »1« .نادرست باشد
گذرد از مهمرتين  اما آن جا كه عمر در اجنام گناهان كبريه مى. وجود او مايه حيات و بركت، دفع بال و خطرهاست

رت . ت مرگ استواجبات درخواس پس بايد ظاهر و باطن مهاهنگ و ميزان باشد كه در غري اين حالت؛ مرگ براى آدم 
  .از زندگى و به مصلحت جاودانگى اوست

ره عمر قرار دارد بايد تالش كند خود را از خود بربّد پيش از اين كه پيك مرگ او را از وى بربّد؛ چرا كه اگر  انسان تا در 
مؤمن بايد باطن را از ديگران بربُد، مانند انساىن نباشد كه . بُرند و نيازى به بُرش ندارد گر بريده شده را منىاز خود بريد؛ دي

حاضر نيست كتاب و دفرتش را به كسى بدهد، او نربيده است چه رسد كه درخواست كننده او معصومى چون رسول الّله 
شت و   .دهد درجات باال را مى صلى اهللا عليه و آله باشد كه به جواىن مژده 

ايت را آتش مى زمن و او  پس دانسته شد كه اگر شيطان هنگام مرگ بيايد و بگويد در صورتى كه شهادتني بگوىي كتا
   بگويد نه آتش نزن

  » ال الَه االَّ الّله«

  .گومي، چون اميان او كتاىب بوده و باور و يقني حمكم نداشته و از عمرش سودى نربده است منى

______________________________  
  .1، حديث 4، باب 83/ 3: حبار األنوار -)1(
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اى  ما را برگردان تا عمر از دست رفته را جربان كنيم وىل چه سود كه پند گرينده! كشند، خدايا اينان در جهنم فرياد مى
  .شود تا در انديشه فردا باشد يافت منى

  :فرمايد خداوند صحنه دخلراش دوزخيان را چنني بازگو مى
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َتَذكَُّر ِفيِه َمن َتَذكََّر َو َجآءَُكُم النَِّذيُر َو ُهْم َيْصَطرُِخوَن ِفيَها َربـََّنآ َأْخرِْجَنا نـَْعَمْل صِلًحا َغيـَْر الَِّذى ُكنَّا نـَْعَمُل َأَو َملْ نـَُعّمرُْكم مَّا يَـ 
  »1« »َني ِمن نَِّصريٍ َفُذوُقواْ َفَما ِللظِلمِ 

. دادمي ما را بريون بياور تا كار شايسته اجنام دهيم غري آنچه اجنام مى! پروردگارا: زنند و آنان در آن جا شيون و فرياد مى
] آيا[شد؛ و  خواست در آن مقدار عمر متذّكر شود، متذّكر مى آيا مشا را چندان عمر ندادمي كه هر كس مى:] گومي مى[

  .اى به سوى مشا نيامد؟ پس بچشيد كه براى ستمكاران هيچ ياورى نيست دهندهبيم 

هاى آتش و نه شفاعىت براى خالصى از دهشت  و هرگز بازگشىت نيست، نه فرماىن براى مرگ مهيشگى و نه جناتى از شعله
  ...قيامت و نه عذرى ديگر 

  :فرمايد رسول الّله صلى اهللا عليه و آله در تفسريآيه فوق مى

  : ِإذا كاَن يـَْوُم الِقياَمِة نُوِدَى أَْيَن أَْبناءُ السِّّتَني؟ َو ُهَو الُعمُر الَّذى قاَل اللَّهُ َتعاىل

  »2« »َأَو َملْ نـَُعّمرُْكم مَّا يـََتَذكَُّر ِفيِه َمن َتَذكَّرَ 

آيا مشا را آن قدر : دها؟ اين مهان عمرى است كه خداى تعاىل فرمو  چون روز قيامت شود ندا آيد كجاييد شصت ساله
  .عمر ندادمي كه در اين مدت پند گرينده پند گريد

  :فرمايد هاى از كف رفته مى حضرت على عليه السالم درباره فرصت

______________________________  
  .37): 35(فاطر  -)1(

  .2924، حديث 10/ 2: كنز العمال  -)2(

  300: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .اْبِن آَدَم ِستُّون َسَنةً   ُر الَّذى اْعَذَر اللَُّه ِفيِه اىلاْلُعمْ 

  .عمرى كه خداوند فرزند آدم را در آن معذور داشته، شصت سال است
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دهد كه روزگار جواىن و ميانساىل هر انسان است؛ زيرا  يعىن خداوند تا شصت سالگى به فرزند آدم اجازه عذرخواهى مى
گذرد، پس چون از شصت گذشت و  به پريوى از هواى نفس در اثر غلبه شهوت و شرارت نفس مىنيمه اّول عمر آدمى 

انه به سن پريى وارد شد و آتش   .ماند اى براى ناداىن و ناتواىن باقى منى ها خوابيد، 

   يوم التغابن در كالم پيامرب صلى اهللا عليه و آله

  

  :فرمايد توصيف قيامت به يوم الّتغابن مىپيامرب عزيز اسالم صلى اهللا عليه و آله درباره 

. شود روز قيامت براى هر روز از روزهاى عمر بنده، بيست و چهار گنجينه به تعداد ساعات شبانه روز گشوده مى
دهد كه اگر ميان  بيند و با مشاهده آن، چنان شادى و سرورى به او دست مى اى را پر از نور و شادماىن مى گنجينه

اين گنجينه ساعىت است كه در آن پروردگارش را اطاعت كرده . برد شود احساس درد آتش را از يادشان مى دوزخيان تقسيم
  .است

يابد و از مشاهده آن چنان ترس و وحشىت  شود و آن را تاريك و بدبود و حشتناك مى سپس گنجينه ديگرى برايش باز مى
شتيان تقسيم شود، نعمت به او دست مى ا تلخ مى دهد كه اگر ميان  سازد و آن ساعىت است كه در  شت را به كام آ

  .آن پروردگارش را نافرماىن كرده است

يابد و در آن چيزى كه او را شادمان يا ناراحت كند يافت  شود و آن را خاىل مى آن گاه گنجينه ديگرى برايش گشوده مى
   شود و آن ساعىت است كه در آن خواب منى

______________________________  
  .326حكمت : ج البالغه -)1(

  301: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ها را با كارهاى خوب پر   ها و حلظه توانسته اين ساعت پس، از اين كه مى. بوده يا به امور مباح دنيا اشتغال داشته است
» يوم التغابن«گنجد؛ و اين اشاره  دهد كه در وصف منى كند و نكرده، چنان احساس زيان و اندوهى به او دست مى

ها، خوش نّيىت، خوش  نيكوكارى، طهارت بدن، دورى از بدى »1« .آن روز؛ روز مغبوىن است: است كه خداوند فرموده
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رفتارى با خانواده، نيكى به پدر و مادر، صله رحم و زيارت قرب اباعبدالّله احلسني عليه السالم، از مجله اسباىب است كه 
  .شود سازد و حىت اثرات آن در عامل ديگر هم آشكار مى اد و با بركت مىعمر را زي

  :دارد حضرت سّجاد عليه السالم در دعاى معروف به ابومحزه مثاىل به درگاه حق چنني عرضه مى

َعْنُه َو َأْحيَـْيَتُه َحَياًة َطيَِّبًة ِىف َأْدَوِم السُُّروِر َو اْسَبِغ  ِممَّْن َأَطْلَت ُعُمَرُه َو َحسَّْنَت َعَمَلُه َو َأْمتَْمَت َعَلْيِه نِْعَمَتَك َو َرِضْيتَ   َواْجَعْلىن
  »2« .اْلَكراَمِة َو َأَمتِّ اْلَعْيشِ 

اى و از وى خرسندى و  اى و نعمتت را بر او متام كرده مرا چون كسى قرار ده كه عمرش را دراز و كردارش را نيكو گردانيده
  .اى ترين كرامت و معيشت عطايش فرموده پايدارترين شادماىن و كاملزندگى خوش مهراه با 

______________________________  
  .113: ؛ عدة الّداعى15، حديث 11، باب 262/ 7: حبار األنوار -)1(

  .74: ؛ إقبال األعمال2، حديث 6، باب 91/ 95: حبار األنوار -)2(

  302: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

َا ِإالَّ َحسَّْنتَـَها َو َال » 6«[    ] ُأْكُروَمًة ِيفَّ نَاِقَصًة ِإالَّ أَْمتَْمتَـَهااللَُّهمَّ َال َتدَْع َخْصَلًة تـَُعاُب ِمينِّ ِإالَّ َأْصَلْحتَـَها َو َال َعائَِبًة أَُؤنَُّب ِ

بل مالمىت را در عرصه گاه خصلت قابل سرزنشى را در وجود من مگذار، جز اين كه اصالحش كىن، و عيب قا! خدايا
  .حيامت رها مكن، جز اين كه نيكويش گرداىن، و كرامىت را در من ناقص مگذار، جز اين كه كاملش فرماىي

  هاى ناپسند اصالح خصلت

اىي است و افكار و رفتار  از مجله مسائلى كه به اعمال و صفات انسان حالت و حمتوا مى دهد، نّيت و انگيزه و هدف 
ا شكل مىبر اساس  هاى صحيح و سامل به سوى   هاى مقدس و پاك و برنامه گريد افراد بااميان، با انگيزه اهلى و هدف آ

اميان گرفتار رياكارى و تقّلب و خودبيىن و دزدى هستند و به مهني صفات ناپسند،  روند؛ در حاىل كه مردم ىب كارشان مى
  .شود ارزش مى اعمال آنان ىب
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سوزاند مهچون ريا   ال صاحل آفاتى دارد كه بايد مراقب بود؛ مانند اسيدى روى پوست مهه وجود را مىاز ديدگاه اسالم اعم
  .گريد كه در عمل اجنام مى

شود و گاه بعد از عمل دچار نيىت  شود و ارزش عملش نابود مى گاه انسان در حني عمل گرفتار غرور و خود حمورى مى
گذارد و يا بعد از اميان به سوى كفر و ارتداد   س از انفاق و احسان، منت مىخمالف قصد اّول او شده مانند اين كه پ

  .برد شود و اثر عمل نيك را از بني مى كشيده مى

  303: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :گاه ارتكاب گناهى قبل از اجنام آن در كيفرش تأثري بدى بر روى اعمال ديگر دارد چنانكه در روايت آمده است

بنابر درخواست امام سّجاد عليه السالم در  »1« .باشد شراخبوار تا چهل روز اعمال و عبادات او مقبول درگاه خدا منى
  ويژگى صفات پسند و ناپسند چيست؟: اين جا بايد مالحظه كرد كه

  :به طور كلى صفاتى كه انسان دارد سه گونه است

مردم به نشانه ادب اسالمى و اخالقى رعايت آن حتمى  صفاتى كه از آداب و رسوم اجتماعى است، در عرف - 1
  .است؛ منونه اين آداب در كتاب حلية املتقني مفّصل بيان شده است

هاىي به فرهنگ شده كه به ويژه در بني جوانان  توجهى به آداب در جامعه سبب هرج و مرج و آسيب ها ىب گاهى وقت
  .ناپذير است جربان

اعتبار و الزامى ندارد وىل در منت جامعه بشرى مطلوب و پسنديده است و بايد در اصالح  اين امور هرچند از نظر شرعى
شود كه آداب معاشرتى و سلوكى در بني  اكنون بر اثر مشكالت اقتصادى و فرهنگى به روشىن مالحظه مى. آن كوشيد

 اقوام و خويشان، رعايت حرمت مردم به شدت آسيب ديده است؛ احرتام به والدين، معلم و مهسايه، صله رحم، مهماىن
ا  از منونه... خانواده و حمرم و ناحمرم، حقوق مهسران، امور مسافرت، روابط دخرتان و پسران و  هاىي است كه جايگاه آ

  .اند منا شده شخصيت و انگشت دار شده است و بسيارى در اين زمينه ىب در جامعه خدشه

ساز  ت، وىل نبود آن سبب عيب و نقصان و در نظر بيگانگان زمينهصفاتى كه موجب رشد و كمال اجتماعى اس - 2
  شود؛ مانند اهانت و حتقري فرهنگ كشورى مى
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______________________________  
  .244: ؛ ثواب االعمال49، حديث 86، باب 140/ 76: حبار األنوار -)1(

  304: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ق قانون فردى و اجتماعى به وسيله افراد خودباخته و خيانتكار با عنوان آزادى و دمكراسى پديده مد پرسىت و نقض حقو 
ا به عنوان ابزارى براى  گراىي كه مهه از نقشه يا فرنگى مآىب روشنفكرانه با هويت غرب هاى استعمارى است و دمشنان از آ

كنند و با پيدا كردن نقاط ضعف؛ آنان را حتت  شى مىها استفاده آزماي بررسى و ختمني روحيه پذيرش و تأثريپذيرى مّلت
  .ها هوشيار باشند پس مسلمانان به ويژه جوانان بايد در برابر اين بازى. آورند سلطه خود درمى

و برخى از صفات موجب نقصان وجودى و شخصيىت انسان هستند؛ مانند حسد، كرب، خبل و كينه كه در نزد عقل و 
ا را منى دهشرع مقدس ناپسند مشرده ش پذيرد، پس هر كه اين صفات مذموم را در خود نگه دارد  اند و فطرت آدمى هم آ

  .شود يا بپروراند از كرامات انساىن خارج گرديده و به عامل حيوانّيت وارد مى

  .استبراى درمان و معاجله صفات ناپسند در كتاب معراج الّسعادة، مرحوم مال امحد نراقى، راهكارهاى مفيدى آمده 

عدالت، تقوا و كرامت  : صفاتى كه در باطن انسان تا حد مقبوىل وجود دارد وىل به كمال باالتر نرسيده است، مانند - 3
ها كم و بيش هست وىل بايد براى پرورش و خالص كردن آن بكوشند و حضرت سّجاد عليه السالم  كه در فطرت انسان

الى  اين گونه صفات در البه. الى انساىن را از درگاه حق خواستار استدر پايان اين فراز، تكميل اين دسته از صفات وا
  .خورد روايات معصومني عليهم السالم به چشم مى

  :نىب اكرم صلى اهللا عليه و آله در وصيىت به حضرت على عليه السالم فرمود

مياِن،    َمْن َأْسَبَغ ُوُضوَءه َو َأْحَسَن َصالَتُه َو أَدَّى: َو أَْبواُب اْجلَنَِّة ُمَفتََّحٌة َلهُ يا َعِلىُّ َسبـَْعٌة َمْن ُكنَّ ِفيِه فـََقِد اْسَتْكَمَل َحِقيَقَة اْإلِ
   زَكاَة ماِلِه َو َكفَّ َغَضَبُه، َو َسَجَن ِلسانَُه، َو اْستَـْغَفَر ِلَذنِْبِه، َو َأدَّى النَِّصيَحَة ِألَْهِل بـَْيتِ 
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  »1« .ِبيِّهِ نَ 
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ا در كسى باشد؛ ىب شت بر روى او   اى على، هفت خصلت است كه اگر آ گمان حقيقت اميانش كامل و درهاى 
كامل گرفنت وضو؛ زيبا و نكوگزاردن مناز، پرداخت زكات مال، فروخوردن خشم، نگاه داشنت زبان، : گشوده شده است

  .پيامربآمرزش خواسنت از گناهان، خريخواهى خاندان 

  :فرمايد حضرت صادق عليه السالم مى

َمْسِجٌد َخراٌب الُيَصلِّى ِفيِه اْهُلُه، َو عاِملٌ بـَْنيَ ُجهَّاٍل َو ُمْصَحٌف ُمَعلٌَّق َقْد َوَقَع َعَلْيِه ُغباٌر : َثالثٌَة َيْشُكوَن ِإَىل اللَِّه َعزََّوَجلَّ 
  »2« .اليـَْقَرءُ ِفيهِ 

مسجد ويراىن كه مردمش در آن مناز نگذارند، دانشمندى كه : شكوه و شكايت كنند سه چيز نزد خداى گرامى و بزرگ
  .خورد و كسى تالوت نكند اى آوخيته شده و خاك مى ميان نادانان گرفتار شده است؛ قرآىن كه در گوشه

______________________________  
  .13حديث  ،346/ 2: ؛ اخلصال12، حديث 32، باب 170/ 66: حبار األنوار -)1(

  .163، حديث 142/ 1: ؛ اخلصال4، حديث 10، باب 41/ 2: حبار األنوار -)2(

  306: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

بَـْغِي اْلَمَودََّة َو ِمْن ِظنَِّة َأْهِل الْ اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِل ُحمَمٍَّد َو أَْبِدْلِين ِمْن ِبْغَضِة أَْهِل الشََّنآِن اْلَمَحبََّة َو ِمْن َحَسِد » 7«[ 
ْن ِخْذَالِن اْألَقْـَرِبَني النُّْصَرَة َو ِمْن ُحبِّ َأْهِل الصََّالِح الثـَِّقَة َو ِمْن َعَداَوِة اْألَْدنـَْنيَ اْلَوَاليََة َو ِمْن ُعُقوِق َذِوي اْألَْرَحاِم اْلَمبَـرََّة َو مِ 

  ]ْن َردِّ اْلُمَالِبِسَني َكَرَم اْلِعْشَرِة َو ِمْن َمرَاَرِة َخْوِف الظَّاِلِمَني َحَالَوَة اْألََمَنةِ اْلُمَدارِيَن َتْصِحيَح اْلِمَقِة َو مِ 

شدت كينه دمشنان را به : مشارم، به نفع من تغيري ده هاىي كه مى بر حممد و آل حممد درود فرست و اين خصلت! خدايا
مت اهل صالح را به اطمينان، و دمشىن نزديكان را به دوسىت، و حمبت، و حسد متجاوزان را به موّدت، و بدگماىن  و 
يار گذاشنت نزديكان را به يارى، و دوسىت فريبكاران را به درست شدن  خمالفت خويشان را به خوش رفتارى، و تنها و ىب

  .نّيتدوسىت، و رّد كردن مهنشينان را به رفتاى كرميانه، و تلخى ترس از ستمكاران را به شرييىن ام

   مكارم و رذايل اخالقى
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كه . شناسى از گفتار، رفتار و قبوىل از ناحيه معصومان عليهما السالم است معيار كماالت اخالقى و سند قطعى اخالق
ا كار چندان آساىن نيست؛ زيرا آثار اخالقى انسان به گونه دست اى جامع نبوده كه بتوان مهه مراحل و  ياىب به مهه آ

   و از سوى ديگر مكارم اخالقى تنها اوصاف اخالق نيست، بلكه. يك جا بيان كنند مدارج كمال را

  307: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

كند و نبايد ميان اوصاف اخالقى و  هاى برتر خلقى را بيان مى ها و فضيلت احسن اخالقيات است و مكارم، مكرمت
  .مكارم اخالقى خلط منود

وقىت مدارك اخالقى گوناگون . اخالقى، مكارم اخالقى به صورت خمتلف و پراكنده گفته شده استگاهى در مدارك 
ا را به دقت بررسى منود باشد؛ تفسري آن نيز خود به خود اختالف پيدا مى   .كند كه بايد آ

  :كند كه حضرت فرمود عبدالّله بن مسكان از امام صادق عليه السالم نقل مى

ا َأنَّ ذِلَك ِمْن َخْريٍ َو ِإْن َوَجلَّ َخصَّ ُرُسَلُه ِمبَكارِِم اَألْخالِق فَاْمَتِحُنوا أَنـُْفَسُكْم َفِإْن كاَنْت ِفيُكْم َفاْمحَُدوا اللََّه َو اْعَلُمو ِإنَّ اللََّه َعزَّ 
قَني َو الَقناَعَة َو الصَّبـَْر َو الشُّْكَر َو احلِْْلَم َو ُحْسَن اْخلُُلِق َو َفَذَكَرها َعَشَرًة الْيَ : الَتُكْن ِفيُكْم َفاْسأَُلوا اللََّه َو اْرَغُبوا ِإلَْيِه ِفيها، قالَ 

َرَة َو الشَّجاَعَة َو اْلُمُروَءَة قالَ   .بـَْعُضُهم بـَْعَد َهِذِه اخلِْصاِل اْلَعَشَرِة َو زاَد ِفيها الصِّْدَق َو َأداَء اْألَمانَةِ   َو َروى: السَّخاَء َو اْلَغيـْ
»1«  

ا داشتيد او را سپاس گوييد و . زيز پيامربانش را به مكارم اخالق ويژگى داده استخداى ع مشا خود را بيازماييد، اگر از آ
ا در مشا خريى بوده است كه خداوند عطا كرده است چنانچه در مشا نبوده، آن را از خدا خبواهيد و . بدانيد كه بودن آ

ا را. نسبت به آن رغبت جوييد يقني، قناعت، صرب، شكر، خويشنت دارى، خلق نيكو، : ده چيز مشردند سپس حضرت آ
دارى را هم به آن  بعضى از روايان ديگر پس از ده خصلت؛ راستگوىي و امانت. سخاوت، غريت، شجاعت و مروت

  .اند افزوده

  :اين روايت داراى چند نكته است

  .ها در درجه اّول ويژه انبياست صفات كمال و مكرمت - 1

______________________________  
  .18، حديث 59، باب 371/ 67: ؛ حبار األنوار2، حديث 56/ 2: الكاىف -)1(
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  .فرمايد شناسد و در صورت نداشنت آن، سفارش به طلب آن مى ها را خري مى خوىب - 2

  .خود را بشناسدمؤمن بايد خود را در موقعيت امتحان قرار دهد تا  - 3

در آغاز و پايان حديث به دو صفت يقني و مرّوت اشاره دارد، يقني اساس حكمت نظرى و مروت و مرادنگى  - 4
  .مظهر حكمت عملى است

ا را  انبياى اهلى هر چند داراى مكارم اخالقى باالىي هستند وىل پيامرب گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله اكمل و امت آ
ا در بني امت خود نبودهاند و  داشته اند، در حاىل كه رسول الّله صلى اهللا عليه و آله  انبياى ديگر در پى اجراى مهه آ

  :فرمايد مى

هاى اخالق، متاميت كمال صفات اخالقى  مكرمت »1« .ام من براى حتقق مكارم اخالق در ميان امتم برانگيخته شده
ت برگزيده شدند، بنابراين دين اسالم، آيني اخالق و مكارم است و حضرت ختمى مرتبت براى تكميل آن به رسال

  .اخالقى در بني بشر كنوىن است

ها به اندازه گوناگون در  ها اقتضاىي و نسىب است يعىن كماالت و رذايل اخالقى در وجود انسان اخالقّيات در مهه انسان
تر است؛ زيرا   ى بدى در او غلبه دارد، مشكلتر نوسان دارد هر چند خوب شدن كسى كه اقتضا هاى برتر و پست مرتبه

كسى كه در منطقه دور دسىت با امكانات اندك به كمال و مقامى برسد و امهيت آن بيشرت است تا شخصى كه در مركز 
  .امكانات مادى و معنوى باشد و به جاىي برسد

رت است از فرزند فرِد با كماىل كه در اگر جواىن در فضاىي آلوده پر از فحشا و فساد به درجات عاىل كمال برسد، مهم
  .حميط مذهىب به مقامى نايل آيد

  :دهيم اكنون نكات بيان شده در اين فراز از دعا را در نُه بند، شرح و توضيح مى

______________________________  
حديث ، 6، باب 187/ 11: ؛ مستدرك الوسائل17، ذيل حديث 92، باب 382/ 68: حبار األنوار -)1(

12701.  
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   حمبت يا كينه - 1

  .سازد ها را به يكديگر متصل مى حمبت و عشق مهمرتين پيوندى است كه انسان

بنابراين كه ريشه واژه انسان از انس و الفت باشد، آدمى در زندگى نيازمند عالقه و ارتباط است و مهه مشكالت و 
  .اين راه قابل حل است هاى او از نگراىن

چنانچه به ضد آن يعىن بغض و كينه تبديل شود؛ رابطه انساىن به رابطه حيوان جنگلى و . جايگاه حمّبت در قلب است
  .ها و كشتارها كشيده خواهد شد هاى ديرينه گرايش پيدا كند و دوسىت با مهنوع با گذشت زمان به جنگ دمشىن

ها در اثر از بني رفنت رابطه صلح و  ها و قتل و غارت ملت ها و خيانت كه بيشرتين ناامىنيابيم   با مطالعه تاريخ بشر درمى
ها از يكديگر فاصله بگريند واز صفات اخالقى و مكارم انساىن خاىل شوند،  دوسىت بوده است و هر چه انسان

ا غلبه پيدا مى خصلت كنند،  شى يكديگر را تكه تكه مىكند؛ در نتيجه مانند حيوانات وح هاى شيطاىن و حيواىن بر آ
  .خورند زنند و مهچون آدخمواران مهجنس خود را مى آتش مى

هاى متمدن سرايت كرده است؛ كه درندگى و عرياىن و دوزيسىت را از  آرى، اين فرهنگ و متدن وحش است كه به انسان
آميز را نشانه عقب ماندگى  مساملت زيسىت دانند؛ اّما اخالق و پوشش بدىن و هم اصول فرهنگ پيشرفته و مرتقى مى

  .پندارند مى

دهد كه مجع ميان حمبت خدا و حمبت دمشنان خدا در يك دل ممكن نيست و بايد از  آيات قرآن به مؤمنان هشدار مى
كنند  ميان اين دو يكى را برگزيد، اگر آنان به راسىت مؤمنند؛ بايد از دوسىت دمشان خدا پرهيز منوده وگرنه ادعاى مسلماىن ن

  :فرمايد كه مى

َءابَآَءُهْم َأْو أَبـَْنآَءُهْم َأْو ِإْخَو نـَُهْم َأْو  َال جتَُِد قـَْوًما يـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َو اْليَـْوِم اْألَِخِر يـَُوآدُّوَن َمْن َحآدَّ اللََّه َو َرُسوَلُه َو َلْو َكانُواْ 
   َعِشريَتـَُهْم أُْولِئَك َكَتَب ِىف 
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ُر خِلِديَن ِفيَها َرضِ  ْ ميَن َو أَيََّدُهم ِبُروٍح ّمْنُه َو يُْدِخُلُهْم َجنٍت َجتِْرى ِمن َحتِْتَها اْألَ ُِم اْإلِ َى اللَُّه َعنـُْهْم َو َرُضواْ َعْنُه أُْولِئَك قـُُلِو
  »1« »ِحْزُب اللَِّه َأَآل ِ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. برقرار كنند، گرچه پدرانشان يا فرزاندانشان يا برادرانشان يا خويشانشان باشند

شتو پايدار كرده، و به  رها جارى ]  درختانِ [هاىي كه از زيِر  روحى از جانب خود نريومندشان ساخته، و آنان را به  آن 
اينان حزب خدا هستند، . اند، خدا از آنان خشنود است و آنان هم از خدا خشنودند آورد، در آن جا جاودانه است درمى

  .ترديد حزب خدا مهان رستگارانند آگاه باش كه ىب

زنند يا اميانشان ضعيف است يا منافق صفتند، در غزوات صدر اسالم گروهى از بستگان و  م از هر دو مىآناىن كه د
خويشاوندان مسلمانان در صف خمالفان قرار گرفتند وىل چون از خط خداوند جدا شدند و به صفوف دمشنان حق پيوسته 

ا   .پيكار كردند و به هالكت رساندند بودند، حضرت رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله و يارانشان با آ

حمبت به پدر و فرزندان و برادران و بستگان، نيكو و مورد سفارش اسالم است و نشانه زنده بودن عواطف انساىن است، 
  .دهد اما هنگامى كه اين عالقه رو در روى حمبت خدا قرار گريد ارزش خود را از دست مى

سد كه نريومندترين عالقه او يعىن عشق به ذات خود را در زير پرتوى عشق به ذات تواند به اوج اميان بر  انسان هنگامى مى
  .خدا و منايندگان او قرار دهد

   رسد كه حب و خواسته او تابع آنچه رسول الّله صلى اهللا عليه و آله كسى به حقيقت اميان مى

______________________________  
  .22): 58(جمادله  -)1(

  311: ، ص8 يفه سجاديه، جتفسري و شرح صح

  .آورده، باشد و واليت جانشينان او را با جان و دل بپذيرد

  :فرمايد رسول گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله مى

  »1« .اليُؤِمُن َأَحدُُكم َحىتَّ َأُكوَن َأَحبَّ ِإلَْيِه ِمْن َوِلِده َو واِلِده َو النَّاِس َأْمجَعنيَ 
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  .تا آن گاه كه مرا از فرزند و پدر خود و از مهه مردمان ديگر بيشرت دوست داشته باشد هيچ يك از مشا اميان ندارد

  :و نيز فرمود

َرِتِه َو َيُكوَن أَْهلى  اليُؤِمُن َعْبٌد َحىتَّ َأُكوَن َأَحبَّ ِإلَْيِه ِمْن نـَْفِسِه َو َيُكوَن ِعتـَْرتى ِلِه َو َيُكوَن َأَحبَّ ِإلَْيِه ِمْن َأهْ   َأَحبَّ ِإلَْيِه ِمْن ِعتـْ
  »2« .َأَحبَّ ِإلَْيِه ِمْن ذاتِهِ   ذاتى

تر بدارد  تر بدارد و خاندان مرا از خاندان خودش دوست اى اميان نداشته باشد تا آن گاه كه مرا از خودش دوست هيچ بنده
  .و اهل بيت مرا از خانواده خودش و جان مرا بيشرت از جان خودش دوست داشته باشد

  :صادق عليه السالم فرمود از اين رو امام

عاصى  َطَلْبُت ُحبَّ اللَِّه َعزََّوَجلَّ فـََوَجْدُتُه ىف
َ
  »3« . بـُْغِض أَْهِل امل

  .دوسىت خداى گرامى و بزرگ را خواستم پس در دمشىن با گناهكاران يافتم

  موّدت يا حسد - 2

   انگاشتههاى ديگران، خواه مادى باشد يا معنوى، به دو گونه  كماالت و ارزش

______________________________  
  .70، حديث 37/ 1: كنز العمال  -)1(

  .3، حديث 117، باب 140/ 1: ؛ علل الشرايع27، حديث 13، باب 13/ 17: حبار األنوار -)2(

  .13810، حديث 101، باب 173/ 12: مستدرك الوسائل -)3(
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  :شود مى
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حسد نسبت به كماالت . از روى حسادت و خودخواهى است و گاهى از روى غبطه و از خود گذشتگى است گاهى
درمان و رنج روحى و رواىن را در پى دارد و  ها در هر صورت ويژگى پليدى است؛ زيرا دردى ىب مادى و معنوى انسان

  .سازد جامعه را از نظر اعتماد ناامن مى

  :امام على عليه السالم فرمود

  »1« .َمْن َوَلَع ِباحلََْسِد َوِلَع ِبِه الشُّْومُ 

  .هر كه شيفته حسادت باشد، حنسى و بدخبىت شيفته اوست

  :و فرمود

  »2« .أَْفعالِِه، فـََلُه اْسُم الصَِّديِق َوِصَفُة الَعُدوِّ   بـُْغَضُه ىف  أَْقواِلِه َو ُخيْفى  اْحلاِسُد ُيْظِهُر ُودَُّه ىف

ورزد و بنابراين او نام دوست دارد وىل از صفت دمشن  زند و در عمل خمفيانه دمشىن مى دوسىت مىحسود به زبان الف 
  .برخوردار است

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

: عرض كرد. آن گاه كه موسى بن عمران در حال مناجات و گفتگو با پروردگارش بود، مردى را زير سايه عرش خدا ديد
هاىي كه  او از كساىن است كه بر نعمت! اى موسى: ن كيست كه در سايه عرش توست؟ خدا فرموداي! اى پروردگار من

ها شده است  هاىي است كه بالى جان امت حسادت ازمجله بيمارى »3« .خدا به مردم داده است حسادت نورزيده است
   و در چهره

______________________________  
  .70، حديث 15باب  ، تتمه12/ 75: حبار األنوار -)1(

  .6841، حديث 301: غرر احلكم -)2(

  .156، حديث 248/ 1: ؛ تفسري العياشى25، حديث 131، باب 255/ 70: حبار األنوار -)3(
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نابود كرده  هاى ديىن ضربه شديد زده و عاطفه انساىن را رقابت خانوادگى و چشم هم چشمى و فخر فروشى به ارزش
  .است

  :پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله روزى به اصحابش به اين نكته، هشدار جدى داده و فرمود

 .ريزاند هاى پيشني، يعىن حسد به مشا سرايت كرده است؛ اين بيمارى نه موى سر را كه دين را فرو مى بيمارى امت! هان
كند و يك  آورد، دل را سست و بدن را بيمار مى ارى پديد مىاز نتايج حسادت اين است كه زيان و ناراحىت بسي »1«

كند و گاهى چريگى حسادت بر تقديرات، سرنوشت يك ملت را عوض  هاى رواىن و جسماىن مبتال مى جامعه را به مرض
  .كند مى

اخالقى باشد، اّما عالقه به ديگران و غبطه خوردن به حال خويش كه او هم مانند ديگران داراى كرامات نفس و فضايل 
  .بسيار پسنديده است

البته نسبت به كساىن كه در مراتب باالترند؛ ويژگى كمال نيست؛ زيرا هر كسى به اندازه شأن و منزلت خود داراى  
هاى معنوى است، بايد  كماالت است وىل چون ما نسبت به كمال حق ناقصيم و او كمال حمض و سرچشمه مهه ارزش

  .هت سري به سوى حق بكوشداحساس كمبود منايد و در ج

: كىن؟ فرمود چرا اين اندازه عبادت مى! اى فرزند پيامرب خدا: هنگامى كه به حضرت سّجاد عليه السالم عرض كردند
و اين بيان حقيقت است نه غبطه به  »2« .كيست كه بتواند مانند امري املؤمنني عليه السالم آن مهه عبادت خدا كند

انبيا و اوليا و معصومان عليهم السالم نقص و كمبودى نيست و هر يك در مقام خويش   حال ديگرى؛ زيرا در وجود
  .كاملند؛ بلكه نوعى درخواست باالتر است

______________________________  
  .8، حديث 344: ؛ األماىل، شيخ مفيد20، حديث 131، باب 253/ 70: حبار األنوار -)1(

  .260: ؛ أعالم الورى65، حديث 5، باب 75/ 46: حبار األنوار -)2(

  314: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

كنند و  وجود مبارك آنان در دعايشان، طلب ورود به هر خريى به مانند ورود حممد و آل حممد صلى اهللا عليه و آله مى
كنند كه در آن خاستگاه  مى ها درخواست خروج از هر بدى به مانند خروج حممد و آل حممد صلى اهللا عليه و آله از بدى
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ها مساوى با درخواست عصمت است، چه در صورت  ها و ورود به متام خوىب عصمت وجود دارد؛ زيرا خروج از متام زشىت
  .استعدادى يا در فعلّيت هم باشد

   اعتماد يا بدگماىن - 3

  :فرمايد آمده است، مى »1« »لظُُّنونَاَو َتظُنُّوَن بِاللَِّه ا  هاىي كه در آيه حضرت على عليه السالم درباره گمان

هر گماىن كه مربوط به كار معاد شود، يقني . باشد گماىن كه شك است و گماىن كه يقني مى: گمان دو گونه است
در مرحله اّول بدترين نوع بدگماىن، بدگماىن به خداوند  »2« .و هر گماىن كه مربوط به كار دنيا باشد، شك است. است

  .اى كه بعضى از صفات زشت و ناپسند، ريشه در بدگماىن به حق دارد گونه  متعال است؛ به

  :وقىت خداوند در قرآن بدگماىن را گناه رمسى برمشرده و فرموده است

  »3« »يَأيـَُّها الَِّذيَن َءاَمُنواْ اْجَتِنُبواْ َكِثريًا ّمَن الظَّّن ِإنَّ بـَْعَض الظَّّن ِإمثٌْ 

  .بپرهيزيد؛ زيرا برخى از گمان ها گناه است]  در حّق مردم[گمان ها از بسيارى از  ! اى اهل اميان

   گردد؛ انواع توجه مى شود كه انسان وقىت به خداوند بدبني و ىب پس روشن مى

______________________________  
  .10): 33(احزاب  -)1(

  .1، حديث 129، باب 103/ 90: حبار األنوار -)2(

  .12): 49(حجرات  -)3(

  315: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .كند كه ريشه آن در بدگماىن است هاى رذيله ديگرى هم شيوع پيدا مى صفت

  :فرمايد حضرت على عليه السالم مى

  »1« .َفانَّ اْلُبْخَل َو اجلَْوَر َو احلِْْرَص َغراِئُز َشىتَّ َجيَْمُعها ُسْوءُ الظَّنِّ بِاللَّهَ 
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ا بدگماىن به خداست هاى پراكنده ، طمع، سرشتمهانا تنگ چشمى، ستم   .اى هستند كه سبب آ

سازد و پوينده راه حق را هم به درگاه خدا نزديك  حسن ظن و اعتماد داشنت به خداوند هر كسى را به زندگى اميدوار مى
  .سازد مى

  :فرمايد امام رضا عليه السالم مى

  »2« .ظَنُُّه بِاللَِّه كاَن اللَُّه ِعْنَد ظَنِّه َأْحِسِن الظَّنَّ بِاللَّه فَإنَّ َمْن َحُسنَ 

  .به خداى خوش گمان باش كه هر كس به وى خوش بني باشد، خداوند در نزد گمان اوست

هاى مهم اميان و از راههاى مؤثّر جنات  گمان نيك داشنت به خدا درباره وعده رمحت و كرم و لطف و عنايت او، از نشانه
  .و سعادت است

  : صلى اهللا عليه و آله فرمودرسول اهللا

  :لَْيَس ِمْن َعْبٍد َيُظنُّ بِاللَِّه َخْرياً ِإالَّ كاَن ِعْنَد ظَنِِّه ِبِه َو َذِلَك قـَْولُهُ 

  »4« .»3« »َو َذ ِلُكْم َظنُُّكُم الَِّذى ظََننُتم ِبرَّبُكْم َأْرَديُكْم َفَأْصَبْحُتم ّمَن اْخلِسرِينَ 

برد، مگر اين كه خداوند بر اساس گمانش با او رفتار كند و اين معىن آيه شريفه است   خدا منىاى گمان نيك به  هيچ بنده
   و اين گمانتان بود كه به: كه فرمود

______________________________  
  .1، حديث 10، باب 245/ 74: حبار األنوار -)1(

  .449: ؛ حتف العقول1، ذيل حديث 26، باب 343/ 75: حبار األنوار -)2(

  .23): 41(فّصلت  -)3(

  .23): 41(؛ فّصلت 42، حديث 59، باب 384/ 67: حبار األنوار -)4(

  316: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج
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  .مشا را هالك كرد، در نتيجه از زيانكاران شديد]  و مهان[پروردگارتان برديد 

شت به روى ما گش وقىت كه پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله . وده شودرمحت خدا بايد بر حال مهه ما ببارد تا دِر 
  :فرمايد مى

شت منى حىت خود مشا اى : شود، پرسيدند سوگند به آن كه جامن در دست اوست؛ هيچكسى از مردم با عملش وارد 
سرش  سپس دستش را بر باالى. بلى، من مهچنني هستم، مگر آن كه فضل و رمحت خدا مرا فرا گريد: رسول خدا؟ فرمود
  كنيم؟ پس مهه بايد در اعمال و رفتار دقت كنيم كه چه مى »1« .اد و فرياد برآورد

  :گويد كه رسول الّله صلى اهللا عليه و آله فرمود انس مى

  »2« .ةِ الَميُوَتنَّ َأَحدُُكْم َحىتَّ ُحيِْسَن ظَنَُّه بِاللَِّه َعزََّوَجلَّ َفِإنَّ ُحْسَن الظَّنِّ بِاللَِّه َمثَُن اْجلَنَّ 

  .هرگز كسى از مشا منريد مگر به خداوند عزيز و بزرگ گمان نيك داشته باشد

شت است اى    .مهانا نيك گماىن به خدا 

گمان خوب نسبت به مردم يكى از مهمرتين اصول زندگى اجتماعى است كه ناديده گرفنت آن سبب هرج و مرج در 
بنابراين در روايات دستور داده شده كه اعمال . پيوندهاى عاطفى خواهد شدجامعه و باعث از بني رفنت روابط انساىن و 

  .و سخنان برادرت را بر نيكوترين وجه ممكن محل كن، تا دليلى بر خالف آن پيدا نشود؛ گمان بد مرب

______________________________  
  .سوره انعام 16، ذيل آيه 20/ 4: ؛ جممع البيان ىف تفسري القرآن3، باب 11/ 7: حبار األنوار -)1(

  .503/ 2: ؛ روضة الواعظني12، حديث 5، باب 235/ 78: حبار األنوار -)2(

  317: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

   دوسىت يا دمشىن نزديكان - 4

شيدگى در نزديكان و خويشان به طور طبيعى حمبت باطىن برقرار است وىل گاهى بدبرداشىت و بدگماىن، مايه از هم پا
  .گردد شود پس در صورت ادامه تبديل به كينه و دمشىن و انتقام خونني مى خويشاوندى خانوادگى مى
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ها از  در عصر جاهليت قبل از اسالم و اقوام و ملل به دور از متدن شهرى كنوىن به رسم خون در برابر خون، قبيله
شد، مهه قبيله به خاطر  يا جتاوز به حقوق ديگرى مى گرفتند و اگر كسى از قومى دچار بدبيىن يكديگر انتقام سخت مى

ا خويشاىن  شد كه قبيله كرد و اين رسم جاهلى سبب مى يك نفر از متامى قبيله ديگر تصفيه حساب مى هاىي كه حىت در آ
در اثر اين  گشت و سوختند و نسل بسيارى نابود مى ها مى با هم ازدواج كرده بودند و ارتباط فاميلى داشتند، در اين آتش

ها به  ها و آشىت ها به سنگدىل و خوى جتاوزگرى تبديل گرديده و دوسىت ها پاره پاره شده و عاطفه شيوه شيطاىن، پيوند قلب
  .اجناميد دورى و نزاع مى

اده هاى تفرقه و جداىي پرهيز د بنابراين اسالم به اصالت برادرى و دوسىت در بني مردم تأكيد داشته و از عوامل و زمينه
  .آميز برقرار باشد است، تا زندگى مساملت

  ها با يكديگر ارتباط انسان

  

  :شوند هاى رفتارى به سه گروه تقسيم مى ها در ارتباط با يكديگر و شيوه البته انسان

 دهند كه اين ها در ارتباطهاى خود به مردم اصالت داده و مردم را اصل و ركن امهيت خويش قرار مى گروهى از انسان  - 1
هنرمندان و ورزشكاران و سرمايه : پوشانند مانند هاى خود را مى ذهنّيت سبب ريا در عمل و رفتار شده و عيوب و ضعف

كنند و براى احرتام به لطف مردم تا كمر  داران بازارى كه براى جلب نظر مردم و محايت آنان از مردم تعريف و متجيد مى
   شان كرنش خم شده و در برابر پول

  318: ، ص8 شرح صحيفه سجاديه، ج تفسري و

  .منايند مى

  :فرمايد خداوند متعال در برابر رياى اين گروه مى

  »1« » َفَال تـُزَكُّواْ أَنُفَسُكْم ُهَو َأْعَلُم ِمبَِن اتـََّقى

  .تر است او به كسى كه پرهيزكارى پيشه كرده است، آگاه. پس خودستاىي نكنيد
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ماند و در اين راستا نبايد مردم را داور و ميزان كردار و سخنان خود  اقص پوشيده مىها و نو  با خودستاىي و رياكارى عيب
  .قرار دهيد

مردم چه  : گويند كنند، مانند بعضى كه مى ها از مردم متنفرند و به آنان اهانت هم مى ها در رابطه گروهى از انسان  - 2
  ...اند؟ يا فالىن االغ كى باشد و  كاره

مت و ناسزاگوىي مردم قرار مىيا برخى خود را در م دهند تا معروف و حمبوب باشند، مانند درويشاىن كه ظرف  وضع 
ا بد بگويند وىل مى ذيب نفس كنند شراب به دست گرفته تا مردم به آ ها بازار شهرت سازى است   اين برنامه. خواهند 

ايد،  ايد و الگوى خود قرار داده دوست بودهشود با هر كه  و در قيامت به آنان خطاب مى. كه حمتواى حقيقى ندارد
  .حركت كنيد تا به اعمالتان رسيدگى شود

مت قرار ندهيد و از مكان: بنابراين گفته اولياى دين كه ناك پرهيز كنيد؛ به  هاى مشكوك و شبهه خود را در معرض 
وب كند به كفران نعمت دچار اگر كسى خبواهد عضوى از بدن خود را معي. خاطر حفظ شخصيت و آبروى انساىن است

شده و اگر كسى هم خبواهد بدون علت آبروى خود را بريزد، نعمت حق را ناسپاسى منوده است، پس از وجود مردم بايد 
ره گرفت   .به اندازه نياز 

ر منت جامعه ها با مردم، وىل بريون از مردمند، يعىن مانند اولياء الّله و دانشمندان و حاكمان كه د گروهى از انسان  - 3
   مهراه با دوسىت و حمبت مردم زندگى

______________________________  
  .32): 53(جنم  -)1(

  319: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ا ندارند و به تكاليف خود عمل  مى كنند وىل در حقيقت امور از آنان جدايند و اعتناىي به حرف و كنايه و نيش آ
افراد داراى شخصيت بزرگ و مقامى بلند و حمبوبيىت ويژه در بني مردم هستند و از شهرت و ثروت اين گونه . كنند مى

  .كنند اندوزى و رفتارهاى ناشايست، دورى مى

   خوش رفتارى يا بدرفتارى با نزديكان - 5
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معاشرت درست به برخورد خوش و . هاى انبيا و اولياى اهلى است ترين شيوه سريه سلوكى و رفتارى نيكو پسند از اصلى
اد و سرشت سامل آدمى است رعايت حال و رسيدگى به امور خويشان و دورى از رفتار . ويژه با بستگان برخواسته از 

از آن جا شريعت اسالمى بر مبناى حكومت و . بازدارنده و تنّفرآميز در سنت معصومان بسيار سفارش شده است
شناسى، نظام يافنت چنني تشكلى با مهاهنگى و تفاهم و  ز ديدگاه جامعهمديريت جامعه مهگرا؛ سامان يافته است پس ا

  .آيد و رمحت، حمور اين مهسوىي است مهدىل مجعى به دست مى

  :فرمايد امام صادق عليه السالم درباره اين مسأله حياتى مى

بـَْعٍض   تَّعاُطِف َو اْلُمواساُة ِألَْهِل اْحلاَجِة َو َتعاُطُف بـَْعِضِهم َعلىال  التَّواُصِل َو التَّعاُوُن َعلى  حيَِقُّ َعَلى اْلُمْسِلِمَني اْالْجِتهاُد ىف
   َحىتَّ َتُكونُوا َكما اَمرَُكْم اللَُّه َعزََّوَجلَ 

نَـُهم   »1« »ُرْمحاءُ بـَيـْ

   ُمَرتاِمحَني ُمْغَتمَِّني ِلما غاَب َعْنُكمْ 

  »2« .اْألْنصاِر َعَلى َعْهِد َرُسوِل اللَِّه صلى اهللا عليه و آلهما َمَضى َعَلْيِه َمْعَشُر   ِمْن أَْمرِِهْم َعلى

بر مسلمانان سزاوار است كه در پيوند با هم و يارى رساىن به هم در مهرورزى و مهراهى با نيازمندان و مهرباىن با مهديگر  
   كوشا باشند؛ چنانچه

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

  .4، حديث 175/ 2: اىفالك -)2(

  320: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

مهرورزان و اندوهناك بر آنچه از كار مسلمانان كه در » مهربانان در ميان خودشان«: خداوند عزوجّل فرموده است
  .اى كه انصار در دوران رسول خدا صلى اهللا عليه و آله داشتند دسرتس ندارند، بر مهان سريه

كن كند و امنّيت  اسالمى بر آن است كه فتنه و بدبيىن و تضاد بني اقوام و مردم را از پيكره جامعه ريشه بناى حكومت
  .خانوادگى و اعتماد قومى بر متام سطوح حاكم باشد
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اى به اين خاطر معصومان عليهم السالم در يارى رساىن به فقريان و نيازمندان مهت زيادى داشتند تا ارتباط بني مردم و اولي
  .آنان عاشقانه باقى مباند

   رفتارى امام سّجاد عليه السالم خوش

  

  :گويد ُزهرى مى

اى هيزم بر دوش گرفته بود و  اى از آرد و دسته در شىب سرد و زمستاىن امام زين العابدين عليه السالم را ديدم كه كيسه
  :نزديك رفتم و پرسيدم. كرد حركت مى

اگر اجازه : گفتم. قصد سفر دارم و اين بار توشه سفر من است: فرمود اين بار چيست؟! اى فرزند رسول خدا
  :فرمود. گريد فرماييد، غالم من محل بار را به عهده مى مى

  .ايد اجازه فرماييد تا خودم آن را به دوش بگريم مشا خسته و ناتوان شده: گفتم. هرگز

به دنبال كار خود برو و مرا . از خود دور خنواهم كرد من هرگز زمحىت را كه موجب جنات من در سفر است! زُهرى: فرمود
  .واگذار

چند روزى نگذشته بود كه امام را در مدينه . امر امام عليه السالم اطاعت كردم و از حضرت جدا شدم: گويد زهرى مى
  ايد؟ روم وىل نرفته به سفر مى: مشا فرموديد! اى پسر رسول خدا: ديدم متعّجبانه به حضورش رفتم و پرسيدم

بازگشت آخرت بود و  آرى، قصد سفر بود اّما نه سفرى دنياىي كه تو گمان كردى بلكه مقصودم سفر ىب: حضرت فرمود
  .كردم من خود را براى آن سفر آماده مى

  321: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

از رفتار نيكوى حضرت با  »1« .آمادگى براى سفر آخرت اين است كه از گناه پرهيز كىن و به نيازمندان كمك مناىي
غالمان خود كه سرمشق تربيىت ماست اين كه، امام سّجاد عليه السالم غالم خود را براى امرى دوبار صدا زد، وىل غالم به 

فرمان ايشان اعتناىي نكرد، حضرت بار سوم غالم را صدا كرد وىل او جواب نداد و چون امام عليه السالم نزد او رفت و 
  :دادى؟ غالم گفت شنيدى وىل جواب منى چرا صداى مرا مى: پرسيد
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  .كىن و از تو امين هستم دانستم كه بر من خشم منى مى

  :امام عليه السالم فرمود

  . يْأَمُنىن  َجَعَل َممُْلوكى  احلَْْمُد ِللَِّه الَّذى

مهكيشان و بينوايان از عادات احساس مهدردى با  »2« .سپاس خداى را كه زير دست مرا از من آسوده خاطر قرار داد
  .رمسى ائمه اطهار عليهم السالم بوده است

  :گويد در روايىت ديگر زهرى مى

يكى از اصحاب وارد شد . روزى نزد امام سّجاد عليه السالم بودم؛ حضرت با تعدادى از اصحاب در جملسى نشسته بود
  .دكر  در حاىل كه بسيار ناراحت و غمگني بود، آرام آرام گريه مى

  تو را چه شده است؟: امام عليه السالم فرمود

چند طلبكار دارم؛ يكى از . هاى من ادا شود فدايت شوم، دعاىي به من تعليم كنيد تا قرض! اى پسر رسول خدا: گفت
  !آنان هر روز در پى من است تا طلب خود را بگريد؛ امام عليه السالم چون اين سخنان را شنيد به شدت گريست

______________________________  
  .5، حديث 231/ 1: ؛ علل الشرايع27، حديث 5، باب 65/ 46: حبار األنوار -)1(

  .261: ؛ أعالم الورى6، حديث 5، باب 56/ 46: حبار األنوار -)2(

  322: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  كنيد؟ فدايت شوم، مشا چرا گريه مى: يكى از اصحاب عرض كرد

چرا گريه نكنم با اين  . هاى بزرگ گريه كرد ها و حمنت پس گريه براى چه وقىت است؟ آيا نبايد در هنگام گرفتارى: امام فرمود
كند و من چيزى در دست ندارم تا به  چيزى شكايت مى دامن اين مرد از شيعيان و دوستان ماست اما از فقر و ىب كه مى

  »1« ....او كمك كنم 

   اعتناىي به نزديكان ا ىبيارى رساىن ي - 6
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در اين فراز توجه به نزديكان و ارحام بسيار مورد سفارش قرار گرفته است حىت بريدن و دورى از آنان هم با شرايطى 
  .گريد خاص صورت مى

هاى ارزشى، از مجله استحقاق و  هاى يارى به صاحبان رحم و بستگان، خواه ماىل يا غري آن؛ داراى مالك اگر زمينه
يت افراد باشد و اعطاء و لطف دهنده چنني توامنندى را اجياد كند، نيكوست؛ به ويژه در مسائل حقوق واجب شرعى، شأن

  .مخس، زكات كه نيازمند برائت شرعى است: مانند

هاى صنعىت و مادى هم به آن دامن  يكى از مشكالت بزرگ اجتماعى كه مهواره انسان دچار آن بوده و اكنون پيشرفت
يدسىت از يك سو و تراكم اموال از سوى ديگر، نظام زده است ، معضل فاصله طبقاتى است، به اين معنا كه فقر و 

  .زند اجتماعى حقيقى را بر هم مى

و گروهى از كمبود نيازمندى رنج . رود گروهى از فزوىن ثروت و مال اندوزى، حساب اموالشان از دستان آنان بريون مى
پس فاصله بني فقر و غنا، .  لوازم ضرورى زندگى مانند مسكن و لباس براى آنان ممكن نيستاى كه حىت برند به گونه مى

  .شود ها و جداىي اقوام و خويشان در يك جامعه مى سبب دورى دل

   اى دهلره و اضطراب و نگراىن و بدبيىن و كينه و جنگ رواىن در چنني جامعه

______________________________  
  .3، حديث 453: ؛ األماىل، شيخ صدوق1، حديث 3، باب 20/ 46: وارحبار األن -)1(

  323: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

شود؛ پس باب رباخوارى،  ها به معناى حقيقى به روى مردم بسته مى هاى انساىن و تعاوىن دِر كمك. ناپذير است اجتناب
  .گردد احتكار، گران فروشى، كالهربدارى باز مى

  .ن قرآن به احسان و انفاق تأكيد فراوان منوده است تا ارتباط قلىب آشكار و پنهان برقرار باشدبنابراي

َوَلْسُتم بَاِخِذيِه ِإآلَّ واْ اْخلَِبيَث ِمْنهُ تُنِفُقوَن يَأيـَُّها الَِّذيَن َءاَمُنواْ أَنِفُقواْ ِمن طَيّبِت َما َكَسْبُتْم َوِممَّآ َأْخَرْجَنا َلُكم ّمَن اْألَْرِض َوَال تـََيمَّمُ 
يدٌ  ٌع الشَّْيطُن َيِعدُُكُم اْلَفْقَر َويَْأُمرُُكم ِباْلَفْحَشآِء َواللَُّه يَِعدُُكم مَّْغِفَرًة ّمْنُه َوَفْضًال َواللَُّه َو سِ * َأن تـُْغِمُضواْ ِفيِه َواْعَلُمواْ َأنَّ اللََّه َغِىنٌّ محَِ

  »1« »َعِليمٌ 
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براى مشا از زمني ]  از گياهان و معادن[ايد، و آنچه  به دست آورده] از راه داد و ستد[هاى آنچه  زهاز پاكي! اى اهل اميان
ارزش و معيوب نرويد، در حاىل كه اگر آن را به عنوان  امي، انفاق كنيد و براى انفاق كردن دنبال مال ناپاك و ىب بريون آورده

.* نياز و ستوده است گرفتيد و بدانيد كه خدا، ىب منى]  و دلسردى[ چشم پوشى] با[دادند، جز  حّق مشا به خود مشا مى
يدسىت و فقر مى]  به هنگام انفاق مال با ارزش[شيطان، مشا را  چون خبل وخوددارى [ترساند، و مشا را به كار زشت  از 

؛ و خدا بسيار عطا كننده دهد كند، و خدا مشا را از سوى خود وعده آمرزش و فزوىن رزق مى امر مى]  از زكات و صدقات
  .و داناست

در نظر ابتداىي، انفاق و بذل مال، كم شدن مال است وىل اين مهان ديد كوته بينانه شيطاىن است كه انسان را از فقر و 
   ترساند، به ويژه اگر اموال را خوب در راه درست انفاق كند و انفاق واجب مانند زكات و مخس و احسان تنگدسىت مى

______________________________  
  .268 -267): 2(بقره  -)1(

  324: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

وىل شيطان از . مستحىب مانند صدقات و نذورات را به اهل آن واگذارد؛ تأمني كننده آينده خويش و فرزندان خواهد بود
ره زيادى مى ها و جوامع بشرى   منكرات را در بني خانوادهبرد و فحشا و  انباشنت اموال در راه باطل و عمل زشت 

  .دهد كه نتيجه آن فروپاشى كانون خانواده، رواج مواد خمّدر و مسائل جنسى است گسرتش مى

بينيم كه انفاق ضامن بقاى اجتماع و حتكيم عدالت اجتماعى و سبب كم شدن فاصله طبقاتى در  وىل با دقت مى
  .گردد است كه با پيشرفت اجتماع، رفاه و آسايش مورد قبول خداوند فراهم مىمسلم . باشد پيشرفت مهگاىن و عمومى مى

  :شود، از ابن عباس نقل شده كه گفته است پس با توجه به آثار انفاق در زندگى راه جنات و اميد براى مهه مهوار مى

مرزش گناهان و بركت و آنچه از جانب خداست؛ آ. هنگام انفاق دو چيز از طرف خدا و دو چيز از ناحيه شيطان است
يعىن  »1« .هاست و آنچه از طرف شيطان است، وعده به فقر و ندارى و امر به فحشا و زشىت. افزوىن در اموال است

  :شود كه در روياروىي شيطان با خداوند در برابر انفاق انسان اين گونه تصوير مى

يدسىت و زشت كند و از گناهان  احسان و يارى به ديگران امر مىكند وىل خداى بزرگ به  كارى تشويق مى شيطان به 
  .دهد پرهيز مى
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  :فرمايد جالب اين كه امريمؤمنان سفارش مى

  »2« .گامى كه در سخىت و فشار قرار گرفتيد، به وسيله صدقه و انفاق با خدا معامله كنيدهن

______________________________  
  .121/ 3: سوره بقره؛ جامع البيان 268ذيل آيه  ،193/ 2: جممع البيان ىف تفسري القرآن -)1(

  .258حكمت : ج البالغه -)2(

  325: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .بنابراين امور اهلى به ويژه درباره بستگان و اقوام بايد در درجه اّول امهيت باشد

   دوسىت واقعى يا غريواقعى - 7

ر نيك نيست، بلكه دارا بودن يك دسته از صفات انساىن برجسته؛ مانند  حقيقت دوسىت تنها به آداب معاشرت و رفتا
  .است... گذشت، صرب، ايثار، مدارا و 

خواهد با ديگرى به نيكى مدارا كند در رفتار با  مدارا در لغت به معناى مالطفت و مالميت است؛ يعىن وقىت كسى كه مى
  .شود عقيده مى پندارش با او مهفكر و هم گويد و در انديشه و روىي سخن مى او به نرمى و گشاده

تواند دمشىن را به دوسىت تبديل كند و  اين روش به ويژه در برابر دمشنان سفارش شده است كه رفتار نرم و گرم با مهرباىن مى
  .باطلى را به سوى حق بكشاند

ى و برادرش را به سوى او كشد؛ حضرت حق تعاىل موس گذارد و فرياد خداىي مى آنگاه كه فرعون سر به طغيان مى
  :فرمايد فرستد و سفارش مى مى

  »1« » فـَُقوَال َلُه قـَْوًال لَّيـًّنا لََّعلَُّه يـََتَذكَُّر َأْو َخيَْشى*  ِفْرَعْوَن ِإنَُّه َطَغى  اْذَهَبآ ِإَىل 

  .*سركشى كرده است] در برابر خدا[هر دو به سوى فرعون برويد؛ زيرا او 

  .]و از سركشى باز ايستد[يا برتسد ] آيني حق را بپذيرد[بگوييد، اميد است كه هوشيار شود و  پس با گفتارى نرم به او
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و اگر . َلنيِّ يعىن براى اين كه سخن بتواند در او نفوذ كرده و اثر بگذارد با نرمى و آرامش رفتار كنند تا بيدار شود يا برتسد
  .كند با خشونت و تندى باشد به يقني خمالفت مى

  :عارف بر مهني اساس سروده استشاعر 

______________________________  
  .44 - 43): 20(طه  -)1(

  326: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  آسايش دو گيىت تفسري اين دو حرف است
 

 با دوستان مرّوت با دمشنان مدارا

  

  )حافظ شريازى(

اند تا پيوند قلىب و حاىل با خداوند و خويش را، زمينه هدايت قرار  با مردم بودهو مهينطور انبيا و اولياى اهلى مأمور به مدارا 
  .دهند

  :فرمايد رسول الّله صلى اهللا عليه و آله مى

  »1« .ِباداِء الَفراِئضِ   ِمبُداراِة النَّاِس َكما أََمَرىن  َرىبِّ   َأَمَرىن

  .طور كه فرمان داده است كه واجبات را اجنام دهم پروردگارم به من دستور فرمود كه با مردم مدارا منامي مهان

  :و نيز فرمود

ا َفضََّلُهْم اللَُّه َعلى ِِْم ِألَْعداِء ِدْيِن اللَِّه َو ُحْسِن َتِقيَِّتِهْم ِألَْجِل ِإْخواِِْم ىف  ِإنَّ اْألَنِْبياءَ ِإمنَّ ِة ُمدارا   »2« .اللَّهِ   َخْلِقِه ِبِشدَّ

ه خاطر بسيارى مالميت با دمشناِن دين خدا و براى حفظ برادران خويش در راه رضاى او كه به خداوند، پيامربان را ب
  .كنند، بر متام مردم برترى داده است شايستگى تقيه مى
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مداراى با مردم اگر به منظور احرتام به شخصيت آنان باشد بسيار ارزنده است، چنني مداراىي نشانه عقل بيدار و فكر 
اولياى خداوند هم به رعايت چنني حال خوشايندى تشويق . بوبيت و راه نفوذ در زندگى ديگران استروشن و مايه حم

  .منودند مى

______________________________  
  .43، حديث 1، باب 213/ 18: ؛ حبار األنوار4، حديث 117/ 2: الكاىف -)1(

  .42، ذيل حديث 87، باب 401/ 72: حبار األنوار -)2(

  327: ، ص8 شرح صحيفه سجاديه، جتفسري و 

  :فرمايد حضرت على عليه السالم مى

  »1« .داِر النَّاِس َتْسَتِمْع ِبِإخاِئِهْم َو اْلَقُهْم بِاْلِبْشِر متُِْت َأْضغانـَُهمْ 

ره ضمريشان  ها در مند شوى و با روى گشاده با آنان ديدار منا تا كينه با مردم به نيك خوىي رفتار كن تا از برادرى آنان 
  .مبريد

  :فرمايد و نيز مى

  »2« .اْعِتذارٍ   ُمداراٍة َو اجلََْأَك ِإىل  َشرُّ ِإْخواِنَك َمْن اْحَوَجَك اىل

  .بدترين برادرانت كسى است كه تو را به مدارا كردن نيازمند سازد و به عذرخواهى بيشرت وادارت منايد

است كه دوسىت و يگانگى در اين حد است كه اگر بدى بنابراين؛ فرمايش حضرت، خود مالكى بر شناخِت دوسىت 
اتفاق افتد نتواند او را مالمت كند بلكه بايد با او مدارا و سازش كند يا از او عذرخواهى كند كه اگر نكند او ناراحت 

  .شود مى

وسته براى رفاقت به خالصه آن كس كه براى حفظ برادرى و ارتباط، به مدارا نياز داشته باشد، براى تو برادر نيست و پي
  .افتد زمحت و دردسر مى

  :امام على عليه السالم جان كالم را در دو مجله زيبا فرموده است
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فته است: خري دنيا و آخرت در دو چيز گرد آمده است : پنهان كردن اسرار و دوسىت با نيكان؛ و متام بدى در دو چيز 
  »3« .افشاى اسرار و دوسىت با بدان

   مهنشينان يا نيك رفتارى با آنان توجهى به ىب - 8

   از اهداف اصلى بعثت پيامربان، اخالق معاشرتى مردم بوده است، به ويژه

______________________________  
  .10180، حديث 445: غرر احلكم -)1(

  .9578، حديث 418: غرر احلكم -)2(

  .218: ؛ اإلختصاص14، حديث 45، باب 71/ 72: حبار األنوار -)3(

  328: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

شت و وسيله جلب رضاى خدا، نشانه قدرت اميان و مهطراز با عبادت   .هاى شبانه روزى است حسن خلق كه كليد 

  :فرمايد پيامرب گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله مى

 اْكنافاً الَّذيَن يَاَْلُفوَن َو يـُْؤَلُفوَن َو أَبـَْغُضُكْم ِإَىل اللَِّه اْلَمشَّاُؤَن بِالنَِّمْيَمِة اْلُمَفرُِّقوَن بـَْنيَ َأَحبُُّكْم ِإَىل اللَِّه َأْحَسُنُكْم َأْخالقاً اْلُمَوطُِّئوَن 
ْخواِن اْلُمْلَتِمُسوَن ِلْلَرباِء اْلَعَثراتِ    »1« .اْإلِ

رت باشد، مهان كس از مهه مشا حمبوب جوشند و  اىن كه متواضعند، با ديگران مىتر نزد خدا كسى است كه اخالقش از مهه 
ا مى افكنند و براى  جوشند و از مهه منفورتر نزد خدا؛ سخن چيناىن هستند كه در ميان برادران جداىي مى مردم نيز با آ

  .گناه در جستجوى لغزشند افراد ىب

هاى گوناگون است؛  با انسان بدون شك از عوامل سازنده شخصّيت انسان بعد اراده و تصميم او، مهنشيىن و معاشرت
. گريد زيرا انسان ناخواسته تأثريپذير از مهنشينان است و خبش مهمى از افكار و صفات اخالقى خود را از طريق آنان مى

ياىب و شناخت نيك  اين حقيقت رواىن از نظر علمى و جترىب هم به اثبات رسيده و آيات و روايات بسيارى هم در دوست
  .است مهنشني وارد شده
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برد و گاه به اوج  چه بسا نقش مهنشني در خوشبخىت و بدخبىت حياتى است كه گاه تا سر حد خوارى و نابودى پيش مى
  .رساند افتخار مى

دهند پرده  قرآن از حالت دوستاىن كه در مسري گناه و فساد و يا زرق و برق دنيا، دست موّدت و مهكارى به هم مى
  :فرمايد برداشته و مى

ءُ يـَْوَمِئٍذ بـَْعُضُهْم ِلبَـْعٍض َعُدوٌّ ِإالَّ اْلُمتَِّقنيَ اْألَخِ    »2« »آلَّ

______________________________  
  .21، حديث 100/ 1: ؛ عواىل الآلىل17، ذيل حديث 92، باب 383/ 68: حبار األنوار -)1(

  .67): 43(زخرف  -)2(

  329: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .ان دمشن يكديگرند مگر پرهيزكاراندر آن روز دوست

هاى شريين به دمشىن آشكار در روز قيامت طبيعى است؛ زيرا هر كسى ديگرى را عامل بدخبىت و  تبديل شدن دوسىت
تو بودى كه دنيا را در . تو اين راه را به من نشان دادى و مرا به سوى آن دعوت كردى: گويد مشرد، مى بيچارگى خود مى

خرب   دادى و مرا به آن تشويق منودى، تو بودى كه مرا غرق خنوت و شهرت و ثروت كردى و از سرنوشتم ىبنظر من زينت 
  ...كردى و 

هاى جاوداىن دور زده و نتايج پربار آن در آخرت آشكار  تنها پرهيزگاران كه پيوندشان جاوداىن است، چرا كه بر حمور ارزش
  .ر آنان استهاىي در انتظا ها و خوشى شود و چه لّذت مى

  :هاىي كه امريمؤمنان عليه السالم در كالم گوياى خويش فرموده است پس بنگريد به مالك

اْألَْبراَر  َسُة اْألَْبراِر لِْلُفجَّاِر تـُْلِحقُ ُجماَلَسُة اَألْشراِر ُتوِرُث ُسوَء الظَّنِّ بِاْألَْخياِر َو ُجماَلَسُة األْخياِر تـُْلِحُق اَألْشراَر ِباْألَْخياِر َو ُجمالَ 
ِديِن اللَِّه َو اْن كانُوا   َل ِديِن اللَِّه فـَُهَو َعَلىِباْلُفجَّاِر َفَمِن اْشَتَبَه َعَلْيُكْم أَْمرُُه َو َملْ تـَْعرِفُوا ِديَنُه فَاْنُظُروا ِإَىل ُخَلطاِئِه فَِإْن كانُوا أَهْ 

  »1« .هِ َغْريِ ِدْيِن اللَِّه َفال َحظَّ َلهُ ِمْن ِديِن اللَّ   َعلى
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و مهنشيىن نيكان با بدكاران؛ . مهنشيىن با بدان مايه بدبيىن به نيكان است و مهنشيىن با خوبان بدان را به خوبان پيوند دهد
هر كه وضع او براى مشا نامعلوم شد و مرام و آيني او را نشناختيد به مهنشينان او . دهد نيكوكاران را به بدكاران پيوست مى

   دين خدايند؛ پس او اهل دينبنگريد، اگر اهل 

______________________________  
  .9، حديث 6: ؛ صفات الشيعه31، حديث 14، باب 197/ 71: حبار األنوار -)1(
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ره   .اى از دين براى او نيست خداست و اگر از دين بريده پس 

   انآرامش و امنّيت يا ترس از ستمكار  - 9

از اين رو در اسالم وجود حاكم . تر از امنّيت جاىن و جسمى است در مرحله اول براى انسان، امنّيت دروىن و رواىن؛ مهم
عادل براى مردم بسيار ضرورى مشرده شده است؛ زيرا عدالت در حكومت و امريان، سبب آرامش و دوسىت در جامعه 

  .كند ها سيطره پيدا مى ها و جان دلگردد؛ و امنّيت رواىن و احساس مهگراىي بر  مى

گريد و مردم از ترس جان خود يا براى جلب رضاى آنان به دروغ  در حكومت ظاملان، احنراف اخالقى زيادى صورت مى
آورند كه اين دسته از حّكام ستمگر در روز قيامت در عذاب  كنند و در برابرشان سر تعظيم فرود مى مدح و ستايش مى
  .شديد خواهند بود

  .بنابراين برقرارى حاكم خريخواه و دادگر از جهت شأن انساىن و طبيعت أمن آدميان، ارزش و امهيت حياتى دارد

  :رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله درباره امهيت حكومت نيكان فرموده است

ٌر َلُكْم ِمْن َبْطِنها  ُشوَرىِإذا كاَن أَُمرَاؤُُكْم ِخيارَُكْم َو أَْغِنياؤُُكْم ُمسََحاءَُكْم َو أَْمرُُكْم  َنُكْم َفَظْهُر اْألَْرِض َخيـْ   .بـَيـْ

ٌر َلُكْم ِمْن َظْهرِها  َو ِإذا كاَن أَُمراؤُُكْم ِشرارَُكْم َو َأْغنياؤُُكْم ُخبَالءَُكْم َو اُمورُُكْم اىل   »1« .ِنساِئُكْم فـََبْطُن اْألَْرِض َخيـْ

دانتان خبشندگان مشا بودند و كارهايتان با مشورت بود، پس روى زمني براى مشا از هر گاه فرمانروايانتان نيكان مشا و ثرومتن
رت است و هر گاه زمامدارانتان بدان مشا و پولدارانتان خسيسان بودند و كارهايتان به دست زنانتان بود، پس . شكم زمني 

رت از روى خاك زمني براى مشاست   .زير خاك 
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______________________________  
  .36: ؛ حتف العقول14، حديث 7، باب 141/ 74: حبار األنوار -)1(
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ره مند بود شايسته زندگى در آن  يعىن اگر جامعه اسالمى از عدل فرمانرواىي و تعادل اقتصادى و تكامل فكرى و كارى، 
رت از زندگى است ها خاىل بود، ها و مالك است و اگر از اين برترى   .حيات بشرى ارزشى ندارد؛ پس مرگ، 

در مرحله دّوم در جامعه ديىن؛ مردم نبايد از حكومت ترسناك باشند، بلكه ترس مردم بايد از گناه و كارهاى خالف قانون 
  .خودشان باشد

  :هاى ارزمشند موالى متقيان امري مؤمنان على عليه السالم اين است در اين باره از سفارش

  »1« .َو الَخياَفنَّ ِإالَّ َذنـَْبهُ  اوصيُكْم ِخبَْمٍس َلْوَضرَبـُْتْم اَلْيها أَباَط اْالِبِل َلكاَنْت ِلذِلَك أَْهًال اليـَْرُجَونَّ اَحٌد ِمْنُكْم ِإالَّ رِبِّهُ 

: اوار استدار شويد هر آينه سز  كنم كه اگر براى يافتنش مشقت سفرى سخت را عهده مشا را به پنج برنامه وصيت مى
  .احدى از مشا جز به پروردگارش اميد نبندد، و جز از گناهش وحشت نكند

  .بنابراين اميد به خدا و ترس از گناه دو عامل برقرارى امنّيت در هر جامعه است

و مقام خداوند اقامه عدل و احقاق حق است، و مقام او . ترس مردم از خداوند ترس از مقام و جاللت خداست
شت در انتظار كساىن است كه امنّيت اهلى را فراهم مىشايسته محا سازند تا  يت از مظلوم و جمازات ستمگر است و 

  .جامعه در جاده آسايش و آرامش حقيقى حركت كند

  :فرمايد خداوند منّان درباره آنان مى

  »2« » نََّة ِهَى اْلَمْأَوىَفِإنَّ اجلَْ *  َو َأمَّا َمْن َخاَف َمَقاَم َربِّه َو نـََهى النـَّْفَس َعِن اْهلََوى

______________________________  
  .82حكمت : ج البالغه -)1(

  .41 -40): 79(نازعات  -)2(
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ترديد جايگاهش  پس ىب.* و اما كسى كه از مقام و منزلت پروردگارش ترسيده و نفس را از هوا و هوس بازداشته است
  .شت است

شىت شدن؛ ترِس برگرفته از معرفت است شناخت مقام پروردگار و ترسيدن از خمالفت فرمان او، كليد راهياىب . شرط اّول 
  .به منطقه امن اوست

شرط دّوم؛ در حقيقت نتيجه شرط اول و ميوه درخت خوف است، تسّلط بر هواى نفس و بازداشنت آن از سركشى 
هاى بشر است و مقام  وذ شيطان در وجود آدمى هواى نفس است كه ريشه مهه مفاسد و بدخبىتاست؛ زيرا ابزار اصلى نف

كند تا آشوب نكند و جهنِم قيامت زاييده هواپرسىت است كه  رب او مقام عدالت و امنّيت اوست كه باهواپرسىت مبارزه مى
هاى دروىن و بريوىن از آن شعله  ها و ناامىن ها، ىب نظمى ها و كينه توزى ها و جدال هاى سوزان دنيا مهچون جنگ جهنم

دارند، يا از روى جهل و غفلت، يا از روى عمد، يا از پى  آنچه اين نه طايفه در حق من روا مى! اهلى »1« .گريد مى
  .ضعف اميان و ىب توجهى به آخرت و عذاب دردناك توست

ا اجنام مى! اهلى   .جز عصيان و خطا نيستدهند عني معصيت و حمض گناه و چيزى  آنچه آ

براى هر يك از اين اشتباهات و خطاها دادگاهى در حمشر برپاست، و براى آلوده به اين معاصى عذر قابل قبوىل در ! اهلى
  .پيشگاه تو نيست

  .دهند آخرت آباد، از آِن مردم با كرامىت است كه گناه ديگران را با گناه جواب منى: اى پروردگارا فرموده

  »2« »َيْدَرُؤوَن بِاحلََْسَنِة السَّيَِّئَة اولِئَك َهلُْم ُعْقَىب الّدارِ َو 

______________________________  
  .سوره نازعات 40، ذيل آيه 111 -108/ 26: تفسري منونه -)1(

  .22): 13(رعد  -)2(

  333: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج
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هاى آنان را  هاى خود نسبت به مردم، بدى و با خوىب[كنند  را دفع مى]  گناه[دى زشىت و پلي]  عبادت[و مهواره با نيكِى 
  .، اينانند كه فرجام نيك آن سراى، ويژه آنان است]منايند نسبت به خود برطرف مى

 زيستند، از هاى زندگى اسوه و سرمشق هستند تا در دنيا مى امامان بزرگوار شيعه كه از جانب حضرت حق در متام زمينه
هاى روحى  ها، و به خصوص ناراحىت جانب مردم زمانه و اقوام و بعضى از دوستان و مهه دمشنان در معرض آزارها و اذيت

هاى  هاى اخالقى و عملى خود را در برابر بدى ها صرب و استقامت پيشه كردند و خوىب بودند، وىل در برابر مهه آن رنج
هاى اهلى و ملكوتى براى بشر به يادگار گذاردند،  ريق عالوه بر اين كه درسمردم به عنوان پاسخ قرار دادند و از اين ط

  !روى تاريخ انسانّيت را چون روز روشن و نوراىن كردند

   حكايت

شخصى از اهل شام به مدينه آمد، مردى را ديد در كنارى نشسته، توجهش به او جلب شد، پرسيد اين مرد كيست؟  
عليهما السالم، سوابق تبليغاتى عجيىب كه در روحش رسوخ كرده بود، موجب شد كه  حسني بن على بن اىب طالب: گفتند

تواند سّب و دشنام نثار آن حضرت بنمايد، آنچه خواست گفت و در اين زمينه  ديگ خشمش به جوش آيد و تا مى
مهر و عطوفت به او   عقده دل گشود، امام عليه السالم بدون آن كه خشم بگريد، و اظهار ناراحىت كند، نگاهى پر از

  :قرائت كرد به او فرمود -مبىن بر حسن خلق و عفو و اغماض -كرد، و پس از آن كه چند آيه از قرآن

من با اين : آرى، فرمود: امي، آنگاه از او پرسيد، آيا از اهل شامى؟ جواب داد ما براى هر نوع خدمت و كمك به تو آماده
  .دامن مىخلق و خوى سابقه دارم و سرچشمه آن را 

   تو در شهر ما غريىب، اگر احتياجى دارى حاضرمي به تو كمك: پس از آن فرمود

  334: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .دهيم، حاضرمي در خانه خود از تو پذيرائى كنيم، حاضرمي تو را بپوشانيم، حاضرمي به تو پول بدهيم

كرد با يك هم چو گذشت و اغماضى  د كند، و هرگز گمان منىمرد شامى كه منتظر بود با عكس العمل شديدى برخور 
  :روبرو شود، چنان منقلب شد كه گفت
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كردم،  رفتم و چنني نشناخته و نسنجيده گستاخى منى شد و من به زمني فرو مى آرزو داشتم در آن وقت زمني شكافته مى
بود، و از اين ساعت، كسى نزد من از او و تر ن تا آن ساعت براى من بر مهه روى زمني كسى از حسني و پدرش مبغوض

  »1« .تر نيست پدرش حمبوب

______________________________  
  .4: نفثة املصدور، حمّدث قمى -)1(

  335: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ِلَساناً َعَلى َمْن َخاَصَمِين َو َظَفراً ِمبَْن َعانََدِين َو َهْب  اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو اْجَعْل ِيل َيداً َعَلى َمْن ظََلَمِين وَ » 8«[ 
َدِين ِيل َمْكراً َعَلى َمْن َكاَيَدِين َو ُقْدَرًة َعَلى َمِن اْضَطَهَدِين َو َتْكِذيباً ِلَمْن َقَصَبِين َو َسَالَمًة ِممَّْن تـَوَ  عََّدِين َو َوفـِّْقِين ِلطَاَعِة َمْن َسدَّ

  ] ِة َمْن َأْرَشَدِين َو ُمَتابـَعَ 

كند غالب و چريه، و بر ضّد كسى كه با من به  بر حممد و آلش درود فرست، و مرا بر كسى كه به من ستم مى! خدايا
زند، چاره جوىي  ورزد، پريوز قرار ده، و عليه كسى كه نرينگم مى خيزد زبان گويا، و بر كسى كه با من دمشىن مى جمادله برمى

كند،  دهد و غيبت مى كند قدرت عنايت فرما، و عليه كسى كه به من دشنام مى كسى كه به من ستم مى  خبش، و در برابر
ديد مى برد،  كند به سالمت دار، و از آن كه مرا به راه صواب مى توان تكذيب مرمحت فرما، و از دست كسى كه مرا 

  .وفيق پريوى عنايت كنكند، ت توفيق فرمانربى ده، و از آن كه مرا به راه راست هدايت مى

   قدرت غلبه بر ظلم

رسد كه ما در متام  مشكلى كه در طول تاريخ انسان از ابتداى شروع حيات تا به اين زمان وجود داشته، و به نظر مى
ها باشد، اطاعت نكردن انسان از اولياى اهلى، و فرار بشر از خط فرمانربدارى از  مشكالت و گناهان و معاصى و ظلم

   امامان انبيا و
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  .بوده است
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چنانچه مردم در دفاع از حق يا . هاى مردم بااميان است دفاع و يارى در هنگام ستمگرى و فتنه زمامداران جور، از نشانه
اميان دچار وطن و يارى رساىن به يكديگر كوتاهى كنند و اسباب ورود دمشن و ستمگرى را فراهم سازند، به ضعف 

  .اند شده

  :فرمايد اند؛ مى قرآن كرمي درباره كساىن كه مورد ستم قرار گرفته

  »1« »َو الَِّذيَن ِإَذآ َأَصابـَُهُم اْلبَـْغُى ُهْم يَنَتِصُرونَ 

شوند، بلكه از دمشن به حكم حق و برابر با قوانني  تسليم ستم و ستمكار منى[و آنان كه هرگاه ستمى به آنان رسد 
  .گريند انتقام مى]  اسالم

شود، جاى گذشت و مماشات نيست؛ زيرا حاكم خداست و  اّما در دادگاه اهلى كه ميان ستمديده و ستمگر داورى مى
خداوند متعال سوگند به جاللت خود ياد كرده كه حق مظلوم را از ظامل بگريد؛ پس در قيامت گروهى درگري اين مسائل 

  .هستند

  :كند كه فرمود ى اهللا عليه و آله نقل مىأنس از رسول اكرم صل

ا اْلَمْوُت، قاَل أََنسُ  اْلُوقُوُف بـَْنيَ َيَدِى اللَِّه : يا َرُسوَل اللَِّه َفما اْصَعُبها؟ قالَ : قـُْلتُ : بـَْنيَ اَجلنَِّة َو اْلَعْبِد َسْبُع ِعقاٍب، َأْهَوُ
  »2« .نيَ َعزََّوَجلَّ ِإذا تـََعلََّق اْلَمْظُلوُموَن بِالظَّاِلم

شت و بنده است و آسان ا مرگ است هفت عذاب بني    :انس گفت. ترين آ

ا كدام است؟ فرمود سخت! اى رسول خدا: به حضرت عرض كردم   :ترين آ

   ايستادن در حضور خداوند بزرگ و ارمجند هنگامى كه ستمديدگان براى

______________________________  
  .39): 42(شورى  -)1(

  .3173، حديث 490/ 1: ؛ اجلامع الصغري8862، حديث 824/ 3: ز العمالكن  -)2(
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  .شوند احقاق حق، با ستمگران درگري مى

اولني راه مقابله با ظامل و مبارزه با ظلم، به كار گرفنت نريوهاى دفاعى شخصى است كه خداوند منان در اعضاى مهه 
وديعه گذارده تا در هنگام نياز به كار گريد و نفس خويش را از شر موجودات شرور و حيوانات گزنده يا درنده ها به  انسان

  .يا ستمكار بدتر از حيوان، مصون بدارند

يد به معناى قدرت و قوت است و در اين جا به معناى غلبه و پريوزى است، يعىن خودم دست تواناىي باشم كه جلوى 
  .ر او را از خود بگردامنظلم را بگريم و ش

كند كه تا جاىي نريو دارد به ظلم تن در ندهد و در  اين عبارات به روشىن وظيفه مسلمانان را در مقابله با ستم بيان مى
مقابل ستمگر، زبون و پست نباشد و متام توان خود را براى دفع او به كار گريد، اگر بر ظامل غلبه كرد، ستم او را از ميان 

و اگر نتوانست بر ظامل غلبه كند و مظلوم باقى مباند او نزد پروردگار پاداش . خود را از شّرش رهاىي خبشيده استبرده و 
اّما اگر ستمكش در مقابل ستمكار سكوت كند و ضربات او را با . دارد؛ زيرا وظيفه خود را به خوىب اجنام داده است

گريد؛ زيرا او بر  در قيامت مهانند ظامل مورد پرسش و بازجوىي قرار مى پذير است و ذّلت و سرافكندگى حتمل منايد، او ظلم
. كند سازد و در حقيقت در اعمال ظاملانه كمك مى افزايد و راه ستم پيشگى را بر او مهوار مى جسارت و جرأت ظامل مى

  .پذيرى كمرت از گناه ستمكارى نيست پس گناه ستم

  .ستگاه قضاىي و قدرت اجراىي استدومني راه؛ براى دفع ظامل استفاده از د

ستمديده براى دفع از ظلم بايد از نريوى اجراىي و نظامى نيز استفاده كند يعىن اسلحه و مهمات جنگى را بگريد و به 
  .دفاع از خويش و كشور خود بپردازد

موقعيت و وضعيت  يعىن از. گريى از افكار عمومى است سومني راه؛ براى كوتاه كردن دست ستمگران و دمشنان، كمك
   استفاده از محايت عمومى. ناگوار مظلوم محايت كند و حداقل در دل براى او دعا كند و از دمشنان او اظهار تنفر منايد

  338: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

جنات از ستم  براى كوبيدن ظلم به هر شكلى كه باشد، مفيد و مثرخبش است و معصومان عزيز اسالم عليهم السالم براى
ا منود دستورهاىي داشته   .اند كه بايد توجه ويژه به آ

  :فرمايد رسول گرامى صلى اهللا عليه و آله مى
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  »1« .ُرُؤوِس اخلَْالِئقِ   َأْن يـَْنُصَرُه فـََلْم يـَْنُصْرُه أََذلَُّه اللَُّه يـَْوَم اْلِقياَمِة َعلى  َمْن أُِذلَّ ِعْنَدُه ُمْؤِمٌن َو ُهَو يـَْقِدُر َعلى

هر كه مؤمىن را پيش او خوار كنند و تواناىي دارد كه او را يارى كند و نكند خداوند در روز قيامت پيش مهگان خوارش  
  .كند

  :حكايىت جالب از امام باقر عليه السالم در اين باره نقل شده است؛ كه فرمود

: مهسايه خود شكايت كرد؛ حضرت به وى فرمود مردى به نزد پيامرب گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله رفت و از اذيت
  :پس از چند روز دوباره رفت، حضرت به او فرمود. صرب كن

روند، اثاثيه  روز مجعه وقىت كه مردم براى اقامه مناز مجعه به مسجد مى: براى بار سوم رفت، حضرت به او فرمود. صرب كن
وقىت از تو عّلت اين كار را . اى كه مردم ببينند ه كن به گونهات را از منزل بريون بگذار و در كنار كوچه انباشت خانه

ا بازگو كن مرد شاكى اين دستور را اجنام داد و مهسايه آزار دهنده از اين وضع به . پرسيدند، جريان خودت را براى آ
اى تو با خدا عهد بر : ضرر خود احساس خطر كرد و نزد او آمد و درخواست كرد كه اثاثش را به داخل منزل بربد و گفت

ها حاكى از اين است كه يارى مردم در هر زمينه هر چند براى  اين قصه »2« .بندم كارهاى گذشته را تكرار ننمامي مى
  .فشار آوردن بر ظامل باشد تا حل مشكالت مظلوم شود؛ امرى مطلوب است

 خوشا آن بنده با عهد و پيوند
 

 كه دارد بازگشىت با خداوند

______________________________  
  .19: ؛ كشف الرّيبة1، ذيل حديث 66، باب 226/ 72: حبار األنوار -)1(

  .91، حديث 37، باب 122/ 22: ؛ حبار األنوار13، حديث 668/ 2: الكاىف -)2(

  

  339: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  



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

 

  بكام خويش اگر چندى رود راه
 

  آرد بدرگاهچو باز آيد نياز 

  

  بنالد گاهى از سوز و گدازى
 

  مبالد بر زمني روى نيازى

  جبوشد حبر الطاف خدائى
 

  زگرداب غمش خبشد رهائى

 بگويد اى خدا بر عزت تو
 

 به عزت خبشى ىب منت تو

اىن   به اشك طفلى از درد 
 

  به آه پريى ازداغ جواىن

  به مسكيىن و عجز عذر خواهان
 

  عذرآوردن صاحب گناهانبه 

  به سخىت بردن ايام دورى
 

  به تلخى بردن شام صبورى

  به اشك و زارى شام غريبان
 

  به رشك عاشق از كام رقيبان

  به داغ من كه از مشعم جگر سوخت
 

  به سوز مشع كز من بيشرت سوخت

  كزين وادى مرا آزادىي خبش
 

  زنور مشع خويشم هادىي خبش

  

  340: ، ص8 شرح صحيفه سجاديه، ج تفسري و

بِاْلِربِّ َو أُثِيَب َمْن َحَرَمِين  اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو َسدِّْدِين ِألَْن أَُعاِرَض َمْن َغشَِّين بِالنُّْصِح َو َأْجِزَي َمْن َهَجَرِين » 9«[ 
  ]َخاِلَف َمِن اْغَتاَبِين ِإَىل ُحْسِن الذِّْكِر َو َأْن َأْشُكَر احلََْسَنَة َو أُْغِضَي َعِن السَّيَِّئةِ ِباْلَبْذِل َو ُأَكاِيفَ َمْن َقَطَعِين ِبالصَِّلِة َو أُ 

ايستادن در برابر كسى  : خواهم پايدار و استوار دار بر حمّمد و آلش درود فرست، و مرا به اين امورى كه از تو مى! خدايا
خريخواهى، پاداش دادن به كسى كه از من دورى جسته با نيكى و خوىب،  كه به من خيانت كرده با سالح نصيحت و

جزا دادن به كسى كه مرا از عطايش حمروم ساخته، با بذل و خبشش، تالىف كردن نسبت به كسى كه با من قطع رابطه  



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

 

جا آوردن سپاس، در كرده، با صله و پيوند، خمالفت ورزيدن با كسى كه از من غيبت كرده، با نيكو ياد كردن از او، به 
  .برابر خوىب و چشم پوشى از بدى

   مهرى مردم خريخواهى و نيكوىي در برابر نامردى و ىب

كرامت اخالق در اسالم عبارت از اين است كه اگر فردى نسبت به فرد ديگر ستم منود و به حق او جتاوز كرد، ستمديده 
وىل اگر شخص ستمگر شايسته عفو و گذشت بوده و بر اثر چشم . تواند او را تعقيب كند و كيفر دهد از نظر قانوىن مى

  .گذرد خبشد و با كرامىت خوب از وى مى پوشى اصالح شود، او را مى

   كارى و خيانت به هاىي كه در رفتارها و صفات انساىن سبب فريب يكى از شيوه
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  .استشود؛ ِغّش و زيبامناىي  مسلمان مى

در لغت به معناى ناخالص و آغشتگى است وىل مراد از آن ظاهر منودن چيزى بر خالف پنهان آن است و يا » ِغشّ «
  .زينت دادن و زيبا جلوه دادىن كه برخالف مصلحت باشد و در حقيقت خدعه و خيانت در عمل است

نده قصد فريب دادن مشرتى را با نيكو نشان افتد كه فروش اين شيوه شيطاىن بيشرت در جتارت و خريد و فروش اتفاق مى
دادن جنس و كاالى خود دارد، وىل در صفات اخالقى براى منحرف كردن شخصى از راه زندگى و اهداف كمال بشرى 

  .رود و گمراه منودن او نيز به كار مى

نسبت به ديگرى به معناى خالص و پاك است و در صفات اخالقى به معناى موعظه و خريخواهى خالصانه » ُنصح«
آيد، هدف او پاكسازى و خريانديشى در قلب و جان  كسى كه در مقام نصيحت و خريخواهى به انسان برمى. است

  .اوست

  :فرمايد رسول الّله صلى اهللا عليه و آله مى

  »1« .ِبالنَِّصيَحِة ِخلَْلِقهِ َأْرِضِه   ِإنَّ َأْعَظَم النَّاِس َمْنزَِلًة ِعْنَد اللَِّه يـَْوَم الِقياَمِة أَْمشاُهْم ىف

  .ترين مردم نزد خداوند در روز قيامت، كسى است كه در راه خريخواهى براى خلق، او بيش از ديگران قدم بردارد با منزلت
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  :و مهچنني فرمود

  »2« .أَْنَسُك النَّاِس ُنُسكاً أَْنَصُحُهْم َجْيباً َو َأْسَلُمُهْم قـَْلباً جلَِِميِع اْلُمْسِلِمنيَ 

  .تر باشد تر و پاكدل عابدترين مردم در عبادت كسى است كه نسبت به مهه مسلمانان خريخواه

______________________________  
  .8، حديث 22، باب 358/ 71: ؛ حبار األنوار5، حديث 208/ 2: الكاىف -)1(

  .117، حديث 20، باب 338/ 71: ؛ حبار األنوار2، حديث 163/ 2: الكاىف -)2(
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  :گويند هرگاه مى. بنابراين هر چه در عبادت شديدترند، بيشرت امانت دارند

  »رجٌل ناِصُح اَجلْيب يعىن امٌني الَغشَّ فيه«

  .دار و خالص است و دل پاكيزه و با صفاىي دارد مردى كه امانت

كند و به مشورت كننده به جاى راهنماىي و  ت خيانت مىدر روايات نوعى غش هم درباره كسى است كه در مشور 
  .دهد نصيحت، راه خالف واقعيت را ارائه مى

گوىي آشكار و عملى غريوجداىن و خالف فطرت است و اگر كسى اين روش نادرست را در  خيانت در مشورت دروغ
  .ماند باز مى شود و از دورانديشى و حقيقت بيىن پيش گريد؛ اندك اندك دچار احنراف فكرى مى

  :فرمايد حضرت على عليه السالم درباره چنني فردى مى

  »1« .َمْن َغشَّ ُمْسَتشريَُه ُسِلَب َتْدبريُهُ 

  .رود هر كه به مشورت كننده خود خيانت منايد، مصلحت انديشى او از بني مى

  .گردد و از سوى ديگر از دايره اسالم و واليت هم بريون و منفور مى
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  :السالم فرمودامام على عليه 

ْسِلِمَني ىف
ُ
  »2« .َمْشَوَرٍة فـََقْد َبرِْئُت ِمْنهُ   َمْن َغشَّ امل

  .كسى كه با مسلمانان در مشورت غش منايد و به آنان خيانت منايد، من از او بيزارم

ا و گاهى انسان به اجنام كارى كه خالف مصلحت اوست عالقه بسيار دارد، براى شناخت صالح و فساد با انسان دان
كند وىل درباطن ميل دارد كه او نظر موافق بدهد تا هر چه زودتر اقدام منايد و به متايل دروىن خويش  خريخواه شور مى

   جامه

______________________________  
  .10100، حديث 443: غرر احلكم -)1(

  .296، حديث 66/ 2: ؛ عيون أخبار الرضا عليه السالم8، حديث 48، باب 99/ 72: حبار األنوار -)2(

  343: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اين پاسخ موافق . گويد مصلحت نيست عمل بپوشاند، وىل انسان خريخواه و خربه از روى كمال خلوص و پاكدىل مى
 شود وىل بايد با سخىت آن بسازد و خوشبخىت خود را به خطر مصلحت در ذهن و ذائقه مشورت كننده ناگوار و تلخ مى

  .نياندازد

سازى است پرهيز كند؛ زيرا اگر دل  كارى كه مايه پراكندگى و شايعه بنابراين هر مسلماىن مهواره بايد از غش و فريب
اش آلوده به غّش باشد پيوسته در خشم خداوند خواهد بود، مگر اين كه توبه كند  جهت نسبت به برادر ديىن مسلماىن ىب

  .ك، پاك سازدو فكر و دل را از آن انديشه ناپا

هاى عجيىب است، قدرتى باالتر از قدرت ملك ملكوت الزم است كه بتوان اين بار سنگني اخالقى را   چه درخواست
ها و حسنات را به عنوان  كشيد، بارى كه آمسان از قبولش سرپيچيد كه در برابر آن مهه بديهاى مردم، آدمى اين مهه خوىب

  .تالىف و مقابله نثار آنان كند

  344: ، ص8  و شرح صحيفه سجاديه، جتفسري
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ْلَيِة الصَّاحلَِِني َو أَْلِبْسِين زِيَنَة اْلُمتَِّقَني ِيف َبْسطِ » 10«[   اْلَعْدِل َو َكْظِم الَغْيِظ َو ِإْطَفاِء اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو َحلِِّين ِحبِ
السِّريَِة  ْصَالِح َذاِت اْلبَـْنيِ َو ِإْفَشاِء اْلَعارَِفِة َو َسْرتِ اْلَعائَِبِة َو ِلِني اْلَعرِيَكِة َو َخْفِض اْجلََناِح َو ُحْسنِ النَّائَِرِة َو َضمِّ َأْهِل اْلُفْرَقِة َو إِ 

ْفَضاِل َعَلى َغْريِ اْلُمْسَتِحقِّ َو َو ُسُكوِن الرِّيِح َو ِطيِب اْلُمَخاَلَقِة َو السَّْبِق ِإَىل اْلَفِضيَلِة َو ِإيَثاِر التـََّفضُِّل َو تـَْرِك التـَّْعيِ  ِري َو اْإلِ
َو ِإْن َقلَّ ِمْن قـَْوِيل َو ِفْعِلي َو َأْكِمْل َذِلَك اْلَقْوِل بِاحلَْقِّ َو ِإْن َعزَّ َو اْسِتْقَالِل اخلَْْريِ َو ِإْن َكثـَُر ِمْن قـَْوِيل َو ِفْعِلي َو اْسِتْكَثاِر الشَّرِّ 

  ] ِة َو لُُزوِم اجلََْماَعِة َو َرْفِض أَْهِل اْلِبدَِع َو ُمْستَـْعِمِل الرَّْأِي اْلُمْختـَرَعِ ِيل ِبَدَواِم الطَّاعَ 

بر حممد و آلش درود فرست، و مرا به زيور شايستگان بياراى، و زينت پرهيزكاران را به من بپوشان كه زيور و زينت ! خدايا
لت، فروخوردن خشم، خاموش كردن آتش فتنه، مجع كردن گسرتش عدا: شايستگان و پرهيزكاران در اين امور است

ها، نرم خوىي، فروتىن، خوش  پراكنده شدگان، اصالح بني مردم، آشكار كردن كارهاى خوب مردم، پوشاندن عيوب انسان
رفتارى، آرامش، وقار، خوش اخالقى، پيشى گرفنت به سوى فضيلت، انتخاب نيكى و احسان، ترك سرزنش، خوىب كردن 

ري مستحق، حق گوىي، گرچه سنگني باشد، اندك دانسنت گفتار و كردار خومب، هر چند زياد باشد و زياد مشردن گفتار به غ
  و رفتار بدم،

  345: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

هل هر چند اندك باشد، و مهه اين امور را به دوام اطاعتم از حضرتت، و مهراهى با مسلمانان، و دست برداشنت از ا
  .گريند، كامل كن بدعت، و آنان كه رأى ساختگى در دين را به كار مى

  :كند حضرت سّجاد عليه السالم، از پيشگاه مبارك خالق يكتا درخواست مى

اهلى مرا به زيور شايستگان بياراى، و زينت پرهيزكاران را به من بپوشان، زيور صاحلان، و زينت اهل تقوى عبارت است «
  :از

فاش  -6اصالح بني مردم  -5پيوسنت پراكندگان  -4خاموش كردن فتنه  - 3فرونشاندن خشم  -2الت گسرتش عد  - 1
 -12سنگيىن و وقار  -11نيك سريتى  -10تواضع و فروتىن  -9نرم خوئى  -8ها  پنهان كردن زشىت -7ها  منودن خوىب

دستگريى از  -16ك سرزنش تر  -15برگزيدن احسان بدون توقع تالىف  -14سبقت در فضيلت  -13حسن معاشرت 
بسيار ديدن  -19هاى خود  اندك مشردن خوىب - 18پاى بندى به گفنت حق هر چند گران آيد  -17غري مستحق 

  .»بيزارى از اهل بدعت - 22مهراهى با مسلمانان  -21ادامه طاعت  -20هاى خويش  زشىت
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   گسرتش عدالت  - 1

حيات انسان، و آثار و فوائد و منافعش چيزى نيست كه بر  عظمت و ارزش عدالت در نظام هسىت، و در متام شؤون 
  .عدل و عدالت در پيكره هسىت به منزله روح، و در جسم و بدن حيات انسان به مانند جان است. كسى پوشيده باشد

ماند، و جز فساد و افساد از عناصر حيات توقع  اگر نور عدالت در كشور هسىت نبود، چيزى بر جاى خود برقرار منى
  .اگر تكيه گاه هسىت عدالت نبود، از نظام آفرينش هم خربى نبود. رفت منى

   رود، به خاطر اين است كه جاى ظلمى كه در متام شؤون زندگى بر انسان مى

  346: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .عدل خاىل است

رسبزى و خرمى و شور و نشاط، و اگر عدالت در زندگى بشر حكم فرما بود، حيات و شؤونش جز گل و گلستان و س
  .آرامش و امنّيت، چيزى نبود

خردان مهه و  غارت غارتگران، ستم ستمكاران، ظلم ظاملان، جهل جاهالن، زورگوئى زورگويان، جنايت ىب خربان، اطوارىب
  .مهه معلول ىب عدالىت است

   عدل و عدالت در قرآن

  :فرمايد خداوند متعال مى

َواتـَُّقوا   َو اقْـَرُب ِللتـَّْقوىآَمُنوا ُكونُوا قـَّواِمَني لِّلِه ُشَهداَء بِاْلِقْسِط َو الَجيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قـَْوٍم َعلى اْن التـَْعِدُلوا اْعِدُلوا هُ يا ايـَُّها الَّذيَن 
  »1« »الّلَه انَّ الّلَه َخبٌري ِمبا تـَْعَمُلونَ 

و نبايد دمشىن با گروهى مشا را بر . ى خدا و گواهان به عدل و داد باشيدقيام كننده برا] در مهه امور[مهواره ! اى اهل اميان
و از خدا پروا كنيد؛ زيرا خدا به آنچه اجنام . تر است آن دارد كه عدالت نورزيد؛ عدالت كنيد كه آن به پرهيزكارى نزديك

  .دهيد آگاه است مى

  »2« »َواذا قـُْلُتْم َفاْعِدُلوا َوَلْو كاَن ذا قـُْرىب
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  .گامى كه سخن گوييد، عدالت ورزيد هر چند درباره خويشان باشدو هن

  »3« »َو اذا َحَكْمُتْم بـَْنيَ الّناِس اْن َحتُْكُموا ِبالَعْدلِ 

  .كنيد، به عدالت داورى كنيد و هنگامى كه ميان مردم داورى مى

______________________________  
  .8): 5(مائده  -)1(

  .152): 6(انعام  -)2(

  .58): 4(نساء  -)3(

  347: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

آيد، و در  قرآن كرمي در مسائل اجتماعى و خانوادگى و فردى، وحىت به هنگام سخن گفنت كه چيزى به نظر مردم منى
  .منايد هاى سياسى و حكومىت، متام مردم را امر به عدالت مى برنامه

  .رعايت نگردد، دنيا و آخرت مردم رو به ويراىن خواهد رفتقسط و عدالت اگر در امور ظاهرى و باطىن 

گفتار حق، و عمل به حق، و حركت بر اساس نظام شريعت، و اجراى حدود اهلى، و عدم مالحظه دوسىت و رفاقت و 
  .خويشاوندى و نزديكى چيزى جز عدل و عدالت نيست

اوند شهادت و حكمّيت او را در امور ماىل و خد. انسان عادل در پيشگاه حضرت حق از چنان ارزشى برخوردار است
  !!خانوادگى و اجتماعى پذيرفته است

  .ظامل مورد نفرت، و مستحق لعنت متام لعنت كنندگان است

اولِئَك * هِدى اْلَقوَم الظّاِلمنيَ اليَ  َكْيَف يـَْهِدى الّلُه قـَْوماً َكَفُروا بـَْعَد إمياِِْم َو َشِهُدوا انَّ الرَُّسوَل َحقٌّ َو جاَءُهُم اْلبَـيِّناُت َو الّلهُ 
  »1« »َجزاُؤُهْم انَّ َعَلْيِهْم َلْعَنَة الّلِه َو اْلَملئَكِة َو الناِس اْمجَعنيَ 
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چگونه خدا گروهى را هدايت كند كه بعد از آن كه اميان آوردند، و به حّقانّيت رسول اسالم شهادت دادند، و داليل 
اينان كيفرشان اين است كه .* كند شدند؟ و خدا گروه ستمكاران را هدايت منىروشن و آشكار براى آنان آمد، كافر 

  .لعنت خدا و فرشتگان و مهه مردم بر آنان است

   عدل و عدالت در روايات

  :فرمايد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مى

______________________________  
  .87 -86): 3(آل عمران  -)1(

  348: ، ص8 يه، جتفسري و شرح صحيفه سجاد

ارِها َ َوَجْوُر ساَعٍة ىف ُحْكٍم اَشدُّ ِعْنَد الّلِه ِمْن َمعاصى ِسّتَني . َعْدُل ساَعٍة َخيـٌْر ِمْن ِعباَدِة َسْبعَني َسَنًة قياِم َلْيِلها َو ِصياِم 
  »1« .َسَنةً 

رت است، و يك ساعت ستم هايش مناز و روزهايش روزه باشد  يك ساعت عدالت از هفتاد سال عبادت كه متام شب
  .ورزيدن در حكومت، از شصت سال ستمگرى در نزد خداوند شديدتر است

  :فرمايد حضرت موىل املوحدين على عليه السالم مى

  »2« .اْلَعْدُل اساٌس ِبِه ِقواُم اْلعاملَِ 

  .عدل بنياىن است كه بر پائى جهان به آن است

، َفال ُختاِلْفُه ِىف ميزانِِه، َو التُعاِرْضُه ِىف ُسْلطانِهِ انَّ اْلَعْدَل ميزاٌن لّلِه سبحانَه الَّذ   »3« .ى َوَضَعُه ىف اَحلقِّ َو َنَصَبُه ِالقاَمِة احلَْقِّ

عدل ترازوى خداوند است كه آن را براى انسان و جهت بپاداشنت حق قرار داده و نصب فرموده، پس خدا را در ميزانش 
  .و سلطنتش به معارضه برخميز خمالفت مكن، و با حضرت او در قدرت

  »4« .اْلَعْدُل ُيْصِلُح الرَِّعيَّةَ 
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  .منايد هاى زندگيش اصالح مى عدالت، رعّيت را در متام برنامه

  »5« .ِباْلَعْدِل تـََتَضاَعُف اْلبـَرَكاتُ 

  .شود باعدالت، بركات حق بر انسان دو چندان مى

______________________________  
  .154: ؛ جامع األخبار61، حديث 81، باب 352/ 72: األنوارحبار  -)1(

  .87، حديث 16، باب 83/ 75: حبار األنوار -)2(

  .1696، حديث 99: غرر احلكم -)3(

  .7759، حديث 340: غرر احلكم -)4(

  .10226، حديث 446: غرر احلكم -)5(
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  »1« .ْثِل اْلَعْدلِ ما َعُمَرِت اْلِبالُد مبِِ 

  .به چيزى مهانند عدل، شهرها آباد نشد

  »2« .ِىف اْلَعْدِل اْالْقِتداءُ ِبُسنَِّة الّلهِ 

  .درعدالت اقتداى به روش اهلى است

  »3« .اْلَعْدُل زيَنُة اْالميانِ 

  .عدل زيبائى اميان است

  »4« .َمراِتِب اْالميانِ اْلَعْدُل رْأُس اْالمياِن، َوِمجاُع اْالْحساِن، َو اْعلى 

  .ها، و برترين درجات اميان است عدل سرچشمه و آغاز اميان و مهه خوىب
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  »5« .اْلَعْدُل َحياةٌ 

  .عدالت زندگى است

، اذا َغضَّ َطْرَفُه َعِن اْلَمحارِِم، َو لِ : ُسِئَل الّصاِدُق عليه السالم َعْن ِصَفِة اْلَعْدِل ِمَن الرَُّجِل، َفقاَل عليه السالم ساَنُه َعِن اْلَمآمثِِ
  »6« .َو َكفَُّه َعِن اْلَمظاملِِ 

چون ديده از حمارم بپوشد، و زبان از گفتارى كه  : از حضرت صادق عليه السالم از چگونگى عدالت مرد پرسيدند؛ فرمود
  .گناه است ببندد، و دست از ستم بازدارد عادل است

  :از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله روايت شده

______________________________  
  .37، باب 320/ 11: مستدرك الوسائل -)1(

  .7765، حديث 340: غرر احلكم -)2(

  .65، حديث 16، باب 80/ 75: حبار األنوار -)3(

  .10206، حديث 446: غرر احلكم -)4(

  .1699، حديث 99: غرر احلكم -)5(

  .13141، حديث 37، باب 317/ 11: الوسائل؛ مستدرك 23، باب 247/ 75: حبار األنوار -)6(

  350: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ثـَُهْم فـََلْم َيْكِذبـُْهْم، َو َوَعَدُهْم فـََلْم ُخيِْلْفُهْم فـَُهَو ِممَّْن   َكُمَلْت ُمُروَّتُُه، َو َظَهَرْت َعدالَُتُه، َو َمْن عاَمَل الّناَس فـََلْم َيْظِلْمُهْم، َوَحدَّ
  »1« .َوَجَبْت اُخوَّتُُه، َو َحُرَمْت َغْيَبُتهُ 

كسى كه در رفتار با مردم ظلم نورزد، و در گفتار با مردم دروغ نگويد، و در وعده به مردم ختّلف نكند، مروتش كامل و 
  .عدالتش ظاهر و اخوتش واجب و غيبتش حرام است
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  »2« .َعْدًال  َمْن صاَحَب النّاَس ِبالَّذى جيَُِب اْن ُيصاِحُبوُه كانَ 

  .كسى كه با مردم معاشرت منايد، به صورتى كه دوست دارد مردم با او معاشرت كنند، عادل است

  :فرمايد امام على عليه السالم مى

  »3« .َمْن طاَبَق ِسرُُّه َعالنِيََتُه، َو واَفَق ِفْعُلهُ َمقالََتُه، فـَُهَو الَّذى ادَّى اْالمانََة، َو َحتَقََّقْت َعدالَتُهُ 

آن كه درونش با برونش يكى باشد، و عملش با گفتارش يك واحد جلوه كند، امانت را ادا كرده و عدالتش حتقق يافته 
  .است

  :و نيز آن حضرت فرمود

  »4« .اْسَتِعْن َعلى اْلَعْدِل ِحبُْسِن النـِّيَِّة ِىف الرَِّعيَِّة، َو ِقلَِّة الطََّمِع، َو َكثـَْرِة اْلَورَعِ 

  .ت در رعّيت، و طمع كم نسبت به مال دنيا، و زيادى پاكدامىن، براى به دست آوردن عدالت يارى جبواز حسن نيّ 

______________________________  
  .28، حديث 208/ 1: ؛ اخلصال1، حديث 39، باب 1/ 67: حبار األنوار -)1(

  .152: ؛ أعالم الدين7، باب 173/ 74: حبار األنوار -)2(

  .4069، حديث 211: غرر احلكم -)3(

  .7795، حديث 341: ؛ غرر احلكم37، باب 319/ 11: مستدرك الوسائل -)4(

  351: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  »1« .راِبُعُهُم ُسْلطاٌن جائِرٌ ِمْن اَشدِّ الّناِس َعذاباً يـَْوَم اْلِقياَمِة ابْليُس َو ِفْرَعْوُن َو قاِتُل النـَّْفِس، َو 

ا حاكم ستمگر است   .از شديدترين مردم در جهت عذاب در روز قيامت، ابليس و فرعون و قاتل و چهارمى آ
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ره نربدمي غري بدنامى   زنام 
 

  زكام صرفه نربدمي غري ناكامى

  شكسته شيشه تقوا به سنگ رسوائى
 

  گسست سبحه طاعت به دست بدنامى

 باده كه اين آتش سالمت سوزبيار 
 

  برون كند زتن مرد علت خامى

 مپرس جز زخراباتيان ىب سرو پا
 

  آشامى رموز عاشقى و مسىت و مى

 زبان عشق زبانيست كاهل دل دانند
 

  نه تازى است و نه هندى نه فارس ىن سامى

  زدست عشق روان گري جام مجشيدى
 

رامى   بپاى عقل درافكن كمند 

  

  )وحدت(

   ظلم و ظامل در قرآن

  گناه ظلم گناهى نيست كه به آساىن بتوان از آن گذشت، ظلم و ستم در هر

______________________________  
  .287: ؛ ثواب االعمال11067، حديث 69، باب 420/ 8: وسائل الشيعة -)1(

  352: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

امامان و اولياى اهلى قبيح و موجب به هم رخينت نظام زندگى، و در مضيقه قرارگرفنت مردم،  اى از نظر حق و انبيا و زمينه
  .و موجب عذاب اهلى است

  »1« »َوالّلُه الحيُِبُّ الظّاِلمنيَ 

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

  »2« »ُمونَ انَُّه اليـُْفِلُح الظّالِ 
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  .يقيناً ستمكاران، رستگار خنواهند بود

  »3« »َبِل الظّاِلُموَن ِىف َضالٍل ُمبنيٍ 

  .بلكه ستمكاران در گمراهى آشكارى هستند

   ظلم و ظامل در روايات

  :فرمايد امام على عليه السالم مى

  »4« .الظُّْلُم امُّ الرَّذاِئلِ 

  .ستم ريشه متام پسىت هاست

  »5« .الدُّنْيا َبواٌر، َو ِىف اْآلِخَرِة َدمارٌ الظُّْلُم ِىف 

  .ستم در دنيا تباهى و در آخرت عذاب است

  »6« .الظُّْلُم يُزِلُّ الَقَدَم، و َيْسُلُب النـَِّعَم، َو يـُْهِلُك االَممَ 

______________________________  
  .57): 3(آل عمران  -)1(

  .21): 6(انعام  -)2(

  .11): 31(لقمان  -)3(

  .10379، حديث 455: غرر احلكم -)4(

  .10437، حديث 457: غرر احلكم -)5(

  .52: ؛ عيون احلكم و املواعظ10411، حديث 456: غرر احلكم -)6(

  353: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج
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  .هاست ستم باعث لغزش قدم و از دست رفنت نعمت و هالك مّلت

  »1« .التـَْقَدُموا ظاِلمنيَ  اْقَدُموا َعَلى الّلِه َمْظُلوِمَني، وَ 

  .مظلوم بر خدا وارد شويد و ظامل وارد نشويد

  »2« .َمْن َظَلَم ِعباَد الّلِه كاَن الّلُه َخْصَمهُ ُدوَن ِعباِدهِ 

  .باشد و هر كه به بندگان خدا ستم كند خداوند به جاى بندگان ستمديده دمشن او مى

  »3« .َعَلى اْلِعبادِ ِبْئَس الزّاُد اَىل اْلَمعاِد اْلُعْدواُن 

  .ستم بر بندگان توشه بدى براى جهان آخرت است

بـَْعَة ِمبا َحتَْت اْفالِكها َعلى اْن اْعَصى الّلَه ِىف َمنَْلٍة اْسُلُبها ُجْلَب َشع   »4« .ريٍَة ما فـََعْلتُهُ َواللَِّه َلْو اْعطيُت اْالقَاليَم السَّ

هاست به من بدهند تا خداوند را با ربودن پوست جوى از دهان مورچه  مساناگر هفت اقليم را با آنچه زير آ! به خدا قسم
  !.زمن معصيت كنم به چنني كارى دست منى

  »5« .ايّاَك َو الظُّْلَم، فَانَُّه يـَُزوُل َعمَّْن َتْظِلُمُه َو يـَْبقى َعَلْيكَ 

  .ندگذرد و گناهش بر تو باقى ما از ستم دورى كن كه رنج و ناراحتيش از مظلوم مى

______________________________  
  .151خطبه : ج البالغه -)1(

  .53نامه : ج البالغه -)2(

  .221حكمت : ج البالغه -)3(

  .215خطبه : ج البالغه -)4(

  .10438، حديث 455: غرر احلكم -)5(
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  354: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .اْلَمعاِصىايّاَك َو الظُّْلَم، فَانَُّه اْكبَـُر 

  .برتو باد پرهيز از ستمگرى كه آن از بزرگرتين گناهان است

  »2« .ايّاُكْم َو الظُّْلَم َفانَُّه ُخيِْرُب قـُُلوَبُكمْ 

  .كند ها را خراب مى بر تو بادپرهيز از ستم كه ظلم و ستم دل

  »3« .ايّاَك َو اجلَْْوَر، فَانَّ اْجلائَِر الَيريُح راِئَحَة اْجلَنَّةِ 

شت را استشمام منى   .كند بر تو باد دورى از ستم كه ستمكار بوى 

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  »4« .اتـَُّقوا الظُّْلَم، َفانَُّه ظُُلماُت يـَْوِم اْلِقياَمةِ 

  .هاى در قيامت است از ستمگرى بپرهيزيد كه تاريكى

 .الَتْظِلْم اَحداً ُحتَْشْر يـَْوَم اْلِقياَمِة ِىف النُّورِ : اْن اْحَشَر يـَْوَم اْلِقياَمِة ِىف النُّوِر، قالَ  اِحبُّ : قاَل َرُجٌل لِلنَِّىبِّ صلى اهللا عليه و آله
»5«  

به احدى ستم : مردى به رسول خدا صلى اهللا عليه و آله عرضه داشت، دوست دارم در قيامت در نور حمشور شوم، فرمود
  .شوى مكن در قيامت در نور حمشور مى

   فرونشاندن خشم - 2

  .غضب و خشم آتش خطرناكى است كه بر جان و بر اميان زند

آيد و باعث  گاهى از طرف نزديكان و آشنايان و دوستان و مردم كوچه و بازار نسبت به انسان اشتباهى به بار مى
  گردد كه اگر در ناراحىت و رنج و غضب و خشم مى
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______________________________  
  .10438، حديث 457: احلكمغرر  -)1(

  .13635، حديث 77، باب 103/ 12: ؛ مستدرك الوسائل34، حديث 79، باب 315/ 72: حبار األنوار -)2(

  .10439، حديث 457: غرر احلكم -)3(

  .20941، حديث 77، باب 46/ 16: ، وسائل الشيعة10، حديث 332/ 2: الكاىف -)4(

  .3391/ 4: ة؛ ميزان احلكم128/ 16: كنز العمال  -)5(

  355: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

هاىي  اين موارد مهار حركات و حاالت به دست خشم افتد، آدمى به گناهى عظيم و ضررهاىي بزرگ و خسارت
  .شود ناپذير دچار مى جربان

اى از آتش  غضب كه منونهخواهد بر خود مسّلط باشد و از شعله ور شدن آتش  قرآن جميد در اين گونه موارد از انسان مى
جهنم است پيشگريى كند و چنانچه اين آتش بر خالف خواسته حضرت حمبوب زبانه كشيد با صرب و حوصله به خاموش  

  .كردن آن قبل از دست زدن به كارى مهت گمارد، و عالوه بر آن از طرف مقابل خود گذشت كرده و به او نيكى كند

ان اشتباه كار، و نيكى به او از اخالق انبيا و به خصوص رسول اسالم و از فرو خوردن خشم و گذشت و عفو از انس
  .اوصاف پاك پرهيزكاران و اهل تقواست

  »1« »ْحِسننيَ الَِّذيَن يُنِفُقوَن ِىف السَّرَّآِء َوالضَّرَّآِء َواْلكاِظمَني اْلَغْيَظ َو اْلعافَني َعِن النَّاِس َو الّلُه حيُِبُّ اْلمُ 

گذرند؛ و  مردم در مى]  خطاهاىِ [برند، و از  كنند، و خشم خود را فرو مى ايش و تنگ دسىت انفاق مىآنان كه در گش
  .خدا نيكوكاران را دوست دارد

  :امام صادق عليه السالم فرمود

  »2« .اْلَغَضُب ِمْفتاُح ُكلِّ َشرٍّ 
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  .خشم و عصبانيت كليد هر شّرى است

  :و نيز فرمود

، َو الشِّْرِك، َو احلَِْميَِّة، َواْلَغَضِب، َو اْلبَـْغِى، :  عليه و آله يـَتَـَعوَُّذ ىف ُكلِّ يـَْوٍم ِمْن ِستٍّ كاَن َرُسوُل الّلِه صلى اهللا ِمَن الشَّكِّ
  »3« .َواحلََْسدِ 

  شك، شرك، خنوت،: برد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله هر روز از شش چيز به خدا پناه مى

______________________________  
  .134): 3(آل عمران  -)1(

  .20733، حديث 53، باب 358/ 15: ؛ وسائل الشيعة3، حديث 303/ 2: الكاىف -)2(

  .24، حديث 329/ 1: ؛ اخلصال132، باب 263/ 70: حبار األنوار -)3(

  356: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .خشم، جتاوز، حسد

  :كند از امري املؤمنني از رسول خدا صلوات اللَّه عليهم امجعني روايت مىفاطمه، دخرت حضرت رضا عليه السالم از پدرانش 

  »1« .َمْن َكفَّ َغَضَبُه َكفَّ الّلُه َعْنُه َعذابَُه، َو َمْن َحُسَن ُخْلُقُه بـََلَغُه الّلهُ َدَرَجَة الّصاِئِم اْلقاِئمِ 

را از عذاب حفظ كند، و هر كه اخالقش  هر كس غضب خود را مهار كند و خشم خود را جلوگريى منايد، خداوند او
  .نيكو باشد حضرت حق او را به درجه شخص روزه دار كه به مناز هم قيام دارد، برساند

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود كه ابليس گفت

  »2« .اْلَغَضُب َوْهقى َو ِمْصيادى، َو ِبِه اُصدُّ ِخياَر اْخلَْلِق َعِن اْجلَنَِّة َو َطريِقها

شت را به روى خوبان مى   .بندم خشم و غضب كمند و دام من است، به وسيله آن راه 
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  :كند امام صادق عليه السالم از حضرت باقر عليه السالم روايت مى

  »3« .ٍء اَشرُّ ِمَن اْلَغَضِب؟ انَّ الرَُّجَل اذا َغِضَب يـَْقُتُل النـَّْفَس َويـَْقِذُف اْلُمْحَصَنةَ  اىُّ َشىْ 

  !زند از عصبانيت بدتر است؟ انسان هرگاه غضب كند به آدم كشى و لكه دار كردن دامن با عفت دست مى چه چيزى

______________________________  
  .328، حديث 71/ 2: ؛ عيون أخبار الرضا عليه السالم36، حديث 92، باب 388/ 68: حبار األنوار -)1(

  .15حديث ، ذيل 132، باب 265/ 70: حبار األنوار -)2(

  .243: ؛ االختصاص16، حديث 132، باب 265/ 70: حبار األنوار -)3(

  357: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

   خاموش كردن فتنه - 3

ها و جامعه، يا در ميان دو ملت يا چند مّلت كه باعث اجياد كينه و از هم گسستگى و دمشىن  گرى در ميان خانواده فتنه
ها و  ناپذير در ميان مّلت هاى جربان به يكديگر و عّلت بروز جنگ و خونريزى و ضررها و خسارتدر بني افراد نسبت 

  .اقوام است

تر از گناه قتل نفس است بدون ترديد كار كافران و  گرى از گناهان بسيار بزرگ و به فرموده قرآن جميد گناهى سنگني فتنه
  .و شيطان مسلك استمشركان و معاندان و فاسقان و مردم پست و ىب هويت 

گروهى از اين ىب خربان از حق، و آلودگان به رذايل اخالقى، و پست فطرتان آلوده، در زمان رسول خدا صلى اهللا عليه و 
  .آله به طور دائم و ىب وقفه در ميان مردم به فتنه گرى مشغول بودند

  .شتهاى غري قابل جربان براى اسالم و ملت اسالم دا ادامه كار آنان خسارت

رفتند، حضرت حق در قرآن جميد نسبت به اين  اينان با برنامه خود به سوى خاموش كردن چراغ دين به پيش مى
  :هاى ننگني تكليف مسلمانان را روشن فرمود جرثومه

َنُة اَشدُّ ِمَن الْ    »1« »َقْتلِ َواقْـتـُُلوُهْم َحْيُث َثِقْفُتُموُهْم َو اْخرُِجوُهْم ِمْن َحْيُث اْخَرُجوُكْم َو اْلِفتـْ
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هر كجا يافتيد، به قتل برسانيد و از جاىي كه مشا را بريون كردند ] ايستند كه از شرك و كفر و هيچ ستمى بازمنى[و آنان را 
از قتل وكشتار بدتر ] پرسىت، بريون كردن مردم از خانه و كاشانه و وطنشان باشد كه شرك، بت[بريونشان كنيد و فتنه 

  .است

______________________________  
  .191): 2(بقره  -)1(

  358: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »َوقاتُِلوُهْم َحّىت الَتُكوَن ِفتـَْنٌة َوَيُكوَن الّديُن لِّلهِ 

  .بر جاى مناند و دين فقط ويژه خدا باشد] پرسىت و حاكمّيت كّفار چون شرك، بت[اى  و با آنان جبنگيد تا فتنه

  :داند هاى آلوده به بدعت مى  عليه السالم ريشه فتنه را هواى نفس و برنامهامري املؤمنني

ا َبْدءُ ُوُقوِع اْلِفَنتِ ِمْن اْهواٍء تـُتََّبُع، َو اْحكاٍم تـُْبَتدَُع ُخياَلُف ِفيها ُحْكُم الّلهِ    »2« .ايـَُّها الّناُس امنَّ

  .رأى است كه خمالف حكم خداست بدون شك شروع وقوع فتنه از هواپرسىت، و احكام خود! اى مردم

روان را فتنه گران آلوده دانست كه در زمان حكومت موال  اى مى رسول خدا صلى اهللا عليه و آله اصحاب مجل و صّفني و 
ها روشن كنند و مزاحم دولت اهلى على عليه السالم شوند، آنان را در تعبري ديگر  در ميان مردم ىب گناه و مظلوم، آتش

  .خواند »3«  سط و مارقناكث و قا

  :رسول خدا پس از بيانات مفصل خود، و نشان دادن موضع فتنه گران پليد فرمودند

ْ ِىل ما : فـَُقْلتُ . يا َعِلىُّ انََّك باٍق بـَْعدى َو ُمْبَتلًى ِبامَّىت َو ُخماِصٌم بـَْنيَ َيَدى الّلِه فََأِعدَّ ِلْلُخُصوِم َجواباً  ِباىب اْنَت َو اّمى، بـَنيِّ
ا، َو َعلى ما اجاِهُد بـَْعَدَك؟ َنُة الَّىت ابـُْتِلَى ِ   هِذِه اْلِفتـْ

مَّىت َعلى ُكلِّ َمْن انََّك َسُتقاِتُل بـَْعِدى النّاِكَثَة َو اْلقاِسَطَة َو اْلمارَِقَة؛ َو َحّالُهْم َو َمسّاُهْم َرُجًال َرُجًال، َو ُجتاِهُد ا:  َفقاَل ىل
   ْعَمُل ِىف خاَلَف اْلُقرآَن ِممَّْن يَـ 
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______________________________  
  .193): 2(بقره  -)1(

  .8، حديث 34، باب 290/ 2: ؛ حبار األنوار21، حديث 58/ 8: الكاىف -)2(

  .بريون روندگان از دين مهچون تري از كمان: روگردانان از حق، مارق: بيعت شكنان، قاسط: ناكث -)3(

  359: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ا ُهَو اْمٌر ِمَن الرَّبِّ َو نـَْهِيهِ  يِن، امنَّ يِن بِالرَّْأى َو ال َرْأَى ِىف الدِّ   »1« .الدِّ

نشيىن  شوى، و در پيشگاه حق با آنان به حماكمه مى كند و به اّمتم مبتال مى پس از من زندگيت ادامه پيدا مى! يا على
شوند براى من  اى كه اّمت به آن گرفتار مى اين فتنه! درم فدايتپدر و ما: براى آن روز جواب آماده كن، عرضه داشتم

  !!توضيح بده و اين كه بر چه چيزى با آنان جبنگم

با هر  : آنگاه اسامى فرد فرد آنان را گفت، سپس فرمود. بعد از من با ناكثني و قاسطني و مارقني قتال خواهى كرد: فرمود
دين به رأى خودش عمل كند جنگ كن كه دين رأى بردار نيست، دين فقط و كس كه در اّمتم با قرآن خمالفت كند و در 

ى خداست   .فقط امر و 

  .دانند به هر صورت قرآن و روايات فتنه را گناهى بزرگ و خاموش كردن آن را عملى عظيم و ثواىب فوق العاده مهم مى

و مال و آبرو جلوى گسرتش فتنه را نگريند، آتش مردم مؤمن اگر در مقابل فتنه نايستند و با قدم و قلم و زبان و جان، 
  .فتنه به جان و اميان خود آنان هم خواهد افتاد

   پيوسنت پراكندگان - 4

اى پرمجعيت، مهيشه داراى افرادى پاك سرشت، خوش اخالق،  جامعه اسالمى با مردم يك شهر و يك منطقه، يا خانواده
  .و مّتقى است با سخاوت، موقّر و منظم، متني و استوار، مؤمن

اگر انسان بتواند خوبان امت يا نيكان شهر، يا پاكان خانواده را تبديل به دست واحد كند، وظيفه اسالمى دارد كه اين 
افراد متفرق و پراكنده را مجع كند و از طريق آن مجعيت يك دست و يك هدف، كارهاى مهم اجنام دهد، و بسيارى از 

   مشكالت
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______________________________  
  .195/ 1: ؛ االحتجاج422/ 29: حبار األنوار -)1(

  360: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .مملكت يا شهر، يا اقوام را حل كند

توان، مسجد، محام، كتاخبانه، مدرسه، دانشگاه، جمتمع ديىن، صندوق قرض احلسنه به وجود آورد، و با  با چنني مجعيىت مى
  .توان مشكالت ماىل، خانوادگى و اخالقى مردم شهر و مجعيت يك كشور را به حداقل رساند چنني نريوى پاكى مى

   اصالح بني مردم - 5

اى حسنه، و به خرج دادن اخالق يا مايه گذاشنت مال، دستور  حّل اختالف مردم با بياىن شريين و سخىن دلپذير و موعظه
  .صريح اسالم است

 مردم مسلمان اعم از اختالف زن و شوهر، دو خانواده، پدر ومادر و فرزندان، دو مسلمان نبايد اجازه دهد، اختالف بني
دوست، دو شريك، دو مجعيت، دو حمل، دو شهر، دو مملكت كه يا معلول كمبود اخالقى يا ميوه تلخ فقر و ندارى 

  .است، ادامه پيدا كند

و معرفت واجب است در مقام اصالح بني مردم بر افراد آگاه و بزرگ ترهاى خانواده و جامعه و به خصوص اهل علم 
  .اى كه الزم است، اخالقى، آبروئى، ماىل اقدام منايند به وسيله هر مايه

شود كه ادامه اختالف ممكن است منجر به طالق شود، بر  گاهى بني دو زوج به خاطر كمبود ماىل اختالف پيدا مى
ا واجب است با  اقدام به رفع . مال خود به حنوى كه آبروى آن خانواده حفظ شودبزرگان فاميل به خصوص ثرومتندان آ

  .اختالف كنند

  361: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

   اصالح بني مردم در آيات قرآن

  »1« »َفاتـَُّقوا الّلَه َو اْصِلُحوا ذاَت بـَْيِنُكمْ 
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  .بني خود را اصالح مناييد]  اختالف و نزاع[از خدا پروا كنيد و 

نَـُهما َفاْن بـََغْت اْحداُمها َعَلى اْالْخرى فـََقاتُِلوا الَّىتَو  َء اىل اْمِر الّلِه  تـَْبغى َحىتَّ َتفى اْن طائَِفتاِن ِمَن اْلُمْؤِمنَني اقْـَتتَـُلوا َفاْصِلُحوا بـَيـْ
  »2« »نيَ َفاْن َفاَءْت َفاْصِلُحوا بـَيْـنَـُهما ِبالَعْدِل َو اْقِسُطوا انَّ الّلَه حيُِبُّ اْلُمْقِسط

ا صلح و آشىت برقرار كنيد، و اگر يكى از آن دو گروه بر ديگرى  و اگر دو گروه از مؤمنان با يكديگر جبنگند ميان آ
پس اگر بازگشت، ميانشان به عدالت و . كند، جبنگيد تا به حكم خدا باز گردد جتاوز كند، با آن گروهى كه جتاوز مى

  .واره دادگرى را پيشه سازيد كه خدا دادگران را دوست داردانصاف، صلح و آشىت برقرار كنيد؛ و مه

ا اْلُمْؤِمُنوَن اْخَوٌة َفاْصِلُحوا بـَْنيَ اَخَوْيُكمْ    »3« »امنَّ

ميان برادرانتان صلح و آشىت برقرار  ]  در مهه نزاع ها و اختالفات[جز اين نيست كه مهه مؤمنان با هم برادرند؛ بنابراين 
  .كنيد

   در رواياتاصالح بني مردم 

  :امري املؤمنني عليه السالم در حلظات آخر عمر پربركت و نوراىن خود به امام حسن و امام حسني عليهما السالم فرمود

   اوصيُكما َو َمجيَع َوَلدى َو اْهلى َو َمْن بـََلَغهُ ِكتاِىب ِبتَـْقَوى الّلِه َوَنْظمِ 

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

  .9): 49(حجرات  -)2(

  .10): 49(حجرات  -)3(

  362: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ْعُت َجدَُّكما صلى اهللا عليه و آله يـَُقولُ  َصالُح ذاِت اْلبَـْنيِ اْفَضُل ِمْن عامَِّة الصَّالِة َو : اْمرُِكْم َو َصالِح ذاِت بـَْيِنُكْم فَاّىن مسَِ
  »1« .الصِّيامِ 
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رسد را به تقواى اهلى، و نظم در زندگى و اصالح بني مردم  فرزندان و خاندامن و هر كه اين وصيتم به او مىمشا و مهه 
رت است اصالح ذات: كنم، چرا كه از جد مشا صلى اهللا عليه و آله شنيدم فرمود سفارش مى   .البني از عموم مناز و روزه 

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

، فإنَّ َفساَد ذاِت : قالَ ! يا رسول الّله  بَلى: ُكْم ِباْفَضَل ِمْن َدَرَجِة الصِّياِم َو الصَّالِة َو الصََّدَقِة قالوااال اْخِربُ  َصالُح ذاِت اْلبَـْنيِ
  »2« .اْلبَـْنيِ ِهَى اْحلاِلَقةُ 

آشىت دادن بني مردم؛ زيرا بر : دفرمو ! آرى، رسول خدا: گفتند. مشا را به كارى برتر از درجه روزه و مناز و صدقه خرب دهم
  .هم زدن بني مردم، نابود كننده است

  :حضرت صادق عليه السالم به مفضل فرمود

  »3« .اذا رأَْيَت بـَْنيَ اثـْنَـْنيِ ِمْن شيَعِتنا ُمناَزَعًة َفافْـَتِدها ِمْن ماىل

  .چون بني دو شيعه ما دعوائى مشاهده كردى، از مال من به آن دعوا خامته بده

  :ام على عليه السالم فرمودام

  »4« .ثاِبُروا َعلى َصالِح اْلُمْؤِمنَني َو اْلُمتَّقنيَ 

  .بر اصالح بني مؤمنان و اهل تقوى مداومت كنيد

______________________________  
  .47نامه : ج البالغه -)1(

  .39/ 1: جمموعة ورّام -)2(

  .24002، حديث 1، باب 440 /18: ؛ وسائل الشيعة3، حديث 209/ 2: الكاىف -)3(

  .218: عيون احلكم و املواعظ -)4(
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  ها ها و پنهان كردن زشىت فاش منودن خوىب -7و  6

هاى او عملى مورد پسند حق است، و از اخالق  هاى يك انسان در ميان مردم، و پنهان داشنت زشىت فاش كردن خوىب
  .معصوم عليهم السالم است انبيا و امامان

هاى افراد را براى مردم بازگو كند، تا به نشر معروف كمك كرده، و به آبروى خوبان افزوده  چه نيكوست كه انسان خوىب
  .ها را رواج دهد تا ارواح آلوده گردد، و آبروى آبروداران بر باد رود باشد، و چه زشت است كه انسان زشىت

ها كار ىب خربان و فاسقان و فاجران و ىب خردان است، اينان كه در مقام  ها و فاش منودن زشىت معموًال پنهان كردن خوىب
ها هستند، دروىن آلوده به رذايل اخالقى دارند، و در برابر حق متكّرب و در برابر  پنهان داشنت حسنات، فاش كردن زشىت

  .روز قيامت ندارنداينان به فرموده كتاب خدا جزائى جز عذاب اليم در . خلق حسودند

ْنيا َو اْألَِخرَةِ    »1« »انَّ الَّذيَن حيُِبُّوَن اْن َتشيَع اْلفاِحَشةُ ِىف الَّذيَن آَمُنوا َهلُْم َعذاٌب اليٌم ِىف الدُّ

مت بزرگ[كساىن كه دوست دارند كارهاى بسيار زشت  در ميان اهل اميان شايع شود، در دنيا و آخرت ]  مانند آن 
  .خواهند داشتعذاىب دردناك 

  .باشد اى ضد اخالق و خالف انسانيت مى هاى پنهان مردم كارى شيطاىن و عملى حرام است و برنامه فاش منودن زشىت

ها را  ها را پنهان بداريد و آبروى مردم را حفظ كنيد، و خوىب معصومني بزرگوار ما بر اين حقيقت اصرار دارند كه زشىت
  .دم بيفزائيد كه اين از اخالق حضرت حق استپخش كنيد و به آبرو و اعتبار مر 

______________________________  
  .19): 24(نور  -)1(

  364: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .يا َمْن اْظَهَر اجلَْميَل َو َستَـَر اْلَقبيحَ 

  .پوشاىن كىن و بدى را مى اى خداوندى كه خوىب را ظاهر مى

  :دارد در دعاى كميل عرضه مىامام على عليه السالم 
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  »2« .َكْم ِمْن َقبيٍح َستَـْرتَهُ 

  .چه بسيار بدى كه آن را از ديد مردم پنهان داشىت

  »3« .َوِبَرْمحَِتَك اْخَفْيَتُه، َو ِبَفْضِلَك َستَـْرتَهُ 

ن مردم به خوىب و هامي را به رمحتت پنهان كردى و به فضلت پوشاندى، تا بتوامن در ميا توىي آن مهربان خدائى كه بدى
  .خوشى به زندگيم ادامه دهم

  :فرمايد حضرت موال عليه السالم مى

  »4« .َلْو َوَجْدُت ُمْؤِمناً َعلى فاِحَشٍة َلَستَـْرُتُه بِثـَْوىب

آبروى تاديگران وى را نبينند، مبادا كه زبان خود را نگاه ندارند و (پوشامن  اگر مؤمىن را در كار زشىت بيامب او را با لباسم مى
  )!آن مؤمن بر باد رود

  :فرمايد حضرت صادق عليه السالم روايت مى

، َو ِمَن اْلِربِّ التـَّْوِحيُد َو الصَّالُة َو الصِّياُم َو َكْظُم ا ِء َو َرْمحَةُ  ْلَغْيِظ َو اْلَعْفُو َعِن اْلُمسىَحنُْن اْصُل ُكلِّ َخْريٍ، َو ِمْن فـُُروِعنا ُكلُّ ِبرٍّ
، َوِمْن فـُُروِعِهْم ُكلُّ قَبيٍح َو فاِحَشٍة، َفِمنـُْهْم اْلِكْذُب َو . عاُهُد اْجلاِر َو اْالْقراُر بِالَفْضِل ِالْهِلهِ اْلَفقِري َو تَ  َو َعُدوُّنا اْصُل ُكلِّ َشرٍّ

   النَّميَمُة َو اْلُبْخُل َو اْلَقطيَعُة َو اْكُل الرِّبا َو اْكُل مالِ 

______________________________  
ذيب االحكام4، حديث 578/ 2: الكاىف -)1(   .12، حديث 84/ 3: ؛ 

  .845: ؛ مصباح املتهّجد188: البلد األمني -)2(

  .849: ؛ مصباح املتهّجد191: البلد األمني -)3(

  .242: ؛ اجلعفريات1559، حديث 446/ 2: دعائم االسالم -)4(
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َن الزِّنا و السِّْرقَِة، وَُكلُّ َمْن ِبَغْريِ َحقِِّه َو تـََعدِّى اْحلُدوِد الَّىت اَمرَالّلُه َعزََّوَجلَّ َو رُُكوُب اْلَفواِحِش ما َظَهَر ِمْنها َو ما َبَطَن مِ اْلَيِتيِم 
  »1« .َغْريِناواَفَق ذِلَك ِمَن اْلَقبيِح، وََكَذَب َمْن قاَل انَُّه َمَعنا َو ُهَو ُمتَـَعلٌِّق ِبَفرِْع 

ما ريشه هر خريى هستيم و هر عمل نيكى شاخ و برگ ماست، و از نيكى توحيد و مناز و روزه و فرو خوردن خشم و  
  .گذشت از بد كار و رمحت به فقري، تعهد نسبت به مهسايه و اقرار و اعرتافت به خوىب خوبان است

  :ى است از مجلهدمشنان ما ريشه هر شر و از شاخ و برگ آنان هر بدى و گناه

هاى  دروغ، دوبه هم زىن، خبل، قطع رحم، خوردن ربا، خوردن مال يتيم بدون حق، جتاوز از حدود اهلى و ارتكاب بدى
  .ظاهر و باطن از قبيل زنا و دزدى و هرچه كه قبيح است

  !داند گويد آن كه آلوده به اين امور است و خود را از ما مى دروغ مى

   نرم خوىي - 8

  .ه مردم را جذب كند، و باعث هدايت و رشد مردم شود نرم خوئى نام دارداخالقى ك

نرم خوئى حقيقى است كه حضرت حق، پيامرب بزرگوارش را به آن ستوده، پيامربى كه او را اسوه و سرمشق متام مردم تا روز 
  .بدخبت و شقى ناميده است قيامت قرار داده است، و پريوى از او را در متام شؤون الزم مشرده، و متخّلف از وى را

  »2« »َفِبما َرْمحٍَة ِمَن الّلِه لِْنَت َهلُْم َوَلْو ُكْنَت َفظّاً َغليَظ اْلَقْلِب َالنـَْفضُّوا ِمْن َحْوِلكَ 

پس به مهر و رمحىت از سوى خدا با آنان نرم خوى شدى، و اگر درشت خوى و سخت دل بودى از !] اى پيامرب[
  .شدند پريامونت پراكنده مى

______________________________  
  .336، حديث 242/ 8: ؛ الكاىف15، حديث 66، باب 303/ 24: حبار األنوار -)1(

  .159): 3(آل عمران  -)2(
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  :كند حضرت عبدالعظيم حسىن از حضرت رضا عليه السالم روايت مى

يا ُموسى : اهلى ما َجزاءُ َمْن َكفَّ اذاُه َعِن الّناِس، َو َبَذَل َمْعُروَفُه َهلُْم؟ قالَ : ْبُن ِعْمراَن اْن قالَ كاَن ِفيما ناَجى الّلَه ُموَسى 
  :تُناديِه النّاُر يـَْوَم اْلِقياَمةِ 

  »1« .الَسبيَل ِىل َعَلْيكَ 

  :موسى در مناجات با خدا از حضرت حق پرسيد

اى : اى به مردم برساند چيست؟ فرمود نگاهدارد و خوىب خود را در هر زمينه جزاى كسى كه آزارش را از مردم! خداوندا
  .مرا بر تو راهى نيست: گويد در قيامت آتش به او مى! موسى

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  »2« .ِم الرِّْفُق، َوِنْعَم َوزيُر الرِّْفِق الّلنيُ ِنْعَم َوزيُر اْإلمياِن اْلِعْلُم، َوِنْعَم َوزيُر اْلِعْلِم احلِْْلُم، َونِْعَم َوزيُر احلِْلْ 

اميان را چه پشتيبان خوىب است علم، و علم را چه كمك خوىب است بردبارى، و بردبارى را چه يار خوىب است مدارا، و 
  .مدارا را چه يار خوىب است نرم خوئى

  :و نيز فرمود

ُسوِلِه ِمَن اْإلمياِن ِبالّلِه َو الرِّْفِق ِبِعباِدِه، َو ما ِمْن َعَمٍل ابـَْغَض ِإَىل الّلِه َتعاىل ِمَن ما ِمْن َعَمٍل اَحبَّ اَىل الّلِه َتعاىل و اىل رَ 
  »3« .اْالْشراِك ِبالّلِه َتعاىل َو اْلُعْنِف َعلى ِعباِدهِ 

   تر از اميان به خدا و نرم خوئى نسبت به عملى نزد خدا و رسول خدا حمبوب

______________________________  
  .6، حديث 42، باب 52/ 72: حبار األنوار -)1(

  .82/ 1: ؛ دعائم االسالم11، حديث 42، باب 53/ 72: حبار األنوار -)2(

  .19، ذيل حديث 42، باب 54/ 72: حبار األنوار -)3(
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  .گريى به بندگان اهلى نيست نزد خدا از شرك و سخت تر عباد خدا نيست، و عملى مبغوض

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  »1« .َمْن ماَت ُمدارِياً ماَت َشهيداً 

  .هر كس در حال نرم خوىي با مردم مبريد شهيد از دنيا رفته است

  :حضرت باقر عليه السالم فرمود

  »2« .اْإلمياِن الرِّْفقُ ٍء قـُْفًال، َو قـُْفُل  انَّ ِلُكلِّ َشىْ 

  .كند، و قفل اميان مدارا و نرم خوئى است براى هر چيزى قفلى است كه آن را از دستربد حفظ مى

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  »3« .الرِّْفُق ُميٌْن، َواْخلُْرُق ُشومٌ 

  .گريى و بدعملى شومى است نرم خوىي بركت، و سخت

   تواضع و فروتىن - 9

ضع و فروتىن كه ميوه شريين معرفت نسبت به حقايق هسىت، و احكام اهلى، و حسنات اخالقى، و موقعيت خويش و توا
  .مردم است ممدوح حضرت حق در قرآن، و از اخالق انبيا و امامان و روش و سريه اولياى اهلى است

ده و در متام شؤون ظاهرى و باطىن بدون انساىن كه ابتدايش نطفه، و انتهايش جيفه، و بني نطفه و جيفه ضعيف و درمان
  .استقالل است چرا آلوده به تكّرب باشد

______________________________  
  .597، حديث 220: ؛ الّدعوات42، باب 55/ 72: حبار األنوار -)1(
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  .1، حديث 118/ 2: ؛ الكاىف20، حديث 42، باب 55/ 72: حبار األنوار -)2(

  .4، حديث 119/ 2: ؛ الكاىف23، حديث 42، باب 59/ 72: حبار األنوار -)3(

  368: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :فرمايد هاى اهل اميان دانسته و مى خداوند متعال در قرآن جميد تواضع را از نشانه

  »1« »اِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمننيَ 

  .اند در برابر مؤمناْن فروتن

   تواضع و فروتىن در روايات

  :عسگرى عليه السالم فرمودحضرت 

ْنيا ِالْخَوانِِه فـَُهَو ِعْنَد الّلِه ِمَن . اْعَرُف الّناِس ِحبُُقوِق اْخواِنِه َو اَشدُُّهْم َقضاًء َهلا اْعَظُمُهْم ِعْنَد الّلِه َشْأنَاً  َو َمْن َتواَضَع ِىف الدُّ
  »2« .َحّقاً  الصِّدِّيقَني َو ِمْن شيَعِة َعلىِّ ْبِن اىب طاِلٍب عليه السالم

ا از نظر مقام در نظر  آشناترين مردم به حقوق برادرانش و شديدترين آنان در قضاى حاجت ايشان، بزرگرتين آ
خداوندند، و هر كس در دنيا نسبت به برادران ديىن خود فروتىن كند، در نزد حضرت حق از صّديقني است و به حقيقت 

  .شود سوب مىاز پريوان على بن اىب طالب عليه السالم حم

  :فرمايد امام صادق عليه السالم از پدرانش روايت مى

ّقاً، َو   انَّ ِمَن التَّواُضِع اْن يـَْرَضى الرَُّجُل بِاْلَمْجِلِس ُدوَن اْلَمْجِلِس، َو اْن ُيَسلَِّم َعلى َمْن يـَْلقى، َو اْن يـَتـُْرَك اْلِمراَء َو اْن كاَن حمُِ
  »3« . لتـَّْقوىالحيُِبَّ اْن ُحيَْمَد َعَلى ا

   تواضع به اين است كه انسان در هر جملسى وارد شد مهان جا كه جاى خاىل

______________________________  
  .54): 5(مائده  -)1(
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  .13076، حديث 28، باب 295/ 11: ؛ مستدرك الوسائل1، حديث 51، باب 117/ 72: حبار األنوار -)2(

  .20501، حديث 28، باب 274/ 15: ؛ وسائل الشيعة3، حديث 51، باب 118/ 72: حبار األنوار -)3(
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است بنشيند، و با هر كسى روبرو شد سالم كند، و جنگ در گفتگو را ترك كند اگر چه حق با او باشد، و دوست 
  .نداشته باشد وى را به تقوا تعريف كنند

  :رمودامري املؤمنني عليه السالم ف

 خاَلَط اْهَل الذُّلِّ َو ِلَمْن َشَغَلُه َعْيُبُه َعْن ُعُيوِب الّناِس، َو َتواَضَع ِمْن َغْريِ َمنـَْقَصٍة، َوجاَلَس اْهَل اْلِفْقِه َو الرَّْمحَِة، وَ   ُطوىب
  »1« .اْلَمْسَكَنِة، َو انـَْفَق ماًال َمجََعُه ِىف َغْريِ َمْعِصَيةٍ 

به عيب خودش او را از توجه به عيب ديگران باز دارد، و در جاى خودش فروتىن منايد، و  خوشا به حال كسى كه توجه
با اهل فهم و رمحت جمالست كند، و با آنان كه متواضع و خاكيند معاشرت داشته باشد، و ماىل را كه به دست آورده در 

  .غري معصيت خدا انفاق منايد

  »2« .َعَلْيَك ِبالتَّواُضِع َفانَّهُ ِمْن اْعَظِم اْلِعباَدةِ : الم ِعْنَد َمْوتِهِ ِىف َوِصيَِّة امريِاْلُمْؤِمنَني عليه الس

  .برتو باد به فروتىن كه بزرگرتين عبادت است: در سفارش امري املؤمنني به وقت وفاتش آمده

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  »3« .ما َتواَضَع اَحٌد اّال َرفـََعُه الّلهُ 

  .و فروتىن ننمود مگر اين كه خداوند او را باالبرد كسى تواضع

  :امرياملؤمنني عليه السالم فرمود

______________________________  
  .سوره انبياء 35، ذيل آيه 70/ 2: ؛ تفسري القمى4، حديث 51، باب 119/ 72: حبار األنوار -)1(
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  .13079، حديث 28، باب 296/ 11: ئل؛ مستدرك الوسا5، حديث 51، باب 119/ 72: حبار األنوار -)2(

  .13083، حديث 28، باب 297/ 11: ؛ مستدرك الوسائل7، حديث 51، باب 120/ 72: حبار األنوار -)3(
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  »1« .َو قاَل عليه السالم، زيَنُة الشَّريِف التَّواُضعُ . التَّواُضُع َيْكِسُبَك السَّالَمةَ 

  .زينت مردم بلند مرتبه فروتىن، است: و نيز آن حضرت فرمود. كند براى تو كسب سالمت مى تواضع

حضرت زين العابدين بر جذاميان گذشت، در حاىل كه بر االغى سوار بود، جذاميان : فرمايد امام صادق عليه السالم مى
نشستم، چون به خانه  سر سفره مشا مى اگر روزه نبودم: حضرت را دعوت كردند كه با آنان هم غذا شود، حضرت فرمود

اى كه جذاميان نشستند قرار گرفت  غذاى لذيذى آماده كردند، آنگاه آنان را دعوت كرد و كنار مهان سفره: رسيد، فرمود
  :امام صادق عليه السالم فرمود »2« .و با ايشان هم غذا شد

ا داُوُد َكما انَّ اقْـَرَب الّناِس ِمَن الّلِه اْلُمَتواِضُعوَن، َكذِلَك ابـَْعُد النّاِس ِمَن الّلِه ي: ِفيما اْوَحى الّلُه َعزََّوَجلَّ اىل داُوَد عليه السالم
  »3« .اْلُمَتَكبـُِّرونَ 

  .چنانكه نزديكرتين مردم به خداوند فروتنانند، دورترين مردم متكّربانند: خداوند به داود وحى فرموده است

  :از حضرت رضا عليه السالم است

  »4« .واُضُع اْن تـُْعِطَى الّناَس ما حتُِبُّ اْن تـُْعطاهُ التَّ 

  .فروتىن به اين است كه با مردم مهان گونه باشى كه دوست دارى مردم با تو مهان گونه باشند

______________________________  
حديث ، 28، باب 298/ 11: ؛ مستدرك الوسائل11، ذيل حديث 51، باب 120/ 72: حبار األنوار -)1(

13086.  

  .8، حديث 123/ 2: الكاىف -)2(

  .11، حديث 123/ 2: ؛ الكاىف21، حديث 3، باب 39/ 14: حبار األنوار -)3(
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  .13، حديث 124/ 2: ؛ الكاىف36، حديث 51، باب 135/ 72: حبار األنوار -)4(
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  :امري املؤمنني عليه السالم فرمود

  »1« .َحْم ِمْن اْهِلَك الصَّغَري، َوَوقـِّْرِمنـُْهُم اْلَكبريَ َو ارْ 

  .ات كوچك را رحم كن، و بزرگ را احرتام منا در خانواده

   نيك سريتى -10

نيك سريتى به معناى روش پسنديده در متام امور است كه ناشى از حسنات اخالقى است، و حسنات اخالقى و مكارم 
  .در اين دعاى شريف و عبارات ملكوتى آمده استهاىي است كه  پسنديده واقعيت

 رندان كه مقيمان خرابات الستند
 

 از غمزه ساقى مهه آشفته و مستند

  اند از سرمسىت به ارادت برخاسته
 

 زانرو كه درميكده عشق نشستند

 تا چشم به نظّاره آن يار گشادند
 

 از ديدن اغيار مهه ديده ببستند

  قدمي است از نشئه آن باده كه از عشق
 

 از جوى حوادث مهه يكبار جبستند

  دست از مهه آفاق فشاندند زغريت
 

 ايدوست بينديش كه بارى زچه رستند

  

 از ذوق بالنوش خرابات خرابند
 

 در شوق بلى گوى مناجات الستند

 از هسىت خود جانب مسىت بگريزند
 

 تا خلق ندانند كه اين طايفه هستند

 كونني گذشتندمانند حسني از سر  
 

 با اين مهه از طعن بدانديش نرستند
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  )منصور حّالج(

  سنگيىن و وقار -11

آنان كه در ميان مردم دست به سبكسرى، و اعمال و رفتار ناهنجار، و كارهائى كه با وزانت و وقار تناسىب ندارد 
  زنند، در حقيقت خالف صراط مستقيم قدم بر مى

______________________________  
  .9778، حديث 56، باب 394/ 8: ؛ مستدرك الوسائل1، حديث 52، باب 136/ 72: حبار األنوار -)1(

  372: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

و هاى ىب جا، و مطالب پوچ و سخنان ياوه، و ادا  دارند، و بدون شك با كردار ناپسند، و صداى نكره، و شوخى مى
  .اطوار خارج از نزاكت و ادب، باعث آزار ديگران و آزرده دىل مردم هم هستند

  .رفتار و كردار مردان حق، و شكل زندگى بندگان اهلى توأم با متانت و وقار و وزانت است

  »1« »َواْقِصْد ِىف َمْشِيَك َو اْغُضْض ِمْن َصْوِتَك انَّ اْنَكَر اْالْصواِت َلَصْوُت احلَْمريِ 

  .ترديد ناپسندترين صداها، صداى خران است رو باش، و از صدايت بكاه كه ىب راه رفتنت ميانهو در 

   سنگيىن و وقار در روايات

  :هائى براى مرد زيباتر است؟ فرمود چه خصلت: به حضرت صادق عليه السالم عرضه داشتم: گويد امحد بن عمر حلىب مى

ْنيا َوقاٌر ِبال َمهابٍَة، َو َمساٌح ِبال َطَلبِ    »2« .ُمكافاٍة، َوَتشاُغٌل ِبَغْريِ َمتاِع الدُّ

سنگيىن و وقارى كه به عظمت انسان در جامعه بيفزايد نه باعث ترس مردم گردد، سخا و جودى كه در آن توقع تالىف 
  .هاى اهلى كه انسان را از حرام منصرف و به رمحت حق نزديك كند نباشد، و دل مشغوىل به واقعيت

  :ى اهللا عليه و آله فرمودرسول خدا صل
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  »3« .َعَلْيُكْم ِبالسَّكيَنِة َو اْلَوقارِ 

  .بر مشا باد به آرامش داشنت و سنگيىن و وقار

______________________________  
  .19): 31(لقمان  -)1(

  .33، حديث 240/ 2: ؛ الكاىف1، حديث 82، باب 337/ 68: حبار األنوار -)2(

  .218/ 1: ؛ بدائع الصنائع)پاورقى( 246/ 11: احلدائق الناضرة -)3(

  373: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

، َولِكنَّ اْلِربَِّىف السَّكيَنِة َو اْلَوقارِ    »1« .لَْيَس اْلِربُّ ِىف ُحْسِن الزِّىِّ

  .است نيكى در خوب پوشيدن و جتّمل نيست، خوىب در آرامش و وقار

  :امري املؤمنني عليه السالم فرمود

  »2« .َمجاُل الرَُّجِل اْلَوقارُ 

  .زيبائى مرد وقار است

  »3« .ُكْن ِىف اْلَمَألِ َوُقوراً، َو ِىف اخلََْال ذَُكوراً 

  .در ميان مردم با وقار و در خلوت به ياد حق باش

  »4« .َوقاُر الرَُّجِل نُوٌر َو زيَنةٌ 

  .زيبائى و نور استسنگيىن و وقار انسان، 

  »5« .اْلِوقاُر يـُْنِجُد احلِْْلمِ 
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  .وقار و سنگيىن ميوه بردبارى است

   حسن معاشرت -12

  .خوىب معاشرت با مهگان در قرآن و روايات و معارف اسالمى مطرح است

َو اْجلاِر اْجلُُنِب َو   َو اْلَمساِكِني َو اْجلارِِذى اْلُقْرىب  َو اْلَيتامى َواْعُبُدوا الّلَه َو الُتْشرُِكوا ِبِه َشْيئاً َوبِاْلواِلَدْيَن اْحساناً َوِبِذى اْلُقْرَىب 
   الّصاِحِب بِاْجلَْنبِ 

______________________________  
  .105، حديث 11، باب 106/ 1: مستدرك الوسائل -)1(

  .5188، حديث 250: غرر احلكم -)2(

  .3625، حديث 188: غرر احلكم -)3(

  .5201، حديث 250: احلكمغرر  -)4(

  .5184، حديث 250: غرر احلكم -)5(

  374: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »َواْبِن السَّبيِل َوما َمَلَكْت اْمياُنُكْم انَّ الّلَه الحيُِبُّ َمْن كاَن ُخمْتاًال َفُخوراً 

و خويشاوندان و يتيمان و مستمندان و مهسايه  و خدا را بپرستيد، و چيزى را شريك او قرار ندهيد، و به پدر و مادر
نزديك و مهسايه دور و مهنشينان و مهراهان و در راه ماندگان و بردگان نيكى كنيد؛ يقيناً خدا كسى را كه متكّرب و 

  .خودستاست، دوست ندارد

خدا صلى اهللا عليه و آله سه كند كه به دسته يكى از مششريهاى رسول  حضرت باقر عليه السالم از امري املؤمنني روايت مى
  :مجله نوشته بود

  »2« .ِصْل َمْن َقَطَعَك، َوُقِل احلَْقَّ َوَلْو َعلى نـَْفِسَك، َواْحِسْن اىل َمْن اساَء اَلْيكَ 
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صله رحم كن با آن كه با تو قطع رابطه كرده، حق بگو گرچه به ضرر خودت باشد، و نيكى كن به كسى كه با تو بدى  
  .كرده است

  :كند صادق عليه السالم از پدر بزرگوارش روايت مىحضرت 

اى : شد، هم سفر شد، مسيحى به حضرت گفت اى كه به كوفه منتهى مى على عليه السالم با مردى مسيحى در جاده«
كوفه، چون مرد مسيحى براى رفنت به حمل خودش از حضرت جدا شد، : بنده خدا قصد كجا دارى؟ حضرت فرمود

  خواهى به كوفه بروى؟ مگر منى: كند، عرضه داشت و را دنبال مىمشاهده كرد امام ا

  :آئى؟ حضرت فرمود اگر قصد كوفه دارى چرا دنبال من مى: گفت. چرا: فرمود

كنم يعىن چند قدم هم سفر خود را بدرقه كردن، متام كردن حسن معاشرت است و اين دستور  اين برنامه كه من اجرا مى
   اسىتر : پيامرب ماست، مسيحى گفت

______________________________  
  .36): 4(نساء  -)1(

  .5403، حديث 179/ 4: ؛ من الحيضره الفقيه2، حديث 10، باب 157/ 71: حبار األنوار -)2(

  375: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

توأم، آنگاه از راه خود  طلبم كه من بر دين تو را به شهادت مى: آرى، مرد مسيحى گفت: دستور رسول مشاست؟ فرمود
  »1« .»مهراه حضرت برگشت و چون امام را شناخت مسلمان شد

 تا زنگ سيه زآينه دل نزدايد
 

 عكس رخ دلدار در او خوش ننمايد

ن گر بكند جلوه رخ دوست   در طرف 
 

 بر برگ گلى اين مهه بلبل نسرايد

  نور ازىل گر ندمد از رخ ليلى
 

 نربايداز گردش چشمى دل جمنون 

  هر كو نكند بندگى پري خرابات
 

 بر روى دلش جان در معىن نگشايد
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 اى غم زده ترياق حمبت بكف آور
 

 تا زهر غم دهر تو را جان نگزايد

  آيني طريقت به حقيقت جبز اين نيست
 

 كز شادى و غم راحت و رجنت نفزايد

  اين بار امانت كه شده قسمت وحدت
 

د البته   خم آيدبر پشت فلك گر 

  

   حسن معاشرت در روايات

  :امام صادق عليه السالم پس از معرىف ائمه عليهم السالم فرمود

______________________________  
  .15863، حديث 92، باب 134/ 12: ؛ وسائل الشيعة4، حديث 10، باب 157/ 71: حبار األنوار -)1(

  376: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .َوُحْسُن الصُّْحَبِة َو ُحْسُن اِجلوارِ  -:إىل َأْن قالَ  -دينـُُهُم الَورَُع َو الِعفَّةُ َو 

  .و حسن معاشرت و حسن مهسايه دارى است: دين آنان پاك دامىن و عفت است تا جائى كه فرمود

  :و نيز فرمود

  »2« .اْحِسْن ُجماَوَرَة َمْن جاَوْرَت َتُكْن ُمْسِلماً 

  .ات نيكو كن تا مسلمان باشى را با مهسايه مهسايه داريت

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

َع الّناِس، َو اْحِسْن َتُكْن اْورَ  اْعَمْل ِبَفراِئِض الّلِه َتُكْن اتْـَقى الّناِس، َو اْرَض ِبِقْسِم الّلِه َتُكْن اْغَىن الّناِس، وَُكفَّ َعْن َحمارِِم الّلهِ 
  »3« .ُجماَوَرَة َمْن جاَوَرَك َتُكْن ُمْؤِمناً، َو اْحِسْن ُمصاَحَبَة َمْن صاَحَبَك َتُكْن ُمْسِلماً 
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به واجبات اهلى عمل كن تا با تقواترين مردم باشى، به داده حق راضى باش تا ىب نيازترين خلق باشى، از حرام اهلى 
رتين مهسايه باش تا مومن باشى، و معاشرت خود را با  ها باشى، براى مهسايه ن انسانتري خوددارى كن تا پاكدامن ات 

  .معاشرت نيكو قرار بده تا مسلمان باشى

  :حضرت باقر عليه السالم فرمود

  »4« .َسَتهُ صاِنِع اْلُمناِفَق بِِلساِنَك، َو اْخِلْص ُودََّك لِْلُمْؤِمِن، َو اْن جاَلَسَك يـَُهوِدىٌّ َفاْحِسْن ُجمالَ 

  با منافق با زبانت روبرو شو، حمبتت را براى مؤمن خالصانه مصرف كن، و

______________________________  
  .9535، حديث 2، باب 315/ 8: ؛ مستدرك الوسائل8، حديث 10، باب 158/ 71: حبار األنوار -)1(

  .222حديث ، 169/ 1: ؛ اخلصال10، حديث 10، باب 158/ 71: حبار األنوار -)2(

  .13، حديث 201: ؛ األماىل، شيخ صدوق12، حديث 10، باب 159/ 71: حبار األنوار -)3(

  .9537، حديث 2، باب 316/ 8: ؛ مستدرك الوسائل22، حديث 10، باب 162/ 71: حبار األنوار -)4(

  377: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  !شيىن كناگر يهودى باتو مهنشني شد، با او با نيكى مهن

  :حضرت صادق عليه السالم فرمود

  »1« .َعَلْيُكْم ِبتَـْقوى الّلِه، َو ِصْدِق احلَْديِث، َو اداِء اْالمانَِة، َو ُحْسِن الصَّحاَبِة ِلَمْن َصِحَبُكمْ 

  .بر مشا باد به رعايت تقواى اهلى، و راسىت در سخن، و اداى امانت، و خوىب معاشرت با كسى كه با مشا مهنشني است

  :امام صادق عليه السالم فرمود

، َو اْالْنصاُف ِمْن نـَْفِسهِ : َثالٌث َمْن اَتى الّلَه ِبواِحَدٍة ِمنـُْهنَّ اْوَجَب الّلُه َلُه اْجلَنَّةَ    »2« .اْالْنفاُق ِمْن اْقتاٍر، َو اْلِبْشُر ِجبَميِع اْلعاملَِ
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شت را ا مهراه باشد خداوند  انفاق به وقت تنگدسىت،  . گرداند بر او واجب مى سه چيز است هر كس با يكى از آ
  .گشاده روئى با متام مردم جهان، و از جانب خود به ديگران انصاف دادن

  :يكى از دوستان ابن حمبوب به حضرت صادق عليه السالم عرضه داشت

  »3« .ِبِبْشٍر َحَسنٍ  اخاكَ   َتلُني َجناَحَك، َو ُتطيُب َكالَمَك، َو تـَْلقى: ما َحدُّ ُحْسِن اْخلُْلِق؟ قالَ 

  .مهرباىن با مهه، پاكيزگى در كالم، روبرو شدن با برادر ديىن با چهره نيكو: حدود حسن خلق چيست؟ فرمود

   سبقت در فضيلت -13

   هاىي اهلى و حقايقى عرشى و ملكوتى است كه در انبياى اهلى فضايل، واقعيت

______________________________  
  .8638، حديث 5، باب 33/ 7: ؛ وسائل الشيعة25، حديث 10، باب 162/ 71: رحبار األنوا -)1(

  .2، حديث 103/ 2: ؛ الكاىف37، حديث 10، باب 169/ 71: حبار األنوار -)2(

  .4، حديث 103/ 2: ؛ الكاىف39، حديث 10، باب 171/ 71: حبار األنوار -)3(

  378: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .معصوم و اولياى حق جتّلى عملى داشتو امامان 

آرايد، و  فضايل، يك سلسله كماالت حقيقى، و مكارم واقعى است كه انسان را در پيشگاه حق به ارزشى سنگني مى
شت عنرب سرشت مى   .كند آدمى را مستحق رضايت حق، و 

   فضايل در روايات

  :فرمايد امام على عليه السالم در باب فضيلت مى

  »1« .اْلَمْرِء بَِفْضِلِه ال ِباْصِلهِ َفْخُر 
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  .اش افتخار انسان به فضيلت اوست نه به خانواده

  »2« .اْلَفضيَلُة ِحبُْسِن اْلَكماِل َو َمكارِِم اْالْفعاِل، ال ِبَكثْـَرِة اْلماِل َو َجالَلِة اْالْعمالِ 

  .عمال بزرگفضيلت به خوىب كمال و اعمال با ارزش است، نه به ثروت زياد و حركات و ا

  »3« .َمْن آثـََر َعلى نـَْفِسِه اْسَتَحقَّ اْسَم اْلَفضيَلةِ 

  .آن كه ديگران را در مهه چيز بر خود مقدم بدارد، مستحق نام فضيلت است

  »4« .َصناِئُع اْالْحساِن ِمْن َفضاِئِل اْالنسانِ 

  .ها از فضايل انسان است اجنام دادن متام نيكى

______________________________  
  .9387، حديث 409: غرر احلكم -)1(

  .7313، حديث 317: غرر احلكم -)2(

  .9174، حديث 396: غرر احلكم -)3(

  .8712، حديث 383: غرر احلكم -)4(

  379: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .اْلَفْضُل انََّك اذا َقَدْرَت َعَفْوتَ 

  .يافىت اقدام به گذشت كىنفضل و فضيلت به اين است كه هرگاه قدرت 

 .اِب اْلَفساِد، َو اْصالِح اْلَمعادِ َحتَلُّوا ِباْألَْخِذ بِاْلَفْضِل، َو اْلَكفِّ َعِن اْلبَـْغِى، َواْلَعَمِل بِاحلَْقِّ، َو اْالْنصاِف ِمَن النـَّْفِس، َواْجِتن
»2«  
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صاف به خرج دادن و دورى از فساد و آباد  با در پيش گرفنت فضيلت و خوددارى از ستم و زورگوىي و عمل به حق و ان
  .كردن معاد، خود را بياراى

امري املؤمنني على عليه السالم آنچه را كه در خطبه مّتقني به عنوان اوصاف پاكان و پرهيزكاران برمشرده از فضايل به 
  :حساب آورده است

  »3« .َفاْلُمتـَُّقوَن فيها ُهْم اْهُل اْلَفضاِئلِ 

  .دنيا اهل فضائلند پرهيزكاران در اين

  :و نيز آن حضرت فرموده

  »4« .َمْن اْحَسَن اىل َمْن اساَء الَْيِه فـََقْد اَخَذ ِجبَواِمِع اْلَفْضلِ 

  .هر كس خوىب كند با كسى كه به او بدى كرده، چنگ به متام فضيلت زده است

  »5« .ِتَك، َيْكُمْل َلَك اْلَفْضلُ ُكْن َعُفّواً ِىف ُقْدَرِتَك، َجواداً ِىف ُعْسرَِتَك، ُمْؤِثراً َمَع فاقَ 

   به وقت قدرت متام، گذشت را داشته باش، در زمان تنگدسىت به خبشش

______________________________  
  .10207، حديث 446: غرر احلكم -)1(

  .7323، حديث 317: غرر احلكم -)2(

  .، خطبه مهام184خطبه : ج البالغه -)3(

  .8880حديث ، 388: غرر احلكم -)4(

  .5046، حديث 246: غرر احلكم -)5(

  380: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج
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  .گردد برخيز، و به وقت ندارى ديگرى را بر خود مقدم كن، فضيلت در تو كامل مى

 .َوتـَنَـفَّْلَت ِبالنَّواِفِل، فـََقْد اْكَمْلَت ِىف الدِّيِن اْلَفضاِئلَ اَذا اتـََّقْيَت اْلُمَحرَّماِت، َو تـََورَّْعَت َعِن الشُُّبهاِت، َو ادَّْيَت اْلَمْفُروضاِت، 
»1«  

و واجبات را عمل كىن، و به مستحبات روى آورى، . زماىن كه از حمّرمات اهلى بپرهيزى، و دامن از شبهات پاك نگهدارى
  .فضايل را در دين كامل كردى

  »2« .اْالْنصاُف اْفَضُل اْلَفضاِئلِ 

  .ين فضايل استانصاف برتر 

  »3« .ِحْفُظ اللِّساِن َو بَْذُل اْالْحساِن ِمْن اْفَضِل َفضاِئِل اْالْنسانِ 

  .نگهدارى زبان، و بذل نيكى از برترين فضايل انسان است

  »4« .اْكرِْم َمْن َودََّك، َواْصَفْح َعْن َعُدوَِّك يَِتمَّ َلَك اْلَفْضلُ 

  .شود مشنت گذشت كن، فضلت تام و متام مىگرامى دار آن كه تو را دوست دارد، و از د

  »5« .دِ انَّ ُمقابـََلَة االساَءِة ِباْالْحساِن، َو تـََغمَُّد اجلَْراِئِم ِباْلُغْفراِن َلِمْن اْحَسِن اْلَفضاِئِل َوا ْفَضِل اْلَمحامِ 

رتين فضايل و   .هاست برترين خوىب بدى را با نيكى تالىف كردن، و جرائم ديگران را با عفو و گذشت پوشاندن از 

______________________________  
  .5905، حديث 271: ؛ غرر احلكم21482، حديث 12، باب 324/ 17: مستدرك الوسائل -)1(

  .9096، حديث 394: غرر احلكم -)2(

  .4181، حديث 214: غرر احلكم -)3(

  .9972، حديث 435: غرر احلكم -)4(
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  .8877، حديث 388: غرر احلكم -)5(

  381: ، ص8 فسري و شرح صحيفه سجاديه، جت

  »1« .رْأُس اْلَفضاِئِل ُمْلُك اْلَغَضِب، َو اماَتُة الشَّْهَوةِ 

  .سرآغاز متام فضايل مالك بودن بر خشم و مرياندن شهوت حرام است

  :حضرت زين العابدين عليه السالم فرمود

فـَيَـُقوُم : اْيَن اْهُل اْلَفْضِل؟ قالَ : َتعاىل اْالوَّلَني َو اْآلِخريَن ِىف َصعيٍد واِحٍد ُمثَّ يُناِدى ُمنادٍ اذا كاَن يـَْوُم اْلِقياَمِة َمجََع الّلهُ َتباَرَك َو 
َمنا، َو نـَْعُفو ُكّنا َنِصُل َمْن َقَطَعنا، َونـُْعطى َمْن َحرَ : َو ما كاَن َفْضُلُكْم؟ فـَيَـُقولُونَ : ُعُنٌق ِمَن الّناِس فـَتَـْلقاُهُم اْلَمالِئَكُة فـَيَـُقولُونَ 

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

اى فرياد برآرد اهل  چون قيامت شود، خداوند بزرگ متام اولني و آخرين را در زميىن واحد گردآورى كند، سپس فرياد كننده
  فضل مشا چيست؟: گويند مىخيزند، مالئكه با آنان  اى از مردم بر مى فضل كجايند؟ عده

صله رحم كردمي با آنان كه با ما قطع رابطه كردند، و خبشيدمي به آنان كه ما را حمروم كردند، و گذشت  : دهند پاسخ مى
شت شويد: به آنان گفته شود. كردمي از آنان كه به ما ظلم كردند   .راست گفتيد، داخل 

ائى مىراسىت، چه مسائل عجيىب است كه ارزش انسان را  كند،  رساند، و رضاى حق را به سوى انسان جلب مى به اوج 
كند به او توفيق سبقت بر  به مهني جهت است كه حضرت زين العابدين عليه السالم از حضرت حق درخواست مى

  .ديگران را براى به دست آوردن فضايل، كرامت فرمايد

______________________________  
  .6871، حديث 302: ؛ غرر احلكم53، باب 13/ 12 :مستدرك الوسائل -)1(

  .4، حديث 107/ 2: ؛ الكاىف4، حديث 93، باب 400/ 68: حبار األنوار -)2(

  382: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

   برگزيدن احسان بدون توّقع تالىف -14
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ارزش حقيقى احسان به . آيد منى نيكى به مردم به قصد تالىف شدن، كار مهمى نيست و از حسنات اخالقى به حساب
  .اين است كه انسان هيچ گونه انتظار تالىف از طرف مقابلش نداشته باشد

  .منودند و از احدى توقع تالىف نداشتند انبياى اهلى و امامان معصوم و اولياى عاشق به متام مردم احسان مى

  :در تفاسري معتربه در توضيح آيه شريفه آمده است

  »1« »الطَّعاَم َعلى ُحبِِّه ِمْسِكيناً َو يَِتيماً َو اسرياً َويُْطِعُموَن 

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

امام حسن و حسني عليهما السالم مريض شدند، خاندان طهارت براى شفاى آنان نذر كردند سه روز روزه بگريند، به 
مسكني به در خانه آمد و آن بزرگواران افطار خود را به او خبشيدند، و روز دوم يتيم و روز  وقت افطار اّولني روز روزه،

  .سوم اسري آمد و آنان غذاى خود را به مسكني و يتيم و اسري خبشيدند، و در هر سه روز با آب افطار منودند

  :و هر شب به آنان فرمودند

َا ُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِه الّلِه النُرِيدُ    »2« »ِمْنُكْم َجزاًء َو الُشُكوراً  امنَّ

  .كنيم و انتظار هيچ پاداش و سپاسى را از مشا ندارمي ما مشا را فقط براى خشنودى خدا اطعام مى:] گويند و مى[

  .كند به حقيقت كه احسان بدون توقع تالىف داللت بر عظمت و بزرگى روح حمسن مى

______________________________  
  8): 76(انسان  -)1(

  .9): 76(انسان  -)2(

  383: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

   ترك سرزنش -15
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. هاى ديگر مصون از خطا نيستند ها به خاطر جهل به حقايق، يا ضعف اراده، يا غلبه هوا، يا عّلت بسيارى از انسان
م با زب ى از منكر آ اىن خوش و اخالقى شريين است، سرزنش  وظيفه پاكان و مؤمنان نسبت به اينان امر به معروف و 

  .كردن ديگران به گناهشان نه اين كه عالج واقعه نيست، بلكه احتمال دارد اثر نامطلوب جباى گذارد

  :فرمايد در باب ترك سرزنش خطا كاران حضرت صادق عليه السالم مى

  .اجراى حكم اهلى پاك كنام، مرا با  من به زنا مبتال شده! اى روح الّله: مردى نزد عيسى آمد و گفت«

اگر كسى حّد  : وقىت مهه مجع شدند، آن مرد معصيت كار گفت. فرياد بزنيد مهه براى تطهري اين مرد بيايند: عيسى فرمود
گناه به گردن دارد از حّد زدن به من خوددارى منايد، آن كه طاهر و پاك است به اجراى حّد اهلى نسبت به من اقدام  

  .كند

در اين حلظه حساس دوست دارم مرا موعظه  : مهه رفتند، حضرت حيىي پيش آمد و به گناهكار گفت جز عيسى و حيىي
: كند، حيىي فرمود بني نفس و هوا خلوت مكن كه تو را به ضاللت و گمراهى دچار مى: كىن، مرد معصيت كار گفت

كن و از عصبانيت و خشم غضب م: اضافه كن گفت: گناهكار را به گناهش سرزنش مكن، فرمود: اضافه كن، گفت
  »1« .بپرهيز

   سرزنش ديگران در روايات

  :خضر به موسى سفارش كرد: فرمايد حضرت باقر عليه السالم مى

______________________________  
، 31، باب 56/ 28: ؛ وسائل الشيعة10/ 2: ؛ جمموعة ورّام5019، حديث 33/ 4: من الحيضره الفقيه -)1(

  .34201حديث 

  384: ، ص8 و شرح صحيفه سجاديه، جتفسري 

  »1« .يَا اْبَن ِعْمراَن التـَُعيـَِّرنَّ اَحداً ِخبَطيَئِتِه، َو اْبِك َعلى َخطيَئِتكَ 

  .اى پسر عمران، احدى را به خطايش سرزنش مكن، و بر خطاى خودت اشك بريز

  :فرمايد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مى
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  »2« .تاَب ِمْنُه َملْ َميُْت َحّىت يـَْعَمَلهُ  َمْن َعيـََّر اخاُه ِبَذْنٍب َقدْ 

  .آن كه برادر ديىن خود را به گناهى كه از آن توبه كرده سرزنش كند، منريد مگر آن كه به آن گناه دچار شود

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

  »3« .َمْن انََّب ُمْؤِمناً انـََّبُه الّلُه ِىف الدُّنْيا َو اْآلِخَرةِ 

  .ه مؤمىن را سرزنش و مالمت كند، خداوند او را در دنيا و آخرت مالمت منايدكسى ك

  :فرمايد رسول خدا مى

  »4« .الُتْظِهِر الشَّماَتَة بِاخيَك فـَيَـْرَمحُُه الّلُه َو يـَْبَتليكَ 

  .برادرت را دچار سرزنش مكن كه خداوند او را از رمحتش نصيب دهد و تو را مبتال گرداند

ٍء يـَْعَلُمُه فيَك َفال تـَُعيـِّْرُه  َعَلْيَك ِبتَـْقوى الّلِه، َفاِن اْمرُءٌ َعيـََّرَك ِبَشىْ : اْوِصىن، َفقالَ : ِلَرُسوِل الّلِه صلى اهللا عليه و آله قاَل اْعراِىبٌ 
  ٍء تـَْعَلُمُه فيِه، َيُكْن َوبالُُه َعَلْيِه وَ  ِبَشىْ 

______________________________  
  .22، حديث 10، باب 302/ 13: حبار األنوار -)1(

  .113/ 1: جمموعة ورّام -)2(

  .1، حديث 356/ 2: ؛ الكاىف1، حديث 140، باب 384/ 70: حبار األنوار -)3(

  .3606، حديث 78، باب 266/ 3: ؛ وسائل الشيعة5، حديث 65، باب 213/ 72: حبار األنوار -)4(

  385: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .اْجرُُه َلكَ 
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بر تو باد به تقواى اهلى، : مرا وصيت كن، حضرت فرمود: عرىب بيابانگرد به رسول خدا صلى اهللا عليه و آله عرضه داشت
چنانچه مردى تو را به چيزى كه از تو خرب داشت سرزنش كرد، تو او را به چيزى كه از او خربى دارى سرزنش مكن، تا 

  .ات اجر باشد براى تو به خاطر صرب و حوصله بار سنگني سرزنش بر گردن او قرار گريد و

  :فرمايد حضرت صادق عليه السالم مى

  »2« .ْوَلُه فـََقْد َردَّ َعَلى الّلهِ انَّ الّلَه َعزََّوَجلَّ َخَلَق اْلُمْؤِمَن ِمْن َعَظَمِة َجالِلِه َو ُقْدَرتِِه، َفَمْن طََعَن َعَلْيِه اْو َردَّ َعَلْيِه قَـ 

د عّزوجّل مؤمن را از بزرگى جالل و قدرتش آفريد، كسى كه بر مؤمن طعنه زند، يا گفتارش را رد منايد، به درسىت كه خداون
  .رد بر خدا منوده است

   دستگريى از غري مستحق -16

اين درخواست عجيب يعىن طلب توفيق از پيشگاه حضرت كرمي براى يارى دادن به غري مستحق، و با مال و آبرو و جان 
  .ردن، نشانگر عظمت روح اولياى اهلى، و اوج سالمت نفس آنان استاو را كمك ك

اش دستورهاى ديىن، و عواطف انساىن و حالت ترّحم انسان به ضعيف و نيازمند است، وىل  رسيدگى به مستحق پشتوانه
   اش توجه به غري مستحق پشتوانه

______________________________  
  .110/ 1: جمموعة ورّام -)1(

  .16356، حديث 159، باب 300/ 12: ؛ وسائل الشيعة1، حديث 56، باب 142/ 72: حبار األنوار -)2(

  386: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .عظمت روح و كرامت نفس، و بصريت قوى، و اخالق اهلى است

زد، و يار و معني او باشد، و از اى كه برادر ديىن وى استحقاقى ندارد، به او مهر ور  چه مانعى دارد كه انسان درهر زمينه
كند به او هم برساند، و مسئله عطا و خبشش و بذل وجود و كرم و احسان خويش را  آنچه خداوند به انسان عنايت مى

  .حمدود به مستحق ننمايد
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 آيد مكن عيبم زمن گر كشنت دمشن منى
 

 آيد حبق دوسىت كاين دمشىن از من منى

  خوشرت از تندىبنرمى كارها پايان پذيرد 
 

 آيد بلى كارى كه از نخ آيد از سوزن منى

  سوزم چو پروانه زتاب مشع رويش گر كه مى
 

 آيد ازين شادم كه بريون از دمل شيون منى

  تو را آئينه آگه سازد از زشىت و زيبائى
 

 آيد بلى اين سان هنر جز از دل روشن منى

 به فن عشق خوبامن از آن دلبستگى باشد
 

 آيد  در جهان باالتر از اين فن منىكه فىن

 به جّنت رهزن آدم چو شيطان گشت اى زاهد
 

 آيد چسان سوى تو گمراهى چنان رهزن منى

 برد اما من از حسن تو و گلچني زگل حظ مى
 

 آيد آيد زپرياهن منى زيوسف آنچه مى

  آيد از دستت زمن چشم كرم پوشى تو گر مى
 

 آيد منىكشيدن از سر كوى تو پا از من 

  مشو غافل ز عدل و داد اگر مرد خردمىن
 

 آيد كه از اهل خرد جز كار مستحس منى

  

  387: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

 كنم اما به وصف قامتش رجنى قيام مى
 

 آيد سخن باالتر از اين از من الكن منى

  

  )رجنى(

ار منبع خري و بركت و معدن جود و سخا، و مركز عشق و اميان و خداوند مهربان عالقه دارد انسان مهچون چشمه  اول 
وفا و صفا و عطا و خبشش باشد، و مالحظه استحقاق، و عدم استحقاق در حق مردم نداشته باشد، بلكه سعى كند 
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ره د شاد منايد، و ها را با اخالق و عمل خو  مند سازد، و مهه دل متام مردم را از لطف و حمبت، و عنايت و رمحت خود 
  .بكوشد در اين راه عرشى به هيچ گونه بن بسىت دچار نشود، و سسىت و كسالت در اين برنامه اهلى به خود راه ندهد

  پاى بندى به گفنت حق هر چند گران آيد -17

  .اعالم حق، از اعظم واجبات اهلّيه است، و سكوت از حق از بزرگرتين حمرمات

هاى زندگى در خانه و  اى از زمينه ه كه حق است گفته نشود، قطعاً مسئله حق در هر زمينهاگر به وسيله اهل اميان، آنچ
گريد، و بازار حسنات و فضايل  رود، و فساد و افساد جاى آن را مى خانواده، و اجتماع و جامعه به بوته فراموشى مى

  .شود دچار ورشكستگى و فساد مى

   گفتار حق در آيات و روايات

كنند، حق را با زبان خوداعالم كنيد، و از گفنت آن مضايقه نداشته باشيد گرچه بر مشا سنگني  ت سفارش مىآيات و روايا
شت عنرب . آيد و يا به ضرر مشا متام شود اين ضرر بدون شك ضررى ظاهرى است كه در باطنش رضايت حق و 

  .سرشت قرار دارد

  388: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »الَّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قـَّواِمَني بِاْلِقْسِط ُشَهداَء لِّلِه َوَلْو َعلى انـُْفِسُكْم اِو اْلَواِلَدْيِن َو اْالقْـَربنيَ يا ايـَُّها 

قيام كننده به عدل، و گواهى دهنده براى خدا باشيد، هر چند به زيان خود يا ]  مهواره در مهه امور زندگى! [اى اهل اميان
  .ويشانتان باشدپدر و مادر يا خ

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  »2« .اتْـَقى الّناِس َمْن قاَل احلَْقَّ فيما َلُه َوَعَلْيهِ 

  .پرهيزكارترين مردم كسى است كه حق بگويد در آنچه كه به نفع و به ضرر اوست

  :حضرت باقر عليه السالم فرمود

  »3« .ُقِل احلَْقَّ َوَلْو َعلى نـَْفِسكَ 
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  .بگو گرچه به ضرر خودت باشد حق را

  :امام صادق عليه السالم فرمود

  »4« .انَّ ِمْن َحقيَقِة اْالمياِن اْن تـُْؤِثَر احلَْقَّ َو اْن َضرََّك َعَلى اْلباِطِل َو اْن نـََفَعكَ 

  .از حقيقت اميان است كه حق را گرچه به ضررت باشد بر باطل گرچه به سودت باشد مقدم بدارى

  :اهللا عليه و آله فرمود رسول خدا صلى

______________________________  
  .135): 4(نساء  -)1(

  .1، حديث 195: ؛ معاىن االخبار15، حديث 56، باب 288/ 67: حبار األنوار -)2(

  .2، حديث 71: ؛ األماىل، شيخ صدوق2، حديث 10، باب 157/ 71: حبار األنوار -)3(

  .70، حديث 53/ 1: ؛ اخلصال2، حديث 48، باب 106/ 67: حبار األنوار -)4(

  389: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« . ِعْنَد ُسْلطاٍن جائِرٍ اال ال َميْنَـَعنَّ َرُجًال َمهابَُة الّناِس اْن يـََتَكلََّم بِاحلَْقِّ اذا َعِلَمُه، اال انَّ اْفَضَل اجلِْهاِد َكِلَمُة َحقٍّ 

دانيد نشود، بدانيد كه باالترين جهاد گفنت حق در برابر سلطان  را مانع از گفنت حقى كه مىترس از افراد، مشا ! اى مردم
  .ستمگر است

در مسئله بيان حق گرچه به ضرر خود باشد، عمل حضرت آسيه، و مؤمن آل فرعون، و حبيب ّجنار، و ابوذر غفارى، و 
  .حجت شرعى ودليل اهلى است ميثم متّار، و رشيد هجرى و حجر بن عدى و امثال اينان براى ما

   هاى خويش هاى خود و بسيار ديدن زشىت اندك مشردن خوىب -19و  18
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هاى خويش گرچه اندك باشد، جتلى صفت با  هاى خود، گرچه بسيار باشد، و بسيار ديدن زشىت ريشه اندك ديدن خوىب
هاى خود   ليل باشد، و كم ديدن زشىتهاى خويش گرچه ق و مبدأ بسيار ديدن خوىب. عظمت تواضع در وجود انسان است

  .گرچه بسيار باشد عجب و خودبيىن آدمى است

انساىن كه اين معناى حقيقى را در ذات قلبش يقيىن كرده كه در متام هسىت و شؤون خويش مملوك حضرت حق است، و 
ر اين زمينه آنچه خري و بركت و خوىب و فضيلت در زندگى اوست فقط و فقط از جانب حضرت اوست و او را د

اختيارى نيست، و هر چه شر و رذيلت و گناه است برخاسته از هواى نفس وغرور اوست و ربطى به حضرت حمبوب 
هاى بسيار خود را اندك بيند، و گناه و معصيت ناچيز خويش را بسيار پندارد، و به عبارت ديگر  ندارد، عبادات و خوىب

  .مشارد، و مبدء معاصى را او نبيند تا بسيارش را اندك داندمنشأ خوىب و طاعت را خود نداند، تا بسيار 

______________________________  
  .228/ 2: ؛ فيض القدير43587، ذيل حديث 923/ 15: كنز العمال  -)1(

  390: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

يند، و حبساب خود كم؛ زيرا خود را اليق انسان وقىت خوىب را فقط و فقط از خدا بداند اندكش را به حساب حق بسيار ب
آن خوىب نداند، و وقىت بدى را از خود بيند قليلش را كثري داند، چون گناه و معصيت هر چند كوچك و اندك باشد به 

  .باشد، بسيار است علت اين كه خمالفت با خداى عظيم مى

دهد، لذا خداوند متعال در قرآن كرمي با بياىن  مىعجب وخودپسندى، آدمى را در معرض هالك و نابودى شخصيت قرار 
ام به ما مى داشت رواىن در رفتار و اخالق : گويد روشن و عارى از ا انتخاب ميانگني و مرز اعتدال در امور، منايانگر 

  :فرمايد است، و در اشاره به مهني نكته است كه مى

  »1« »اْألَْرِض َمَرًحا ِإنَّ اللََّه َالحيُِبُّ ُكلَّ ُخمَْتاٍل َفُخورٍ َوَال ُتَصّعْر َخدََّك ِللنَّاِس َو َالَمتِْش ِىف 

  .متكّربانه روى از مردم برمگردان، و در زمني با ناز و غرور راه مرو، مهانا خدا هيچ خودپسند فخرفروش را دوست ندارد

ذيب، به خود واگذار شود، ع جب و خودپسندى و عشق به معىن اين سخن اين است كه اگر انسان بدون تربيت و 
گردد و اعمالش را در هر حال زيبا و خوشايند جلوه  گريد و غرور بر او چريه مى خويشنت، او را در اختيار خود مى

باشد، و از اين رهگذر به خود  آيد كه خود شخصاً خالق و آفريننده رفتارهاى خود مى دهد و اين گمان در او پديد مى مى
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هاى  شود، و از خود راضى بودن از نشانه د و در نتيجه از خود راضى مى ويش بر مردم منت مىبالد و با احسان خ مى
  .نقص و كمبود رواىن و نشان دهنده ابتال و گرفتارى انسان به ضاللت و احنراف است

دارد، و  سازد، و گناهان را خمفى نگاه مى بنابراين عجب، آفت و دردى است خطرناك كه دل را از بصريت ناتوان مى
  ها آرايد و به لغزش اشتباهات را مى

______________________________  
  .18): 31(لقمان  -)1(

  391: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

كند تا آن جا كه فرد معجب و خودپسندى، بدى خويش را احسان، و خبل و دريغ كارى خود را جود و سخا  كمك مى
ها گرايش دارد، او  و تصّوراتش خيال پرداز، و در حدس خويش به افكار دروغني و غري واقعيتها  پندارد، او در گمان مى

ها غوطه  فردى است كه در حال سقوط و نابودى، به جنات خويش معتقد است در حاىل كه در درياىي از تاريكى
  .خورد مى

  »1« »ِإَذا َمسَُّه الشَّرُّ َفُذو ُدَعآٍء َعرِيضٍ  وَ  َو ِإَذآ أَنـَْعْمَنا َعَلى اْإلِنسِن َأْعَرَض َو نَا ِجبَانِِبهِ 

از ما دور ]  با كرب و خنوت[گرداند و  روى بر مى]  از طاعت و عبادت[كنيم  و هنگامى كه به انسان نعمت عطا مى
  .آورد به دعاى فراوان و طوالىن روى مى]  براى برطرف شدنش[شود، و چون آسيىب به او رسد  مى

هاى  يابد، و گناهان و جرم ويش گرفتار عجب و خودپسندى است قهراً به غرور و خودبيىن گرايش مىكسى كه در مورد خ
ا آلوده است كوچك و ناچيز و اندك مى مشارد، و خري و احسان ناچيزى كه از او به ظهور  سنگيىن را كه دستش به آ

  .كند رسد بسيار و فزون از حد تلقى مى مى

مناياند، و ىب  چون خورشيد از مشرق وجود انسان طلوع كند، تا حدى راه را از چاه به او مىاما اگر حالت عاىل تواضع مه
هاى بسيار خود را اندك بيند و از بيانش شرمسار باشد، و بديهاى اندك خود را بسيار انگارد و واز يادش  شك خوىب

  .غرق حيا و آزارم گردد

  تنها به راه دوست نبايد زجان گذشت
 

  چه هست ببايد از آن گذشت جز دوست هر
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______________________________  
  .51): 41(فّصلت  -)1(

  

  392: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  باشد برون زكون و مكان يار و در پيش
 

  هر كس كه رفت از سر كون و مكان گذشت

 آن مرحله است واديت اى كعبه مراد
 

  زجان گذشتكاول قدم براه تو بايد 

شت كوى تو را داشت در نظر  آدم 
 

انه كرد و زباغ جنان گذشت   گندم 

 بر آستان پري مغان هر كه سود سر
 

  پايش ز رفعت از سرنه آمسان گذشت

  خواهد رسيد بر دهن يار ىب سخن
 

  هر كس كه چون صغري زنام و نشان گذشت

  

  )صغري(

   ادامه طاعت -20

طاعت و عبادت چون با نّيت خالصانه و . و آخرت براى انسان مهچون طاعت و عبادت نيست اى در دنيا سرمايه
صادقانه اجنام گريد، و شرايط باطىن و ظاهرى آن در حّد استعداد رعايت شود، موجب قرب و رضايت حق، و عامل 

شت ابدى است   .جلب سعادت دنيا و آخرت، و سبب 

. از آثار هواى نفس و باعث بريدن انسان از اين فيض با عظمت اهلى است كسالت و تنبلى در طاعت، دام شيطان و
بردند، و براى ثابت ماندن در اين  اهل عبادت و طاعت از متوّقف ماندن اين سرمايه اهلى، در وحشت و ترس به سر مى

  .منودند راه عرشى و ملكوتى به طور دائم از حضرت حق طلب مدد و توفيق مى
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كند، به شرطى كه دعا كننده، دلش در دعا حاضر، و  ها دعا را به سرعت مستجاب مى در اين زمينه البته خداوند عزيز
  طعام و لباسش حالل و اشكش به درگاه ىب نياز

  393: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .از سرنياز جارى باشد

گذشته كه به نياز نيازمندان به دعا پاسخ  او به متام دعا كنندگان عنايت و لطف خاص دارد، بر اراده ازىل آن حضرت  
  .او مهربان موالئى است كه گدا را از عطا منع نكند، و خواهنده را از رسيدن به خواسته حمروم ننمايد. گويد

كدام خلعت ما را نداد، كدام تشريف كه ما را ارزاىن نداشت، كدام لطف كه در جريده كرم به نام ما ثبت : پري هرات گويد
  !نكرد؟

مقرّبان درگاه عزت و ساكنان حضرت جربوت، انگشت حتّري در دهان تعّجب گرفته كه شگرف كارى و عجب حاىل كه 
  .خاكيان را برآمد

نواختگان لطف اواند، بركشيدگان عطف اواند، عارف بتعريف اواند، مشرّفان بتشريف اواند، و اصالن به ايصال اواند، 
ايشانند، سرو باغ وجود ايشانند، حّقه دّر حكمت ايشانند، نور حدقه عامل قدرت  نازان به وصال اواند، نرگس روضه وجود

  .ايشانند

به عنايت ازىل ختم هدى كشىت، به رسالت انبيا آب دادى، به معونت و توفيق روياندى، به نظر و احسان خود به ! اهلى
بر وى جنهاىن، ِكشته عنايت ازىل را به رعايت  خواهم كه مسوم قهر از آن بازدارى و باد عدل بر آوردى، از لطف تو در مى

  »1« .ابدى مدد كىن

   مهراهى با مسلمانان -21

توان كاسب سعادت دنيا و  مهراهى با مردم مؤمن و مسلمان، داراى آثار و فوائد دنيوى و اخروى است، به تنهاىي منى
لياقت خدمت به ايشان را به آدمى عرضه كند، و  مهراهى با مسلمانان، انسان را به وضع آنان آگاه مى. آخرت شد

   انسان وقىت به خلوت رفت، و از مسلمانان جدا شد، در حقيقت از فيوضات اهليه حمروم. دارد مى
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______________________________  
  .117/ 9: كشف االسرار  -)1(

  394: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

مؤمن الزم است درمتام شؤون زندگى مالزم مردم مؤمن باشد و از درد . ه استشده، و از بسيارى از كارهاى خري بازماند
  .آنان خرب گريد، و به عالج مشكالت آنان اقدام منايد

  .هاى خطرناك شيطان است به كوى عزلت نشسنت، وبا مهه قطع رابطه كردن نه اين كه هنر نيست، بلكه دامى از دام

   مهراهى با مسلمانان در روايات

  :دا صلى اهللا عليه و آله فرمودرسول خ

  »1« .َيُد الّلِه َعَلى اجلَْماَعِة، َو الشَّْيطاُن َمَع َمْن َخاَلَف اجلَْماَعَة يـَرُْكضُ 

  .دست خدا بر سر مجعيت است، و شيطان مهقدم كسى است كه با مجاعت خمالفت كند

  :و نيز آن حضرت فرمود

  »2« .َوايّاُكْم َو اْلُفْرَقةَ ايُّها النَّاُس َعَلْيُكْم ِباجلَْماَعِة، 

  .بر مشا باد به مجاعت، و بپرهيزيد از تفرقه و پراكندگى! اى مردم

  :و نيز فرمود

  »3« .اجلَْماَعُة َرْمحٌَة، َو اْلُفْرَقُة َعذابٌ 

  .با هم بودن رمحت، و جدائى و تفرقه عذاب است

  :و فرمود
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______________________________  
  .145/ 17: ؛ املعجم الكبري1031، حديث 206/ 1: كنز العمال  -)1(

  .370/ 5: ؛ مسند امحد بن حنبل1028، حديث 206/ 1: كنز العمال  -)2(

  .14، ذيل حديث 43/ 1: ؛ مسند الشهاب، ابن سالمة6480، ذيل حديث 266/ 3: كنز العمال  -)3(

  395: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .قـَْيَد ِشْربٍ فـََقْد َخَلَع رِبـَْقَة اْالْسالِم ِمْن ُعُنِقهِ  َمْن َخرََج ِمَن اجلَْماَعةِ 

  .هر كس به اندازه يك وجب از مجاعت كنار رود، بند اسالم را از گردنش خارج كرده است

منظور از اين مجاعت در آيات و روايات مجاعت سامل و جمتمع بر حق، و مجعيت سالك اىل اللَّه است، نه مجعيىت كه 
  .و گمراه و در بدعت و ضاللت است و به ظاهر ادعاى مسلماىن دارد منحرف

  .َمجاَعُة امَّىت اْهُل احلَْقِّ َو اْن قـَلُّوا: ُسِئَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله َعْن َمجاَعِة امَِّتِه؟ َفقالَ 

  .چه عددشان اندك باشدمنظورم مجعيت اهل حق است گر : از رسول خدا از مجاعت اّمت ايشان پرسيدند؟ فرمود

سّنت، به خدا قسم سنت حممد : از امري املؤمنني عليه السالم از تفسري سّنت و بدعت و مجاعت و تفرقه پرسيدند، فرمود
صلى اهللا عليه و آله است و بدعت خالف سنت، و مجاعت، به اللَّه قسم مجعيت اهل حق است گرچه اندك باشند، و 

ما شيعه بر مبناى مهني آثار كه حىت در كتب اهل  »2« .ست گرچه تعدادشان بسيار باشدتفرقه، معاشرت با اهل باطل ا
دانيم، ما به پريوى از اهل بيت افتخار دارمي گرچه تعدادمان كم باشد، و از اهل  سنت روايت شده خود را بر حق مى

قرآن و مهني روايات قبول ندارمي گرچه ما سقيفه و اصحاب آن را طبق آيات . باطل نفرت دارمي گرچه مهه اهل دنيا باشند
متام مردم آن روز به طرفدارى از آن برخاستند، ما مطيع امري املؤمنني على عليه السالم هستيم گرچه در آن روز بيش از 

  .دوازده نفر يار نداشت

______________________________  
ج البالغه، ابن اىب احلديد -)1(   .1035، حديث 207/ 1 :، كنز العمال123/ 8: شرح 

  .1، حديث 154: ؛ معاىن االخبار21، حديث 32، باب 265/ 2: حبار األنوار -)2(



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

 

  396: ، ص8 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ما پاى بند به اصول هفتاد و دو نفر شهداى كربالييم گرچه تعدادشان اندك است و از يزيد و يزيديان مدعى مسلماىن كه 
  .اند بيزارمي، گرچه تعدادشان از مشاره فزون است سقيفهشاگردان مكتب 

  »1« .َمْن كاَن َعَلى احلَْقِّ َو اْن كانُوا َعَشَرةً : ما َمجاَعُة امَِّتَك؟ قالَ : قيَل ِلَرُسوِل الّلِه صلى اهللا عليه و آله

  .اند، گرچه ده نفر باشند حقّ  آنان كه بر: مجاعت امّتت كيست؟ فرمود: به رسول خدا صلى اهللا عليه و آله عرضه داشتند

   بيزارى از اهل بدعت -22

هاى حق و قرآن و رسول خدا  اهل بدعت، بنابر تفسري امري املؤمنني عليه السالم آنان هستند كه در جهت خمالف برنامه
ه تعداد كنند، و در حركات وسكنات و اعمال خويش تابع آراى خود و هواى نفسند، گرچ صلى اهللا عليه و آله حركت مى

رسول خدا صلى  »3« .اهل بدعت بنابر قول رسول خدا بدترين مردم و شريرترين خلق روى زمينند »2« .آنان زياد باشد
  :اهللا عليه و آله فرمود

ا، اال وَُكلُّ ِبْدَعٍة َضاللٌَة، اال وَُكلُّ َضالَلٍة َفِفى النّارِ  ُ   »4« .َشرُّ اْالُموِر ُحمَْدثا

  .اى من درآوردى ضّد دين است، بدانيد كه هر بدعىت گمراهى و هر گمراهى در آتش استه بدترين امور برنامه

  :فرمايد امام على عليه السالم درباب خسارت و ضرر بدعت مى

______________________________  
  .124، حديث 220/ 1: ؛ احملاسن22، حديث 32، باب 266/ 2: حبار األنوار -)1(

  .3، حديث 155: ؛ معاىن االخبار23، حديث 32، باب 266/ 2: حبار األنوار -)2(

  .11309، ذيل حديث 374/ 53: ؛ تاريخ مدينة دمشق1095، حديث 218/ 1: كنز العمال  -)3(

  .14207، حديث 38، باب 324/ 12: ؛ مستدرك الوسائل71، حديث 34، باب 309/ 2: حبار األنوار -)4(
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يَن ِمْثُل اْلِبدَعِ    »1« .ما َهَدَم الدِّ

  .ها چيزى باعث خراىب دين نشده است به مانند بدعت

  :فرمايد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مى

ى كه وزر آن و وزر عمل به آن در پرونده تو ثبت خواهد شد اين بود  »2« .برتس از اين كه از خود بدعىت بر جاى 
ها و عالئم بندگان صاحل و  اى كه به فرموده حضرت زين العابدين عليه السالم از نشانه مهشرح خمتصر بيست و دو برنا

  .شايسته خدا است

تو را به عّزت و جاللت قسم، و تو را به آبروى حضرت على بن احلسني عليه السالم سوگند ما را به صفات ! اهلى
سعادت دنيا و آخرت را به دست آورمي كه راهى براى صاحلان از عباد و بندگانت آراسته فرما، تا قدرت ربودن گوى 

  .رسيدن به خري دنيا و آخرت، و يافنت جنات ابدى، و عيش جاوداىن جز راه صاحلان و شايستگان نيست

______________________________  
  .350/ 1: ؛ كنزالفوائد98، حديث 16، باب 92/ 75: حبار األنوار -)1(

  .454: ؛ مكارم االخالق5، باب 106/ 74: حبار األنوار -)2(
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