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  7: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

   تفسري و شرح صحيفه سّجاديه جلد دوازدهم

  

   استاد حسني انصاريان

  46دعاى 

  

   بازگشت از مناز فطر و مجعه

» 4«َو يَا َمْن َال َحيَْتِقُر أَْهَل احلَْاَجِة ِإلَْيِه » 3«َمْن يـَْقَبُل َمْن َال تـَْقبَـُلُه اْلِبَالُد َو يَا » 2«يَا َمْن يـَْرَحُم َمْن َال يـَْرَمحُُه اْلِعَباُد » 1«
الَِّة َعَلْيِه » 5«َو يَا َمْن َال ُخيَيُِّب اْلُمِلحَِّني َعَلْيِه  َما يـُْتَحُف ِبِه َو  َو يَا َمْن َجيَْتِيب َصِغريَ » 6«َو يَا َمْن َال َجيَْبُه بِالرَّدِّ أَْهَل الدَّ

َو يَا » 9«َو يَا َمْن يَْدنُو ِإَىل َمْن َدنَا ِمْنُه » 8«َو يَا َمْن َيْشُكُر َعَلى اْلَقِليِل َو ُجيَازِي ِباْجلَِليِل » 7«َيْشُكُر َيِسَري َما يـُْعَمُل َلهُ 
َو يَا َمْن يـُْثِمُر احلََْسَنَة َحىتَّ » 11«َغيـُِّر النـِّْعَمَة َو َال يـَُباِدُر بِالنَِّقَمِة َو يَا َمْن َال يُـ » 10«َمْن َيْدُعو ِإَىل نـَْفِسِه َمْن أَْدبـََر َعْنُه 

اْنَصرََفِت اْآلَماُل ُدوَن َمَدى َكَرِمَك بِاحلَْاَجاِت َو اْمَتَألَْت ِبَفْيِض ُجوِدَك » 12«يـُْنِميَـَها َو يـََتَجاَوُز َعِن السَّيَِّئِة َحىتَّ يـَُعفِّيَـَها 
َالُل اْألَْجمَُد فـَْوَق ُكلِّ َجَالٍل ْوِعَيُة الطَِّلَباِت َو تـََفسََّخْت ُدوَن بـُُلوِغ نـَْعِتَك الصَِّفاُت فـََلَك اْلُعُلوُّ اْألَْعَلى فـَْوَق ُكلِّ َعاٍل َو اجلَْ أَ 
َواِفُدوَن َعَلى َغْريَِك َو َخِسَر اْلُمتَـَعرُِّضوَن ِإالَّ َلَك ُكلُّ َجِليٍل ِعْنَدَك َصِغٌري َو ُكلُّ َشرِيٍف ِيف َجْنِب َشَرِفَك َحِقٌري َخاَب الْ » 13«

بَاُبَك َمْفُتوٌح ِللرَّاِغِبَني َو ُجوُدَك ُمَباٌح لِلسَّائِِلَني َو » 14«َو َضاَع اْلُمِلمُّوَن ِإالَّ ِبَك َو َأْجَدَب اْلُمْنَتِجُعوَن ِإالَّ َمِن انـَْتَجَع َفْضَلَك 
َال خيَِيُب ِمْنَك اْآلِمُلوَن َو َال يـَْيَأُس ِمْن َعطَاِئَك اْلُمتَـَعرُِّضوَن َو ال َيْشَقى بَِنِقَمِتَك » 15«ٌة ِمَن اْلُمْسَتِغيِثَني ِإَغاثـَُتَك َقرِيبَ 

   ِرْزُقَك َمْبُسوٌط ِلَمْن َعَصاَك َو ِحْلُمَك ُمْعَرتٌِض ِلَمْن نَاَواكَ » 16«اْلُمْستَـْغِفُروَن 
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بـَْقاءُ َعَلى اْلُمْعَتِديَن َحىتَّ َلَقْد َغرَّتْـُهْم أَنَاُتكَ  ُهْم ِإْمَهاُلَك َعِن  َعاَدُتَك اْإلِْحَساُن ِإَىل اْلُمِسيِئَني َو ُسنَُّتَك اْإلِ َعِن الرُُّجوِع َو َصدَّ
َا تََأنـَّْيَت ِِْم لَِيِفيُئوا ِإَىل أَ » 17«النـُُّزوِع  َا َو َمْن  َو ِإمنَّ ْمرَِك َو َأْمَهْلتَـُهْم ثَِقًة ِبَدَواِم ُمْلِكَك َفَمْن َكاَن ِمْن َأْهِل السََّعاَدِة َخَتْمَت َلُه ِ

ِِْم ُكلُُّهْم َصائُِروَن ِإَىل ُحْكِمَك َو َأُموُرُهْم آئَِلةٌ ِإَىل أَْمرَِك َملْ َيِهْن » 18«َكاَن ِمْن َأْهِل الشََّقاَوِة َخَذْلَتُه َهلَا  َعَلى ُطوِل ُمدَّ
ُحجَُّتَك َقاِئَمٌة َال ُتْدَحُض َو ُسْلطَاُنَك ثَاِبٌت َال يـَُزوُل َفاْلَوْيُل الدَّاِئُم » 19«ُسْلَطاُنَك َو َملْ َيْدَحْض لِتَـْرِك ُمَعاَجَلِتِهْم بـُْرَهاُنَك 

َما َأْكثـََر َتَصرَُّفهُ ِيف َعَذاِبَك َو َما » 20«الشََّقاءُ اْألَْشَقى ِلَمِن اْغتَـرَّ ِبَك  ِلَمْن َجَنَح َعْنَك َو اْخلَْيَبُة اْخلَاِذَلُة ِلَمْن َخاَب ِمْنَك وَ 
َو ِإْنَصافاً ِمْن  ًال ِمْن َقَضاِئَك َال َجتُوُر ِفيهِ َأْطَوَل تـََردَُّدُه ِيف ِعَقاِبَك َو َما أَبـَْعَد َغايـََتهُ ِمَن اْلَفرَِج َو َما أَقْـَنَطُه ِمْن ُسُهوَلِة اْلَمْخرَِج َعدْ 

يُف َعَلْيِه  ْمَت ِباْلَوِعيِد َو تـََلطَّْفَت ِيف التـَّْرِغيِب َو » 21«ُحْكِمَك َال حتَِ فـََقْد َظاَهْرَت احلَُْجَج َو أَبـَْلْيَت اْألَْعَذاَر َو َقْد تـََقدَّ
ْمَهاَل َو َأخَّْرَت َو أَْنَت ُمْسَتطِ  َملْ َتُكْن أَنَاُتَك » 22«ءٌ ِباْلُمَباَدَرِة  يٌع ِللُمَعاَجَلِة َو تَأَنـَّْيَت َو أَْنَت َمِليَضَرْبَت اْألَْمَثاَل َو َأَطْلَت اْإلِ

ُنَك َأْوَىف َو َغ َو َكَرُمَك َأْكَمَل َو ِإْحَساَعْجزاً َو َال ِإْمَهاُلَك َوْهناً َو َال ِإْمَساُكَك َغْفَلًة َو َال انِْتَظاُرَك ُمَدارَاًة َبْل ِلَتُكوَن ُحجَُّتَك أَبـْلَ 
ُحجَُّتَك َأَجلُّ ِمْن َأْن ُتوَصَف ِبُكلَِّها َو َجمُْدَك َأْرَفُع ِمْن َأْن » 23«ِنْعَمُتَك َأَمتَّ ُكلُّ َذِلَك َكاَن َو َملْ تـََزْل َو ُهَو َكاِئٌن َو َال تـَزَاُل 

َو َقْد َقصََّر ِيبَ السُُّكوُت » 24«ِإْحَساُنَك َأْكثـَُر ِمْن َأْن ُتْشَكَر َعَلى أَقـَلِِّه  ُحيَدَّ ِبُكْنِهِه َو نِْعَمُتَك َأْكثـَُر ِمْن َأْن ُحتَْصى بَِأْسرَِها وَ 
قْـرَاُر ِباحلُُْسوِر َال َرْغَبةً  ْمَساُك َعْن َمتِْجيِدَك َو ُقَصارَاَي اْإلِ    ا أَُؤمُّكَ فـََها أَنَا ذَ » 25«َبْل َعْجزاً  - يَا ِإهلَِي -َعْن َحتِْميِدَك َو فـَهََّهِينَ اْإلِ
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َو َال َختِْتْم يـَْوِمي ِخبَْيَبِيت َو َال َجتْبَـْهِين ِباْلِوَفاَدِة َو َأْسأَُلَك ُحْسَن الرِّفَاَدِة َفَصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو اْمسَْع َجنَْواَي َو اْسَتِجْب ُدَعاِئي 
َأُل َو أَْنَت َعَلى ُكلِّ َو َأْكرِْم ِمْن ِعْنِدَك ُمْنَصَرِيف َو ِإلَْيَك ُمنْـَقَلِيب ِإنََّك َغيـُْر َضاِئٍق ِمبَا ُترِيُد َو َال َعاِجٍز َعمَّا ُتسْ  ِبالرَّدِّ ِيف َمْسأََلِيت 

  .ٍء َقِديٌر َو َال َحْوَل َو َال قـُوََّة ِإالَّ بِاللَِّه اْلَعِليِّ اْلَعِظيمِ  َشيْ 
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َو يَا َمْن َال َحيَْتِقُر أَْهَل احلَْاَجِة ِإلَْيِه » 3«َو يَا َمْن يـَْقَبُل َمْن َال تـَْقبَـُلُه اْلِبَالُد » 2«يَا َمْن يـَْرَحُم َمْن َال يـَْرَمحُُه اْلِعَباُد » 1«[ 
الَِّة َعَلْيِه  َو يَا َمنْ » 5«َو يَا َمْن َال ُخيَيُِّب اْلُمِلحَِّني َعَلْيِه » 4« َو يَا َمْن َجيَْتِيب َصِغَري َما يـُْتَحُف ِبِه َو » 6«َال َجيَْبُه بِالرَّدِّ َأْهَل الدَّ

َو يَا » 9«ُه َو يَا َمْن يَْدنُو ِإَىل َمْن َدنَا ِمنْ » 8«َو يَا َمْن َيْشُكُر َعَلى اْلَقِليِل َو ُجيَازِي ِباْجلَِليِل » 7«َيْشُكُر َيِسَري َما يـُْعَمُل َلهُ 
َو يَا َمْن يـُْثِمُر احلََْسَنَة َحىتَّ » 11«َو يَا َمْن َال يـَُغيـُِّر النـِّْعَمَة َو َال يـَُباِدُر بِالنَِّقَمِة » 10«َمْن َيْدُعو ِإَىل نـَْفِسِه َمْن أَْدبـََر َعْنُه 

  ]يـُْنِميَـَها َو يـََتَجاَوُز َعِن السَّيَِّئِة َحىتَّ يـَُعفِّيَـَها
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اى آن  ! پذيرند پذيرد كسى را كه كشورها منى اى آن كه مى! كنند كند به كسى كه بندگان به او رحم منى رحم مى اى آن كه
اى آن كه ! كند اى آن كه اصرار كنندگان به پيشگاهش را نااميد منى! مشرد كه نيازمندان درگاهش را حقري و كوچك منى

اى آن كه ارمغان و هديه كوچك را ! زند مشارند منى رتش بزرگ مىدست رّد به سينه كساىن كه عمل خود را در برابر حض
كند، و پاداش  و اى آن كه عمل كم را قدرشناسى مى! د گريد، سپاس مى پذيرد، و اندك كارى كه برايش اجنام مى مى

روى گردانده، به  و اى آن كه هر كه را از او! شود و اى آن كه هر كه به او نزديك شود، به او نزديك مى! دهد بزرگ مى
   سوى
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نشاند تا  و اى آن كه نيكى را به بار مى! ورزد دهد، و به انتقام شتاب منى و اى آن كه نعمت را تغيري منى! خواند خود مى
  !گذرد تا آن را حمو و نابود كند آن را بيفزايد، و از بدى مى

   رمحت واسعه

يه السالم پس از آن كه برترين و باالترين عبادات را در ماه رمضان در حّدى كه در طاقت كسى نبود اجنام امام سّجاد عل
هاى آخر ماه سوگوارانه با  گذراند، و نزديكى داد، و شب و روز آن ماه را به دعا و مناجات و حال تضرع و زارى مى مى

گشت، به مناز عيد فطر كه عيد مسلمني  ر از معشوقش جدا مىاختيا قرار ىب كرد و مهچون عاشق ىب ماه مبارك وداع مى
ايستاد و با حاىل عارفانه و روحى خاضعانه و نفسى  شد، و پس از خروج از مناز به سوى قبله مى است حاضر مى

كرد و رمحت خدا را آن طورى كه بود با زبان  هاى با معرفت و قلوب با بصريت مناجات مى خاشعانه، با حمبوب دل
  .منود كش در ضمن اين مناجات به جامعه انساىن معرىف مىپا 

كه حقيقتش را  او در اين دعا تنها چيزى را كه در نظر داشته رمحت واسعه دوست بوده، و در توضيحش به خاطر اين
  !يافته بود، غوغا كرده است

ى و حقايق عرشيه اهليه براى احدى شد، و معارف واالى ملكوت اگر بيان معصوم عليهم السالم نبود، آيات قرآن معنا منى
  .گشت از عامليان آشكار منى

  .دهد، و جز امام احدى قدرت بر تفسري آن را ندارد اين دعا دورمناىي از ذات امسا و صفات حضرت حمبوب را نشان مى
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برابر عبدش به  خيزد، و او در  هاى ظاهرى و باطىن در برابر حضرت دوست به جنايت برمى عبد با استفاده از متام نعمت
   كند، و اگر حىت در حلظات آخر عمر آن عبد عاصى توفيق توبه كرم و رمحت و عفو و گذشت و تأخري عقوبت اقدام مى
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  !كند گذرد، و وى را در رمحتش چون ماهى در آب غرق مى پيدا كند از عقوبتش درمى

  خوشت باد اى نسيم كوى جانان
 

  كه دارى نكهت گيسوى جانان

  ندارد نافه مشك تتارى
 

  نسيم سنبل هندوى جانان

  صبا هر شب كه خواهد آفتاىب
 

  براندازد نقاب از روى جانان

 دل مسكني ما از ره بدر برد
 

  فريب غمزه جادوى جانان

 توان زد به پشّىت سعادت مى
 

لوى جانان   زماىن خيمه بر 

  چنان نيستدعاى عاشقان حرزى 
 

  كه بتوان بست بر بازوى جانان

 طواف حاجيان در كعبه باشد
 

  طواف عاشقان در كوى جانان

  خوشا باد سحرگاهى كه گاهى
 

  پيامى آردم از سوى جانان

  اى خواهى گزيدن عماد ار گوشه
 

  هم آخر گوشه ابروى جانان

  

  )عماد فقيه كرماىن(

   غوغاى رمحت
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از خود برانند، و وى را از هر جهت طرد كنند، و متام درها را به روى او ببندند، و مهر و حمّبت خود را اگر كسى را مهه 
بندد، و عشق و حمبتش را  كند، و در رمحت را به رويش منى راند، و طردش منى از او دريغ منايند، وىل او وى را از خود منى

  .دارد از او دريغ منى

ت عبد بر عبد نيست، رمحت عبد بر عبد از باب غرض و هدف خاص است، وىل رمحت رمحت او بر عبد از قبيل رمح
عام او را هدف و غرض نيست، آقاىي و كرامت و بزرگوارى و لطفش اقتضا دارد در عنايت و حمبتش به روى عبد باز 

ريى مستحق و دردمندى اى نيازمند و فق باشد، به اين نظر ندارد كه عبد كيست و چيست، به اين نظر دارد كه جنبنده
   بيچاره است و بايد چنني موجودى بر سر سفره عنايت

  13: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .و كرم قرار داشته باشد

عبد اگر مؤمن باشد دِر رمحت خاص هم به روى او باز است، و اگر غري مؤمن باشد رمحت خاص چون در وجود او 
گاه رمحت  كه عبد بيدار شود و از عصيان و خطا برگردد جتّلى كند، وىل به حمض اين منىبيند جلوه  جاىي براى جتّلى منى

شود و در آسياب حمّبت تبديل به حسنه شده، و  اش در مدار مغفرت خبشيده مى شود، و متام سيّئات گذشته خاص مى
  .دهد آتش توبه هيمه گناه را سوزانده خاكسرتش را به باد مى

متام عامليان دِر مهر و حمّبت خود را به روى انسان ببندند، و به هيچ صورت انسان را نپذيرند، اين مهم اين مهم نيست كه 
است كه درى براى مهيشه از رمحت و لطف از جانب حضرت دوست به روى انسان باز است، تا هر وقت كه خبواهد 

ره بربدخود را در آغوش حمّبت حضرت جانان بيندازد، و آنچه در قدرت داشته ب   .اشد از سفره لطفش 

آورد، و سينه پر شري  كند، و بدون احساس رنج وى را به دنيا مى آفريند، و در رحم مادر از عبدش پذيراىي مى آرى، او مى
ايت در اختيارش مى گذارد، و پس از آماده شدن كارگاه بدن در دهانش دندان  مادر را مهراه عشق و حمبىت در اوج 

نه آفرينش،  كند، و از وى نوجواىن زيبا و باطراوت مى وى را تبديل به طفلى شريين و آراسته مىروياند، و  مى سازد، و به 
گذارد گرچه مهه چيز و مهه كس وى را طرد كند و از حمّبت و رمحت به وى  هاى مادى و معنوى را در اختيارش مى نعمت

  !دريغ ورزد

كند، كشور رمحت و مملكت حمّبت، و  پذيرد، و هيچ سرزميىن قبول منى ىپذيرد كسى را كه هيچ كشورى من آرى، او مى
  !كند كند آن را كه هيچ سرزميىن قبول منى سرزمني مهر و لطف او قبول مى
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   او نيازمند فقري و مسكني مستكني، و بيچاره گرفتار را كه به پيشگاهش حاجت

  14: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

شكند، كه نيازمند در پيشگاه حضرتش در عني فقر و نياز،  اش را منى منايد، و روحيه كند، و حتقريش منى برد خوار منى مى
افزايد، و  آبرومند است و از اعتبار و شخصيت برخوردار است، و ىب شك با استجابت دعاى حاجتمند به آبرويش مى

  .دهد اه ديگران قرار مىكند، و وى را ملجأ و پن اعتبارش را در ميان بندگان دو چندان مى

ت نياز برود، و عالوه بر حفظ  آور است، و تا كجا مورد تعجب دارد كه نيازمند و گدا به درگاه ىب راسىت، چه عجيب و 
اعتبار و شخصيتش با اضافه شدن به اعتبار و بزرگيش از درگاه او برگردد، و خود براى رفع مشكالت ديگران، دست خدا 

  !شود

ت و حريت  ط مقتضاى آقاىي و بزرگوارى اوست با انسان كارى مىرمحت او كه فق كند كه ديگران را نسبت به آدمى در 
مانند، و از درك شخصيت و وضع انسان عاجز  برد، و مهه در برابر آن كه متصل به رمحت است انگشت به دهان مى مى
ماند كه  بيند و از تفسريش درمى از بيانش ناتوان مىكند، خود را  شوند، خود انسان هم وقىت توّجه به حقيقت پيدا مى مى

  .ام مگر من كيستم كه در عني اين مهه نقص و عيب و گناه و معصيت بدين صورت مورد لطف دوست قرار گرفته

باشد، او وجود مقدسى است كه احلاح كنندگان را  درگاهش درگاه نوميدى نيست، پيشگاهش پيشگاه يأس و حرمان منى
گذارد، هديه ىب مقدار عبد را كه به صورت رابطه با او و عمل  ازد و دست رد بر سينه توقع داران خود منىس نوميد منى

كند و  گزارد، و عمل كم و كوچك را به لطفش قبول مى گزيند، و كار اندك را سپاس مى صاحل و اخالق حسنه است برمى
  .دهد مزد عظيم و اجر بزرگ مى

خواند،  گردد، و هر كه از او روى بگرداند وى را به سوى خود مى حظه به او نزديك مىآن كه به او نزديك شود ىب مال
دهد به سوى فرعون بروند و از وى براى قرار گرفنت در  ايد كه موسى و هارون را مأموريت مى مگر در قرآن جميد خنوانده

  دست يابد، ها گردد، و به مقام خشيت مدار هدايت دعوت كنند، باشد كه متذّكر واقعّيت

  15: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

تا پرونده سياهش سپيد گردد، و گناهانش به كارگاه مغفرت راه يابد، و سيّئاتش به حسنات تبديل شود، و از عذاب ابد 
  »1« !قيامت رهاىي يابد
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  جز تنّعم به غم يار عبث بود عبث
 

  هر چه كردمي جز اين كار عبث بود عبث

 مصحف آن روى غلط بود غلط هر چه جز
 

  جز حديث لب دلدار عبث بود عبث

 پى به منزلگه مقصود نربدمي آخر
 

  نطع اين وادى خوخنوار عبث بود عبث

 اشك خونني به نگاهى خبريدند از ما
 

  كوشش چشم گهربار عبث بود عبث

 هرچه بردمي ز كردار هبا بود هبا
 

  هر چه بستيم ز گفتار عبث بود عبث

  بايست با نفس خطا پيشه خود مى جنگ
 

  با كسان اين مهه پيكار عبث بود عبث

  بستيم خويش را كاش در اول به خدا مى
 

  از خودى اين مهه آزار عبث بود عبث

 هر چه گفتيم و شنيدمي خطا بود خطا
 

  غري حرف دل و دلدار عبث بود عبث

  جز دل سوخته و جان برافروخته فيض
 

  بدان يار عبث بود عبثهر چه بردمي 

  

  )فيض كاشاىن(

______________________________  
  .44 -43): 20(اشاره است به سوره طه  -)1(
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   غرور به كرم حق از گناهان بزرگ است

با : دهد شود جواب مى اعرتاض واقع مىكاهد، و چون مورد  افزايد، و عابد از عبادتش مى گاهى عاصى بر عصيانش مى
كند، و كم شدن طاعت به حامل ضررى وارد  اين كرمى كه من از خدا خرب دارم، اضافه شدن گناه برامي باكى اجياد منى

ترين  پسندد، چنانكه حضرت سّجاد عليه السالم قوى چنني حالىت را حضرت حمبوب براى عاصى و عابد منى. سازد منى
اش خواسته  ارائه داد، رمحت رمحت است، و وسعت رمحت قابل درك نيست وىل صاحب واسعه از بنده سخن و برهان را
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به آيات كتابش عمل كند، و تسليم پيامربش باشد، و از واليت امامان معصوم سرنگرداند، و خود را در گردونه تقوا قرار 
  .داده و از گناه بپرهيزد

طاعت گردد بدون شك شيطاىن است و هيچ ربطى به حرمي حضرت  چيزى كه باعث اضافه شدن معصيت و كم شدن
خواهند عابد را  دوست ندارد، نشان دادن رمحت حق نه براى اضافه شدن گناه است و نه براى كم كردن عبادت، بلكه مى

ى حاضر به به عبادت بيشرت تشويق، و گناهكار را به عالج وجودش از گناه و اين كه خداوند مهربان به دنبال توبه عاص
  .خبشيدن متام گذشته است، ترغيب منايند

بار مسئله رمحت حق مطرح است، وىل بر اساس آيات و روايات، كسى اجازه ندارد از آن  276در قرآن جميد نزديك به 
 آيات برداشت سوء كند، برداشىت كه منجر به امن از مكر حق و غرور به كرم گردد، و به عبارت ديگر برداشت از كرم به

  .صورتى كه بر گناه بيفزايد و از طاعت كم كند خيانت به قرآن و جنايت بر نفس است

  »1« »يا ايـَُّها اْالْنساُن ما َغرََّك ِبرَبَِّك اْلَكرميِ 

  چه چيزى تو را به پروردگار بزرگوارت مغرور كرده است؟! اى انسان

  در مقتضى كرم كوشش: دهند كرمت مرا مغرور ساخت، جواب مى: اگر بگويد

______________________________  
  .6): 82(انفطار  -)1(

  17: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ره  طاعت و ترك معصيت است، نه معصيت و كفران نعمت كرمي، كه كرمي در دنيا سفره انداز است براى اين كه از آن 
گناه موّفق گردى، و در آخرت سفره انداز است تا از حمصول بربى و تأمني قدرت مناىي تا بر طاعتش اقدام كرده و به ترك  

ره   !مند گردى اميان و تقوايت و جهاد و كوشش و عمل صاحلت 

ما به وسيله انبياى خود و به خصوص كتب آمساىن و خمصوصاً قرآن : گويند شيطان مرا مغرور كرد، جواب مى: اگر بگويد
خدعه او، تا جاىي كه حجت بر تو متام باشد هشدار داده و از اطاعت از جميد تو را از مكر و بندبازى او و حيله و 

خواند شيطان است،  هاى دوست مى شيطان بر حذر داشتيم، و به اين معنا آگاهت منوده كه هر كس تو را به غري خواسته
شت عنرب سرشت قيامت حمروم منايد، چنانكه آنان ر  و مى شت دنيا حمروم  خواهد مهانند پدر و مادرت تو را از  ا از 
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كرد، وىل آن دو بزرگوار با توبه و انابه و تضرع و زارى به پيشگاهش عذر تقصري بردند و آن حمبوب قلب عارفان عذر 
  .آنان را پذيرفت

بعثت : گويند دچار جهل بودم و در فضاى عدم معرفت و دورى از بصريت و آگاهى مغرور شدم، پاسخ مى: اگر بگويد
امامان و علم عاملان و حكمت حكيمان و عرفان عارفان و نصيحت ناصحان مهه و مهه براى عالج جهل  انبيا و امامت

خواسىت در برابر آنان تواضع كىن و از آن منابع بصريت كسب معرفت مناىي، تا به غرور دچار نشوى و بر كثرت  بود، مى
  .معصيت و كم كردن طاعت اقدام ننماىي

شود خماطب  عنوان انسانيتش كه متام امتيازات او را بر ساير موجودات اين جهان يادآور مىدر آيه شريفه انسان را به 
است، به مقتضاى ربوبيتش پيوسته او را » كرمي«و هم » ربّ «دهد كه هم  ساخته سپس او را در برابر خداوندى قرار مى

مقتضاى كرمش او را بر سر خوان نعمت  در كنف محايت خود قرار داده و تربيت و تكامل او را بر عهده گرفته، و به
خود نشانده و از متام مواهب مادى و معنوى برخوردار ساخته است ىب آن كه انتظارى از او داشته باشد و پاداش و 

   عوضى
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  .دده گريد و با كرمش او را مورد عفو قرار مى بطلبد، حىت خطاهاى او را ناديده مى

اى از او غافل شود و در اجنام  آيا سزاوار است چنني موجود شريفى در برابر چنان پروردگار بزرگى جسور گردد، و يا حلظه
  فرمانش كه ضامن سعادت خود اوست، قصور ورزد؟

   تفسريى بر آيه شريفه

  :ددر حديثى از رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله آمده است كه هنگام تالوت اين آيه فرمو «

  »1« .َغرَُّه َجْهُلهُ 

  .جهل و نادانيش او را مغرور و غافل ساخته است



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

 

شود هدف اين است كه با تكيه بر مسأله ربوبيت و كرم خداوند، غرور و غفلت انسان را در هم  جا روشن مى و از اين
كرمت : در جواب بگويداند كه هدف تلقني آدمى در زمينه عذر خواهى او است كه  بشكند نه آنگونه كه بعضى پنداشته

  .مرا مغرور ساخت

  :اگر در روز قيامت خداوند تو را به حضور طلبد و از تو بپرسد: و نيز آنچه از فضيل نقل شده كه از او سؤال كردند

  ما َغرََّك ِبَربَِّك اْلَكرِمي؟

  چه چيزى تو را به پروردگار بزرگوارت مغرور كرده؟

  :گومي در جواب مى: گوىي؟ گفت در جواب چه مى

  »2« .َغرَّىن ُسُتوُرَك اْلُمْرخاةُ 

______________________________  
/ 10: ؛ جممع البيان ىف تفسري القرآن560/ 7: ؛ مستدرك سفينة البحار41، باب 329/ 57: حبار األنوار -)1(

  .سوره انفطار 82، ذيل آيه 286

  .سوره انفطار 82، ذيل آيه 286/ 10: القرآن؛ جممع البيان ىف تفسري 5، باب 94/ 7: حبار األنوار -)2(

  19: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .هاىي كه بر گناهان من افكنده بودى، مرا غافل و مغرور ساخت پرده

كه اين بيان نيز متناسب با مفهوم آيه نيست، بلكه در جهت خمالفت هدف اصلى آيه قرار دارد، چرا كه هدف در هم 
  .هاى غفلت افكندن بيدار كردن از خواب غفلت است، نه پرده جديدى بر پردهشكسنت غرور و 

  .گريى كنيم بنابراين سزاوار نيست آيه را از هدىف كه داشته منحرف سازمي و در جهت خمالف آن نتيجه

  :فرمايد هاى عجيىب دارد و مى امري مؤمنان عليه السالم در تفسري اين آيه مجله

ترين عذر در برابر شخص مغرور، كسى كه جهالت و نادانيش او  دليل در برابر شنونده است، و قاطعترين  اين آيه كوبنده
  .را جسور و مغرور ساخته است
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چه چيز تو را بر گناهت جرأت داده، و چه چيز تو را در برابر پروردگارت مغرور ساخته، و چه چيز تو را به ! اى انسان
  هالكت خويش عالقمند منوده است؟

بودى ندارد؟ يا اين خوابت به بيدارى منى آيا كىن به  اجنامد؟ چرا الاقل آن مقدار كه به ديگران رحم مى اين بيمارى تو 
افكىن، هرگاه بيمارى را ببيىن كه درد،  كىن؟ تو هرگاه كسى را در ميان آفتاب سوزان ببيىن بر او سايه مى خودت رحم منى

كىن، پس چه چيز تو را بر بيماريت صبور ساخته و بر مصيبتت  بر او گريه مىوى را سخت ناتوان ساخته از روى ترحم 
باشى، چگونه ترس از نزول  شكيبا منوده و از گريه بر خويشنت تسليت داده؟ در حاىل كه عزيزترين افراد نزد تو خودت مى

  .ه زير سلطه او قرار دارىورى و در حاىل ك بال در شب تو را بيدار نكرده، با اين كه در گناه و معصيت او غوطه

   بيا و اين بيمارى را با داروى تصميم و عزم و اراده راسخ مداوا كن و اين

  20: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

بيا مطيع خداوند شو و به ياد او انس بگري، خوب . خواب غفلىت را كه چشمانت را فرو گرفته با بيدارى برطرف ساز
كند، تو را به سوى عفو و خبشش خويش  ها به تو عنايت مى ت از خدا، او با دادن نعمتتصور كن كه هنگام غفل

اى و به ديگرى رو  دهد، در حاىل كه تو هم چنان به او پشت كرده خواند، و زير پوشش فضل و بركات خود قرار مى مى
حقارت چقدر بر معصيت او  بزرگ است خداوندى كه با اين قدرت عظيم كرمي است اما تو با اين ضعف و! آورى مى

  »2« »»1« !جسورى

  ها عمل را پاك كن از غبار خودمنائى
 

  دانه تا حاصل دهد پنهان به زير خاك كن

 تا مجال شاهد مقصودت آيد در نظر
 

  زنگ غفلت پاك از آئينه ادراك كن

  

  عامل اكرب توىي هم صحبت عامل گزين
 

  در وجود خويش سري اجنم و افالك كن

 از سبك روحى كند شبنم سوى گردون سفر
 

  ر معراج حقيقت خويش را چاالك كن

 صغري  خاطرت را تا فرحناكى شود حاصل
 

  رفع اندوه و مالل از خاطر غمناك كن
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  )صغري(

______________________________  
  .59، حديث 64، باب 192/ 68: ؛ حبار األنوار214خطبه : ج البالغه -)1(

  .سوره انفطار 6، ذيل آيه 220 -218/ 26: تفسري منونه -)2(

  21: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ْت ُدوَن بـُُلوِغ نـَْعِتَك اْنَصرََفِت اْآلَماُل ُدوَن َمَدى َكَرِمَك ِباحلَْاَجاِت َو اْمَتَألَْت ِبَفْيِض ُجوِدَك َأْوِعَيُة الطَِّلَباِت َو تـََفسَّخَ » 12«[ 
ُكلُّ َجِليٍل ِعْنَدَك َصِغٌري َو ُكلُّ َشرِيٍف ِيف » 13«الصَِّفاُت فـََلَك اْلُعُلوُّ اْألَْعَلى فـَْوَق ُكلِّ َعاٍل َو اجلََْالُل اْألَْجمَُد فـَْوَق ُكلِّ َجَالٍل 

َلَك َو َضاَع اْلُمِلمُّوَن ِإالَّ ِبَك َو َأْجَدَب اْلُمْنَتِجُعوَن ِإالَّ  َجْنِب َشَرِفَك َحِقٌري َخاَب اْلَواِفُدوَن َعَلى َغْريَِك َو َخِسَر اْلُمتَـَعرُِّضوَن ِإالَّ 
َال خيَِيُب » 15«بَاُبَك َمْفُتوٌح لِلرَّاِغِبَني َو ُجوُدَك ُمَباٌح لِلسَّائِِلَني َو ِإَغاثـَُتَك َقرِيَبٌة ِمَن اْلُمْسَتِغيِثَني » 14«َمِن انـَْتَجَع َفْضَلَك 

  ] َو َال يـَْيَأُس ِمْن َعَطاِئَك اْلُمتَـَعرُِّضوَن َو ال َيْشَقى بَِنِقَمِتَك اْلُمْستَـْغِفُرونَ  ِمْنَك اْآلِمُلونَ 

ايت كرمت، حاجت روا برگشتند، و ظرف هاى طلب به فيض خبششت لربيز شدند و اوصاف  آرزوها پيش از رسيدن به 
اش، كه فراز هر برترى است خمصوص توست، و  هبرترى در باالترين مرتب. پيش از رسيدن به وصفت، از هم گسيختند

  .هر بزرگى نزد تو كوچك و هر شريفى در كنار شرفت حقري است. جالل اجمد كه فوق هر جالل است، ويژه توست

آنان كه به سوى غري تو كوچ كردند، نااميد شدند، و آنان كه جز تو را خواستند، به خسارت نشستند، و آنان كه به درگاه 
  ود آمدند، تباه شدند، و نعمت خواهان جز آنان كه از فضل و احسان تو نعمت خواستند، دچارغري تو فر 

  22: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

مندان باز، وجود و سخايت براى گدايان رايگان، و فرياد رسيت به  باب رمحتت به روى عالقه. ى دسىت و قحطى شدند
  .فرياد خواهان نزديك است

گردند، و آمرزش خواهان به كيفرت، بدخبت  شوند، و درخواست كنندگان از عطايت مأيوس منى دان از تو نوميد منىآرزومن
  .شوند منى
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   دعا در عيد فطر و روز مجعه

و اعياد براى مهه . در روزهاى عيد به ويژه فطر و مجعه زمان الطاف و نعمت خبشى بيشرت حضرت حق به بندگان است
جهت جلب رمحت پروردگار . از اين رو آداب و دعاهاىي كه در اين روزها وارد گرديده است. ويژه دارندمسلمانان امهّيت 

  .باشد ها در صدد جلب رمحت و عطوفت ويژه خداوند متعال مى سبحان و منّان است و اغلب اين ادعيه و مناجات

  :فرمايد كه اين اصول عبارتند از وردگار، بيان مىامام سّجاد عليه السالم در قالب دعا، اصول ارتباط نظام هسىت را با پر 

  .پيمايد رشد و كمال انسان كه با داشنت اختيار و قدرِت انتخاب، مى - 1

  .زمينه سازى براى ميدان عمل انسان كه بتواند تواناىي خود را نشان دهد - 2

دخلواه به سوى هدف خود حركت  تواند به  گريى دارند و هر كس مى ها از صاحل و فاسد فرصت تصميم مهه انسان - 3
دهد تا زمان تفّكر و توبه و بازگشت به حق  صرب خداوند چنان است كه به نيكوكاران و تبهكاران مهلت امنّيت مى. كند

  .را داشته باشند

دهد،  بر اساس اصول فوق، خداوند متعال به نيك كردار، فرصت عمل و به خالف كار، فرصت انديشه و بازگشت مى
هاى  اند و رنج ترين مقامات نايل آيند با داشنت حق انتخاب و اختيار، بر صراط مستقيم حركت منوده ان به عاىلاگر صاحل

  در مقابل آن كس كه به شقاوت دنيوى و عقوبت اهلى گرفتار. اند بسيار هم به دوش كشيده

  23: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .افتد حّجت خدا بر او متام گشته و سراجنام به دوزخ مىشود؛ بر پايه دليل و برهان آشكار؛  مى

رتين گواه بر حكمت و تدبري و بنده پرورى حضرت رّب  بنابراين وجود ظلم و گناه در گيىت، نشان فراخى عامل تكليف و 
ه رمحت است و نيز دليل بر آن است كه كيفر عني حكمت و عدالت و عطاى مجيل و پاداش جزيل او، جتّلى برترين مرتب

  .و كرامت و فضل است

  :دارد هاى لطيف، راز و نيازهاىي است كه حضرت از درگاه ربوىب درخواست مى از مجله نكته

ترين پاداش و دعوت از   پناهان، قبول كردن مهه رانده شدگان، قبوىل شكرانه كمرتين طاعات، اعطاى عظيم پذيرش ىب
  .اى دارد رورش روحى بندگان، اثر شايستهگناهكاران و متمّردان است كه در تربيت مردم و پ
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اينان به انس و الفت كه با : گويند به بندگان اهل كرمشه و ناز مى. اهل الّدالة كه در برخى از فراز دعاها آمده است
اين . طلبند در حاىل كه گوىي بر خداوند ناز و طلب دارند پروردگار دارند بدون ترس و وامهه حاجت خود را از خدا مى

دهد از او خبواهند و سر بر بالني مهر و صفاى حق بگذارند  ايت حضرت رّب جليل است كه اجازه مى يل بر لطف ىبدل
  .و با زبان مهر با حمبوب به مناجات بپردازند

در اين باره از روايت معصومان عليهم السالم آنچه در مورد فضيلت مناز شب و مناجات شبانه آنان وارد شده است، 
  :شود كه روشن مى

اش در ارتباط باشد و  بندد تا مهواره بنده دارد و حىت دِر نعمىت را بر او مى خداوند گفتگوى بنده با خودش را دوست مى
دهد و او را از در خانه  صداى ناز و نياز او را بشنود و اگر خنواهد صداى او را بشنود ماىل و مقامى سرشار به او مى

  .راند خود مى

  وز عيد در نزد پروردگار روز مزد اعمال عبادى است؛ از اين روبنابر احاديث ر 

  24: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .مستحب است كه انسان بسيار دعا كند و به ياد خدا باشد و در طلب خري دنيا و آخرت بكوشد

  :فرمود نزد خداوند سبحان چهار روز بسيار عاىل مقام است كه نىب اكرم صلى اهللا عليه و آله

َو أَمَّا ِخيَـرَتُُه ِمَن اْألَيَّاِم فـَيَـْوُم ... َو مَن اْألَيَّاِم َأْربـََعًة ... إْختاَر ِمَن اْلَكالِم َأْربـََعًة َو ِمَن اْلَمالِئَكِة َأْربـََعًة   ِإنَّ اللََّه تَباَرَك َو َتعاىل
  »1« .ُمَعةِ َو يـَْوُم اجلُْ   اْلِفْطِر َو يـَْوُم َعَرَفَة َو يـَْوُم اْألَْضحى

و اّما روزهاى ... و از روزها، چهار روز را ... خداوند متعال از سخن چهار كالم را برگزيد و از فرشتگان چهار را 
  .اش، روز عيد فطر، روز عرفه، روز عيد قربان و روز مجعه است برگزيده

  اذكار و ادعيه عيد فطر

ا اشاره شده است عيد فطر داراى اذكار و ادعيه و عباداتى است كه در   :روايات ائمه اطهار عليهم السالم به آ

  تكبريات و اذكارى مانند - 1
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   ال الَه ِإالَّ اللَّهُ 

  اللَُّه اْكبَـرُ  ،

   احلَْْمُدلِلَّهِ  ،

  و

   ُسْبحاَن اللَّهِ 

  :مهچنني در طلوع ماه شوال و صبح عيد فطر و در پى مناز عيد خوانده شود »2« .كه زينت روز عيد فطر است

  »3« .ما أْوالنا  ما َهدانا َو َلُه الُشْكُر َعلى  اللَُّه اْكبَـُر اللَُّه اْكبَـُر ال الَه ِإالَّ اللَُّه َو اللَُّه اْكبَـُر و لِلَِّه احلَْْمُد، احلَْْمُد لِلَِّه َعلى

رت است، معبودى جز خدا نيست و خدا بزرگرت است، و خداى را سپاس، سپاس خداى را بر آنچه خدا بزرگرت، خدا بزرگ
  ما را بدان هدايت كرد و او را شكر

______________________________  
  .6438، حديث 64/ 6: ؛ مستدرك الوسائل34، حديث 55، باب 48 -47/ 94: حبار األنوار -)1(

  .24095 -24094ث ، حدي546/ 8: كنز العمال  -)2(

  .649: ؛ مصباح املتهّجد3، حديث 4، باب 116/ 88: حبار األنوار -)3(

  25: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .بر آنچه به ما ارزاىن داشت

  :در قنوت مناز عيد آمده است

ِلُمَحمٍَّد صلى اهللا عليه و آله ُذْخراً َو َشَرفاً َو َكراَمًة َو َمزيداً َأْن ُتَصلَِّى َجَعْلَتهُ ِلْلُمْسِلِمَني ِعيداً َو   اْسَأُلَك ِحبَقِّ هَذا اْليَـْوِم الَّذى
ُحمَمَّداً  ِمْن ُكلِّ ُسوٍء اْخَرْجَت ِمْنهُ   ُكلِّ َخْرياً َأَدَخْلَت ِفيِه ُحمَمَّداً َو آَل ُحمَمٍَّد َو اْن ُختْرَِجىن   ىف  ُحمَمٍَّد َو آِل ُحمَمٍَّد َو اْن ُتْدِخَلىن  َعلى
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اْسَأُلَك َخيـَْر ما َسأََلَك ِعباُدَك الصَّاِحلُوَن َو اُعوُذ ِبَك ِممَّا اْسَتعاَذ ِمْنُه ِعباُدَك   َو آَل ُحمَمٍَّد َصَلواُتَك َعَلْيِه َو َعَلْيِهْم، الَُّلهََّم ِإىنّ 
  »1« .اْلُمْخَلُصونَ 

يد قرار دادى و براى حممد صلى اهللا عليه و آله ذخريه و كنم به حق اين روز كه براى مسلمانان ع از تو درخواست مى
فزوىن در شرف، كه بر حممد و خاندان حممد درود فرسىت و مرا در هر خريى كه حممد و خاندان حممد را وارد منودى، وارد  

ى، خدايا از تو را بريون آوردى، مرا بريون آور » درود خدا بر او و خاندانش«كىن و از هر شرى كه حممد و خاندان حممد 
رتين چيزى كه بندگان شايسته درخواست مى ات،  آورم از آنچه بندگان شايسته ات درخواست كردند و به تو پناه مى كنم، 
  .به تو پناه بردند

  .و خواندن دعاهاىي ديگر در صبح عيد فطر كه در كتب أدعيه آمده است

ه رمضان است كه در صبح عيد فطر به مستحّق از فقريان يا زكات فطره كه واجىب موّكد است و شرط قبوىل روزه ما - 2
  .شود مصارف ديگر پرداخت مى

غسل كردن و پوشيدن لباس نو و استفاده از بوى خوش و خوردن و آشاميدن كه نشان از شادى و جشن روز عيد  - 3
  .باشد

  اهللا عليه و آله وخواندن مناز عيد در اول روز و در صحرا و بيابان كه سريه پيامرب اكرم صلى  - 4

______________________________  
  .29، حديث 1، باب 379/ 87: ؛ حبار األنوار654: ؛ مصباح املتهّجد289: إقبال األعمال -)1(

  26: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

مسان بروند و ديدگانشان به داشتند در هنگام برپاىي مناز عيد زير آ معصومان عليهم السالم چنني بوده است، كه دوست مى
ند و براى قبوىل اعمال برادران ديىن دعا كنند آفاق عامل بيفتد و در برابر نعمت   .هاى اهلى پيشاىن بر زمني 

ابومحزه مثاىل دعاىي از امام  -6 »1« .زيارت امام حسني عليه السالم و خواندن دعاى ندبه هم سفارش شده است - 5
عيد فطر و قربان و مجعه نقل كرده است؛ كه در هنگام آماده شدن براى رفنت به سوى برپاىي  حممد باقر عليه السالم در

  :شود مناز عيد خوانده مى



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

 

اِضِله َو َعطاياُه َفِإنَّ ِإلَْيَك يا َخمُْلوٍق َرَجاَء رِْفِدِه َو َنواِفِله َو َفو   اللَُّهمَّ َمْن تـََهيَّا ِىف هَذا اْليَـْوِم َأْو تـََعبَّأَ َأْو َأَعدَّ َواْستَـَعدَّ ِلِوفاَدٍة ِإىل
ِعيٍد   َرَجاَء َرْفِدَك َو َجواِئزَِك َو َنواِفِلَك َو َفواِضِلَك َو َعطاِئَك َو َقْد َغَدْوُت ِإىل  َو اْسِتْعدادى  َو ِإْعدادى  َو تـَْعِبَئىت  تـَْهِيَئىت  َسيَّدى

ْمُتُه َو التـََوجَّْهُت ِمبَْخلُوٍق أَمَّْلتُ ِمْن َأْعياِد أُمٍَّة ُحمَمٍَّد َصَلواُت اللَِّه َعلَ  ُه َولِكْن ْيِه و آِلِه َو َملْ أَْفِد ِإلَْيَك اْليَـْوَم ِبَعَمٍل صاِلٍح أَِثُق ِبِه َقدَّ
نُوَب اْلِعظاَم ِإالَّ   ُذنُوىب فـََياَعِظيُم يا َعظِيُم اْغِفْرِىلَ اْلَعِظيَم ِمنْ   نـَْفسى  ِإىل  َو ِإساَءتى  أَتـَْيُتَك خاِضَعاً ُمِقرَّاً ِبُذنُوىب َفِإنَُّه اليـَْغِفُر الذُّ

  »2« .أَْنَت يا ال الَه إّالأَْنَت يا أَْرَحَم الرَّاِمحِنيَ 

هر كس در اين روز آماده شد يا نّيت كرد يا مهّيا و مستعّد شد، براى ورود به درگاه يكى از بندگانت به اميد ! خدايا
ره ها و صله جايزه آماده شدن و قصد كردن و مهّيا و مستعّد شدن من تنها به ! و عطاها، وىل اى آقاى منها  ها و 

ره ها و صله جانب توست، به اميد جايزه ها و عطاهايت و اينك صبح كردم در عيدى از اعياد اّمت پيامربت حمّمد   ها و 
   ان كنم، و آن را پيش آورده باشمكه درود خدا بر او و خاندانش، و در حاىل كه به عمل صاحلى كه به آن اطمين

______________________________  
  .280: ؛ إقبال األعمال2، ذيل حديث 2، باب 6/ 88: حبار األنوار -)1(
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ام، به گناه و بدى  كه آرزومندش باشم رو نكردم، بلكه در حال فروتىن تنها به جانب تو آمده  بر تو وارد نشدم و به خملوقى
نسبت به خويش اعرتاف دارم پس اى بزرگ، اى بزرگ، گناهان بزرگم را بيامرز كه گناهان بزرگ را جز تو نيامرزد، اى كه 

  .ترين مهربانان معبودى جز تو نيست، اى مهربان

  :السالم هنگام بريون رفنت براى مناز عيد در آستانه در ايستاد و خواندامام رضا عليه 

ِيَمِة اْألَْنعاِم َو احلَْْمُد لِلَِّه َعلى  ما َهدانا، اللَُّه اْكبَـُر َعلى  اللَُّه اْكبَـُر، اللَُّه اْكبَـُر، اللَُّه اْكبَـُر، اللَُّه اْكبَـُر َعلى ما أَْبالنا   ما َرَزَقنا ِمْن َ
ا َأْصواَتنا نـَْرفَ    »1« ...ُع ِ

خدا بزرگ است بر آن كه ما را از . خدا بزرگ است، خدا بزرگ است، خدا بزرگ است، بزرگرت بر آن كه هدايتمان كرد
  .كنيم چارپايان، روزى داد، خدا را سپاس بر آن كه ما را آزمود، صداهاميان را به ذكر بلند مى
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باشد مهه مسلمانان جنبه وحدت و مهدىل عمومى را  اسالمى است، سزاوار مىاز آجنا كه روز عيد فطر از اعياد بزرگ 
  .امهّيت دهند و در بر پاىي مناز عيد و مراسم قبل و بعد آن شكوه و عظمت اين برنامه ديىن را در مهه جا به منايش گذارند

   ارزش روز مجعه در روايات

رتين روزهاىي است كه خورشيد در آن تابي ده است و عيدى كه بر اعياد ديگر برترى دارد، در باب فضيلت روز مجعه از 
باشد، روايات بسيار  مجعه و اختصاص آن به حضرت صاحب الزمان عليه السالم كه به نام ايشان و روز ظهور و فرج مى

  .است

  :فرمايد رسول الّله صلى اهللا عليه و آله در فضيلت روز مجعه و شب و ساعات آن مى

  ُمَعِة َسيُِّد اْألَيَّاِم ُيضاِعُف اللَُّه َعزََّوَجلَّ ِفيِه احلََْسناِت َو َميُْحوِإنَّ يـَْوَم اجلُْ 

______________________________  
  .9844، حديث 19، باب 454/ 7: ؛ وسائل الشيعة7، حديث 489/ 1: الكاىف -)1(
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ِفيِه احلَْواِئِج اْلِعظاِم َو ُهَو يـَْوُم   ِفيِه السَّيِّئاِت َو يـَْرَفُع ِفيِه الدََّرجاِت َو َيْسَتِجيُب ِفيِه الدََّعواِت َو َيْكِشُف ِفيِه اْلُكرُباِت َو يـَْقضى
اِس َو َقْد َعَرَف َحقَُّه َو ُحْرَمَتُه ِإالَّ كاَن َحْتماً َعَلى اللَِّه َأْن َجيَْعَلهُ اْلَمزِيِد لِلَِّه ِفيِه ُعَتقاءُ َو طَُلقاءُ ِمَن النَّاِر ما َدَعا ِفيِه َأَحٌد ِمَن النَّ 

َحقَّهُ ِإالَّ   يـَْوِمِه َأْو َليـَْلِتِه ماَت َشِهيداً َو بُِعَث آِمناً َو َما اْسَتَخفَّ َأَحٌد ِحبُْرَمِتِه َو َضيَّعَ   ِمْن ُعَتقائِِه َو طَُلقائِِه ِمَن النَّاِر فَِإْن ماَت ىف
  »1« .كاَن َحّقاً َعَلى اللَِّه َعزََّوَجلَّ َأْن ُيْصِلَيُه ناَر َجَهنََّم ِإالَّ َأْن يـَُتوبَ 

گرداند و درجات را باال  كند و گناهان را حمو مى ها را زياد مى خداوند در آن روز نيكى. مهانا روز مجعه سرور روزهاست
روزى است  . كند هاى بزرگ را برآورده مى سازد و حاجت ها را برطرف مى د و اندوهگردان برد و دعاها را مستجاب مى مى

هر كه حرمت و حق آن روز را بشناسد و دعا كند؛ خداوند او را از . منايد كه پروردگار گروهى را بسيار از آتش آزاد مى
مرده است و در قيامت امين مبعوث  دهد و اگر در شب و روز مجعه مبريد، مهچون شهيد آزاد شدگان آتش جهّنم قرار مى

اندازد، مگر آنكه توبه   هر كه حرمت آن را سبك مشرد و حق آن را تباه كند، خداوند او را به آتش جهّنم مى. شود مى
  .كند

رتين حلظاتى كه دعا در آن پذيرفته مى   :فرمايد شود را روز مجعه معرىف مى امام صادق عليه السالم از 
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ماِم ِمَن اْخلُْطَبِة ِإىل  السَّاَعُة الَّىت ِمْن   الصُُّفوِف َو ساَعٌة أُْخرى  َأْن َيْسَتِوَى ىف  ُيْسَتَجاُب ِفيَها الدُّعاءُ يـَْوَم اجلُُْمَعِة ما بـَْنيَ فـَرَاِغ اْإلِ
  »2« .ُغُروِب الشَّْمسِ   آِخِر النَّهاِر ِإىل

______________________________  
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ها به  م مجعه پايان يابد و صفشود؛ آن زمان كه خطبه مناز توّسط اما روز مجعه ساعىت كه در آن دعاى انسان پذيرفته مى
  .نظم برپا گردد و ساعىت ديگر، از پايان روز تا غروب خورشيد است

  :و نيز فرمود

اِلِح َو تـَْرِك اْلَمحارِِم ُكلِّها ٍء ِمْن ِعباَدِة اللَِّه َو التـََّقرُِّب ِإلَْيِه ِباْلَعَمِل الصَّ  َشى  ِإنَّ لِْلُجُمَعِة َحقا َو ُحْرَمًة َفِإيَّاَك َأْن ُتَضيَِّع أَْو تـَُقصَِّر ىف
  »1« .َفِإنَّ اللََّه ُيضاِعُف ِفيِه احلََْسناِت َو َميُْحو ِفيِه السَّيِّئاِت َو يـَْرَفُع ِفيِه الدََّرجاتِ 

به درسىت كه روز مجعه داراى حق و احرتام است، پس بپرهيز از اينكه مبادا، عبادت و نزديكى به خداوند با عمل صاحل و 
ها را در اين روز چند برابر و   رى از حمّرمات را، در اين روز ضايع كىن و يا كوتاهى بورزى، يقيىن است كه خداوند نيكىدو 

  .برد گناهان انسان را حمو و درجات آنان را باال مى

ادعيه : نانبراى روز مجعه اعمال و آداب بسيارى در سّنت نبوى و اهل بيت عليهم السالم بيان شده است؛ كه از مجله آ
هاى از قرآن، غسل مجعه و نظافت با آداب ويژه، صدقه دادن، صله رحم، شاد  خمصوص، صلوات فرستادن، خواندن سوره

منودن خانواده، آموخنت مسائل احكام دين، زيارت پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله و اهل بيت عليهم السالم و زيارت 
  ....قبور به ويژه پدر و مادر، خواندن دعاى ندبه، و منازهاى مستحىب و  حجة بن احلسن عليه السالم، زيارت اهل

هر كه اين دعا را خبواند : امام صادق عليه السالم فرمود: از دعاهاى خمصوص اين روز مبارك براى مسلمانان اين است كه
  :كّفاره گناهان او از اين مجعه تا مجعه ديگر باشد

  َهِذِه ِمْن قـَْوٍل َأْو َحَلْفُت ِفيها ِمْن َحْلٍف أَْو َنَذْرُت ِفيها  ىتُمجُعَ   اللَُّهمَّ ما قـُْلُت ىف
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، اللَُّهمَّ   َذِلَك ُكلِِّه َفما ِشْئَت ِمْنُه َأْن َيُكوَن كاَن َو ما َملْ َتَشْأ ِمْنُه َملْ َيُكِن اللَُّهمَّ اْغِفْرىلِمْن َنْذٍر َفَمِشيَُّتَك بـَْنيَ َيَدْى  َو َجتاَوْز َعىنِّ
  »1« .ُمجَُعةٍ   َعَلْيِه كاَن َكفارًَة ِمْن ُمجَُعٍة ِإىل  َعَلْيِه َو َمْن َلَعْنَت فـََلْعَنىت  َمْن َصلَّْيَت َعَلْيِه َفَصالتى

ام بر زبان آورم و يا هر سوگندى كه در آن ادا منامي و يا هر نذرى كه در آن جارى كنم،  هر سخىن كه در اين مجعه! خدايا
شود و هر چه را كه  خواست و اراده تو پيشاپيش مهه اينهاست، پس در اين ميان هر چه را تو خبواهى كه بشود، مى

هر كه را تو بر او درود فرسىت پس درودم بر او باد و هر كه ! خدايا. ا بيامرز و از من درگذرمر ! بار خدايا. خنواهى، نشود
  .)اين پوشاننده گناهان از مجعه تا مجعه ديگر باشد. (را تو لعنت كىن پس لعنتم بر او باد

   دعاى امام سّجاد عليه السالم در روز مجعه

  

مام سّجاد عليه السالم در صحيفه كامله ايشان با عبارات ذيل آمده در اعمال هفته و دعاهاى روز مجعه، دعاىي از ا
  :است

َمْن ذََكَرُه، َواليـَنـُْقُص َمْن َشَكرَُه، َو   اليـَْنسى  احلَْْمُد ِللَِّه اْالوَِّل قـَْبَل اْالْنشاِء َو اْالْحياِء َو اْآلِخِر بـَْعَد َفناِء اْالْشياِء، اْلَعليِم الَّذى
ِبَك َشهيداً، َو اْشِهُد َمجيَع ِمالِئَكِتَك َو ُسكَّاَن   اُه، َو اليـَْقَطُع َرجاَء َمْن َرجاُه، اللَُّهمَّ اّىن اْشِهُدَك َو َكفىالَخييُب َمْن َدع

ُد انََّك اْنَت اللَُّه ال الَه َمسواِتَك َو َمحََلَة َعْرِشَك، َو َمْن بـََعْثَت ِمْن انِْبياِئَك َو ُرُسِلَك، َو اْنَشْاَت ِمْن اْصناِف َخْلِقَك، اّىن اْشهَ 
ْيِه َو اِلِه َعْبُدَك َو َرُسوُلَك، االَّ اْنَت، َوْحَدَك الَشريَك َلَك َو الَعديَل، َو الُخْلَف ِلَقْوِلَك َو التـَْبديَل، َو انَّ ُحمَمَّداً َصلَّى اللَُّه َعلَ 

  ما َمحَّْلَتُه اَىل اْلِعباِد َو جاَهدَ   اّدى

______________________________  
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ِديِنَك ما   اْلِعقاِب، اللَُّهمَّ ثـَبِّْتىن َعلىِىف اللَِّه َعزََّوَجلَّ َحقَّ اجلِْهاِد َو انَّهُ َبشََّر ِمبا ُهَو َحقٌّ ِمَن الثَّواِب، َو اْنَذَر ِمبا ُهَو ِصْدٌق ِمَن 
آِل ُحمَمٍَّد، َو   ُحمَمٍَّد َو َعلى  ِمْن َلُدْنَك َرْمحًَة انََّك اْنَت اْلَوهَّاُب، َصلِّ َعلى  ، َوَهْب ىل بـَْعَد اْذ َهَديـَْتِىن   ، َو التُزِْغ قـَْلىب اْحيَـْيَتِىن 

َواْحُشرِىن ِىف ُزْمرَتِِه، َو َوفـِّْقىن ِالداِء فـَْرِض اجلُُْمعاِت، َو ما اْوَجْبَت َعَلىَّ فيها ِمَن الطَّاعاِت، َو اْجَعْلىن ِمْن اْتباِعِه َو ِشيَعِتِه 
  »1« .َقَسْمَت ِالْهِلها ِمَن اْلَعطاِء ِىف يـَْوِم اجلَْزاِء، انََّك اْنَت اْلَعزيُز احلَْكيمُ 

و حيات خبشى، و پايان هسىت است پس از نابودى هر چيز،  ستايش خداى را كه آغاز هسىت است پيش از آفرينش
داناىي كه از ياد مربد آن را كه يادش كند و كم نگذارد از آنكه شكرش را به جاى آورده و نااميد نسازد آن را كه خواندش، 

گريم مهه  ىت و گواه مىگريم و تو براى گواهى كاىف هس تو را گواه مى! و قطع نكند اميد آن كه به او اميد بست، بار خدايا
مهه (هايت و نگهبانان عرشت و رسوالن و پيامرباىن كه برانگيخىت، و انواع خملوقات كه آفريدى  فرشتگانت و ساكنان آمسان

اى، شريكى ندارى و  يگانه. بر اينكه باور دارم كه مهانا توىي خدا، شايسته پرستشى جز تو نيست) گريم و مهه را گواه مى
ختّلف و تبديلى در گفتارت نيست و اينكه حممد كه خدا بر او و خاندان او درود فرستد بنده و فرستاده مهتاىي و  ىب

اده بودى به بندگانت ادا كرد و در راه خدا به حق كوشيد و به پاداشى كه حق است  توست، رسالىت را كه بر عهده اش 
ام مرا بر دين خود ثابت بدار و دمل را پس از آنكه به نور  تا زنده! مژده داد و از عذاىب كه راست است بيم داد، خدايا

اى، درود فرست بر حممد و  هدايت روشن منودى، گمراه مكن و از نزد خود رمحىت بر من ببخش چرا كه، تنها تو خبشاينده
ها و طاعاتى كه  مجعهخاندان حممد و مرا از پريوان و شيعيان او قرار ده و در گروه او حمشورم گردان، و بر اجنام واجبات 

   در آن بر من الزم

______________________________  
  .17، فصل 96: ؛ املصباح، كفعمى87: ؛ البلد األمني2، حديث 9، باب 134/ 87: حبار األنوار -)1(

  32: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .اى، نصيبم گردان، چه مهانا توىي قدرمتند حكيم دهمنودى توفيقم ده، و عطاىي كه در رستاخيز براى اهل مجعه قرار دا

  33: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ْحَساُن ِإَىل اْلُمِسيِئَني َو ُسنَّتُ » 16«[  بـَْقاءُ َعَلى ِرْزُقَك َمْبُسوٌط ِلَمْن َعَصاَك َو ِحْلُمَك ُمْعَرتٌِض ِلَمْن نَاَواَك َعاَدُتَك اْإلِ َك اْإلِ
ُهْم ِإْمَهاُلَك َعِن النـُُّزوِع اْلُمْعَتِديَن  َا تََأنـَّْيَت ِِْم لَِيِفيُئوا ِإَىل أَْمرَِك َو » 17«َحىتَّ َلَقْد َغرَّتْـُهْم أَنَاُتَك َعِن الرُُّجوِع َو َصدَّ َو ِإمنَّ

  ] َأْمَهْلتَـُهْم ثَِقًة ِبَدَواِم ُمْلِككَ 
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ن است، و بردباريت به جانب ك عادتت . سى كه با تو دمشىن ورزيد، روى آورنده استسفره روزيت براى گنهكاران 
احسان به بدكاران، و راه و روشت مهلت به متجاوزان است، تا جاىي كه مدارايت، اينان را از بازگشت و توبه به درگاهت 

فرصت جز اين نيست كه آنان را . فريب داده و غافل ساخته، و مهلت دادنت، ايشان را از خوددارى از گناه باز داشته
  .دادى، به خاطر اين كه به فرمانت باز گردند، و حمض اطمينان به دوام فرمانرواييت مهلتشان دادى

  34: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

َا َو َمْن َكاَن ِمْن َأْهِل الشََّقاَوِة َخَذْلَتُه َهلَا [ ُهْم َصائُِروَن ِإَىل ُحْكِمَك َو ُكلُّ » 18«َفَمْن َكاَن ِمْن َأْهِل السََّعاَدِة َخَتْمَت َلُه ِ
ِِْم ُسْلطَاُنَك َو َملْ يَْدَحْض ِلتَـْرِك ُمَعاَجَلِتِهْم  ُحجَُّتَك قَاِئَمٌة َال » 19«بـُْرَهاُنَك َأُموُرُهْم آئَِلٌة ِإَىل َأْمرَِك َملْ يَِهْن َعَلى طُوِل ُمدَّ

اِئُم ِلَمْن َجَنَح َعْنَك َو اْخلَْيَبُة اْخلَاِذَلُة ِلَمْن َخاَب ِمْنَك َو الشََّقاءُ اْألَْشَقى ِلَمِن  ُتْدَحُض َو ُسْلطَاُنَك ثَاِبٌت َال يـَُزوُل َفاْلَوْيلُ  الدَّ
  ] اْغتَـرَّ ِبكَ 

. اش و اگذاشىت پس آن كه اهل سعادت بود، فرجام كارش را به سعادت ختم كردى، و آن كه اهل بدخبىت بود، به بدخبىت
. شود گردند، و كارشان منتهى به فرمان تو مى ان و چه شقاومتندان به حكم و حكومت تو باز مىمهه اينان چه سعادمتند

كند، و شتاب نورزيدن در عقوبت و بازپرسى آنان،  طوالىن شدن زمان زندگى گنهكاران، قدرت پادشاهيت را سست منى
، و پادشاهيت ثابت و مهيشگى است و از حّجتت استوار و پابرجاست و باطل نگردد. سازد برهان و دليلت را باطل منى

پس عذاب دائم بر كسى كه از تو روى تافت، و نوميدى ذّلت بار براى كسى كه از تو نوميد شد، و بدترين . رود بني منى
  .تريه خبىت براى كسى كه به رمحت و كرم تو مغرور گشت

  35: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  خداونداهل سعادت و شقاوت در حكم 

شود پندارى بيش نيست، چرا كه  اعتقاد به اين كه سعادت و شقاوت يك امر ذاتى است كه مهراه انسان متوّلد مى
هاى مهه راهنمايان بشر است، بلكه اين پندار واهى براى فرار از زير بار مسئوليت و  برخالف دعوت مهه انبيا و تالش
  .باشد ها مى و يا براى تفسري موارد ناآگاهى ها درست شده است توجيه اعمال خالف و تبهكارى

رت، بايد انديشه كنيم كه ساختار شخصّيىت هر كسى چگونه شكل مى   :گريد براى شناخت 
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سه عامل اساسى در تشكيل شخصيت هر انساىن نقش اساسى و فراواىن دارد، و هر كسى خبواهد خودش را بشناسد يا 
  :ه اين سه عامل توّجه عميق و دقيقى بنمايدنسبت به ديگرى شناخت پيدا كند، بايد ب

اند، پدر و مادر نقش مهمى در انعقاد نطفه سامل يا  بايد ببيند پدر و مادر و اجدادش چه كساىن بوده :عامل اّول، وراثت
ا آميخته به عبادت اهلى باشد، فرزندى هم كه با  غريسامل دارند، اگر پدر و مادر متدّين و با خدا باشند و روح و جان آ

ا حداقّل گرايش و مست و سويش به سوى كارهاى خداىي و اعمال دارد ي اين نطفه پاك بسته شده در مسري اهلى قدم برمى
هاى ناپاك و الاباىل باشند و با اين روحّيه نطفه منعقد شود فرزندى هم كه  و اگر پدر و مادر انسان. عبادى، بيشرت است

  .خبىت فرزند شوندتوانند باعث خوشبخىت يا بد متوّلد شود، گرايش به مسري احنراف و تباهى دارد، پس پدر و مادر مى

گاهى از نظر وراثت مشكلى نيست، وىل بر اثر تربيت ناصحيح و عدم توّجه به تربيت اسالمى فرزند،   :عامل دّوم، تربيت
دهيم هم چنان كه عكس آن نيز متصّور است، ممكن است افرادى از نظر وراثت  او را در مسري شقاوت و بدخبىت قرار مى

  ه وىل بر اثر تربيت صحيح و قرار گرفنت درو نسب پدر و مادر خوىب نداشت

  36: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

هاى آن در تاريخ فراوان  اند كه منونه دامان اسالم و ديانت، به سوى كمال و خوشبخىت قدم برداشته و به سعادت رسيده
  .است

  پسر نوح با بدان بنشست
 

 خاندان نبّوتش گم شد

 دسگ اصحاب كهف روزى چن
 

 پى نيكان گرفت و مردم شد

  

  )سعدى شريازى(

گاهى از نظر وراثت و تربيت مشكل نداشته است وىل بر اثر حميط ناسامل و خراب، فرزند به تباهى    :عامل سّوم، حميط
  .كشيده شده است

گناه و فساد، هجرت كرده بايد از حميط  : گويند به خاطر مهني جهت آيات و روايات فراواىن دارمي كه در اين گونه موارد مى
  .و دورى جست و اگر كسى در حميط فاسد مباند و هجرت نكند و دچار احنراف شود، در مقابل خداوند عذرى ندارد
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  :فرمايد خداوند متعال در قرآن كرمي مى

ا ُمْسَتْضَعِفَني ِىف اْألَْرِض قَاُلواْ َأَملْ َتُكْن أَْرُض اللَِّه َو ِسَعًة ِإنَّ الَِّذيَن تـََوفُهُم اْلَملِئَكُة ظَاِلِمى أَنُفِسِهْم َقالُواْ ِفيَم ُكنُتْم قَاُلواْ ُكنَّ 
  »1« »فـَتـَُهاِجُرواْ ِفيَها َفأُْولِئَك َمْأواُهْم َجَهنَُّم َوَسآَءْت َمِصريًا

]  گامى كههن[بر خويش ستم كردند ]  با ترك هجرت از ديار كفر، و ماندن زير سلطه كافران و مشركان[قطعاً كساىن كه 
ما در : گويند در چه حاىل بوديد؟ مى]  دارى و زندگى از نظر دين: [گويند كنند، به آنان مى فرشتگاْن آنان را قبض روح مى

ناور نبود تا در آن : گويند فرشتگان مى. زمني، مستضعف بودمي ]  از حميط شرك به ديار اميان[آيا زمني خدا وسيع و 
  .ن دوزخ است و آن بد بازگشت گاهى استپس جايگاهشا! مهاجرت كنيد؟

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

  37: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :فرمايد و نيز مى

 َفاْعُبُدونِ 
َ
  »1« »يِعَباِدَى الَِّذيَن َءاَمُنواْ ِإنَّ َأْرِضى َو ِسَعٌة فَِإىي

ناور است؛ پس ! ايد اى بندگان من كه اميان آورده با انتخاب سرزميىن مناسب و شايسته كه [يقيناً زمني من وسيع و 
  .فقط مرا بپرستيد] ها در آن حفظ شود ارزش

  :فرمايد خوانيم، رسول گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله مى هم چنني در روايات مى

 .ِمَن اْالْرِض، اْستـُْوِجَب اجلَْنَُّة َو كاَن َرفيَق اْبراهيَم َو ُحمَمٍَّد عليهما السالماْرٍض ِو اْن كاَن ِشْرباً   َمْن فـَرَّ ِبِديِنِه ِمْن اْرٍض اىل
»2«  

شت بر او ) هجرت كند(هر كس دين خود را از سرزميىن به سرزمني ديگر ولو به اندازه يك وجب زمني باشد برهاند 
  .واجب آيد و مهدم ابراهيم و حممد عليهما السالم باشد

  :سوره عنكبوت سؤال كرد، فرمود 56صادق عليه السالم در پاسخ شخصى كه از تفسري آيه امام 
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  »3« .َغْريِها  اذا ُعِصَى اللَُّه ىف اْرٍض َو اْنَت فيها َفاْخرُْج ِمْنها اىل

  .برى نافرماىن خدا شد از آن جا به جاى ديگر هجرت كن هر گاه در سرزميىن كه تو در آن به سر مى

ر سرنوشت انسان تأثري فراوان دارد، بنابراين بايد از حميط فاسد و ناسامل هجرت كرد، پيامرب صلى اهللا عليه و آرى، حميط د
  .هايشان مهني بود آله هم يكى از عوامل هجرت

  هجرت از حميط شرك، كفر و گناه براى حفظ دين و اميان، يا براى برگشت از

______________________________  
  .56): 29(عنكبوت  -)1(

  .33/ 1: ؛ جمموعة ورّام6، باب 31/ 19: حبار األنوار -)2(

  .سوره عنكبوت 56، ذيل آيه 455/ 8: ؛ جممع البيان ىف تفسري القرآن6، باب 36/ 19: حبار األنوار -)3(

  38: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .نافرماىن خداوند، بر هر فردى الزم و ضرورى است

ه سه عامل در سرنوشت انسان بسيار مؤثّر است كه عدم توّجه به هر كدام از اين سه عامل، انسان را پس روشن شد ك
  .دچار تزلزل و گمراهى خواهد كرد

  :اين جاست كه بايد سعادت و شقاوت را با توّجه به آن سه عامل دوباره تفسري كنيم

ت به معىن فراهم بودن اسباب گرفتارى و جمازات و سعيد يا سعادت، به معىن فراهم بودن اسباب نعمت و شقى يا شقاو 
رت، اين شقاوت و سعادت چيزى جز نتيجه اعمال و كردار و رفتار و نّيات خود انسان در دنيا  بالست و به تعبري 

  .نيست

  :فرمايد خداوند متعال در قرآن جميد مى

َنا ِشْقَوتـَُنا َو ُكنَّا قـَْومً    »1« »ا َضالِّنيَ َقاُلواْ َربـََّنا َغَلَبْت َعَليـْ
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  .خبىت و شقاوت ما بر ما چريه شد، و ما گروهى گمراه بودمي تريه! پروردگارا: گويند مى

توانستيم با  كنند كه از ناحيه خداوند امتام حجت شده بودمي و مى و گناهكاران و دوزخيان به طور صريح اعرتاف مى
معّلمان بشر، سرنوشت خود را تغيري بدهيم و اين كار را نكردمي  راهنماىي پيامربان و امامان معصوم عليهم السالم و ديگر

  .مان را فراهم ساختيم و معرتفيم كه قوم گمراه بودمي و با دست خود وسايل بدخبىت

   سعادت و شقاوت در روايات

  

  :فرمايد امام على عليه السالم مى

   السَّعاَدِة َو انَّ َحقيَقَة الشَّقاِء انْ ِإنَّ َحقيَقَة السَّعاَدِة اْن ُخيَْتَم ِلْلَمْرِء َعَمُلُه بِ 

______________________________  
  .106): 23(مؤمنون  -)1(

  39: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .ُخيَْتَم ِلْلَمرِء َعَمُلهُ ِبالشَّقاءِ 

كه كار آدمى به بدخبىت ختم خوشبخىت حقيقى اين است كه كار انسان به خوشبخىت برسد و بدخبىت حقيقى اين است  
  .شود

  :اند امام كاظم عليه السالم درباره حديث نبوى صلى اهللا عليه و آله كه فرموده

  »2« .الشَِّقىُّ َمْن َشِقَى ِىف َبْطِن امِِّه، َو السَّعيُد َمْن َسِعَد ِىف َبْطِن امِّهِ 

  :به ابن اىب عمري فرمودند

ُه َيْستَـْعِمُل َو ِىف َبْطِن امِِّه انَُّه َيْستَـْعِمُل اْعماَل اْالْشِقياِء، َو السَّعيُد َمْن َعِلَم اللَُّه َو ُهَو ِىف َبْطِن امِِّه انَّ الشَِّقىُّ َمْن َعِلَم اللَُّه َو هُ 
  »3« .اْعماَل السَُّعداءِ 
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ل شقاومتندان را داند او در آينده كارها و اعما كسى كه بدخبت است، زماىن كه در شكم مادرش قرار دارد خداوند مى
داند كه او در آينده اعمال و رفتار سعادمتندان را  خواهد كرد و كسى كه خوشبخت باشد در شكم مادرش، خداوند مى

  .اجنام خواهد داد

داند و اين انسان، در اعمال و كردار خود خمتار حمض است كه  خداوند نتيجه اعمال كردار انسان را مى: تر به عبارتى روان
  .خود را در زمره سعادمتندان و يا شقاومتندان سوق دهد تواند مى

   هاى سعادت و شقاوت در روايات نشانه

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

  .227/ 1: ؛ تفسري القمى19، حديث 35/ 1: عواىل الآلىل -)2(

  .3، حديث 58، باب 356: ؛ التوحيد، شيخ صدوق10، حديث 6، باب 157/ 5: األنوارحبار  -)3(

  40: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .شود درباره عالئم سعادت و شقاوت و تفسري آن نيز روايات زيادى دارمي كه به چند منونه اشاره مى

  :فرمايد رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله مى

ُة احلِْْرِص ىف: الشَّقاءِ  ِمْن َعالماتِ  ْنبِ   ُمجُوُد الَعِني َو َقْسَوُة اْلَقْلِب َو ِشدَّ ْصراُر َعَلى الذَّ   »1« .َطَلِب الرِّزِق، َو اْإلِ

چشم ىب اشك و سخىت دل و حرص زدن زياد در طلب روزى و پايدارى و اصرار بر گناه : هاى بدخبىت و شقاوت از نشانه
  .است

  :ترين مردم چه كسى است، فرمود ترين و شقى در پاسخ به اين كه بدخبت امام على عليه السالم

  »2« .َمْن باَع ِديَنُه ِبُدنْيا َغْريِه

  .كسى كه دين خود را به دنياى ديگرى بفروشد
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  :و نيز فرمود

ْنيا   »3« .َسَبُب الشَّقاِء ُحبُّ الدُّ

  .علت بدخبىت و شقاوت، دنياپرسىت است

  :فرمايد و در جاى ديگر مى

  »4« .َمْن اْجَهَد نـَْفَسُه ىف اْصالِحها َسِعدَ 

  .هر كس نفس خود را در راه اصالح آن، به رنج افكند خوشبخت شود

  :و نيز فرمود

ا َشِقَى َو بـَُعدَ   َمْن اْمهََل نـَْفَسُه ىف ِ ا   »5« .َلذَّ

______________________________  
  .6، حديث 290/ 2: الكاىف؛ 11، حديث 128، باب 162/ 7: حبار األنوار -)1(

  .3288، حديث 167: غرر احلكم -)2(

  .3289، حديث 167: غرر احلكم -)3(

  .4770، حديث 237: غرر احلكم -)4(

  .6989، حديث 305: غرر احلكم -)5(

  41: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .گردد  هايش واگذارد، بدخبت و از درگاه حق تعاىل دور و هر كه نفس را با لّذت

  :و نيز فرمود

نْيا َمْن َعَدَل َعمَّا يـَْعِرُف َضرَُّه َو ِإنَّ َأْشقاُهْم َمِن اتـََّبَع َهواهُ    »1« .ِإنَّ َأْسَعَد النَّاِس ِىف الدُّ
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ترين مردم كسى  داند برايش زيان آور است، دورى كند و بدخبت ترين مردم در دنيا كسى است كه از آن چه مى خوشبخت
  .اى نفس خود پريوى كنداست كه از هو 

______________________________  
  .108: ؛ وقعة صفني70، حديث 81، باب 355/ 72: حبار األنوار -)1(

  42: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

َغايـََتُه ِمَن اْلَفرَِج َو َما أَقْـَنَطُه ِمْن ُسُهوَلِة اْلَمْخرَِج َما َأْكثـََر َتَصرَُّفُه ِيف َعَذاِبَك َو َما َأْطَوَل تـََردَُّدُه ِيف ِعَقاِبَك َو َما أَبـَْعَد » 20«[ 
يُف َعَلْيِه  فـََقْد َظاَهْرَت احلَُْجَج َو أَبـَْلْيَت اْألَْعَذاَر َو َقْد » 21«َعْدًال ِمْن َقَضاِئَك َال َجتُوُر ِفيِه َو ِإْنَصافاً ِمْن ُحْكِمَك َال حتَِ

ْمَت بِاْلَوِعيِد َو تَـ  ْمَهاَل َو َأخَّْرَت َو أَْنَت ُمْسَتِطيٌع ِللُمَعاَجَلةِ تـََقدَّ  َو تََأنـَّْيَت َو َلطَّْفَت ِيف التـَّْرِغيِب َو َضَرْبَت اْألَْمَثاَل َو َأطَْلَت اْإلِ
  ]ءٌ ِباْلُمَباَدَرةِ  أَْنَت َمِلي

ى كه در عرصه كيفرت رفت و آمد هاىي كه در عذابت براى او هست، و چه بسيار زمان طوالىن و دراز  چه بسيار دگرگوىن
خواهد داشت، و فرج و گشايش از چنني انساىن چه اندازه دور است، و از رهاىي يافنت از جهّنم به آساىن و سهولت، 

كىن، و از انصاف در فرمان  ها، بر اساس عدالت در حكم توست كه در آن ستم منى اين جمازات. چه بسيار نااميد است
هايت را براى بيدارى مردم، پى در پى آوردى و دليل و عذرت را به  مهانا حجت. دارى روا منىتوست كه ظلمى در آن 

ديدت را يادآور شدى، و در ترغيب بندگان به اميان و عمل، لطف و مدارا را به كار گرفىت، و  سوى آنان فرستادى، و 
را به تأخري انداخىت، در حاىل كه بر شتاِب به  كيفر. ها زدى، و مهلت به مردم را طوالىن كردى براى بيدارى آنان مثل

  .عذاب توانا بودى، و فرصت دادى در صورتى كه بر عجله قدرت داشىت

  43: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ُمَدارَاًة َبْل ِلَتُكوَن ُحجَُّتَك أَبـَْلَغ َو َكَرُمَك َملْ َتُكْن أَنَاُتَك َعْجزاً َو َال ِإْمَهاُلَك َوْهناً َو َال ِإْمَساُكَك َغْفَلًة َو َال انِْتَظاُرَك » 22«[ 
ُحجَُّتَك َأَجلُّ ِمْن َأْن ُتوَصَف » 23«َأْكَمَل َو ِإْحَساُنَك َأْوَىف َو ِنْعَمُتَك َأَمتَّ ُكلُّ َذِلَك َكاَن َو َملْ تـََزْل َو ُهَو َكاِئٌن َو َال تـَزَاُل 

  ] قـَلِّهِ ْن ُحيَدَّ ِبُكْنِهِه َو ِنْعَمُتَك َأْكثـَُر ِمْن َأْن ُحتَْصى ِبَأْسرَِها َو ِإْحَساُنَك َأْكثـَُر ِمْن َأْن ُتْشَكَر َعَلى أَ ِبُكلَِّها َو َجمُْدَك َأْرَفُع ِمْن أَ 

مدارايت از روى ناتواىن، و مهلت دادنت از باب سسىت، و خودداريت به خاطر غفلت، و به تأخري انداختنت از روى 
تر  تر، و احسانت فراگريتر، و نعمتت متام بلكه براى اين بوده كه حجتت رساتر، و بزرگواريت كامل مدارا و سازش نبود؛
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حجتت برتر از آن است، كه بتوان مهه آن را به دايره وصف  . باشد و خواهد بود متام اينها بود و هست، و مى. باشد
يد، و نعمتت بيش از آن است كه كمرتينش سپاس كشيد، و بزرگيت باالتر از آن است كه بتوان به عمق و ژرفاى آن رس

  .شود

  تأخري در عذاب و حكمت مداراى خداوند

  مهلت دادن و شتاب نكردن خداوند در عذاب بندگانش بر دو گونه است؛

  :تأخري و مهلت دادن عذاب نسبت به مؤمنان: اّول

   هدف خداوند متعال در اين تأخري، بيدار شدن بنده مؤمن و پيدا كردن راه

  44: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

هدايت و رستگارى است، در واقع يك نوع تفّضل و مهرباىن از طرف خداوند مقّدر شده تا بنده از خواب غفلت بريون 
و بدا به حال كسى كه با اين مهه لطف خداوند، باز هم راه امهال . بيايد و راه توبه پيش بگريد و با خداى خود آشىت كند

سسىت را پيشه خود ساخته و دنبال بريون آمدن از شقاوت و بدخبىت است، پس نبايد بر استدراج و تأخري انداخنت و 
  .خداوند، غرّه شد و از توبه غافل ماند

  :فرمايد حضرت على عليه السالم در اين باره مى

  »1« .ُروا َمَهَل اْلُمْستَـْعِتبِ َطَلِب اْلَمْخرَِج َو ُهُدوا َسبيَل اْلَمنـَْهِج َو ُعمِّ   َقْد اْمِهُلوا ىف

اينان در دنيا براى بريون آمدن از گمراهى مهلت داده شدند، و به راه روشن هدايت گشتند، و فرصت در اختيارشان قرار  
  .گرفت، مانند فرصت دادن به شخصى كه ناراضى را از خود راضى كند

  :تأخري در عذاب نسبت به كّفار: دّوم

مهلت دادن به كّفار و عدم شتاب در عذاب آنان در واقع يك نوع : شود كه احاديث استفاده مىاز آيات و روايات و 
گران جسور و  شود به نام جمازات استدراجى، يعىن چنني است كه خداوند گناهكاران را طغيان جمازات اهلى حمسوب مى

ا مىه كند، بلكه درهاى نعمت زورمند را طبق يك سّنت، فورى و سريع جمازات منى   .گشايد ا را به روى آ
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ها،  كند، و اين از دو حال خارج نيست، يا اين نعمت هرچه بيشرت در مسري طغيان گام برداند، نعمت خود را بيشرت مى
خربى  شود، كه در اين حال برنامه هدايت اهلى عملى شده است، و يا اين كه بر غرور و ىب باعث تنّبه و بيداريشان مى

  تر كه در اين صورت جمازات ايشان به هنگام رسيدن به آخرين مرحله، دردناكافزايد،   آنان مى

______________________________  
  .82خطبه : ج البالغه -)1(

  45: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ا را در هم گريد و طومار  شوند، خداوند مهه را ازمى ها مى شود؛ زيرا هنگامى كه غرق انواع ناز و نعمت مى زندگاىن آ
  .تر است پيچد و اين گونه جمازات بسيار دردناك و سخت مى

  :فرمايد خداوند متعال در اين باره مى

َذا احلَِْديِث َسَنْسَتْدرُِجُهم ّمْن َحْيُث َال يـَْعَلُمونَ    »1« »َفَذْرِىن َو َمن ُيَكّذُب ِ

به سوى [دانند  ر، به زودى ما آنان را به تدريج از آن جا كه منىكنند واگذا پس مرا با كساىن كه اين قرآن را انكار مى
  .كشانيم مى]  عذاب

دهد كه تأخري در كيفر را دليل بر پاكى و درسىت خود، يا ضعف و ناتواىن  خداوند در اين آيات به گنهكاران هشدار مى
خدا ندانند، بلكه اين مقّدمه جمازات استدراجى  هاىي را كه در آن غرقند، نشانه تقرّبشان به پروردگار نگريند و ناز و نعمت

ا مهلت مى كوبد كه اثرى از ايشان  دهد باال و باالتر بروند اّما سراجنام آنان را چنان بر زمني مى خداوند است كه به آ
  .پيچد باقى مناند و متام هسىت و تارخيشان را در هم مى

  :كند السالم چنني سؤال مىحممد بن مسلم در روايىت از امام حممد باقر عليه 

ٌر َلُه أَِم احلَْياُة َفقاَل عليه السالم  اخِربىن ٌر ِلْلُمْؤِمِن َو اْلكاِفِر، قـُْلتُ : َعِن اْلكاِفِر اْلَمْوُت َخيـْ ِالنَّ اللََّه : َو ِملَ؟ قالَ : اْلَمْوُت َخيـْ
   يـَُقولُ 

ٌر ّلْألَبـْرَارِ    »2« »َوَما ِعنَد اللَِّه َخيـْ

  وَ 
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  :يـَُقولُ 

َا ُمنِْلى َهلُْم لِيَـْزَداُدواْ ِإمثًْ وَ  َا ُمنِْلى َهلُْم َخيـٌْر ِالَنُفِسِهْم ِإمنَّ   »4« .»3« »ا َوَهلُْم َعَذاٌب مُِّهنيٌ َال َحيَْسَنبَّ الَِّذيَن َكَفُرواْ أَمنَّ

______________________________  
  .44): 68(قلم  -)1(

  .198): 3(آل عمران  -)2(

  .178): 3(آل عمران  -)3(

  .155، حديث 206/ 1: ؛ تفسري العياشى33، حديث 4، باب 134/ 6: حبار األنوار -)4(

  46: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

رت است يا زندگى؟ امام عليه السالم در جواب فرمود مرگ براى مؤمن و كافر : خرب بده مرا از اينكه مرگ براى كافر 
  :چرا؟ فرمود: گفتم. خوب و پسنديده است

شت و نعمت هايش[و آنچه «: فرمايد براى اينكه خداوند متعال مى رت است]  غري از  » .نزد خداست، براى نيكوكاران 
دهيم به سودشان خواهد بود، جز اين  و كساىن كه كافر شدند، گمان نكنند مهلىت كه به آنان مى«: فرمايد و نيز مى

  .».ه خود بيفزايند، و براى آنان عذاىب خوار كننده استدهيم تا بر گنا نيست كه مهلتشان مى

  :فرمايد امام صادق عليه السالم درباره تأخري و تعجيل عذاب مى

ْنيا َو اذا اراد ِبَعْبٍد ُسوءاً اْمَسَك َعَلْيِه ُذنُوَبُه  ااذا اراَد اللَُّه ِبَعْبٍد َخْرياً َعجََّل ُعُقْوبـََتُه ِىف الدُّ   »1« .يـَْوَم اْلِقياَمةِ  َحىتَّ يُواِىفَ ِ

اى را خبواهد، گناهانش را  ورزد و هر گاه شّر بنده اى را خبواهد، در دنيا به جمازات او شتاب مى هر گاه خداوند خري بنده
  .دارد تا روز قيامت در برابر آن كيفر كامل ببيند براى او نگاه مى

ا را در ناز  باشد؛ زيرا خداوند مى براى كّفار مىپس اين اموال و فرزندان در حقيقت، يك نوع عذاب و جمازات  خواهد آ
ا دردناك تر باشد، چون اگر درهاى  و نعمت فرو برد تا به هنگام گرفتار شدن در چنگال كيفر اهلى، حتّمل عذاب بر آ

هد بود، اّما اگر  ها را پيدا كند، جمازات، زياد و دردناك خنوا نعمت به سوى انسان بسته باشد و آمادگى پذيرش ناراحىت
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تر خواهد بود،  كسى را از ميان ناز و نعمت بريون كشند و به سياه چال زندان وحشتناكى بيفكنند فوق العاده دردناك
   عالوه بر اين

______________________________  
  .70، حديث 20/ 1: ؛ اخلصال18، حديث 1، باب 177/ 78: حبار األنوار -)1(

  47: ، ص12 اديه، جتفسري و شرح صحيفه سج

تر شود، تا آن جا كه راه بازگشت براى آنان  هاى غفلت و غرور بر روى چشمان ضخيم شود پرده فراواىن نعمت، باعث مى
غريممكن گردد و اين مهان عذاب استدراجى خداوند است و به تعبري ديگر بدترين نوع گمراهى، آن است كه خداوند 

  .ر گناه و معصيت به او مهلت دهدانسان را به حال خود واگذارد و د

  :فرمايد خداوند متعال در قرآن كرمي مى

َا منُِدُُّهم ِبهِ    »1« »ُنَسارُِع َهلُْم ِىف اْخلَيـَْر ِت َبل الَّ َيْشُعُرونَ * ِمن مَّاٍل َو بَِننيَ  َأَحيَْسُبوَن أَمنَّ

خواهيم در عطا كردن  در حقيقت مى* دهيم، مىكنند افزوىن و گسرتشى كه به سبب مال و اوالد به آنان  آيا گمان مى
خواهيم با افزوىن مال و اوالد، در تفرقه،  كه ما مى[كنند  درك منى]  آنان[بلكه ]  چنني نيست[خريات به آنان شتاب ورزمي؟ 

  .]خبىت بيشرتى فرو روند طغيان، گمراهى و تريه

دهد كه مواظب  متامى اقشار جامعه اعم از مؤمن و كافر هشدار مىامري املؤمنني عليه السالم نيز نه تنها به كّفار، بلكه به 
عذاب استدراجى خداوند باشند، مبادا مهلت دادن و تأخري در عذاب باعث بيشرت شدن غفلت انساىن از توبه و 

  .بازگشت شود

ج البالغه مى   :فرمايد امام على عليه السالم در 

  »2« .ِه فـََلْم يـََرذِلَك اْسِتْدراجاً فـََقْد اِمَن َخمُوفاً ذاِت َيدِ   انَُّه َمْن ُوسَِّع َعَلْيِه ىف

چرا كه به هر كس نعمت وسيع خبشيده شود و آن را مقدمه كيفر تدرجيى به حساب نياورد از برنامه ترسناكى، خود را امين 
  .دانسته
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  :امام صادق عليه السالم در تفسري آيه

  »3« »رُِجُهم ّمْن َحْيُث َاليـَْعَلُمونَ َوالَِّذيَن َكذَّبُواْ بَايِتَنا َسَنْسَتدْ 

   به[دانند  و كساىن كه آيات ما را تكذيب كردند، به تدريج ازجاىي كه منى

______________________________  
  .56 -55): 23(مؤمنون  -)1(

  .358حكمت : ج البالغه -)2(

  .182): 7(اعراف  -)3(

  48: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .]كشانيم تا عاقبت به عذاب دنيا و آخرت دچار شوند ورطه سقوط و هالكت مى

  :فرمايد مى

ْنَب فـَُتَجدََّد َلُه النـِّْعَمُة َمَعُه تـُْلهيه تِْلَك النـِّْعَمُة َعِن اْالْسِتْغفاِر ِمْن ذلِ    »1« .َك الذَّْنبِ ُهَو اْلَعْبُد َيْذِنُب الذَّ

دهد، وىل او نعمت را به حساب خوىب  گناه، خداوند اورا مشمول نعمىت قرار مىبنده گنهكارى است كه پس از اجنام  
  .سازد خودش گذاشته و از استغفار در برابر گناه غافلش مى

  :فرمايد و نيز در روايىت ديگر مى

ْسِتْغفاَر َو اذا اراد ِبَعْبٍد َشرَّاً َفاْذَنَب َذنْباً أَتْـبَـَعُه بِِنْعَمٍة ِليـُْنِسَيهُ انَّ اللََّه اذا اراَد ِبَعْبٍد َخْرياً َفاْذَنَب َذنْباً اتْـبَـَعُه بِِنْقَمِتِه َو يُذَكَِّرُه اْال 
ا  اْالْسِتْغفاَر َو يـََتمادى ِ. »2«  

دهد تا به ياد توبه بيفتد و  دهد او را گومشاىل مى اى را خبواهد، به هنگامى كه گناهى اجنام مى هر گاه خداوند خري بنده
خبشد تا استغفار را فراموش  كند نعمىت به او مى خبواهد، موقعى كه گناهى مى) بر اثر اعمالش(اى را  ّر بندههنگامى كه ش

  .منايد و به آن ادامه دهد
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______________________________  
  .11، حديث 8، باب 218/ 5: ؛ حبار األنوار3، حديث 452/ 2: الكاىف -)1(

  .1، حديث 452/ 2: ؛ الكاىف9، حديث 8، باب 217/ 5: حبار األنوار -)2(

  49: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

قْـرَاُر بِاحلُْ » 24«[  ْمَساُك َعْن َمتِْجيِدَك َو ُقَصارَاَي اْإلِ  - يَا ِإهلَِي -ُسوِر َال َرْغَبةً َو َقْد َقصََّر ِيبَ السُُّكوُت َعْن َحتِْميِدَك َو فـَهََّهِينَ اْإلِ
اَي َو اْسَتِجْب ُدَعاِئي َو فـََها أَنَا َذا أَُؤمَُّك بِاْلِوَفاَدِة َو َأْسأَُلَك ُحْسَن الرِّفَاَدِة َفَصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو اْمسَْع َجنْوَ » 25«َبْل َعْجزاً 

ِدَك ُمْنَصَرِيف َو ِإلَْيَك ُمنْـَقَلِيب ِإنََّك َغيـُْر َضاِئٍق ِمبَا ُترِيُد َو َال َال َختِْتْم يـَْوِمي ِخبَْيَبِيت َو َال َجتْبَـْهِين ِبالرَّدِّ ِيف َمْسأََلِيت َو َأْكرِْم ِمْن ِعنْ 
  .]ٍء َقِديٌر َو َال َحْوَل َو َال قـُوََّة ِإالَّ ِباللَِّه اْلَعِليِّ اْلَعِظيمِ  َعاِجٍز َعمَّا ُتْسَأُل َو أَْنَت َعَلى ُكلِّ َشيْ 

ايت اكنون نبود زبان سخن، مرا از سپاسگزاريت  ناتوان ساخته و خوددارى از بزرگداشتت، مرا عاجز و ناتوان كرده، و 
  .قدرمت اين است كه به درماندگى از سپاست اقرار كنم

اينك منم كه آمدن به درگاه تو را قصد . رغبىت؛ بلكه از ناتواىن من است اين درماندگى از سپاس نه از ىب! اى خداى من
پس بر حممد و آلش درود فرست، و رازم را بشنو، و دعامي را مستجاب  . ىي نيك دارمكنم، و از حضرتت توقع پذيرا مى

ام نزن، و رفتنم را از نزدت، و بازگشتم را به  كن، و روزم را به نوميدى ختم مفرما، و نسبت به گداييم، دست رّد به سينه
چه از تو خواسته شود،  ، و در برآوردن آنشوى سويت گرامى دار؛ زيرا هر چه را اراده كىن، از اجنامش دچار سخىت منى

   اى نيست باشى، و تو بر هر كارى تواناىي، و حول و قّوه عاجز منى

  50: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .جز به خداى بلند مرتبه بزرگ

  درماندگى انسان در سپاس از خداوند

هاىي به انسان ارزاىن داشته  دانست كه خداوند چه نعمتبراى به جا آوردن حق شكر، ابتدا بايد نعمت را شناخت و 
  .تواند به جا آورد يا نه است؛ سپس بايد ببيند آيا شكر نعمت را مى
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ها از عهده ما  بيند كه بازگو كردن و برمشردن مهه نعمت با كمى دّقت و مطالعه و نگاه انسان به خود و ديگر خملوقات مى
هاى اهلى را برمشرمي، چه رسد به اين كه خبواهيم در صدد  ناقص و قاصر بشرى، نعمت توانيم با عقل خارج است و ما منى

  .شكر آن برآييم

   تفسري نعمت در كالم نراقى

  

  :نويسد مال امحد نراقى در تفسري حقيقت نعمت مى

  :نعمت بر دو نوع است«

صول به مطلوىب ديگر نيست و اين نوع آنچه ِلذاتِه مطلوب است نه به جهت حتصيل خري ديگر، يعىن غرض از آن و  :اّول
شت از بقاىي كه فنا  خمصوص به لّذات عامل آخرت است، يعىن مشاهده مجال اهلى و سعادت لقاى او و ساير لّذات 

گردد و غناىي كه فقر از پى ندارد و غري اينها، از آنچه  ندارد و شادى كه غم با او نيست و علمى كه جهل پريامون آن منى
نديده و هيچ گوشى نشنيده، و به هيچ خاطرى خطور نكرده، و اين نوع، نعمت حقيقى و لّذت واقعى  هيچ چشمى

  :است و از اين جهت پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود

  51: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .ال َعْيش االَّ َعْيَش اْآلِخرَة

  .عيشى نيست مگر عيش آخرت

  :شود، خواه به خودى خود هم مطلوب باشد يا نه و آن بر چهار قسم است آن كه وسيله خري و لّذتى ديگر مى :دّوم

صفت علم و عّفت و شجاعت و عدالت كه . اخالق فاضله و صفات حسنه كه جامع مهه چهار صفت است: قسم اول
جت اين ات حقيقّيه اخرويّه نيز هستند و خود اين اند، وسيله رسيدن به لذّ  ها عالوه بر اين كه خود موجب لّذت و 

اند در  اخالق و صفات لذيذند در دنيا و آخرت و نافعند در هر دو عامل و باعث راحتند در هر دو سراى و مستحسن
  .مجيع احوال و اين قسم از نعمت، نعمت است در دنيا و آخرت
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صّحت و قّوت و طول عمر و مجال يعىن خاىل . تفضايلى كه متعّلق به بدن انسان است و آن چهار چيز اس: قسم دوم
  .بودن از نقص و زيادتى و عيب و استقامت و تناسب اعضا

  .هاى دنيويّه خارج از بدن انسان كه عبارت است از مال و جاه، اهل و قبيله نعمت: قسم سوم

ايت از جانب خداوند و رشد او و اسباىب كه ىف اجلمله مناسبىت با اخالق حسنه و فضايل ربانّيه دارد كه هد: قسم چهارم
هاى خداوند خارج از احصا و مشارش است و عقول بشر قاصر از مشردن است چه  آرى، نعمت »2« ».تأييد او باشد

  .ها رسد به شكرگزارى از آن نعمت

______________________________  
  .177/ 2: ؛ تفسري القمى9، حديث 7، باب 124/ 19: حبار األنوار -)1(

  .هاى اهلى ، فصل شناخت نعمت631 -630: معراج السعادة -)2(

  52: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

 از دست و زبان كه برآيد
 

 كز عهده شكرش به درآيد

  بنده مهان به كه ز تقصري خويش
 

 عذر به درگاه خداى آورد

  ورنه سزاوار خداونديش
 

 كس نتواند كه به جاى آورد

  

  )شريازىسعدى (

  :فرمايد ها منوده و مى البته بايد توّجه داشت كه اگر چه خداوند ما را امر به شكرگزارى از نعمت

  »1« »اْعَمُلواْ َءاَل َداُوَد ُشْكرًا َو َقِليٌل ّمْن ِعَباِدَى الشَُّكورُ 

  .سپاس گزارندعمل كنيد؛ و از بندگامن اندكى ]  ها حق به فرمان[به خاطر سپاس گزارى ! اى خاندان داود
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وىل در عني حال بايد بدانيم كه خداوند نيازى به شكر ما ندارد و دستور به شكر، خود نعمت ديگرى است بر ما و 
  .ماند شود، از اين رو جماىل براى اداى حق شكرگزارى منى توفيق شكرگزارى پيدا كردن خود موجب شكر ديگرى مى

   حقيقت شكر و شكرگزارى

  

  .باشد گونه شكر كردن عامل تربيت مىحقيقت شكر چيست و چ

   حقيقت شكر، تنها تشّكر زباىن يا گفنت

   احلَْْمُد ِللَّه

  :و مانند آن نيست، بلكه شكرگزارى سه مرحله است

  .آن است كه بينديشيم كه خبشنده نعمت كيست؟ اين توّجه واميان و آگاهى پايه اول شكر است: مرحله اول

  .زبان است: مرحله دوم

عمل، شكر عملى آن است كه درست بينديشيم كه هر نعمىت براى چه هدىف به ما داده شده است، آن را : سوممرحله 
  در مورد خودش صرف كنيم كه اگر در مورد

______________________________  
  .13): 13(سبأ  -)1(

  53: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .امي خودش صرف نشود، كفران نعمت كرده

آيا جز اين بوده كه عظمت او را در . بايد فكر كرد چرا خداوند مثًال به ما چشم داد، چرا نعمت شنواىي و گوياىي خبشيد
اين جهان ببينيم، راه زندگى را بشناسيم و با اين وسايل در مسري تكامل گام بردارمي، حق را درك كنيم و از آن دفاع مناييم 

هاى بزرگ خداوند را، در اين مسريها صرف كردمي شكر عملى او را به جا آوردمي و اگر  و با باطل جبنگيم، اگر اين نعمت
  .اى براى طغيان و خودپرسىت و غرور و غفلت و بيگانگى و دورى از خداوند متعال شد، اين عني كفران است وسيله
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  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

َد اللََّه ظاِهرَاً بِِلسانِِه فـََتمَّ َكالُمُه َحىتَّ يـُْؤَمَر َلُه بِاْلَمزيدِ  َعْبٍد ِمْن ِنْعَمةٍ   ما انـَْعَم اللَُّه َعلى   »1« .فـََعَرَفها ِبَقْلِبِه َو محَِ

اى نعمت بدهد و آن را به قلب خود بشناسد و با زبان هم سپاس گويد، هنوز شكرش متام نشده  خداوند هر گاه به بنده
  .زايداف هاى او مى است كه خداوند بر نعمت

آيا براى شكر حّد و حدودى هست كه اگر عبد اجنام دهد ! يابن رسول الّله: و مهچنني در جواب سؤال ابابصري گفت
  جزء شاكران بشود؟

  :امام صادق عليه السالم فرمود

  »2« .ماِلِه َحقٌّ ادَّاهُ   اْهٍل َو ماٍل َو اْن كاَن فيما انـَْعَم َعَلْيِه ىف  ُكلِّ ِنْعَمٍة َعَليِه ىف   َحيَْمُد اللََّه َعلى

رسد، اگر چه ماىل را كه به او رسيده حّقش را ادا كرده  كند كه در هر نعمىت كه به او و خاندانش مى خداوند را شكر مى
  .باشد

______________________________  
  .9، حديث 95/ 2: ؛ الكاىف28، حديث 61، باب 40/ 68: حبار األنوار -)1(

  .12، حديث 95/ 2: ؛ الكاىف7، حديث 61، باب 29/ 68: األنوارحبار  -)2(

  54: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :فرمايد و نيز مى

  »1« .احلَْْمُد لِلَِّه االَّ ادَّى ُشْكَرها: َعْبٍد ِبِنْعَمٍة َصُغَرْت اْو َكبـَُرْت َفقالَ   ما انـَْعَم اللَُّه َعلى

  .احلَْْمُدلِلَّه شكر آن را ادا كرده است: اى عطا كند، چه كوچك باشد و يا بزرگ و او بگويد هر نعمىت كه خداوند به بنده

توان اجنام داد تا شكر او شود، جز اينكه با  توان گفت و چه كارى مى ها، چه چيزى مى بنابراين در مقابل اين مهه نعمت
ا توّجه  يار نعمتزبان قاصر، اقرار به ناتواىن بر شكر نعم اهلى بنماييم و چه بس ا غافل هستيم و به آ هاىي كه ما از آ

  .ندارمي با اين كه مهم هستند
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   تفسريى بر نعيم در آيه شريفه

  :امام رضا عليه السالم در جملسى كه براى اصحاب خود تشكيل داده بودند، فرمودند

  .در دنيا نعمت حقيقى وجود ندارد

  :فرمايد چگونه خداوند مى: بعضى از دانشمندان حاضر در جملس گفتند

  »2« »ُمثَّ لَُتَسُلنَّ يـَْوَمِئٍذ َعِن النَِّعيمِ 

  .آن گاه مشا در آن روز از نعمت ها بازپرسى خواهيد شد

  .و اين نعيم در دنيا آب سرد است

  :حضرت رضا عليه السالم با صداى بلند فرمود

  .مشاريد مىكنيد و چند گونه نعمت را  مشا اين طور اين آيه را تفسري مى

______________________________  
  .14، حديث 96/ 2: ؛ الكاىف9، حديث 61، باب 32/ 68: حبار األنوار -)1(

  .8): 102(تكاثر  -)2(
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  .مشارد داند و گروهى خواب خوش مى آب سرد، ديگرى غذاى خوب مى: گويند بعضى مى

كه حضرت صادق عليه السالم درباره اقوال خمتلف مشا در مورد نعمت در آيه شريفه غضبناك شده و   كند پدرم نقل مى
  :فرمود

ا تفّضل منوده منى ا منى هرگز خدا از بندگان در مورد چيزى كه به آ گذارد، مّنت گذاردن براى نعمت،  پرسد و مّنت بر آ
داوند متعال نسبت داد، بلكه نعيم در آيه شريفه حّب ما توان چنني چيزى را به خ از مردم زشت است، چگونه مى

كند؛ زيرا وقىت بنده، حّق اين نعمت را به جا  خاندان و مواالت ما است كه خداوند بعد از توحيد و نبّوت از آن سؤال مى
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شت جاويد مى هر و پنهان را به هاى ظا توانيم شكر اين مهه نعمت بنابراين ما چگونه مى »1« .برد آورد او را به جانب 
  .جا بياورمي، جز اينكه اقرار به عجز و ناتواىن كنيم

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

يا َربِّ َكْيَف اْشُكُرَك َحقَّ ُشْكرَِك، لَْيَس ِمْن ُشْكٍر اْشُكُرَك : َفقالَ   َحقَّ ُشْكرى  اشُكْرىن!  يا ُموسى  ُموسى  اىل  اللَُّه َتعاىل  اْوَحى
، َفقالَ ِبِه ا   »2« . حَني َعِلْمَت انَّ ذِلَك ِمّىن   َحقَّ ُشْكرى  َشَكْرَتىن!  يا ُموسى: الَّ َو اْنَت انـَْعْمَت ِبِه َعَلىَّ

چگونه حّق شكرت را ! بار خدايا: مرا شكرگزار باش، گفت! خداوند متعال به موسى عليه السالم وحى فرستاد، اى موسى
حق شكر مهان است كه بداىن ! اى موسى: رود، خداوند فرمود هاى تو به مشار مى نعمتادا كنم؛ زيرا هر شكرى، خود از 

  .آن هم از من است

______________________________  
  .8، حديث 129/ 2: ؛ عيون أخبار الرضا عليه السالم41، حديث 11، باب 272/ 7: حبار األنوار -)1(

  .27، حديث 98/ 2: ؛ الكاىف41، حديث 11، باب 351/ 13: حبار األنوار -)2(
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  :و نيز در روايىت ديگر فرمود

  »1« .ما انـَْعَم اللَُّه َعليِه بِِنْعَمٍة فـََعَرَفها ِبَقْلِبِه فـََقْد ادَّى ُشْكَرها

حتقيق شكر نعمت را ادا  هر كس كه خداوند نعمىت به او عنايت فرمايد و بفهمد كه اين نعمت از طرف خداست، به
  .منوده است

______________________________  
  .15، حديث 96/ 2: ؛ الكاىف10، حديث 61، باب 32/ 68: حبار األنوار -)1(
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  47دعاى 

  

   دعاى روز عرفه

احلَْْمُد َبِديَع السََّماَواِت َو اْألَْرِض َذا اجلََْالِل َو اْإلِْكرَاِم َربَّ اْألَْربَاِب َو ِإلَه ُكلِّ  اللَُّهمَّ َلكَ » 2«احلَْْمُد ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِمَني » 1«
يٌط َو ُهَو َعَلى   يْ ٍء َو ُهَو ِبُكلِّ شَ  ءٌ َو َال يـَْعُزُب َعْنُه ِعْلُم َشيْ  ٍء لَْيَس َكِمْثِلِه َشيْ  َمْألُوٍه َو َخاِلَق ُكلِّ َخمْلُوٍق َو َواِرَث ُكلِّ َشيْ  ٍء حمُِ

َو أَْنَت اللَُّه َال ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت اْلَكِرُمي اْلُمَتَكرُِّم » 4«أَْنَت اللَُّه َال ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت اْألََحُد اْلُمتَـَوحُِّد اْلَفْرُد اْلُمتَـَفرُِّد » 3«ٍء َرِقيٌب  ُكلِّ َشيْ 
َو أَْنَت اللَُّه َال ِإَلَه ِإالَّ » 6«َو أَْنَت اللَُّه َال ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت اْلَعِليُّ اْلُمتَـَعاِل الشَِّديُد اْلِمَحاِل » 5«ُمَتَكبـُِّر اْلَعِظيُم اْلُمتَـَعظُِّم اْلَكِبُري الْ 

َو أَْنَت اللَُّه َال ِإَلَه ِإالَّ » 8«اْلَبِصُري اْلَقِدُمي اْخلَِبُري َو أَْنَت اللَُّه َال ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت السَِّميُع » 7«أَْنَت الرَّْمحَُن الرَِّحيُم اْلَعِليُم احلَِْكيُم 
َو أَْنَت » 10«َو أَْنَت اللَُّه َال إَِلَه ِإالَّ أَْنَت اْألَوَُّل قـَْبَل ُكلِّ َأَحٍد َو اْآلِخُر بـَْعَد ُكلِّ َعَدٍد » 9«أَْنَت اْلَكِرُمي اْألَْكَرُم الدَّاِئُم اْألَْدَوُم 

َو أَْنَت اللَُّه َال إَِلَه ِإالَّ أَْنَت ُذو اْلبَـَهاِء َو اْلَمْجِد َو اْلِكْربِيَاِء َو » 11«ُه َال إَِلَه ِإالَّ أَْنَت الدَّاِين ِيف ُعُلوِِّه َو اْلَعاِيل ِيف ُدنـُوِِّه اللَّ 
ْشَياَء ِمْن َغْريِ ِسْنٍخ َو َصوَّْرَت َما َصوَّْرَت ِمْن َغْريِ ِمَثاٍل َو ابـَْتَدْعَت َو أَْنَت اللَُّه َال ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت الَِّذي أَْنَشْأَت اْألَ » 12«احلَْْمِد 

ٍء تـَْيِسرياً َو َدبـَّْرَت َما ُدوَنَك َتْدِبرياً  ٍء تـَْقِديراً َو َيسَّْرَت ُكلَّ َشيْ  أَْنَت الَِّذي َقدَّْرَت ُكلَّ َشيْ » 13«اْلُمْبَتَدَعاِت ِبَال اْحِتَذاٍء 
أَْنَت » 15«َال َنِظٌري  أَْنَت الَِّذي َملْ يُِعْنَك َعَلى َخْلِقَك َشرِيٌك َو َملْ يـَُواِزْرَك ِيف َأْمرَِك َوزِيٌر َو َملْ َيُكْن َلَك ُمَشاِهٌد وَ » 14«

  الَِّذي َأَرْدَت َفَكاَن َحْتماً َما َأَرْدَت َو َقَضْيَت َفَكاَن َعْدًال َما

  60: ، ص12 ج تفسري و شرح صحيفه سجاديه،

أَْنَت الَِّذي َال َحيِْويَك َمَكاٌن َو َملْ يـَُقْم ِلُسْلَطاِنَك ُسْلطَاٌن َو َملْ يـُْعِيَك » 16«َقَضْيَت َو َحَكْمَت َفَكاَن ِنْصفاً َما َحَكْمَت 
» 18«ٍء تـَْقِديراً  َمداً َو َقدَّْرَت ُكلَّ َشيْ ٍء أَ  ٍء َعَدداً َو َجَعْلَت ِلُكلِّ َشيْ  أَْنَت الَِّذي َأْحَصْيَت ُكلَّ َشيْ » 17«بـُْرَهاٌن َو َال بـََياٌن 

أَْنَت الَِّذي » 19«اُر َمْوِضَع أَيِْنيَِّتَك أَْنَت الَِّذي َقُصَرِت اْألَْوَهاُم َعْن َذاتِيَِّتَك َو َعَجَزِت اْألَفْـَهاُم َعْن َكْيِفيَِّتَك َو َملْ ُتْدرِِك اْألَْبصَ 
أَْنَت الَِّذي َال ِضدَّ َمَعَك فـَيـَُعاِنَدَك َو َال ِعْدَل » 20«َملْ ُمتَثَّْل فـََتُكوَن َمْوُجوداً َو َملْ تَِلْد فـََتُكوَن َمْولُوداً  َال ُحتَدُّ فـََتُكوَن َحمُْدوداً وَ 

» 22«َع َو َأْحَسَن ُصْنَع َما َصَنَع أَْنَت الَِّذي ابـَْتَدأَ َو اْختَـرََع َو اْسَتْحَدَث َو ابـَْتدَ » 21«َلَك فـَُيَكاِثَرَك َو َال ِندَّ َلَك فـَيـَُعاِرَضَك 
َو ! ُسْبَحاَنَك ِمْن َلِطيٍف َما أَْلَطَفكَ » 23«! َو َأْسَىن ِيف اْألََماِكِن َمَكاَنَك َو َأْصدََع ِباحلَْقِّ فـُْرَقاَنكَ ! َما َأَجلَّ َشْأَنكَ ! ُسْبَحاَنكَ 

ُذو اْلبَـَهاِء َو ! َو َجَواٍد َما َأْوَسَعَك َو َرِفيٍع َما َأْرفـََعكَ ! َك ِمْن َمِليٍك َما أَْمنَـَعكَ ُسْبَحانَ ! َو َحِكيٍم َما َأْعَرَفكَ ! َرُؤوٍف َما َأْرأََفكَ 
ٍن َأْو ُدنـَْيا ُسْبَحاَنَك َبَسْطَت بِاْخلَيـْرَاِت يََدَك َو ُعرَِفِت اهلَِْداَيُة ِمْن ِعْنِدَك َفَمِن اْلَتَمَسَك ِلِدي» 24«اْلَمْجِد َو اْلِكْربِيَاِء َو احلَْْمِد 

َخَضَع َلَك َمْن َجَرى ِيف ِعْلِمَك َو َخَشَع ِلَعَظَمِتَك َما ُدوَن َعْرِشَك َو انـَْقاَد ِللتَّْسِليِم َلَك ُكلُّ َخْلِقَك ! ُسْبَحاَنكَ » 25«َوَجَدَك 
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َو َال تـَُنازَُع َو َال ُجتَاَرى َو َال ُمتَاَرى َو َال ُختَادَُع َو َال ُسْبَحاَنَك َال ُحتَسُّ َو َال ُجتَسُّ َو َال ُمتَسُّ َو َال ُتَكاُد َو َال ُمتَاُط » 26«
ُسْبَحاَنَك َقوُلَك ُحْكٌم َو َقَضاُؤَك َحْتٌم َو » 28«ُسْبَحاَنَك َسِبيُلَك َجَدٌد َو َأْمُرَك َرَشٌد َو أَْنَت َحيٌّ َصَمٌد » 27«ُمتَاَكُر 

ُسْبَحاَنَك بَاِهَر اْآليَاِت َفاِطَر السََّماَواِت بَاِرَئ » 30«ادَّ ِلَمِشيَِّتَك َو َال ُمَبدَِّل ِلَكِلَماِتَك ُسْبَحاَنَك َال رَ » 29«ِإرَاَدُتَك َعْزٌم 
   النََّسَماتِ 

  61: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

َو َلَك احلَْْمُد َمحْداً يـَُواِزي ُصنـَْعَك » 33«ِبِنْعَمِتَك َو َلَك احلَْْمُد َمحْداً َخاِلداً » 32«َلَك احلَْْمُد َمحْداً َيُدوُم ِبَدَواِمَك » 31«
َو َلَك احلَْْمُد َمحْداً َمَع َمحِْد ُكلِّ َحاِمٍد َو ُشْكراً يـَْقُصُر َعْنُه ُشْكُر ُكلِّ » 35«َو َلَك احلَْْمُد َمحْداً َيزِيُد َعَلى ِرَضاَك » 34«

َمحْداً ُيْسَتَداُم ِبِه اْألَوَُّل َو ُيْسَتْدَعى ِبِه َدَواُم اْآلِخِر » 37«َك َو َال يـُتَـَقرَُّب ِبِه ِإالَّ ِإلَْيَك َمحْداً َال يـَْنَبِغي ِإالَّ لَ » 36«َشاِكٍر 
َفَظُة َو َيزِيُد َعَلى َما َمحْداً يـَْعِجُز َعْن ِإْحَصاِئِه احلَْ » 39«َمحْداً يـََتَضاَعُف َعَلى ُكُروِر اْألَْزِمَنِة َو يـَتَـزَاَيُد َأْضَعافاً ُمتَـرَاِدَفًة » 38«

الرَِّفيَع َمحْداً َيْكُمُل َلَدْيَك ثـََوابُُه َو » 41«َمحْداً يُوازُِن َعْرَشَك اْلَمِجيَد َو يـَُعاِدُل ُكْرِسيََّك » 40«َأْحَصْتُه ِيف ِكَتاِبَك اْلَكَتَبةُ 
َمحْداً َملْ َحيَْمْدَك َخْلٌق ِمثْـَلُه َو َال » 43«لَِباِطِنِه َو بَاِطُنهُ َوْفٌق ِلِصْدِق النـِّيَِّة َمحْداً َظاِهرُُه َوْفٌق » 42«َيْستَـْغِرُق ُكلَّ َجزَاٍء َجزَاُؤُه 
َمُع َما َمحْداً جيَْ » 45«َمحْداً يـَُعاُن َمِن اْجتَـَهَد ِيف تـَْعِديِدِه َو يـَُؤيَُّد َمْن َأْغَرَق نـَْزعاً ِيف تـَْوِفيَِتِه » 44«يـَْعِرُف َأَحٌد ِسَواَك َفْضَلُه 

َمحْداً َال َمحَْد أَقْـَرُب ِإَىل قـَْوِلَك ِمْنُه َو َال َأْمحََد ِممَّْن َحيَْمُدَك ِبِه » 46«َخَلْقَت ِمَن احلَْْمِد َو يـَْنَتِظُم َما أَْنَت َخاِلُقهُ ِمْن بـَْعُد 
َمحْداً جيَُِب ِلَكَرِم َوْجِهَك َو يـَُقاِبُل ِعزَّ » 48«ْعَد َمزِيٍد َطْوًال ِمْنَك َمحْداً يُوِجُب ِبَكَرِمَك اْلَمزِيَد ِبُوُفورِِه َو َتِصُلُه ِمبَزِيٍد بَـ » 47«

رِْك َعَلْيِه َأَمتَّ َربِّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِل ُحمَمٍَّد اْلُمْنَتَجِب اْلُمْصَطَفى اْلُمَكرَِّم اْلُمَقرَِّب أَْفَضَل َصَلَواِتَك َو بَا» 49«َجَالِلَك 
َربِّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َصَالًة زَاِكَيًة َال َتُكوُن َصَالٌة َأزَْكى ِمنـَْها َو َصلِّ َعَلْيِه » 50«َك َو تـََرحَّْم َعَلْيِه أَْمَتَع َرَمحَاِتَك بـَرََكاتِ 

َربِّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه » 51«ُكوُن َصَالٌة فـَْوقـََها َصَالًة نَاِمَيًة َال َتُكوُن َصَالٌة َأْمنَى ِمنـَْها َو َصلِّ َعَلْيِه َصَالًة رَاِضَيًة َال تَ 
  َصَالًة تـُْرِضيِه َو َتزِيُد َعَلى ِرَضاُه َو َصلِّ َعَلْيِه َصَالةً 
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َرُه َهلَا أَْهًال تـُْرِضيَك و َتزِيُد َعَلى ِرَضاَك َلُه َو َصلِّ َعَلْيِه َصَالًة َال تـَْرَضى َلُه إِ  َا َو َال تـََرى َغيـْ َربِّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو » 52«الَّ ِ
َفُد َكِلَماُتَك  َفُد َكَما َال تـَنـْ َربِّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َصَالًة » 53«آِلِه َصَالًة ُجتَاِوُز ِرْضَواَنَك َو يـَتَِّصُل اتَِّصاُهلَا ِببَـَقاِئَك َو َال يـَنـْ

 ِجنَِّك َو ِإْنِسَك َو َأْهِل ْنَتِظُم َصَلَواِت َمَالِئَكِتَك َو أَنِْبَياِئَك َو ُرُسِلَك َو َأْهِل َطاَعِتَك َو َتْشَتِمُل َعَلى َصَلَواِت ِعَباِدَك ِمنْ تَـ 
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يُط ِبُكلِّ َصَالٍة » 54«ِإَجابَِتَك َو َجتَْتِمُع َعَلى َصَالِة ُكلِّ َمْن َذَرْأَت َو بـَرَْأَت ِمْن َأْصَناِف َخْلِقَك  َربِّ َصلِّ َعَلْيِه َو آِلِه َصَالًة حتُِ
َك َصَلَواٍت ُتَضاِعُف َمَعَها تِْلَك َساِلَفٍة َو ُمْسَتْأنـََفٍة َو َصلِّ َعَلْيِه َو َعَلى آِلِه َصَالًة َمْرِضيًَّة َلَك َو ِلَمْن ُدوَنَك َو تـُْنِشُئ َمَع َذلِ 

َربِّ َصلِّ َعَلى َأطَاِيِب َأْهِل بـَْيِتِه الَِّذيَن » 55«زِيُدَها َعَلى ُكُروِر اْألَيَّاِم زِيَاَدًة ِيف َتَضاِعيَف َال يـَُعدَُّها َغيـُْرَك الصََّلَواِت ِعْنَدَها َو تَ 
َجَك َعَلى ِعَباِدَك َو َطهَّْرتـَُهْم ِمَن الرِّْجِس اْختَـْرتـَُهْم ِألَْمرَِك َو َجَعْلتَـُهْم َخَزَنَة ِعْلِمَك َو َحَفَظَة ِديِنَك َو ُخَلَفاَءَك ِيف َأْرِضَك َو ُحجَ 

َنِس َتْطِهرياً بِِإرَاَدِتَك َو َجَعْلتَـُهُم اْلَوِسيَلَة ِإلَْيَك َو اْلَمْسَلَك ِإَىل َجنَِّتَك  َربِّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َصَالًة ُجتْزُِل َهلُْم » 56«َو الدَّ
َا ِمْن ِحنَِلَك َو َكرَامَ  َربِّ » 57«اِئِدَك ِتَك َو ُتْكِمُل َهلُُم اْألَْشَياَء ِمْن َعطَايَاَك َو نـََواِفِلَك َو تـَُوفـُِّر َعَلْيِهُم احلَْظَّ ِمْن َعَواِئِدَك َو فـَوَ ِ

َاَيَة ِآلخِ  َربِّ َصلِّ َعَلْيِهْم زَِنَة َعْرِشَك َو َما ُدونَهُ » 58«رَِها َصلِّ َعَلْيِه َو َعَلْيِهْم َصَالًة َال َأَمَد ِيف َأوَِّهلَا َو َال َغاَيَة ِألََمِدَها َو َال ِ
َفى َو َتُكوُن َلَك َو َهلُْم ِرًضى َو َء َمسَاَواِتَك َو َما فـَْوقـَُهنَّ َو َعَدَد َأَرِضيَك َو َما َحتْتَـُهنَّ َو َما بـَيْـنَـُهنَّ َصَالًة تـَُقرِّبـُُهْم ِمْنَك زُلْ  َو ِملْ 

َد َأْن َوَصْلَت اللَُّهمَّ ِإنََّك أَيَّْدَت ِديَنَك ِيف ُكلِّ َأَواٍن ِبِإَماٍم أََقْمَتُه َعَلماً ِلِعَباِدَك َو َمَناراً ِيف ِبَالِدَك بـَعْ » 59«ائِرِِهنَّ أََبداً ُمتَِّصَلًة بَِنظَ 
َلُه ِحبَْبِلَك َو َجَعْلَتُه الذَّرِيَعَة ِإَىل ِرْضَواِنكَ     َحبـْ
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ْرَت َمْعِصَيَتُه َو أََمْرَت بِاْمِتَثاِل َأَواِمرِِه َو االْنِتَهاِء ِعْنَد نـَْهِيِه َو أَ  ٌم َو َال يـََتَأخََّر َعْنهُ ُمَتَأخٌِّر َو افْـتَـَرْضَت َطاَعَتُه َو َحذَّ الَّ يـَتَـَقدََّمُه ُمتَـَقدِّ
ِئِذيَن َو َكْهُف اْلُمؤْ  اللَُّهمَّ َفَأْوزِْع ِلَولِيَِّك ُشْكَر َما أَنـَْعْمَت ِبِه » 60«ِمِنَني َو ُعْرَوُة اْلُمَتَمسِِّكَني َو بـََهاءُ اْلَعاَلِمَني فـَُهَو ِعْصَمُة الالَّ

ِبرُْكِنَك اْألََعزِّ َو اْشُدْد أَْزَرُه َو قـَوِّ َعُضَدُه َو  َعَلْيِه َو َأْوزِْعَنا ِمثْـَلُه ِفيِه َو آتِِه ِمْن َلُدْنَك ُسْلَطاناً َنِصرياً َو افْـَتْح َلُه فـَْتحاً َيِسرياً َو َأِعْنهُ 
ِه ِحبِْفِظَك َو اْنُصْرُه ِمبََالِئَكِتَك َو اْمُدْدُه ِجبُْنِدَك اْألَْغَلِب  َو أَِقْم ِبِه ِكَتاَبَك َو ُحُدوَدَك َو َشرَائَِعَك َو » 61«رَاِعِه ِبَعْيِنَك َو امحِْ

َو َأْحِي ِبِه َما َأَماَتُه الظَّاِلُموَن ِمْن َمَعاملِِ ِديِنَك َو اْجُل ِبِه َصَداَء اجلَْْوِر َعْن َطرِيَقِتَك  -ُتَك اللَُّهمَّ َعَلْيِه َو آلِهِ َصَلَوا -ُسَنَن َرُسوِلكَ 
َو أَِلْن َجانَِبُه ِألَْولَِياِئَك َو » 62«اَة َقْصِدَك ِعَوجاً َو أَِبْن ِبِه الضَّرَّاَء ِمْن َسِبيِلَك َو َأزِْل ِبِه النَّاِكِبَني َعْن ِصرَاِطَك َو اْحمَْق ِبِه بـُغَ 

ِعَني ُمِطيِعَني َو ِيف ِرَضاُه َساِعَني َو ِإَىل اْبُسْط َيَدُه َعَلى َأْعَداِئَك َو َهْب َلَنا َرْأفـََتُه َو َرْمحََتُه َو تـََعطَُّفُه َو َحتَنـَُّنُه َو اْجَعْلَنا َلُه َسامِ 
اللَُّهمَّ َو َصلِّ َعَلى » 63«ِبَذِلَك ُمتَـَقرِِّبَني  -َصَلَواُتَك اللَُّهمَّ َعَلْيِه َو آلِهِ  -ْلُمَدافـََعِة َعْنُه ُمْكِنِفَني َو ِإلَْيَك َو ِإَىل َرُسوِلكَ ُنْصرَتِِه َو ا

اَرُهُم اْلُمْسَتْمِسِكَني ِبُعْرَوُِِم اْلُمَتَمسِِّكَني ِبوَِاليَِتِهُم اْلُمْؤَمتَِّني ِبِإَماَمِتِهُم أَْوِلَياِئِهُم اْلُمْعَرتِِفَني ِمبََقاِمِهُم اْلُمتَِّبِعَني َمنـَْهَجُهُم اْلُمْقَتِفَني آثَ 
ارََكاِت الزَّاِكَياِت النَّاِمَياِت ْم الصََّلَواِت اْلُمبَ اْلُمَسلِِّمَني ِألَْمرِِهُم اْلُمْجَتِهِديَن ِيف َطاَعِتِهُم اْلُمْنَتِظرِيَن أَيَّاَمُهُم اْلَمادِّيَن ِإَلْيِهْم َأْعيـُنَـهُ 

َلْيِهْم َو َسلِّْم َعَلْيِهْم َو َعَلى َأْرَواِحِهْم َو اْمجَْع َعَلى التـَّْقَوى أَْمَرُهْم َو َأْصِلْح َهلُْم ُشُؤونـَُهْم َو ُتْب عَ » 64«اْلَغاِديَاِت الرَّاِئَحاِت 
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ُر الْ  اللَُّهمَّ َهَذا يـَْوُم َعَرَفَة » 65«َغاِفرِيَن َو اْجَعْلَنا َمَعُهْم ِيف َداِر السََّالِم ِبَرْمحَِتَك يَا َأْرَحَم الرَّاِمحَِني ِإنََّك أَْنَت التـَّوَّاُب الرَِّحيُم َو َخيـْ
   يـَْومٌ 
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» 66«َت ِفيِه ِبَعْفِوَك َو َأْجَزْلَت ِفيِه َعِطيََّتَك َو تـََفضَّْلَت ِبِه َعَلى ِعَباِدَك َشرَّفْـَتُه َو َكرَّْمَتُه َو َعظَّْمَتُه، َنَشْرَت ِفيِه َرْمحََتَك َو َمنَـنْ 
حلَِقَِّك َو َعَصْمَتهُ   َهَديـَْتُه ِلِديِنَك َو َوفـَّْقَتهُ اللَُّهمَّ َو أَنَا َعْبُدَك الَِّذي أَنـَْعْمَت َعَلْيِه قـَْبَل َخْلِقَك َلُه َو بـَْعَد َخْلِقَك ِإيَّاُه َفَجَعْلَتُه ِممَّنْ 

ُمثَّ أََمْرَتُه فـََلْم يَْأمتَِْر َو َزَجْرَتُه فـََلْم يـَنْـَزِجْر َو » 67«ِحبَْبِلَك َو أَْدَخْلَتُه ِيف ِحْزِبَك َو َأْرَشْدَتُه ِلُمَواالِة أَْولَِياِئَك َو ُمَعاَداِة أَْعَداِئَك 
ْرَتُه َو ِإَىل نـَْهِيَك َال ُمَعاَنَدًة َلَك َو َال اْسِتْكَباراً َعَلْيَك َبْل َدَعاُه َهَواُه ِإَىل َما َزيـَّْلَتُه َو ِإَىل َما َحذَّ نـََهْيَتُه َعْن َمْعِصَيِتَك َفَخاَلَف َأْمَرَك 

َجاُوزَِك َو َكاَن َأَحقَّ ِعَباِدَك َمَع َما َمنَـْنَت َعَلْيِه َأَعانَُه َعَلى َذِلَك َعُدوَُّك َو َعُدوُُّه َفَأْقَدَم َعَلْيِه َعارِفاً ِبَوِعيِدَك رَاِجياً ِلَعْفِوَك َواِثقاً ِبتَ 
ُتُه َو َجِليٍل ِمَن َو َها أَنَا َذا بـَْنيَ َيَدْيَك َصاِغراً َذلِيًال َخاِضعاً َخاِشعاً َخائِفاً ُمْعَرتِفاً ِبَعِظيٍم ِمَن الذُّنُوِب َحتَمَّلْ » 68«َأالَّ يـَْفَعَل 

فـَُعْد َعَليَّ ِمبَا » 69« ُمْسَتِجرياً ِبَصْفِحَك َالِئذاً ِبَرْمحَِتَك ُموِقناً أَنَُّه َال جيُِريُِين ِمْنَك جمٌُِري َو َال َميْنَـُعِين ِمْنَك َماِنعٌ  اخلََْطايَا اْجتَـَرْمُتهُ 
َقى بَِيِدِه ِإلَْيَك ِمْن َعْفِوَك َو اْمُنْن َعَليَّ ِمبَا َال يـَتـََعاَظُمَك تـَُعوُد ِبِه َعَلى َمِن اقْـتَـَرَف ِمْن تـََغمُِّدَك َو ُجْد َعَليَّ ِمبَا َجتُوُد ِبِه َعَلى َمْن أَلْ 

َو اْجَعْل ِيل ِيف َهَذا اْليَـْوِم َنِصيباً أَنَاُل ِبِه َحظّاً ِمْن ِرْضَواِنَك َو َال تـَُردَِّين ِصْفراً ِممَّا » 70«َأْن َمتُنَّ ِبِه َعَلى َمْن أَمََّلَك ِمْن ُغْفرَاِنَك 
َقِلُب ِبِه اْلُمتَـَعبُِّدوَن َلَك ِمْن ِعَباِدَك يَـ  ْمُت تـَْوِحيَدَك َو نـَْفَي » 71«نـْ ُموُه ِمَن الصَّاِحلَاِت فـََقْد َقدَّ ْم َما َقدَّ َو ِإينِّ َو ِإْن َملْ أَُقدِّ

َمْرَت َأْن تـُْؤَتى ِمنـَْها َو تـََقرَّْبُت ِإَلْيَك ِمبَا َال يـَْقُرُب َأَحٌد ِمْنَك ِإالَّ اْألَْضَداِد َو اْألَْنَداِد َو اْألَْشَباِه َعْنَك َو أَتـَْيُتَك ِمَن اْألَبـَْواِب الَِّيت أَ 
نَابَِة ِإَلْيَك َو التََّذلُِّل َو االْسِتَكانَِة َلَك َو ُحْسِن الظَّنِّ ِبَك َو الثـَِّقِة مبَِ » 72«بالتـََّقرُِّب ِبِه  َو َشَفْعُتهُ ا ِعْنَدَك ُمثَّ أَتْـبَـْعُت َذِلَك ِباْإلِ

يُب َعَلْيِه رَاِجيَك    وَ » 73«ِبَرَجاِئَك الَِّذي َقلَّ َما خيَِ
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لِيِل اْلَباِئِس اْلَفِقِري اْخلَاِئِف اْلُمْسَتِجِري َو َمَع َذِلَك ِخيَفًة َو َتَضرُّ  اً َو تـََلوُّذاً َال ُمْسَتِطيًال ِبَتَكربُِّ عاً َو تـََعوُّذَسَأْلُتَك َمْسأََلَة احلَِْقِري الذَّ
ِيَن َو َال ُمتـََعالِياً ِبَدالَِّة اْلُمِطيِعَني َو َال ُمْسَتِطيًال ِبَشَفاَعِة الشَّاِفِعَني  َو أَنَا بـَْعُد أََقلُّ اْألَقـَلَِّني َو َأَذلُّ اْألََذلَِّني َو ِمْثُل » 74«اْلُمَتَكربِّ

َرِفَني َو يَا َمْن َميُنُّ بِِإَقاَلِة اْلَعاثِرِيَن َو يـَتَـ الذَّرَِّة َأْو ُدونـَهَ  » 75«َفضَُّل بِِإْنظَاِر اْخلَاِطِئَني ا فـََيا َمْن َملْ يـَُعاِجِل اْلُمِسيِئَني َو َال يـَْنَدُه اْلُمتـْ
أَنَا الَِّذي » 78«أَنَا الَِّذي َعَصاَك ُمتَـَعمِّداً » 77«ُجمَْرتِئاً أَنَا الَِّذي أَْقَدَم َعَلْيَك » 76«ءُ اْلُمْعَرتُِف اْخلَاِطُئ اْلَعاِثُر  أَنَا اْلُمِسي

أَنَا الَِّذي َملْ يـَْرَهْب َسْطَوَتَك َو َملْ َخيَْف بَْأَسَك » 80«أَنَا الَِّذي َهاَب ِعَباَدَك َو أَِمَنَك » 79«اْسَتْخَفى ِمْن ِعَباِدَك َو بَاَرَزَك 
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ِحبَقِّ َمِن » 85«أَنَا الطَِّويُل اْلَعَناِء » 84«أَنَا الَقِليُل اْحلََياِء » 83«أَنَا اْلُمْرتـََهُن بَِبِليَِّتِه » 82«ِسِه أَنَا اجلَْاِين َعَلى نـَفْ » 81«
َك ِحبَقِّ َمْن َوَصْلَت َطاَعَتهُ ْأنِ انـَْتَجْبَت ِمْن َخْلِقَك َو ِمبَِن اْصَطَفْيَتُه لِنَـْفِسَك ِحبَقِّ َمِن اْختَـْرَت ِمْن َبرِيَِّتَك َو َمِن اْجَتبَـْيَت ِلشَ 
َداَتُه ِمبَُعاَداِتَك تـََغمَّْدِين ِيف يـَْوِمي ِبَطاَعِتَك َو َمْن َجَعْلَت َمْعِصَيَتُه َكَمْعِصَيِتَك ِحبَقِّ َمْن قـََرْنَت ُمَواالتَهُ ِمبَُواالِتَك َو َمْن ُنْطَت ُمَعا

َو تـََولَِّين ِمبَا تـَتَـَوىلَّ ِبِه َأْهَل َطاَعِتَك َو الزُّْلَفى َلَدْيَك َو » 86«ُمتَـَنصًِّال َو َعاَذ بِاْسِتْغَفارَِك تَائِباً  َهَذا ِمبَا تـَتَـَغمَُّد ِبِه َمْن َجَأَر ِإلَْيكَ 
َو َال » 88«َأْجَهَدَها ِيف َمْرَضاِتَك َو تـََوحَّْدِين ِمبَا تـَتَـَوحَُّد ِبِه َمْن َوَىف ِبَعْهِدَك َو أَتْـَعَب نـَْفَسهُ ِيف َذاِتَك َو » 87«اْلَمَكاَنِة ِمْنَك 

َو َال َتْسَتْدرِْجِين بِِإْمَالِئَك ِيل اْسِتْدرَاَج َمْن » 89«تـَُؤاِخْذِين ِبتَـْفرِيِطي ِيف َجْنِبَك َو تـََعدِّي َطْورِي ِيف ُحُدوِدَك َو ُجمَاَوزَِة َأْحَكاِمَك 
َو نـَبـِّْهِين ِمْن َرْقَدِة اْلَغاِفِلَني َو ِسَنِة اْلُمْسرِِفَني َو نـَْعَسِة اْلَمْخُذوِلَني » 90«ُحُلوِل ِنْعَمِتِه ِيب  َمنَـَعِين َخيـَْر َما ِعْنَدُه َو َملْ َيْشرَْكَك ِيف 

  َو ُخذْ » 91«
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َقْذَت ِبِه اْلُمتَـَهاِوِنَني ِبَقْلِيب ِإَىل َما اْستَـْعَمْلَت ِبِه اْلَقانِِتَني َو اْستَـْعَبْدَت ِبِه اْلُمتَـ  َو َأِعْذِين ِممَّا يـَُباِعُدِين َعْنَك » 92«َعبِِّديَن َو اْستَـنـْ
ا ِمْن َو َسهِّْل ِيل َمْسَلَك اْخلَيـْرَاِت ِإَلْيَك َو اْلُمَسابـََقَة ِإَليـْهَ » 93«َو َحيُوُل بـَْيِين َو بـَْنيَ َحظِّي ِمْنَك َو َيُصدُِّين َعمَّا ُأَحاِوُل َلَدْيَك 

َو َال » 95«َو َال َمتَْحْقِين ِفيَمن َمتَْحُق ِمَن اْلُمْسَتِخفَِّني ِمبَا َأْوَعْدَت » 94«َحْيُث َأَمْرَت َو اْلُمَشاحََّة ِفيَها َعَلى َما َأَرْدَت 
َو َجنِِّين ِمْن » 97«تـَُتبـُِّر ِمَن اْلُمْنَحرِِفَني َعْن ُسُبِلَك  َو َال تـَُتبـِّْرِين ِفيَمنْ » 96«تـُْهِلْكِين َمَع َمْن تـُْهِلُك ِمَن اْلُمتَـَعرِِّضَني ِلَمْقِتَك 

ْمَالِء  َنِة َو َخلِّْصِين ِمْن َهلََواِت اْلبَـْلَوى َو َأِجْرِين ِمْن َأْخِذ اْإلِ َو ُحْل بـَْيِين َو بـَْنيَ َعُدوٍّ ُيِضلُِّين َو َهوًى يُوِبُقِين َو » 98«َغَمرَاِت اْلِفتـْ
َو َال تـُْؤِيْسِين ِمَن اْألََمِل ِفيَك » 100«َو َال تـُْعِرْض َعينِّ ِإْعرَاَض َمْن َال تـَْرَضى َعْنهُ بـَْعَد َغَضِبَك » 99«َهُقِين َمنـَْقَصٍة تـَرْ 

َو َال » 102«مِّلُِنيِه ِمْن َفْضِل َحمَبَِّتَك َو َال َمتِْنْحِين ِمبَا َال َطاقََة ِيل ِبِه فـََتبـَْهَظِين ِممَّا حتَُ » 101«فـَيَـْغِلَب َعَليَّ اْلُقُنوُط ِمْن َرْمحَِتَك 
َر ِفيِه َو َال َحاَجَة ِبَك ِإلَْيِه َو َال ِإنَاَبَة َلُه  َو َال تـَْرِم ِيب َرْمَي َمْن َسَقَط ِمْن َعْنيِ » 103«تـُْرِسْلِين ِمْن َيِدَك ِإْرَساَل َمْن َال َخيـْ

َوْرَطِة ُي ِمْن ِعْنِدَك َبْل ُخْذ ِبَيِدي ِمْن َسْقَطِة اْلُمتَـَردِّيَن َو َوْهَلِة اْلُمتـََعسِِّفَني َو َزلَِّة اْلَمْغُرورِيَن َو رَِعايَِتَك َو َمِن اْشَتَمَل َعَلْيِه اخلِْزْ 
يَت ِبِه َو أَنـَْعْمَت َعَلْيِه َو َرِضيَت َعْنُه َو َعاِفِين ِممَّا ابـْتَـَلْيَت ِبِه طَبَـَقاِت َعِبيِدَك َو ِإَماِئَك َو بـَلِّْغِين َمَباِلَغ َمْن ُعنِ » 104«اْهلَاِلِكَني 

يداً َو تـََوفـَّْيَتُه َسِعيداً  ْقَالِع َعمَّا ُحيِْبُط احلََْسَناِت َو َيْذَهُب بِاْلبـَرََكاِت » 105«َفَأَعْشَتُه محَِ َو َأْشِعْر » 106«َو َطوِّْقِين َطْوَق اْإلِ
َو َال َتْشَغْلِين ِمبَا َال أُْدرُِكُه ِإالَّ ِبَك َعمَّا َال يـُْرِضيَك َعينِّ َغيـْرُهُ » 107«َئاِت َو فـََواِضِح احلَْْوبَاِت قـَْلِيبَ االْزِدَجاَر َعْن قـََباِئِح السَّيِّ 

  َو اْنزِْع ِمْن قـَْلِيب ُحبَّ ُدنـَْيا» 108«
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َو َزيِّْن ِيلَ التـََّفرَُّد ِمبَُناَجاِتَك بِاللَّْيِل » 109«ِن ابِْتَغاِء اْلَوِسيَلِة ِإلَْيَك َو ُتْذِهُل َعِن التـََّقرُِّب ِمْنَك َدنِيٍَّة تـَنـَْهى َعمَّا ِعْنَدَك َو َتُصدُّ عَ 
» 111« ِمْن َأْسِر اْلَعظَاِئِم َو َهْب ِيل ِعْصَمًة ُتْدنِيِين ِمْن َخْشَيِتَك َو تـَْقطَُعِين َعْن رُُكوِب َحمَارِِمَك َو تـَُفكَِّين » 110«َو النـََّهاِر 

َك َو َردِِّين رَِداَء ُمَعافَاِتَك َو َجلِّْلِين َو َهْب ِيلَ التَّْطِهَري ِمْن َدَنِس اْلِعْصَياِن َو أَْذِهْب َعينِّ َدَرَن اخلََْطايَا َو َسْرِبْلِين ِبِسْربَاِل َعاِفَيتِ 
َو أَيِّْدِين ِبتَـْوِفيِقَك َو َتْسِديِدَك َو َأِعينِّ َعَلى َصاِلِح النـِّيَِّة َو َمْرِضيِّ » 112«َو طَْوَلَك  َسَواِبَغ نـَْعَماِئَك َو ظَاِهْر َلَديَّ َفْضَلكَ 

ُثِين لِِلَقاِئَك َو َال َو َال ُختِْزِين يـَْوَم تـَبـْعَ » 113«اْلَقْوِل َو ُمْسَتْحَسِن اْلَعَمِل َو َال َتِكْلِين ِإَىل َحْوِيل َو قـُوَِّيت ُدوَن َحْوِلَك َو قـُوَِّتَك 
َواِل السَّْهِو ِعْنَد َغَفَالِت اجلَْاِهِلَني تـَْفَضْحِين بـَْنيَ َيَدْي أَْوِلَياِئَك َو َال تـُْنِسِين ذِْكَرَك َو َال ُتْذِهْب َعينِّ ُشْكَرَك َبْل أَْلزِْمِنيِه ِيف َأحْ 

َو اْجَعْل َرْغَبِيت ِإَلْيَك فـَْوَق َرْغَبِة الرَّاِغِبَني َو َمحِْدي ِإيَّاَك » 114«ِه َو َأْعَرتَِف ِمبَا َأْسَديـَْتُه ِإَيلَّ ِآلَالِئَك َو َأْوزِْعِين َأْن أُْثِينَ ِمبَا أَْوَلْيَتِني
َال َجتْبَـْهِين ِمبَا َجبَـْهَت ِبِه اْلُمَعانِِديَن  َو َال َختُْذْلِين ِعْنَد َفاَقِيت ِإلَْيَك َو َال تـُْهِلْكِين ِمبَا َأْسَديـُْتهُ ِإلَْيَك وَ » 115«فـَْوَق َمحِْد احلَْاِمِديَن 

ُل التـَّْقَوى َو َأْهُل اْلَمْغِفَرِة َو أَنََّك بَِأْن َلَك َفِإينِّ َلَك ُمَسلٌِّم أَْعَلُم َأنَّ احلُْجََّة َلَك َو أَنََّك َأْوَىل بِاْلَفْضِل َو أَْعَوُد ِباْإلِْحَساِن َو َأهْ 
ُلُغ َما » 116«َك ِبَأْن تـَُعاِقَب َو أَنََّك بَِأْن َتْستـَُر أَقْـَرُب ِمْنَك ِإَىل َأْن َتْشَهَر تـَْعُفَو َأْوَىل ِمنْ  َفَأْحِيِين َحَياًة طَيَِّبًة تـَْنَتِظُم ِمبَا أُرِيُد َو تـَبـْ

َو » 117«َتَة َمْن َيْسَعى نُورُُه بـَْنيَ َيَدْيِه َو َعْن َميِيِنِه ُأِحبُّ ِمْن َحْيُث َال آِيت َما َتْكَرُه َو َال َأْرَتِكُب َما نـََهْيَت َعْنُه َو أَِمْتِين ِمي
ِنِين َعمَّْن ُهَو َغِينٌّ َعينِّ َو زِْدِين ِإَلْيَك َذلِّْلِين بـَْنيَ َيَدْيَك َو أَِعزَِّين ِعْنَد َخْلِقَك َو َضْعِين ِإَذا َخَلوُت ِبَك َو اْرفـَْعِين بـَْنيَ ِعَباِدَك َو َأغْ 

  وَ » 118«َو فـَْقراً َفاَقًة 
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 َعَلْيِه ِمينِّ ِمبَا يـَتَـَغمَُّد ِبِه اْلَقاِدُر َعَلى َأِعْذِين ِمْن َمشَاَتِة اْألَْعَداِء َو ِمْن ُحُلوِل اْلَبَالِء َو ِمَن الذُّلِّ َو اْلَعَناِء تـََغمَّْدِين ِفيَما اطََّلْعتَ 
َو ِإَذا َأَرْدَت ِبَقْوٍم ِفتـَْنًة َأْو ُسوءاً فـََنجِِّين ِمنـَْها ِلَواذاً ِبَك َو ِإْذ َملْ » 119«َال ِحْلُمُه َو اْآلِخُذ َعَلى اجلَْرِيَرِة َلْو َال أَنَاُتهُ اْلَبْطِش َلْو 

َفْع ِيل َأَواِئَل ِمَنِنَك بَِأَواِخرَِها َو َقِدَمي فـََواِئِدَك ِحبََواِدثَِها َو اشْ » 120«ُتِقْمِين َمَقاَم َفِضيَحٍة ِيف ُدنـَْياَك َفَال ُتِقْمِين ِمثْـَلُه ِيف آِخرَِتَك 
َسًة َيْصُغُر َهلَا َقْدِري َو َال نَِقيَصًة َو َال َمتُْدْد ِيل َمّداً يـَْقُسو َمَعُه قـَْلِيب َو َال تـَْقَرْعِين قَارَِعًة َيْذَهُب َهلَا بـََهاِئي َو َال َتُسْمِين َخِسي

َا َو َال ِخيَفًة أُوِجُس ُدونـََها اْجَعْل َهْيَبِيت ِيف َوِعيِدَك َو َحَذِري ِمْن » 121«ُل ِمْن َأْجِلَها َمَكاِين ُجيْهَ  َو َال تـَُرْعِين َرْوَعًة أُبِْلُس ِ
ِفيِه ِلِعَباَدِتَك َو تـََفرُِّدي بِالتـََّهجُِّد َلَك َو َجتَرُِّدي  َو اْعُمْر َلْيِلي ِبِإيَقاِظي» 122«ِإْعَذارَِك َو ِإْنَذارَِك َو َرْهَبِيت ِعْند ِتَالَوِة آيَاِتَك 

َو » 123«ا ِفيِه َأْهُلَها ِمْن َعَذاِبَك ِبُسُكوِين ِإلَْيَك َو ِإنـْزَاِل َحَواِئِجي ِبَك َو ُمَناَزَلِيت ِإيَّاَك ِيف َفَكاِك َرقـََبِيت ِمْن نَارَِك َو ِإَجاَرِيت ِممَّ 
ِن اْعَتبَـَر َو َال ِفتـَْنًة ِلَمْن طُْغَياِين َعاِمهاً َو َال ِيف َغْمَرِيت َساِهياً َحىتَّ ِحٍني َو َال َجتَْعْلِين ِعَظًة ِلَمِن اتـََّعَظ َو َال َنَكاًال ِلمَ  َال َتَذْرِين ِيف 

ْر ِيل اْمساً َو َال تـَُبدِّْل ِيل ِجْسماً َو َال تـَتَِّخْذِين ُهُزواً ِخلَْلِقَك َو َنَظَر َو َال َمتُْكْر ِيب ِفيَمْن َمتُْكُر ِبِه َو َال َتْسَتْبِدْل ِيب َغْريِي َو َال تـَُغيـِّ 



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

 

ِحَك َو َأْوِجْدِين بـَْرَد َعْفِوَك َو َحَالَوَة َرْمحَِتَك َو َروْ » 124«َال ُسْخرِيّاً َلَك َو َال تـََبعاً ِإالَّ ِلَمْرَضاِتَك َو َال ُممْتَـَهناً ِإالَّ بِاالنِْتَقاِم َلَك 
ا يـُْزِلُف َلَدْيَك َو ِعْنَدَك َو َأحتِْْفِين َو َرْحيَاِنَك َو َجنَِّة نَِعيِمَك َو َأِذْقِين َطْعَم اْلَفرَاِغ ِلَما حتُِبُّ ِبَسَعٍة ِمْن َسَعِتَك َو االْجِتَهاِد ِفيمَ 

يـَْر َخاِسَرٍة َو َأِخْفِين َمَقاَمَك َو َشوِّْقِين ِلَقاَءَك َو ُتْب َعَليَّ تـَْوبًَة َو اْجَعْل ِجتَاَرِيت رَاِحبًَة َو َكرَِّيت غَ » 125«ِبُتْحَفٍة ِمْن ُحتََفاِتَك 
  َنُصوحاً َال تـُْبِق َمَعَها ُذنُوباً َصِغريًَة َو َال 
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اْلِغلَّ ِمْن َصْدِري ِلْلُمْؤِمِنَني َو اْعِطْف ِبَقْلِيب َعَلى اْخلَاِشِعَني َو ُكْن ِيل   َو اْنزِعِ » 126«َكِبريًَة َو َال َتَذْر َمَعَها َعَالنَِيًة َو َال َسرِيَرًة 
ْرَصَة اِمياً ِيف اْآلِخرِيَن َو َواِف ِيب عَ َكَما َتُكوُن لِلصَّاحلَِِني َو َحلِِّين ِحْلَيَة اْلُمتَِّقَني َو اْجَعْل ِيل ِلَساَن ِصْدٍق ِيف اْلَغاِبرِيَن َو ِذْكراً نَ 

َا َلَديَّ اْمَألْ ِمْن فـََواِئِدَك َيَديَّ َو ُسْق َكرَاِئَم َموَ » 127«اْألَوَِّلَني  اِهِبَك ِإَيلَّ َو َجاِوْر ِيبَ َو َمتِّْم ُسُبوَغ نِْعَمِتَك َعَليَّ َو ظَاِهْر َكرَاَماِ
ِة ِألَِحبَّاِئَك اْألَْطَيِبَني ِمْن أَْولَِياِئَك ِيف اجلَِْناِن الَِّيت َزيـَّْنتَـَها ِألَ  َو » 128«ْصِفَياِئَك َو َجلِّْلِين َشرَاِئَف ِحنَِلَك ِيف اْلَمَقاَماِت اْلُمَعدَّ

َال تـُْهِلْكِين يـَْوَم تـُبـَْلى َعِظيَماِت اجلَْرَاِئِر َو اْجَعْل ِيل ِعْنَدَك َمِقيًال آِوي ِإلَْيِه ُمْطَمِئّناً َو َمثَاَبًة أَتـَبَـوَُّؤَها َو أَقـَرُّ َعْيناً َو َال تـَُقاِيْسِين بِ 
 ِقَسَم اْلَمَواِهِب ِمْن نـََواِلَك َو َوفـِّْر السَّرَائُِر َو َأزِْل َعينِّ ُكلَّ َشكٍّ َو ُشبـَْهٍة َو اْجَعْل ِيل ِيف احلَْقِّ َطرِيقاً ِمْن ُكلِّ َرْمحٍَة َو َأْجزِْل ِيل 

ْحَساِن ِمْن ِإْفَضاِلَك  َو اْجَعْل قـَْلِيب َواثِقاً ِمبَا ِعْنَدَك َو َمهِّي ُمْستَـْفَرغاً ِلَما ُهَو َلَك َو اْستَـْعِمْلِين ِمبَا » 129«َعَليَّ ُحُظوَظ اْإلِ
َعَة َو اْلُمَعاَتْستَـْعِمُل ِبِه َخاِلَصَتَك َو َأْشِرْب قـَْلِيب ِعْنَد ُذُهوِل اْلُعُقوِل َطاَعَتَك َو اْمجَْع ِيلَ اْلِغَىن َو اْلَعَفاَف  َفاَة َو الصِّحََّة َو َو الدَّ

َو َال ُحتِْبْط َحَسَناِيت ِمبَا َيُشوبـَُها ِمْن َمْعِصَيِتَك َو َال َخَلَواِيت ِمبَا يـَْعِرُض ِيل ِمْن نـََزَغاِت » 130«السََّعَة َو الطَُّمْأنِيَنَة َو اْلَعاِفَيَة 
َنِتَك َو ُصْن َوْجِهي َعِن الطََّلِب ِإَىل َأَحٍد ِمَن اْلَعالَ  َو َال َجتَْعْلِين ِللظَّاِلِمَني » 131«ِمَني َو ُذبَِّين َعِن اْلِتَماِس َما ِعْنَد اْلَفاِسِقَني ِفتـْ

َا  ِتَك َو َرْمحَِتَك َو افْـَتْح ِيل أَبـَْواَب تـَْوبَ َظِهرياً َو َال َهلُْم َعَلى َحمِْو ِكَتاِبَك َيداً َو َنِصرياً َو ُحْطِين ِمْن َحْيُث َال َأْعَلُم ِحَياَطًة َتِقيِين ِ
ُر اْلُمْنِعمِ  َو اْجَعْل بَاِقَي ُعُمرِي ِيف احلَْجِّ » 132«َني َو َرْأَفِتَك َو ِرْزِقَك اْلَواِسِع ِإينِّ ِإلَْيَك ِمَن الرَّاِغِبَني َو َأمتِْْم ِيل ِإنـَْعاَمَك ِإنََّك َخيـْ

  َو اْلُعْمَرِة ابِْتَغاءَ 
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  . َو َعَلْيِهْم أََبَد اْآلِبِدينَ َوْجِهَك يَا َربَّ اْلَعاَلِمَني َو َصلَّى اللَُّه َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه الطَّيِِّبَني الطَّاِهرِيَن َو السََّالُم َعَلْيهِ 
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مَّ َلَك احلَْْمُد َبِديَع السََّماَواِت َو اْألَْرِض َذا اجلََْالِل َو اْإلِْكرَاِم َربَّ اْألَْربَاِب َو ِإلَه ُكلِّ اللَّهُ » 2«احلَْْمُد لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِمَني » 1«[ 
يٌط َو ُهَو َعَلى   ُكلِّ َشيْ ٍء َو ُهَو بِ  ءٌ َو َال يـَْعُزُب َعْنُه ِعْلُم َشيْ  ٍء لَْيَس َكِمْثِلِه َشيْ  َمْألُوٍه َو َخاِلَق ُكلِّ َخمْلُوٍق َو َواِرَث ُكلِّ َشيْ  ٍء حمُِ

َو أَْنَت اللَُّه َال ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت اْلَكِرُمي اْلُمَتَكرُِّم » 4«أَْنَت اللَُّه َال ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت اْألََحُد اْلُمتَـَوحُِّد اْلَفْرُد اْلُمتَـَفرُِّد » 3«ٍء َرِقيٌب  ُكلِّ َشيْ 
َو أَْنَت اللَُّه َال ِإَلَه ِإالَّ » 6«َو أَْنَت اللَُّه َال ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت اْلَعِليُّ اْلُمتَـَعاِل الشَِّديُد اْلِمَحاِل » 5«ِبُري اْلُمَتَكبـُِّر اْلَعِظيُم اْلُمتَـَعظُِّم اْلكَ 

َو أَْنَت اللَُّه َال ِإَلَه ِإالَّ » 8«ِميُع اْلَبِصُري اْلَقِدُمي اْخلَِبُري َو أَْنَت اللَُّه َال ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت السَّ » 7«أَْنَت الرَّْمحَُن الرَِّحيُم اْلَعِليُم احلَِْكيُم 
َت َو أَنْ » 10«َو أَْنَت اللَُّه َال إَِلَه ِإالَّ أَْنَت اْألَوَُّل قـَْبَل ُكلِّ َأَحٍد َو اْآلِخُر بـَْعَد ُكلِّ َعَدٍد » 9«أَْنَت اْلَكِرُمي اْألَْكَرُم الدَّاِئُم اْألَْدَوُم 

َو أَْنَت اللَُّه َال إَِلَه ِإالَّ أَْنَت ُذو اْلبَـَهاِء َو اْلَمْجِد َو اْلِكْربِيَاِء َو » 11«اللَُّه َال إَِلَه ِإالَّ أَْنَت الدَّاِين ِيف ُعُلوِِّه َو اْلَعاِيل ِيف ُدنـُوِِّه 
  ]احلَْْمدِ 

اى صاحب ! ها و زمني ست؛ اى پديد آورنده آمسانسپاس ويژه تو ! خدايا. خدا را سپاس، كه مالك و مدبّر جهانيان است
  چيزى شبيه او! اى مالك مهه اربابان و اى معبود هر معبود و خالق هر خملوق و وارث هر چيز! جالل و اكرام
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چيز نگهبان است، توىي خداىي كه جز ماند، و او به هر چيز احاطه دارد، و او بر هر  نيست و علم چيزى از او پنهان منى
و توىي خداىي كه جز تو خداىي نيست، بزرگوار و ارمجندى، بزرگ و . اى، فرد تنهاىي تو خداىي نيست، و يكتا و يگانه

گريى سخت و  اى، در انتقام باعظمىت، كبري و متكّربى، و توىي خداىي كه جز تو خداىي نيست، بلند مرتبه و بلند پايه
وىي خداىي كه جز تو خداىي نيست، خبشنده و مهرباىن، دانا و درست كارى، و توىي خداىي كه جز تو خداىي شديدى، و ت

نيست، شنوا و بيناىي، ازىل و آگاهى، و توىي خداىي كه جز تو خداىي نيست، بزرگوار و بزرگوارترى، مهيشگى و 
ر كس، و آخرى پس از هر عدد، و توىي خداىي كه ترى، و توىي خداىي كه جز تو خداىي نيست، اّوىل پيش از ه جاودانه

اش، و توىي خداىي كه جز تو خداىي  جز تو خداىي نيست، نزديك در عني بلندى مقامش، و بلند مقام در عني نزديكى
  .نيست، صاحب زيباىي و بزرگوارى، و كربياىي و محدى

   روز با عظمت عرفه
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روزى است كه حضرت حق بندگانش را به عبادت و طاعت خوانده، و در آثار اسالمى و معارف اهلى آمده كه روز عرفه 
تر و  در اين روز سفره جود و احسانش را براى آنان گسرتده، و براى شيطان رجيم در اين روز خوار و حقريتر و رانده

  .ترين اوقات خواهد بود خشمناك

يدند دست گداىي به سوى مردم دراز كرده، به او العابدين عليه السالم در اين روز سائلى را د روايت شده كه حضرت زين
رود در اين روز فضل اهلى شامل  كه اميد مى كىن و حال اين آيا در چنني موقعيىت از غري خدا سؤال مى! واى بر تو: فرمود

  »1« !حال اطفال در رحم شود و آنان به سعادت برسند؟

______________________________  
  .18431، حديث 21، باب 555/ 13: ؛ وسائل الشيعة2182، حديث 211/ 2: الفقيهمن الحيضره  -)1(

  73: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ره واىف دارد   .براى اين روز اعمال بسيار مهمى در كتب ادعيه آمده كه به جا آوردنش ثواب عظيم و 

العابدين عليه السالم فرزند  سالم و دعاى عرفه حضرت زيناز مجله اعمال اين روز دعاى عرفه حضرت سيدالّشهداء عليه ال
  .با كرامت آن حضرت است

در بررسى دعاى عرفه حضرت سّجاد عليه السالم به اين نتيجه رسيدم كه امام در دعاى عرفه خود عناوين زير را مورد 
  :اند توّجه قرار داده

  توحيد و امسا و صفات حق و محد و سپاس پروردگار - 1

   به حضرت ختمى مرتبت دعاى - 2

   دعاى به امام معصوم - 3

   دعاى به پريوان معصوم - 4

   گناه و گناهكارى  - 5

   درخواست عفو و خبشش از حضرت حق - 6
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   راه توبه و بازگشت - 7

  شيطان و اغواگرى او - 8

   مرگ و دورمناىي از قيامت - 9

   مكارم اخالق و سيّئات نفسى -10

  .كنم لذا به شرحى خمتصر مهراه با ترمجه اكتفا مى. توضيح داده شده استمتام اين عناوين در دعاهاى قبل 

  74: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ابـَْتَدْعَت َغْريِ ِمَثاٍل َو  َو أَْنَت اللَُّه َال ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت الَِّذي أَْنَشْأَت اْألَْشَياَء ِمْن َغْريِ ِسْنٍخ َو َصوَّْرَت َما َصوَّْرَت ِمنْ » 12«[ 
ٍء تـَْيِسرياً َو َدبـَّْرَت َما ُدوَنَك َتْدِبرياً  ٍء تـَْقِديراً َو َيسَّْرَت ُكلَّ َشيْ  أَْنَت الَِّذي َقدَّْرَت ُكلَّ َشيْ » 13«اْلُمْبَتَدَعاِت ِبَال اْحِتَذاٍء 

أَْنَت » 15«َأْمرَِك َوزِيٌر َو َملْ َيُكْن َلَك ُمَشاِهٌد َو َال َنِظٌري أَْنَت الَِّذي َملْ يُِعْنَك َعَلى َخْلِقَك َشرِيٌك َو َملْ يـَُواِزْرَك ِيف » 14«
أَْنَت الَِّذي » 16«َت الَِّذي َأَرْدَت َفَكاَن َحْتماً َما َأَرْدَت َو َقَضْيَت َفَكاَن َعْدًال َما َقَضْيَت َو َحَكْمَت َفَكاَن ِنْصفاً َما َحَكمْ 

ٍء َعَدداً َو  أَْنَت الَِّذي َأْحَصْيَت ُكلَّ َشيْ » 17«ْم ِلُسْلَطاِنَك ُسْلطَاٌن َو َملْ يـُْعِيَك بـُْرَهاٌن َو َال بـََياٌن َال َحيِْويَك َمَكاٌن َو َملْ يـَقُ 
  ]ٍء تـَْقِديراً  ٍء َأَمداً َو َقدَّْرَت ُكلَّ َشيْ  َجَعْلَت ِلُكلِّ َشيْ 

اصل پديد آوردى، و آنچه را صورت و شكل دادى، و توىي خداىي كه جز تو خداىي نيست كه مهه چيز را بدون مايه و 
توىي كه هر چيز را در نيكوترين . اى آفريدى ها را بدون اقتباس از نقشه بدون منونه بردارى از چيزى شكل دادى، و آفريده

دادى، گريى كردى، و هر چيز را، از نظر متام خصوصيات رو به راه فرمودى، و امور ماسواى خود را سامان  وضع، اندازه
  و برايت در. توىي كه در اجياد موجودات شريكى ياريت نداد، و در كارت وزيرى به پشتيبانيت برخناست

  75: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

امور آفرينش شاهد و نظريى نبود، توىي كه اراده كردى، پس هر چه را اراده كردى حتمى و قطعى شد، و قضاوت 
  .ت كردى بر اساس عدالت بود، و حكم كردى، و آنچه را حكم كردى بر پايه انصاف بودفرمودى، و آنچه را قضاو 
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توىي كه . گريد، و سلطنىت در برابر سلطنتت به پا خناست، و برهان و بياىن عاجزت نساخت توىي كه مكاىن تو را فرا منى
  .خوىب اندازه گرفىتهر چيز را به مشار آوردى، و براى هر چيزى مدت قرار دادى، و هر چيز را به 

  76: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

» 19«اُر َمْوِضَع أَيِْنيَِّتَك أَْنَت الَِّذي َقُصَرِت اْألَْوَهاُم َعْن َذاتِيَِّتَك َو َعَجَزِت اْألَفْـَهاُم َعْن َكْيِفيَِّتَك َو َملْ ُتْدرِِك اْألَْبصَ » 18«[ 
أَْنَت الَِّذي َال ِضدَّ َمَعَك فـَيـَُعاِنَدَك » 20« تَِلْد فـََتُكوَن َمْولُوداً أَْنَت الَِّذي َال ُحتَدُّ فـََتُكوَن َحمُْدوداً َو َملْ ُمتَثَّْل فـََتُكوَن َمْوُجوداً َو ملَْ 

أَْنَت الَِّذي ابـَْتَدأَ َو اْختَـرََع َو اْسَتْحَدَث َو ابـَْتدََع َو َأْحَسَن ُصْنَع َما » 21«َو َال ِعْدَل َلَك فـَُيَكاِثَرَك َو َال ِندَّ َلَك فـَيـَُعاِرَضَك 
  ] َصَنعَ 

ها  ات ناتوان است، و ديده ها از درك چگونگى ها از رسيدن به ژرفاى ذاتت كوتاه است، و فهم ه دست انديشهتوىي ك
توىي كه ابتدا و انتهاىي ندارى تا حمدود شوى، و مانند موجودات نيسىت كه پس از عدم موجود . جاى كجاييت را در نيابند

توىي كه برايت مهتاىي نيست تا با تو به ستيز برخيزد، و مهانندى شده باشى، و فرزندى نياوردى، تا زاييده شده باشى، 
لو زند، و نظريى برايت نيست، تا با تو از در خمالفت  لو به  برايت نيست تا در قدرت و سطوت و تواناىي، با تو 

  .داد ساخنت آنچه را ساختتوىي كه آغاز كرد و اخرتاع منود، و پديد آورد و بدون منونه آفريد و حمكم و نيكو قرار . برآيد

   مناجات

 ز حق رسيد ندا، الاله اّال هو
 

 دمل ربود ز جا، الاله اّال هو

  

  77: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  نداى نور فشان روشناىي دل و جان
 

 نداى شرك زدا، الاله اّال هو

 سروش هاتف غيب اين ندا به جان در داد
 

 اّال هو دال تو هم بسرا، الاله
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 چو گوش هوش بدادم منادى حق را
 

 شنيدم از مهه جا، الاله اّال هو

  خدا گواه و ماليك گواه و دانايان
 

 َكفى ِِْم ُشَهدا، الاله اّال هو

  نظر به عامل جان كردم از دريچه دل
 

 نديده ديده سوا، الاله اّال هو

 نوشته ِگرد خط مهوشان به خط غبار
 

 الاله اّال هو به ِكلك صنع خدا،

  هاى خوش چشم مست حمبوبان اشاره
 

 به غمزه كرد ادا، الاله اّال هو

  

  )فيض كاشاىن(

  78: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ُسْبَحاَنَك ِمْن َلِطيٍف َما  »23«! َو َأْسَىن ِيف اْألََماِكِن َمَكاَنَك َو َأْصدََع ِباحلَْقِّ فـُْرَقاَنكَ ! َما َأَجلَّ َشْأَنكَ ! ُسْبَحاَنكَ » 22«[ 
ُذو ! َو َجَواٍد َما َأْوَسَعَك َو َرِفيٍع َما َأْرفـََعكَ ! ُسْبَحاَنَك ِمْن َمِليٍك َما أَْمنَـَعكَ ! َو َحِكيٍم َما َأْعَرَفكَ ! َو َرُؤوٍف َما أَْرأََفكَ ! أَْلَطَفكَ 

ْبَحاَنَك َبَسْطَت بِاْخلَيـْرَاِت َيَدَك َو ُعرَِفِت اهلَِْداَيُة ِمْن ِعْنِدَك َفَمِن اْلَتَمَسَك ِلِديٍن سُ » 24«اْلبَـَهاِء َو اْلَمْجِد َو اْلِكْربِيَاِء َو احلَْْمِد 
ُكلُّ َخَضَع َلَك َمْن َجَرى ِيف ِعْلِمَك َو َخَشَع ِلَعَظَمِتَك َما ُدوَن َعْرِشَك َو انـَْقاَد لِلتَّْسِليِم َلَك  ! ُسْبَحاَنكَ » 25«َأْو ُدنـَْيا َوَجَدَك 

  ] َخْلِقكَ 

ها، جايگاهت، و چه آشكار كننده به حق است  منزّه و پاكى؛ چه بزرگ است شأنت و چه بلند است در ميان جايگاه
  .اى قرآنت، و موازيىن كه براى جدا كردن حق از باطل قرار داده

حكيمى كه چه بسيار است  منزّه و پاك و مهرباىن كه چه بسيار است مهربانيت، و رئوىف كه چه بسيار است رأفتت، و
  .ات شناساىي

ناور است؛ و  منزّه و پاكى؛ پادشاهى كه دست معارضى به مرز پادشاهيت نرسد و خبشنده اى كه سفره خبشندگيت چه 
  .اى، چه بلند مرتبه است رفعتت بلند مرتبه

   منزّه و پاكى، دست. و كربياىي و محدى تو صاحب زيباىي و بزرگوارى
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  79: ، ص12 فه سجاديه، جتفسري و شرح صحي

ها گشودى، و هدايت از نزد تو شناخته شد، پس هر كه تو را براى دين، يا دنيا خبواهد  قدرتت را به عطا كردن خوىب
  .يابدت مى

هايت، در برابر بزرگيت تواضع كردند، و  منزّه و پاكى، هر كس در عرصه علم تو قرار گرفته، برايت فروتىن كرد و مجع آفريده
  .خملوقاتت در پيشگاه تو گردن بند تسليم به گردن انداختندمهه 

  80: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

 اَرى َو َال ُختَادَُع َو َال ُسْبَحاَنَك َال ُحتَسُّ َو َال ُجتَسُّ َو َال ُمتَسُّ َو َال ُتَكاُد َو َال ُمتَاُط َو َال تـَُنازَُع َو َال ُجتَاَرى َو َال متَُ » 26«[ 
ُسْبَحاَنَك َقوُلَك ُحْكٌم َو َقَضاُؤَك َحْتٌم َو » 28«ُسْبَحاَنَك َسِبيُلَك َجَدٌد َو َأْمُرَك َرَشٌد َو أَْنَت َحيٌّ َصَمٌد » 27«ُمتَاَكُر 

َر اْآليَاِت َفاِطَر السََّماَواِت بَاِرَئ ُسْبَحاَنَك بَاهِ » 30«ُسْبَحاَنَك َال رَادَّ ِلَمِشيَِّتَك َو َال ُمَبدَِّل ِلَكِلَماِتَك » 29«ِإرَاَدُتَك َعْزٌم 
  ] النََّسَماتِ 

مورد نرينگ و  . منزّه و پاكى، به حواس ظاهرى درك نشوى و به حواس درون در نياىي، و به اعضا و جوارح ملس نگردى
  .ر نگريىكيد واقع نگردى، از بزرگى و عظمتت كنار زده نشوى، در معرض نزاع و مغلوبيت و جدال و فريب و مكر قرا

  .نيازى منزّه و پاكى، راهت روشن و مهوار، دستورت هدايت است، و تو زنده و آقا و ىب

  .ات جزمى و مسّلم است منزّه و پاكى، گفتارت درست و استوار، و قضايت قطعى، و اراده

  .ندارداى وجود  اى نيست و در مقابل كلماتت، تبديل كننده منزّه و پاكى در برابر مشيتت رّد كننده

  !اى آفريننده موجودات! ها اى به وجود آورنده آمسان! منزّه و پاكى اى صاحب آيات روشن

  81: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

داً يـَُواِزي ُصنـَْعَك َو َلَك احلَْْمُد محَْ » 33«َو َلَك احلَْْمُد َمحْداً َخاِلداً ِبِنْعَمِتَك » 32«َلَك احلَْْمُد َمحْداً َيُدوُم ِبَدَواِمَك » 31«[ 
َو َلَك احلَْْمُد َمحْداً َمَع َمحِْد ُكلِّ َحاِمٍد َو ُشْكراً يـَْقُصُر َعْنُه ُشْكُر ُكلِّ » 35«َو َلَك احلَْْمُد َمحْداً َيزِيُد َعَلى ِرَضاَك » 34«

  ]َشاِكرٍ 
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اسى كه مهراه نعمتت پاينده باشد، تو را سپاس، سپاسى كه جاودانگيش به جاودانگيت ادامه پيدا كند و تو را سپاس؛ سپ
هايت برابرى كند، و تو را سپاس؛ سپاسى كه بر خشنوديت بيفزايد، و تو را  و تو را سپاس؛ سپاسى كه با مشاره آفريده

  .سپاس؛ سپاسى كه با سپاس هر سپاسگزارى توأم باشد، و شكرى كه شكر هر شاكرى از آن كوتاه آيد

  82: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

» 38«َمحْداً ُيْسَتَداُم ِبِه اْألَوَُّل َو ُيْسَتْدَعى ِبِه َدَواُم اْآلِخِر » 37«َمحْداً َال يـَْنَبِغي ِإالَّ َلَك َو َال يـُتَـَقرَُّب ِبِه ِإالَّ ِإلَْيَك » 36«[ 
َمحْداً يـَْعِجُز َعْن ِإْحَصائِِه احلََْفَظُة َو َيزِيُد َعَلى َما َأْحَصْتُه ِيف  » 39«ًة َمحْداً يـََتَضاَعُف َعَلى ُكُروِر اْألَْزِمَنِة َو يـَتَـزَاَيُد َأْضَعافاً ُمتَـرَاِدفَ 

الرَِّفيَع َمحْداً َيْكُمُل َلَدْيَك ثـََوابُُه َو َيْستَـْغِرُق ُكلَّ » 41«َمحْداً يُوازُِن َعْرَشَك اْلَمِجيَد َو يـَُعاِدُل ُكْرِسيََّك » 40«ِكَتاِبَك اْلَكَتَبُة 
  ] زَاٍء َجزَاُؤهُ جَ 

سپاسى كه سزاوار غري تو نباشد، و به وسيله آن جز به تو تقّرب جسته نشود؛ سپاسى كه باعث دوام سپاس اول، و علت 
هاى پى در پى فزوىن  ها چند برابر گردد، و به افزايش درخواست دوام سپاس آخر شود؛ سپاسى كه بر اساس گردش زمان

نويسند، افزون گردد؛  ز مشردنش ناتوان شوند، و بر آنچه كاتبان اعمال در كتاب تو مىيابد؛ سپاسى كه حافظان اعمال ا
سپاسى كه با عرش جميدت برابر، و با كرسى بلندت معادل شود؛ سپاسى كه پاداشش از جانب تو كامل گردد، و مزدش 

  .مهه مزدها را فرا گريد
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َمحْداً َملْ َحيَْمْدَك َخْلٌق ِمثْـَلُه َو َال يـَْعِرُف َأَحٌد ِسَواَك َفْضَلهُ » 43«َظاِهرُُه َوْفٌق ِلَباِطِنِه َو بَاِطُنُه َوْفٌق ِلِصْدِق النـِّيَِّة َمحْداً » 42«[ 
َمحْداً َجيَْمُع َما َخَلْقَت ِمَن احلَْْمِد َو يـَْنَتِظُم » 45« َمحْداً يـَُعاُن َمِن اْجتَـَهَد ِيف تـَْعِديِدِه َو يـَُؤيَُّد َمْن َأْغَرَق نـَْزعاً ِيف تـَْوِفَيِتهِ » 44«

َمحْداً يُوِجُب ِبَكَرِمَك » 47«َمحْداً َال َمحَْد أَقْـَرُب ِإَىل قـَْوِلَك ِمْنهُ َو َال َأْمحََد ِممَّْن َحيَْمُدَك ِبِه » 46«َما أَْنَت َخاِلُقُه ِمْن بـَْعُد 
  ] َمحْداً جيَُِب ِلَكَرِم َوْجِهَك َو يـَُقاِبُل ِعزَّ َجَالِلكَ » 48«ُلُه ِمبَزِيٍد بـَْعَد َمزِيٍد َطْوًال ِمْنَك اْلَمزِيَد ِبُوُفورِِه َو َتصِ 

اى مانند آن را به جا نياورده،  سپاسى كه ظاهرش موافق باطنش، و باطنش موافق صدق نيت باشد؛ سپاسى كه هيچ آفريده
ه هر كس در فراوان آوردنش بكوشد يارى شود، و هر كس در كامل آوردنش و كسى جز تو ارزشش را نشناسد، سپاسى ك

اى دارا باشد، و هر چه را پس از آن به وجود  ايت جدّيت را به كار برد، تأييد گردد، سپاسى كه هر چه سپاس آفريده
گويد،  ن گونه سپاس مىتر، و هيچ كس از آن كسى كه اي آورى، در برگريد؛ سپاسى كه هيچ سپاس به كالمت از آن نزديك
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سپاسگزارتر نباشد، سپاسى كه به سبب كرمت و حمض كثرتش، باعث فزوىن نعمت شود، و از باب احسان، پس از هر 
  .فزوىن آن را به فزوىن ديگر رساىن؛ سپاسى كه شايسته ذات كرميت باشد، و با عّز جاللت برابرى كند
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رِْك َعَلْيِه َأَمتَّ بـَرََكاِتَك َو َربِّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِل ُحمَمٍَّد اْلُمْنَتَجِب اْلُمْصَطَفى اْلُمَكرَِّم اْلُمَقرَِّب أَْفَضَل َصَلَواِتَك َو بَا» 49«[ 
َيًة َال َتُكوُن َصَالٌة أَزَْكى ِمنـَْها َو َصلِّ َعَلْيِه َصَالًة نَاِمَيًة َال َربِّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َصَالًة زَاكِ » 50«تـََرحَّْم َعَلْيِه أَْمَتَع َرَمحَاِتَك 

  ]َتُكوُن َصَالٌة َأْمنَى ِمنـَْها َو َصلِّ َعَلْيِه َصَالًة رَاِضَيًة َال َتُكوُن َصَالٌة فـَْوقـََها

و مقّرب، برترين درودهايت را، و بر او بر حمّمد و آل حمّمد درود فرست؛ آن انسان پسنديده؛ برگزيده؛ گرامى ! پروردگارا
ره بركت نازل كن؛ كامل   .هايت را ترين رمحت ترين بركاتت را، و بر او رمحت آر؛ پر 

پذير، كه درودى فزون پذيرتر از آن نباشد، و بر او درودى فزاينده  بر حمّمد و آلش درود فرست، درودى فزون! پروردگارا
  .ن نباشد، و بر او درود فرست، درودى پسنديده، كه درودى باالتر از آن نباشدتر از آ فرست، كه درودى فزاينده
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َلُه َو َصلِّ  َعَلى ِرَضاكَ  َربِّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َصَالًة تـُْرِضيِه َو َتزِيُد َعَلى رَِضاُه َو َصلِّ َعَلْيِه َصَالًة تـُْرِضيَك و َتزِيدُ » 51«[ 
َرُه َهلَا أَْهًال  َا َو َال تـََرى َغيـْ َربِّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َصَالًة ُجتَاِوُز ِرْضَواَنَك َو يـَتَِّصُل » 52«َعَلْيِه َصَالًة َال تـَْرَضى َلُه ِإالَّ ِ

َفُد َكِلَماُتكَ  َفُد َكَما َال تـَنـْ   ] اتَِّصاُهلَا ِببَـَقاِئَك َو َال يـَنـْ

بر حمّمد و آلش درود فرست؛ درودى كه او را خشنود كند و بر خشنوديش بيفزايد، و بر او درود فرست؛ ! پروردگارا
درودى كه تو را خشنود كند، و بر خشنوديت به خاطر او بيفزايد، و بر او درود فرست؛ درودى كه براى او جز به آن 

  .خشنود نشوى، و غري او كسى را شايسته آن نداىن

بر حممد و آلش درود فرست؛ درودى كه از خشنودى تو فرا رود، و پيوندش به بقاى تو وصل شود، و پايان ! ردگاراپرو 
  .پذيرد نپذيرد، چنانكه كلمات تو پايان منى
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ِئَكِتَك َو أَنِْبَياِئَك َو ُرُسِلَك َو َأْهِل َطاَعِتَك َو َتْشَتِمُل َعَلى َربِّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َصَالًة تـَْنَتِظُم َصَلَواِت َمَال » 53«[ 
» 54« ِمْن َأْصَناِف َخْلِقَك َصَلَواِت ِعَباِدَك ِمْن ِجنَِّك َو ِإْنِسَك َو َأْهِل ِإَجابَِتَك َو َجتَْتِمُع َعَلى َصَالِة ُكلِّ َمْن َذرَْأَت َو بـََرْأتَ 

يُط ِبُكلِّ َصَالٍة َساِلَفٍة َو ُمْسَتْأنـََفٍة َو َصلِّ َعَلْيِه َو َعَلى آِلِه َصَالًة َمْرِضيًَّة َلكَ  َربِّ َصلِّ َعَلْيهِ   َو ِلَمْن ُدوَنَك َو َو آِلِه َصَالًة حتُِ
  ] اْألَيَّاِم زِيَاَدًة ِيف َتَضاِعيَف َال يـَُعدَُّها َغيـُْركَ تـُْنِشُئ َمَع َذِلَك َصَلَواٍت ُتَضاِعُف َمَعَها تِْلَك الصََّلَواِت ِعْنَدَها َو َتزِيُدَها َعَلى ُكُروِر 

بر حمّمد و آلش درود فرست، درودى كه درود فرشتگان و پيامربان و رسوالن، و اهل طاعتت را به رشته نظم ! پروردگارا
هايت به وجود  واع آفريدهدرآورد، و شامل درود بندگانت، از جن و انس و پذيرندگان دعوتت گردد، و درود هر كه را از ان

  .آوردى و پديد كردى، گرد آورد

بر او و آلش درود فرست؛ درودى كه هر درود گذشته و جديد را در برگريد، و بر او و آلش درود فرست؛ ! پروردگارا
را چند  درودى كه نزد تو و غري تو پسنديده باشد، و عالوه بر آن درودهاىي را اجياد كىن كه در كنارش درودهاى گذشته

  .برابر كىن، و با گذشت روزگاران چندان بر آن بيفزاىي، كه كسى جز تو نتواند آن را به مشاره آورد
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ِعْلِمَك َو َحَفَظَة ِديِنَك َو ُخَلَفاَءَك ِيف َربِّ َصلِّ َعَلى َأطَاِيِب َأْهِل بـَْيِتِه الَِّذيَن اْختَـْرتـَُهْم ِألَْمرَِك َو َجَعْلتَـُهْم َخَزَنَة » 55«[ 
َوِسيَلَة ِإَلْيَك َو اْلَمْسَلَك ِإَىل َأْرِضَك َو ُحَجَجَك َعَلى ِعَباِدَك َو َطهَّْرتـَُهْم ِمَن الرِّْجِس َو الدََّنِس َتْطِهرياً ِبِإرَاَدِتَك َو َجَعْلتَـُهُم الْ 

َا ِمْن ِحنَِلَك َو َكرَاَمِتَك َو ُتْكِمُل َهلُُم اْألَْشَياَء ِمْن َعَطايَاَك َو  َربِّ َصلِّ َعَلى ُحمَمَّدٍ » 56«َجنَِّتَك  َو آِلِه َصَالًة ُجتْزُِل َهلُْم ِ
  ] نـََواِفِلَك َو تـَُوفـُِّر َعَلْيِهُم احلَْظَّ ِمْن َعَواِئِدَك َو فـََواِئِدكَ 

ىت كه براى اجراى فرمانت انتخاب كردى، و آنان را خزانه تران از اهل بيت او درود فرست؛ اهل بي بر پاكيزه! پروردگارا
ات،  هايت بر بندگانت قرار دادى، و آنان را به اراده داران دانشت، و حافظان دينت، و جانشينانت در زمينت، و حجت

جانب اى به سوى خود، و راه مستقيمت به  از پليدى و آلودگى به طور كامل پاك كردى، و وجود مباركشان را وسيله
  .شتت قرار دادى

بر حمّمد و آلش درود فرست؛ درودى كه به سبب آن، خبشش و بزرگواريت را در حق آنان بزرگ گرداىن، و عطا ! پروردگارا
ره هاى افزونت را براى آنان كامل گرداىن، و نصيب آنان را از نيكى و خبشش   .هايت سرشار فرماىي ها و 
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َاَيَة ِآلِخرَِها » 57«[  َربِّ َصلِّ َعَلْيِهْم زِنََة » 58«َربِّ َصلِّ َعَلْيِه َو َعَلْيِهْم َصَالًة َال َأَمَد ِيف َأوَِّهلَا َو َال َغايََة ِألََمِدَها َو َال ِ
نَـُهنَّ َصَالًة تـَُقرِّبـُُهْم ِمْنَك زُْلَفى َو َتُكوُن َء َمسَاَواِتَك َو َما فـَْوقـَُهنَّ َو َعَدَد َأَرضِ  َعْرِشَك َو َما ُدونَُه َو ِملْ  يَك َو َما َحتْتَـُهنَّ َو َما بـَيـْ

  ]َلَك َو َهلُْم ِرًضى َو ُمتَِّصَلًة بَِنَظائِرِِهنَّ أََبداً 

ايىت نباشد! پروردگارا   .بر پيامرب و آلش درود فرست؛ درودى كه آغازش را مرزى، و مدتش را پاياىن، و آخرش را 

هاست؛  ها و آنچه فوق آن بر آنان درود فرست؛ هم پايه عرش؛ و آنچه غري عرش است به گنجايش آمسان! پروردگارا
  .درودى كه آنان را به قرب تو رساند، و مايه خشنودى تو و آنان شود، و براى مهيشه به نظاير و امثال آن مّتصل گردد
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َلُه ِحبَْبِلَك َو اللَُّهمَّ ِإنََّك أَيَّْدَت ِديَنَك ِيف ُكلِّ َأَواٍن ِبِإَماٍم أََقْمَتُه َعَلماً ِلِعَباِدَك َو َمَناراً ِيف ِبَالِدَك بـَعْ » 59«[  َد َأْن َوَصْلَت َحبـْ
ْرَت َمْعِصَيتَ  ُه َو َأَمْرَت بِاْمِتَثاِل أََواِمرِِه َو االْنِتَهاِء ِعْنَد نـَْهِيِه َو َأالَّ يـَتَـَقدََّمهُ َجَعْلَتُه الذَّرِيَعَة ِإَىل ِرْضَواِنَك َو افْـتَـَرْضَت َطاَعَتُه َو َحذَّ

ِئِذيَن َو َكْهُف اْلُمْؤِمِنَني َو ُعْرَوُة اْلُمَتمَ  ٌم َو َال يـََتَأخََّر َعْنُه ُمَتَأخٌِّر فـَُهَو ِعْصَمُة الالَّ   ] سِِّكَني َو بـََهاءُ اْلَعاَلِمنيَ ُمتَـَقدِّ

اى براى بندگانت جهت يافنت راه حق و  تو در هر زمان، دينت را به وجود امامى يارى دادى، زماىن كه او را نشانه! خدايا
هايت برپا داشىت، پس از آن كه رشته ارتباطش را به رشته ارتباط خود پيوند دادى، و او را سبب  مشعلى فروزان در سرزمني

طاعتش را واجب و از نافرمانيش بيم دادى، و مردم را به فرمان بردن از دستوراتش  دست ياىب به خشنوديت قرار دادى، و
يش، و پيشى جنسنت بر حضرتش، و پس مناندن از وجود مقدسش دستور دادى آرى، امام انتخاب . و باز ايستادن از 

  .ستشده تو، پناه پناهندگان و ملجأ مؤمنان، و دستگريه چنگ زنندگان، و زيباىي جهانيان ا
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ْلطَاناً َنِصرياً َو افْـَتْح َلُه فـَْتحاً َيِسرياً اللَُّهمَّ َفَأْوزِْع ِلَوِليَِّك ُشْكَر َما أَنـَْعْمَت ِبِه َعَلْيِه َو َأْوزِْعَنا ِمثْـَلُه ِفيِه َو آتِِه ِمْن َلُدْنَك سُ » 60«[ 
ِه ِحبِْفِظَك َو اْنُصْرُه ِمبََالِئَكِتَك َو اْمُدْدُه ِجبُ  َو َأِعْنُه ِبرُْكِنَك اْألََعزِّ  ْنِدَك اْألَْغَلِب َو اْشُدْد َأْزَرُه َو قـَوِّ َعُضَدُه َو رَاِعِه ِبَعْيِنَك َو امحِْ

َو َأْحِي ِبِه َما أََماَتُه الظَّاِلُموَن  - ْيِه َو آِلهِ َصَلَواُتَك اللَُّهمَّ َعلَ  -َو أَِقْم ِبِه ِكَتاَبَك َو ُحُدوَدَك َو َشرَائَِعَك َو ُسَنَن َرُسوِلكَ » 61«
ِه النَّاِكِبَني َعْن ِصرَاِطَك َو اْحمَْق ِبِه ِمْن َمَعاملِِ ِديِنَك َو اْجُل ِبِه َصَداَء اجلَْْوِر َعْن َطرِيَقِتَك َو أَِبْن ِبِه الضَّرَّاَء ِمْن َسِبيِلَك َو َأزِْل بِ 

َو َحتَنـَُّنُه َو  َو أَِلْن َجانَِبُه ِألَْولَِياِئَك َو اْبُسْط َيَدُه َعَلى َأْعَداِئَك َو َهْب َلَنا َرْأفـََتُه َو َرْمحََتُه َو تـََعطَُّفهُ » 62« بـَُغاَة َقْصِدَك ِعَوجاً 
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َصَلَواُتَك اللَُّهمَّ  - ُمْكِنِفَني َو ِإلَْيَك َو ِإَىل َرُسوِلكَ  اْجَعْلَنا َلُه َساِمِعَني ُمِطيِعَني َو ِيف ِرَضاُه َساِعَني َو ِإَىل ُنْصرَِتِه َو اْلُمَدافـََعِة َعْنهُ 
  ] ِبَذِلَك ُمتَـَقرِِّبنيَ  - َعَلْيِه َو آِلهِ 

هاىي كه به ولّيت عنايت كردى، به او اهلام فرما و ما را نيز به سپاسگزارى نعمت وجود وىل  سپاس گزاردن نعمت! خدايا
و، قدرت و سلطنت يارى دهنده عنايت فرما، و دِر فتح و پريوزِى آساىن را به اهلام كن، و از جانب خويش به حضرت ا

   و او را به نريومندترين تكيه گاه خود يارى ده، پشتش. رويش بگشا
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ه حفظت او را محايت كن، را حمكم و بازويش را قوى فرما، و به نظر عنايت و لطفت او را در سايه رعايتت قرار ده، و ب
و به فرشتگانت او را يارى ده، و به نريومندترين سپاهت مددش فرما، و به وسيله او قرآنت و حدودت و شرايعت، و 

اند، به وجود امام  هاى دينت را ستمكاران مريانده آنچه از نشانه. به پادار -كه درودت بر او و آلش  -هاى رسولت را روش
ات برطرف فرما، و منحرفني از راهت را از  او زنگار ستم را از راهت پاك كن، و نامهوارى را از جاّده زنده كن، و به وسيله

ميان بردار، و آنان كه قصد اجياد كجى و اعوجاج در دينت را دارند هالك كن، و دلش را نسبت به دوستانت نرم، و 
وفت و دل سوزيش را به ما ببخش، و ما را نسبت دست قدرتش را عليه دمشنانت گشوده ساز، و مهرباىن و رمحت و عط

به او شنوا و فرمانربدار و در راه به دست آوردن خشنوديش كوشا، و در يارى و دفاع از او مددكار قرار ده، تا به وسيله 
  .اين امور، به تو و به رسولت كه درودت بر او و آلش باد، تقّرب جوييم
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ُم اْلُمْسَتْمِسِكَني ِبُعْرَوُِِم اللَُّهمَّ َو َصلِّ َعَلى أَْولَِياِئِهُم اْلُمْعَرتِِفَني ِمبََقاِمِهُم اْلُمتَِّبِعَني َمنـَْهَجُهُم اْلُمْقَتِفَني آثَاَرهُ » 63«[ 
ْمرِِهُم اْلُمْجَتِهِديَن ِيف َطاَعِتِهُم اْلُمْنَتِظرِيَن أَيَّاَمُهُم اْلَمادِّيَن ِإلَْيِهْم َأْعيـُنَـُهْم اْلُمَتَمسِِّكَني ِبوَِاليَِتِهُم اْلُمْؤَمتَِّني بِِإَماَمِتِهُم اْلُمَسلِِّمَني ِألَ 

َعَلى التـَّْقَوى َو َسلِّْم َعَلْيِهْم َو َعَلى َأْرَواِحِهْم َو اْمجَْع » 64«الصََّلَواِت اْلُمَبارََكاِت الزَّاِكَياِت النَّاِمَياِت اْلَغاِديَاِت الرَّاِئَحاِت 
ُر اْلَغاِفرِيَن وَ  اْجَعْلَنا َمَعُهْم ِيف َداِر السََّالِم ِبَرْمحَِتَك يَا  أَْمَرُهْم َو َأْصِلْح َهلُْم ُشُؤونـَُهْم َو ُتْب َعَلْيِهْم ِإنََّك أَْنَت التـَّوَّاُب الرَِّحيُم َو َخيـْ

  ] َأْرَحَم الرَّاِمحِنيَ 

رو  ّمد درود فرست؛ دوستاىن كه به مقامشان اقرار دارند؛ پريو راهشان هستند؛ دنبالهبر دوستان حمّمد و آل حم! خدايا
باشند، چنگ زننده به دستگريه حمكم و استوارشان هستند؛ به واليتشان متّسك دارند؛ به امامتشان اقتدا  آثارشان مى
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مت و قدرت پريوزى آنانند؛ چشم دوخته به اند، در فرمانربدارى از آنان كوشايند؛ منتظر حكو  كنند؛ به امرشان تسليم مى
درودهاى مبارك، پاكيزه، فزاينده صبحگاهان و شامگاهان بر آنان باد و بر ارواحشان درود فرست، و كارشان را . ايشانند

پذير و  بر اساس تقوا فراهم آور، و شؤون زندگى و احوالشان را اصالح كن و توبه آنان را بپذير؛ مهانا تو بسيار توبه
رتين    مهرباىن، و 
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  !ترين مهربانان آمرزندگاىن، و ما را به رمحتت مهراه آنان در جايگاه امن و امان قرار ده، اى مهربان
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ْمَتُه َو َعظَّْمَتُه، َنَشْرَت ِفيِه َرْمحََتَك َو َمنَـْنَت ِفيِه ِبَعْفِوَك َو َأْجزَْلَت ِفيِه َعِطيََّتَك َو اللَُّهمَّ َهَذا يـَْوُم َعَرَفَة يـَْوٌم َشرَّفْـَتُه َو َكرَّ » 65«[ 
َفَجَعْلَتُه ِممَّْن َهَديـَْتُه  اللَُّهمَّ َو أَنَا َعْبُدَك الَِّذي أَنـَْعْمَت َعَلْيِه قـَْبَل َخْلِقَك َلُه َو بـَْعَد َخْلِقَك ِإيَّاهُ » 66«تـََفضَّْلَت ِبِه َعَلى ِعَباِدَك 

ُمثَّ أََمْرَتُه » 67«اِئَك َو ُمَعاَداِة َأْعَداِئَك ِلِديِنَك َو َوفـَّْقَتُه حلَِقَِّك َو َعَصْمَتُه ِحبَْبِلَك َو َأْدَخْلَتُه ِيف ِحْزِبَك َو أَْرَشْدَتُه ِلُمَواالِة أَْولِيَ 
ْل َدَعاهُ َزِجْر َو نـََهْيَتُه َعْن َمْعِصَيِتَك َفَخاَلَف أَْمَرَك ِإَىل نـَْهِيَك َال ُمَعاَنَدًة َلَك َو َال اْسِتْكَباراً َعَلْيَك بَ فـََلْم يَْأمتَِْر َو َزَجْرَتُه فـََلْم يـَنْـ 

ْرَتُه َو َأَعاَنُه َعَلى َذِلَك َعُدوَُّك َو َعُدوُُّه َفَأْقَدَم َعلَ  ْيِه َعارِفاً ِبَوِعيِدَك رَاِجياً ِلَعْفِوَك َواثِقاً بَِتَجاُوزَِك َو  َهَواُه ِإَىل َما َزيـَّْلَتُه َو ِإَىل َما َحذَّ
  ] َكاَن َأَحقَّ ِعَباِدَك َمَع َما َمنَـْنَت َعَلْيِه َأالَّ يـَْفَعلَ 

اين روز، روز عرفه است؛ روزى كه آن را شرافت و كرامت و عظمت دادى؛ سفره رمحتت را در آن گسرتدى و در ! خدايا
ادى، و عطايت را در آن بزرگ كردى، و به وسيله آن بر بندگانت تفّضل و احسان آن به عفوت ب ر بندگان مّنت 

  .فرمودى

  من بنده تو هستم كه پيش از آفريدنش، و پس از به وجود آمدنش، بر! خدايا
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آيينت هدايت كردى، و براى اداى حّقت توفيقش دادى، و با  او انعام كردى؛ پس او را از مجله كساىن قرار دادى، كه به
ريسمان رمحت و لطفت حفظش كردى، و در حزب خود واردش كردى و به دوسىت دوستانت و به دمشىن دمشنانت 

يش . ها بازش داشىت، وىل باز نايستاد از زشىت. سپس او را دستور دادى، وىل فرمان نربد. ارشادش كردى از معصيتت 
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يت شتافت، نه از باب دمشىن با تو و گردنكشى در برابر تو؛ بلكه هواى فرمو  دى، وىل امرت را خمالفت كرد و به جانب 
نفسش او را به چيزى دعوت كرد كه تواش از آن دور كردى و بر حذر داشىت، و دمشنت و دمشنش او را در اين زمينه  

ديدت بر گناه اقدام ك ند، در حاىل كه به عفوت اميدوار، و به گذشتت اطمينان كمك داد، تا در عني معرفت به 
در صورتى كه او با اين مهه حمّبىت كه در حقش مبذول داشىت، و اين مهه نعمىت كه به او خبشيدى، سزاوارترين . داشت

  .بندگانت بود كه مرتكب معصيت نشود، و قدم در عرصه گناه نگذارد

  96: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ُتُه َو َجِليٍل ِمَن اخلََْطايَا َو َها أَنَا َذا بـَْنيَ َيَدْيَك َصاِغراً َذلِيًال َخاِضعاً َخاِشعاً َخائِفاً ُمْعَرتِفاً ِبَعِظيٍم ِمَن الذُّنُوِب َحتَمَّلْ » 68« [
فـَُعْد َعَليَّ ِمبَا تـَُعوُد ِبِه » 69«ِمْنَك جمٌُِري َو َال َميْنَـُعِين ِمْنَك َماِنٌع اْجتَـَرْمُتُه ُمْسَتِجرياً ِبَصْفِحَك َالِئذاً ِبَرْمحَِتَك ُموِقناً أَنَُّه َال جيُِريُِين 

ْن َمتُنَّ  اْمُنْن َعَليَّ ِمبَا َال يـَتَـَعاَظُمَك أَ َعَلى َمِن اقْـتَـَرَف ِمْن تـََغمُِّدَك َو ُجْد َعَليَّ ِمبَا َجتُوُد ِبِه َعَلى َمْن أَْلَقى ِبَيِدِه ِإلَْيَك ِمْن َعْفِوَك وَ 
  ] ِبِه َعَلى َمْن أَمََّلَك ِمْن ُغْفرَاِنكَ 

ام،  اينك منم كه در برابرت قرار دارم، خوار، ذليل، فروتن، متواضع، ترسان، و معرتف به گناهان بزرگى كه بر دوش برداشته
يقني دارم كه امان . ام، در حاىل كه به چشم پوشيت پناهنده، و به رمحتت متمّسكم و خطاهاى سنگيىن كه مرتكب شده

دارد؛ بنابراين اى كه به خاطر بدكردارمي از من  اى مرا از كيفرت باز منى دهد، و باز دارنده اى مرا از عذابت امان منى دهنده
گردى، و از عفوت به  اى، به من بازگرد؛ مهان گونه كه با پوششت نسبت به كسى كه مرتكب گناه شده باز مى روگردانده

خبشى، و با آمرزشت بر من مّنت گذار؛ مهان گونه كه  گونه كه از عفوت به تسليم شده به حضرتت مىمن ببخش؛ مهان  
  .آيد اين كار در نظرت بزرگ منى. گذارى از آمرزشت بر كسى كه نسبت به تو اميدوار است مّنت مى
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َقِلُب ِبِه اْلُمتـََعبُِّدوَن َلَك ِمْن  َو اْجَعْل ِيل ِيف َهَذا اْليَـْومِ » 70«[  َنِصيباً أَنَاُل ِبِه َحظّاً ِمْن ِرْضَواِنَك َو َال تـَُردَِّين ِصْفراً ِممَّا يـَنـْ
ْمُت تـَْوِحيَدَك َو نـَْفَي اْألَْضَدادِ » 71«ِعَباِدَك  ُموُه ِمَن الصَّاِحلَاِت فـََقْد َقدَّ ْم َما َقدَّ َو اْألَْنَداِد َو اْألَْشَباِه َعْنَك  َو ِإينِّ َو ِإْن َملْ أَُقدِّ

ُمثَّ أَتْـبَـْعُت َذِلَك » 72« ِإالَّ بالتـََّقرُِّب ِبِه َو أَتـَْيُتَك ِمَن اْألَبـَْواِب الَِّيت أََمْرَت َأْن تـُْؤَتى ِمنـَْها َو تـََقرَّْبُت ِإلَْيَك ِمبَا َال يـَْقُرُب َأَحٌد ِمْنكَ 
نَاَبِة ِإلَْيَك َو التَّذَ  خيَِيُب َعَلْيِه لُِّل َو االْسِتَكاَنِة َلَك َو ُحْسِن الظَّنِّ ِبَك َو الثـَِّقِة ِمبَا ِعْنَدَك َو َشَفْعُتُه ِبَرَجاِئَك الَِّذي َقلَّ َما ِباْإلِ

ِليِل اْلَباِئِس اْلَفِقِري اْخلَاِئِف اْلُمْسَتِجِري َو مَ » 73«رَاِجيَك  َع َذِلَك ِخيَفًة َو َتَضرُّعاً َو تـََعوُّذاً َو تـََلوُّذاً َو َسأَْلُتَك َمْسأََلَة احلَِْقِري الذَّ
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ِيَن َو َال ُمتَـَعاِلياً ِبَدالَِّة اْلُمِطيِعَني َو َال ُمْسَتِطيًال ِبَشَفاَعِة ا َو أَنَا بـَْعُد أََقلُّ اْألَقـَلَِّني َو » 74«لشَّاِفِعَني َال ُمْسَتِطيًال بَِتَكربُِّ اْلُمَتَكربِّ
  ]َذلَِّني َو ِمْثُل الذَّرَِّة َأْو ُدونـََهاَأَذلُّ اْألَ 

ره اى از خشنوديت دست يامب، و مرا از آنچه كوشش كنندگان در  و در اين روز نصيىب برامي قرار ده، كه به سبب آن به 
ه اى ك من گرچه اعمال شايسته. ى دست باز مگردان -كه پاداش و ثواب عظيم توست  -گردند، عبادتت به آن باز مى

  آنان پيش فرستادند، پيش نفرستادم، وىل توحيدت و نفى مهانند و
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ا وارد بر تو شوند، وارد شدم و  مهتاها و شبيه ها را از وجود مباركت پيش فرستادم، و از مهان درهاىي كه فرمان دادى از آ
سپس با توبه و زارى به پيشگاهت و . تقّرب به آن، به مقام قرب تو نرسداى به تو تقّرب جستم كه كسى جز با  با وسيله

اظهار ذّلت و مسكنت برايت، و حسن ظّن به حضرتت، و اعتماد به آنچه كه نزد توست، تقّرب جوىي را دنبال كردم، و 
كردم؛ درخواست شخص   شود، ضميمه آن كردم و از تو درخواست اميد به تو را كه كمرت اميدوارى با داشنت آن نوميد مى

ى دست، ترسان و پناه خواه با اين حال، درخواستم از روى بيم و زارى و پناه خواهى و . كوچك، خوار، نيازمند، 
ملجأطلىب بود؛ نه از روى گردن كشى به مانند كرب متكّربان، و نه از روى خاطر مجعى؛ به مانند خاطر مجعى مطيعان، و 

و من گذشته از اين، كمرتين كمرتان . ند بلند پروازى كسى كه به شفاعت شفيعان مطمئن استنه از روى بلند پروازى؛ مان
  .تر از آمن و خوارترين خواران و مهانند ذرّه يا كوچك
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َرِفَني َو يَا َمْن ميَُ [ ءُ  أَنَا اْلُمِسي» 75«نُّ بِِإَقاَلِة اْلَعاِثرِيَن َو يـَتَـَفضَُّل بِِإْنَظاِر اْخلَاِطِئَني فـََيا َمْن َملْ يـَُعاِجِل اْلُمِسيِئَني َو َال يـَْنَدُه اْلُمتـْ
 أَنَا الَِّذي اْسَتْخَفى ِمنْ » 78«أَنَا الَِّذي َعَصاَك ُمتَـَعمِّداً » 77«أَنَا الَِّذي أَْقَدَم َعَلْيَك ُجمَْرتِئاً » 76«اْلُمْعَرتُِف اْخلَاِطُئ اْلَعاثُِر 

أَنَا » 81«أَنَا الَِّذي َملْ يـَْرَهْب َسْطَوَتَك َو َملْ َخيَْف بَْأَسَك » 80«أَنَا الَِّذي َهاَب ِعَباَدَك َو أَِمَنَك » 79«ِعَباِدَك َو بَاَرَزَك 
ِحبَقِّ َمِن انـَْتَجْبَت ِمْن » 85«الطَِّويُل اْلَعَناِء  أَنَا» 84«أَنَا الَقِليُل اْحلََياِء » 83«أَنَا اْلُمْرتـََهُن ِبَبِليَِّتِه » 82«اجلَْاِين َعَلى نـَْفِسِه 

ْن َوَصْلَت َطاَعَتهُ ِبَطاَعِتَك َو َمْن َخْلِقَك َو ِمبَِن اْصَطَفْيَتُه لِنَـْفِسَك ِحبَقِّ َمِن اْختَـْرَت ِمْن بَرِيَِّتَك َو َمِن اْجَتبَـْيَت ِلَشْأِنَك ِحبَقِّ مَ 
ا ِمبَا تـَتَـَغمَُّد ِبِه ِتَك ِحبَقِّ َمْن قـََرْنَت ُمَواالَتُه ِمبَُواالِتَك َو َمْن ُنْطَت ُمَعاَداَتُه ِمبَُعاَداِتَك تـََغمَّْدِين ِيف يـَْوِمي َهذَ َجَعْلَت َمْعِصَيَتُه َكَمْعِصيَ 

  ] ِبِه َأْهَل طَاَعِتَك َو الزُّْلَفى َلَدْيَك َو اْلَمَكانَِة ِمْنكَ َو تـََولَِّين ِمبَا تـَتَـَوىلَّ » 86«َمْن َجَأَر ِإلَْيَك ُمتَـَنصًِّال َو َعاَذ ِباْسِتْغَفارَِك َتائِباً 
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اى كه به گذشت از ! اى كه در كيفر بدكاران شتاب نكردى و نعمت ناز پروردگاِن غرق در عيش و نوش را منع ننمودى
  ى، و لغزش بر لغزش داران مّنت مى
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منم كه از روى جرأِت بر . دار منم بدكار، منحرف به گناه، خطاكار، لغزش! ورزى دن به خطاكاران، تفّضل مىبه مهلت دا
منم كه خود را به وقت گناه از بندگانت خمفى كردم؛ وىل . منم كه از روى عمد تو را معصيت كردم. تو اقدام به گناه كردم

منم كه از عذابت . نت ترسيدم؛ وىل خود را از تو امين و آسوده ديدممنم كه از بندگا. آشكارا به خمالفت با تو برخاستم
  .منم كه در گرو بالهاى خود هستم. منم كه بر خود جنايت كردم. راسيدم و از عقاب و خشمت نرتسيدم

هايت اختيار كردى، و به   به حق آن كه او را از ميان آفريده. منم كه حيامي اندك است، و گرفتارى و رجنم طوالىن است
كسى كه براى خود برگزيدى، به حق كسى كه از ميان خملوقاتت انتخاب كردى، و براى شأن خود پسنديدى، به حق  

ا هم چون نافرماىن خود قرار دادى، به حق كسى كه كسى كه طاعتش را به طاعت خود وصل كردى و نافرمانيش ر 
مرا امروز به جامه عفو و رمحتت بپوشان؛ . دوستيش را به دوستيت مقرون ساخىت و دمشنيش را به دمشنيت ارتباط دادى

چون پوشاندن بر كسى كه به پيشگاهت زارى و ناله كرد، و از گناهش بيزارى جست، و در حال توبه و درخواست 
ه تو پناه آورد، و مرا مهان گونه كه اهل طاعتت و اهل قرب در درگاهت و منزلت و مقام در پيشگاهت را آمرزشت ب

  .كىن، سرپرسىت كن سرپرسىت مى
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َو َال تـَُؤاِخْذِين » 88«اِتَك َو َأْجَهَدَها ِيف َمْرَضاِتَك َو تـََوحَّْدِين ِمبَا تـَتَـَوحَُّد ِبِه َمْن َوَىف ِبَعْهِدَك َو أَتْـَعَب نـَْفَسهُ ِيف ذَ » 87«[ 
َو َال َتْسَتْدرِْجِين ِبِإْمَالِئَك ِيل اْسِتْدرَاَج َمْن َمنَـَعِين » 89«ِبتَـْفرِيِطي ِيف َجْنِبَك َو تـََعدِّي َطْورِي ِيف ُحُدوِدَك َو ُجمَاَوَزِة َأْحَكاِمَك 

  ] َو نـَبـِّْهِين ِمْن َرْقَدِة اْلَغاِفِلَني َو ِسَنِة اْلُمْسرِِفَني َو نـَْعَسِة اْلَمْخُذوِلنيَ » 90«ْكَك ِيف ُحُلوِل نِْعَمِتِه ِيب َخيـَْر َما ِعْنَدُه َو َملْ َيْشَر 

گرداىن كسى را كه به پيمانت وفا كرده و خود را براى تو به زمحت انداخته و  و مرا خمصوص گردان، به آنچه خمصوص مى
ن خشنوديت خود را خسته كرده، و مرا به خاطر كوتاهى در حّقت، و جتاوز از اندازه و قدرم نسبت به در به دست آورد

. حدودت، و پا فرا گذاشنت از عرصه گاه احكامت مؤاخذه مكن، و مرا به مهلت دادنت به بالى استدراج مبتال مكن
به گناهش ادامه دهد، و در عذابش شتاب  استدراج عبارت است از واگذاشنت عبد به خودش تا قدم به قدم و كم كم«
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مانند استدراج كسى كه خري و نيكى نزدش را از من بازداشته، و » .نشود تا خداوند ناگهان و غافل گريانه او را فراگريد
  .براى تو در رسيدن نعمتش به من حساىب باز نكرده

  .د واگذاشتگان بيدار كنخربان، و خواب آلودگى اسراف كنندگان، و چرِت به خو  مرا از خواب ىب
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َقْذَت ِبِه الْ » 91«[  َو َأِعْذِين » 92«ُمتَـَهاِوِنَني َو ُخْذ ِبَقْلِيب ِإَىل َما اْستَـْعَمْلَت ِبِه اْلَقانِِتَني َو اْستَـْعَبْدَت ِبِه اْلُمتَـَعبِِّديَن َو اْستَـنـْ
َو َسهِّْل ِيل َمْسَلَك اْخلَيـْرَاِت ِإلَْيَك َو » 93«َحيُوُل بـَْيِين َو بـَْنيَ َحظِّي ِمْنَك َو َيُصدُِّين َعمَّا أَُحاِوُل َلَدْيَك  ِممَّا يـَُباِعُدِين َعْنَك وَ 

  ] اْلُمَسابـََقَة ِإلَيـَْها ِمْن َحْيُث أََمْرَت َو اْلُمَشاحََّة ِفيَها َعَلى َما أََرْدتَ 

اى، و مساحمه كاران را  اى، و عبادت كنندگان را بر آن داشته ت كنندگان را به آن گماشتهو دمل را در مسريى بر، كه اطاع
ره اى، و مرا از آنچه موجب دورى از تو مى به آن جنات داده گردد، و از آنچه نزد تو  ام حايل مى شود، و ميان من و 

ا را به صورتى كه دستور دادى، و رقابت دارد، پناه ده، و پوييدن راه خريات به سويت و پيشى   جومي باز مى مى گرفنت به آ
ا را به حنوى كه خواسىت برامي مهوار كن   .در آ
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ِمَن اْلُمتَـَعرِِّضَني ِلَمْقِتَك  َو َال تـُْهِلْكِين َمَع َمْن تـُْهِلكُ » 95«َو َال َمتَْحْقِين ِفيَمن َمتَْحُق ِمَن اْلُمْسَتِخفَِّني ِمبَا َأْوَعْدَت » 94«[ 
َنِة َو َخلِّْصِين ِمْن َهلََواِت اْلبَـْلَوى َو » 97«َو َال تـَُتبـِّْرِين ِفيَمْن تـَُتبـُِّر ِمَن اْلُمْنَحرِِفَني َعْن ُسُبِلَك » 96« َو َجنِِّين ِمْن َغَمرَاِت اْلِفتـْ

ْمَالِء    ]  َو بـَْنيَ َعُدوٍّ ُيِضلُِّين َو َهوًى يُوِبُقِين َو َمنـَْقَصٍة تـَْرَهُقِين َو ُحْل بـَْيِين » 98«َأِجْرِين ِمْن َأْخِذ اْإلِ

ديدت را سبك مى و مهراه كساىن كه . كىن نابود مكن مشارند، و به اين خاطر نابودشان مى و مرا در زمره كساىن كه 
هايت منحرف  ساىن كه از راهكىن، هالك مكن، و در مجع ك شوند، و به اين عّلت هالكشان مى متعّرض خشمت مى

هاى بال  هاى فتنه جنات ده، و از گلوگاه كوىب، درهم مكوب، و مرا از گرداب شوند، و به اين جهت درمهشان مى مى
كند، و هواى نفسى كه نابودم  خالص كن، و از غافلگري شدن در عرصه مهلت پناه ده، و بني من و دمشىن كه گمراهم مى

  .دهد، فاصله انداز تنگنامي قرار مى منايد، و نقصى كه در مى

  104: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج



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

 

َو َال تـُْؤِيْسِين ِمَن اْألََمِل ِفيَك فـَيَـْغِلَب َعَليَّ اْلُقُنوُط » 100«َو َال تـُْعِرْض َعينِّ ِإْعرَاَض َمْن َال تـَْرَضى َعْنُه بـَْعَد َغَضِبَك » 99«[ 
ُلِنيِه ِمْن َفْضِل َحمَبَِّتَك َو » 101«ِمْن َرْمحَِتَك  َو َال تـُْرِسْلِين ِمْن َيِدَك » 102«َال َمتِْنْحِين ِمبَا َال طَاَقَة ِيل ِبِه فـََتبـَْهَظِين ِممَّا ُحتَمِّ

َر ِفيِه َو َال َحاَجَة ِبَك ِإلَْيِه َو َال ِإنَاَبَة َلُه  ْن َسَقَط ِمْن َعْنيِ رَِعايَِتَك َو َمِن اْشَتَمَل َو َال تـَْرِم ِيب َرْمَي مَ » 103«ِإْرَساَل َمْن َال َخيـْ
  ] َمْغُرورِيَن َو َوْرَطِة اْهلَاِلِكنيَ َعَلْيِه اخلِْْزُي ِمْن ِعْنِدَك َبْل ُخْذ ِبَيِدي ِمْن َسْقَطِة اْلُمتَـَردِّيَن َو َوْهَلِة اْلُمتَـَعسِِّفَني َو زَلَِّة الْ 

شوى، و از اميد به حضرتت  ز كسى كه پس از خشمت از او خشنود منىاز من روى مگردان، هم چون روى گرداندن ا
نااميدم مكن، تا يأس از رمحتت بر من چريه شود، و بريون از حتمل و طاقتم نعمت به من عطا مكن، كه از فزوىن حمبىت كه 

كسى كه خريى در گذارى، گرانبارم كىن، و مرا از دست لطف و رمحتت رها مكن؛ هم چون رها كردن   بر دوش جامن مى
او نيست، و نيازى به او ندارى، و راه بازگشىت برايش وجود ندارد، و مرا مانند كسى كه از نظر التفاتت افتاده، و هم 
چون كسى كه رسواىي از سوى تو متام وجودش را فرا گرفته دور مينداز، بلكه مرا از سقوط در افتادگان و هول و هراس  

  .ان، و پرتگاه تباه شدگان حفظ فرماگمراهان، و لغزش فريب خوردگ
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َعَلْيِه َو َرِضيَت َعْنهُ َو َعاِفِين ِممَّا ابـْتَـَلْيَت ِبِه َطبـََقاِت َعِبيِدَك َو ِإَماِئَك َو بـَلِّْغِين َمَباِلَغ َمْن ُعِنيَت ِبِه َو أَنـَْعْمَت » 104«[ 
يداً وَ  ْقَالِع َعمَّا ُحيِْبُط احلََْسَناِت َو َيْذَهُب بِاْلبـَرََكاِت » 105«تـََوفـَّْيَتُه َسِعيداً  َفَأَعْشَتُه محَِ َو َأْشِعْر » 106«َو َطوِّْقِين َطْوَق اْإلِ

  ] ُكُه ِإالَّ ِبَك َعمَّا َال يـُْرِضيَك َعينِّ َغيـْرُهُ َو َال َتْشَغْلِين ِمبَا َال أُْدِر » 107«قـَْلِيبَ االْزِدَجاَر َعْن قـََباِئِح السَّيَِّئاِت َو فـََواِضِح احلَْْوبَاِت 

عافيتم ده و به مقامات و درجات كسى برسان، كه به او عنايت . اى و از آنچه اصناف مردان و زنان را به آن دچار كرده
ادمتند از داشىت، و نعمتش خبشيدى، و از وى خشنود شدى، و برايش زندگى ستوده و خوىب تدارك ديدى، و او را سع

برد، به گردمن انداز، و پرده باز  كند، و بركات را از بني مى ها را تباه مى دنيا بردى، و گردن بند قطع شدن از آنچه خوىب
گريى امور  هاى گناهان را بر قلبم بپوشان، و مرا به كارى هم چون طلب رزق و روزى، و پى ها، و رسواىي ايستادن از زشىت

رسم، چنان سرگرم و مشغول مكن تا از عبادت و طاعىت كه غري آن، تو را  جز با كمك تو به آن منىدنيا و مانند آن، كه 
  .كند باز مامن از من خشنود منى
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ِتَغاِء اْلَوِسيَلِة ِإلَْيَك َو ُتْذِهُل َعِن التـََّقرُِّب ِمْنَك َو اْنزِْع ِمْن قـَْلِيب ُحبَّ ُدنـَْيا َدنِيٍَّة تـَنـَْهى َعمَّا ِعْنَدَك َو َتُصدُّ َعِن ابْ » 108«[ 
َو َهْب ِيل ِعْصَمًة تُْدنِيِين ِمْن َخْشَيِتَك َو تـَْقَطُعِين َعْن رُُكوِب » 110«َو َزيِّْن ِيلَ التـََّفرَُّد ِمبَُناَجاِتَك بِاللَّْيِل َو النـََّهاِر » 109«
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َو َهْب ِيلَ التَّْطِهَري ِمْن َدَنِس اْلِعْصَياِن َو َأْذِهْب َعينِّ َدَرَن اخلَْطَايَا َو َسْربِْلِين » 111«َأْسِر اْلَعَظاِئِم َحمَارِِمَك َو تـَُفكَِّين ِمْن 
  ] ِبِسْربَاِل َعاِفَيِتكَ 

ه دارد، و از طلب وسيله براى رسيدن ب چه نزد توست باز مى و از سويداى قلبم، عشق دنياى پست را كه مرا از آن
كند ريشه كن فرما، و تنها شدن براى راز و نياز  خرب مى شود، و از به دست آوردن مقام قرب به تو ىب پيشگاهت مانع مى

با خودت را، شب و روز را در نظرم بياراى، و به من مقام عصمت و خود نگاه دارى و پرهيزى كه وجودم را به خشيتت 
كند، عنايت فرما، و پاك شدن  سازد، و از اسارت گناهان كبريه آزادم مى ىكند، و از ارتكاب حمّرمات جدامي م نزديك مى

  .از آلودگى گناه را به من ببخش، و چرك خطاها را از وجودم بزداى، و مرا به جامه عافيتت بپوشان
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َو أَيِّْدِين ِبتَـْوِفيِقَك َو َتْسِديِدَك َو » 112«ْعَماِئَك َو َظاِهْر َلَديَّ َفْضَلَك َو َطْوَلَك َو َردِِّين رَِداَء ُمَعاَفاِتَك َو َجلِّْلِين َسَواِبَغ نَـ [
  ] ُدوَن َحْوِلَك َو قـُوَِّتكَ  َأِعينِّ َعَلى َصاِلِح النـِّيَِّة َو َمْرِضيِّ اْلَقْوِل َو ُمْسَتْحَسِن اْلَعَمِل َو َال َتِكْلِين ِإَىل َحْوِيل َو قـُوَِّيت 

هاى كامل و فراگريت فراگري، و احسان و نعمتت را پى در پى به من برسان، و  و رداى عفوت را در برم كن، و به نعمت
به توفيق و راهنماييت يارمي فرما، و بر نّيت شايسته و گفتار پسنديده و عمل نيك نصرمت ده، و مرا بدون قدرت و تواناييت 

  .به قدرت و تواناىي وامگذار

  108: ، ص12 شرح صحيفه سجاديه، ج تفسري و

َعُثِين لِِلَقاِئَك َو َال تـَْفَضْحِين بـَْنيَ َيَدْي أَْوِلَياِئَك َو َال تـُْنِسِين ِذْكَرَك َو َال » 113«[   ُتْذِهْب َعينِّ ُشْكَرَك َبْل َو َال ُختِْزِين يـَْوَم تـَبـْ
َو » 114«اِهِلَني ِآلَالِئَك َو َأْوزِْعِين َأْن أُْثِينَ ِمبَا أَْولَْيَتِنيِه َو َأْعَرتَِف ِمبَا َأْسَديـَْتُه ِإَيلَّ أَْلزِْمِنيِه ِيف َأْحَواِل السَّْهِو ِعْنَد َغَفَالِت اجلَْ 

  ] اْجَعْل َرْغَبِيت ِإَلْيَك فـَْوَق َرْغَبِة الرَّاِغِبَني َو َمحِْدي ِإيَّاَك فـَْوَق َمحِْد احلَْاِمِدينَ 

برانگيزى خوار مكن، و پيش روى دوستانت رسوا مساز، و يادت را از خاطرم به دست و روزى كه مرا براى ديدارت 
هاى نادانان  فراموشى مسپار، و نريوى اداى شكرت را از من سلب مكن؛ بلكه در حاالت فراموشى، هنگام فراموشى

اى  ش بر آنچه عطامي كردههايت، مرا مالزم شكر و سپاسگزاريت قرار ده، و به من اهلام كن كه به ستاي نسبت به نعمت
رغبتم را به سويت باالتر از رغبت راغبان، و سپاسم را . اى اعرتاف كنم برخيزم، و نسبت به احساىن كه به من فرموده

  .نسبت به حضرتت، برتر از سپاس سپاسگزاران قرار ده
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 َلَك ِيت ِإلَْيَك َو َال تـُْهِلْكِين ِمبَا َأْسَديـُْتُه ِإلَْيَك َو َال َجتْبَـْهِين ِمبَا َجبَـْهَت ِبِه اْلُمَعاِنِديَن َلَك فَِإينِّ َو َال َختُْذْلِين ِعْنَد َفاقَ » 115«[ 
  ]َأْهُل اْلَمْغِفَرةِ  ُمَسلٌِّم َأْعَلُم َأنَّ احلُْجََّة َلَك َو أَنََّك َأْوَىل بِاْلَفْضِل َو َأْعَوُد ِباْإلِْحَساِن َو َأْهُل التـَّْقَوى وَ 

ام هالكم مكن، و آن گونه كه با دمشنانت  و مرا هنگام نياز به سويت وامگذار، و به خاطر گناهاىن كه به پيشگاهت رخيته
تو . دامن كه تو را بر من از هر جهت حّجت است مى. برخورد بد كردى، با من مكن؛ چرا كه من تسليم و سر سپرده توام

  .ترى، و اهل تقوا و آمرزشى ش سزاوارترى، و به احسان خو كردهاز مهه كس به خبش
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تـَْنَتِظُم ِمبَا َفَأْحِيِين َحَياًة طَيَِّبًة » 116«َو أَنََّك بَِأْن تـَْعُفَو َأْوَىل ِمْنَك ِبَأْن تـَُعاِقَب َو أَنََّك بَِأْن َتْستـَُر أَقْـَرُب ِمْنَك ِإَىل َأْن َتْشَهَر [
ُلُغ َما ُأِحبُّ ِمْن َحْيُث َال آِيت َما َتْكَرُه َو َال َأْرَتِكُب َما نـََهْيَت َعْنُه َو أَِمْتِين ِميَتَة    ] َمْن َيْسَعى نُورُُه بـَْنيَ َيَدْيِه َو َعْن َميِيِنهِ أُرِيُد َو تـَبـْ

بر اين اساس مرا زنده دار؛ به زندگى . ترى پرده درى نزديك تر از عذاب كردىن، و به پرده پوشى، از و به عفو كردن شايسته
خواهم بپيوندد، و به آنچه دوست دارم برساند؛ آن گونه كه هيچ عملى كه  اى كه بر آنچه از خري دنيا و آخرت مى پاكيزه

ى كرده آن را ناپسند مى دن كسى كه نورش از پيش اى مرتكب نشوم، و مرا مبريان مانند مريان دارى، اجنام ندهم و آنچه را 
  .كند رويش، و از جانب راستش حركت مى
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َغِينٌّ َعينِّ ْغِنِين َعمَّْن ُهَو َو َذلِّْلِين بـَْنيَ َيَدْيَك َو َأِعزَِّين ِعْنَد َخْلِقَك َو َضْعِين ِإَذا َخَلوُت ِبَك َو اْرفـَْعِين بـَْنيَ ِعَباِدَك َو أَ » 117«[ 
ْعَت َو َأِعْذِين ِمْن َمشَاَتِة اْألَْعَداِء َو ِمْن ُحُلوِل اْلَبَالِء َو ِمَن الذُّلِّ َو اْلَعَناِء تـََغمَّْدِين ِفيَما اطَّلَ » 118«َو زِْدِين ِإلَْيَك َفاَقًة َو فـَْقراً 

  ] َلْو َال ِحْلُمُه َو اْآلِخُذ َعَلى اجلَْرِيَرِة َلْو َال أَنَاتُهُ َعَلْيِه ِمينِّ ِمبَا يـَتَـَغمَُّد ِبِه اْلَقاِدُر َعَلى اْلَبْطِش 

كنم، حقري و پستم كن؛ وىل در ميان  هنگامى كه با تو خلوت مى. و مرا پيش رويت ذليل و نزد بندگانت عزيز فرما
  .ام فرما بندگانت بلند مرتبه

ي نياز است ىب از آن كه از من ىب دستيم در پيشگاه خود بيفزا، و از سرزنش دمشنان، و نزول بال نيازم كن، و بر ندارى و 
  .و خوارى و رنج پناهم ده
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پوشاند؛ تواناىي كه اگر بردباريش نبود،  اهاىن را كه از من خرب دارى، بر من بپوشان؛ آن گونه كه تواناى بر انتقام مىگن
  .گرفت، و مؤاخذه كننده بر گناه بود، اگر مدارايش نبود انتقام مى

  112: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ُدنـَْياَك َفَال تُِقْمِين ِمثْـَلُه ِيف  َو ِإَذا َأَرْدَت ِبَقْوٍم ِفتـَْنًة َأْو ُسوءاً فـََنجِِّين ِمنـَْها ِلَواذاً ِبَك َو ِإْذ َملْ ُتِقْمِين َمَقاَم َفِضيَحٍة ِيف » 119«[ 
 ِنَك بَِأَواِخرَِها َو َقِدَمي فـََوائِِدَك ِحبََواِدِثَها َو َال َمتُْدْد ِيل َمّداً يـَْقُسو َمَعُه قـَْلِيب َو َال تـَْقَرْعِين َو اْشَفْع ِيل َأَواِئَل ِمنَ » 120«آِخَرِتَك 

َو َال تـَُرْعِين َرْوَعًة » 121«اِين َمكَ َقارَِعًة َيْذَهُب َهلَا بـََهاِئي َو َال َتُسْمِين َخِسيَسًة َيْصُغُر َهلَا َقْدِري َو َال َنِقيَصًة ُجيَْهُل ِمْن َأْجِلَها 
َا َو َال ِخيَفًة أُوِجُس ُدونـََها اْجَعْل َهْيَبِيت ِيف َوِعيِدَك َو َحَذرِي ِمْن ِإْعَذارَِك َو ِإْنَذارَِك َو    ] َرْهَبِيت ِعْند ِتَالَوِة آيَاِتكَ أُبِْلُس ِ

ام، از آن فتنه و بدى جنات ده، و چون  ن كه به تو پناه آوردهو زماىن كه در حق قومى، فتنه يا بدى خبواهى، مرا از باب اي
  .مرا در دنيايت، در موقف رسواىي به پا نداشىت، به مهان صورت در جهان آخرت در چنان موقفى به پا مدار

  .هاى آن توأم ساز ات را با تازه هايت را به اواخر آن، و سودهاى ديرينه براى من اوايل نعمت

اى مكن كه حمض آن آبرومي از بني برود، و بر  ه كه در كنار آن سنگدل شوم، و مرا دچار بالى كوبندهآن قدر مهلتم مد
من داغ پسىت و حقارت مزن كه به خاطر آن ارزشم ناچيز شود، و نقصى در من قرار مده، كه به سبب آن قدر و منزلتم 

   ن گونهجمهول ماند، و آن چنامن مرتسان كه به وسيله آن نااميد شوم، و آ

  113: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .بيمم مده كه در برابرش هراسناك گردم

ديدت و پرهيزم را از امتام حّجت و هشدارت، و بيمم را هنگام تالوت آياتت قرار ده   .ترسم را در 

  114: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ِلِعَباَدِتَك َو تـََفرُِّدي بِالتـََّهجُِّد َلَك َو َجتَرُِّدي ِبُسُكوِين ِإَلْيَك َو ِإنـْزَاِل َحَواِئِجي ِبَك َو  َو اْعُمْر لَْيِلي ِبِإيَقاِظي ِفيهِ » 122«[ 
َياِين َعاِمهاً َو َال ِيف َو َال َتَذْرِين ِيف طُغْ » 123«ُمَنازََلِيت ِإيَّاَك ِيف َفَكاِك َرقـََبِيت ِمْن نَارَِك َو ِإَجاَرِيت ِممَّا ِفيِه َأْهُلَها ِمْن َعَذاِبَك 

َنًة لِ    ]َمْن َنَظرَ َغْمَرِيت َساِهياً َحىتَّ ِحٍني َو َال َجتَْعْلِين ِعَظًة ِلَمِن اتـََّعَظ َو َال َنَكاًال ِلَمِن اْعَتبَـَر َو َال ِفتـْ
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 را براى انس گرفنت به شبم را به بيدار كردمن براى بندگيت، تنهاييم را براى شب زنده دارى به خاطر حضرتت، و جمّرد بودمن
رو شدمن را با ذات مباركت براى آزاد شدمن از آتش، و پناه دادمن  وجود مقّدست، و فرود آوردن حاجامت به درگاهت، و روبه
  .را از عذابت كه اهل جهّنم در آنند، آبادى زندگيم قرار ده

ها، مايه پند براى   مگذار، و بر اثر خالف كارىخرب وا و مرا تا زمان مرگم در سركشيم سرگردان و در گرداب نادانيم ىب
  .كسى كه پند پذيرد، و عربت براى كسى كه عربت گريد، و سبب فتنه و آزمايش براى كسى كه نظر كند قرار مده

  115: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

َو َال تـَُغيـِّْر ِيل اْمساً َو َال تـَُبدِّْل ِيل ِجْسماً َو َال تـَتَِّخْذِين ُهُزواً ِخلَْلِقَك َو َال َو َال َمتُْكْر ِيب ِفيَمْن َمتُْكُر ِبِه َو َال َتْسَتْبِدْل ِيب َغْريِي [
  ] ُسْخرِيّاً َلَك َو َال تـََبعاً ِإالَّ ِلَمْرَضاِتَك َو َال ُممْتَـَهناً ِإالَّ بِاالنِْتَقاِم َلكَ 

و در اميان و عمل ديگرى را به جاى من انتخاب مكن، و  كىن، مكر مكن، و با من در زمره كساىن كه با آنان مكر مى
نامم را از دفرت سعادمتندان تغيري مده، و بدمن را دگرگون مساز، و مرا مضحكه بندگانت و مسخره خود قرار مده، و مرا 

  .جز براى دنبال كردن خشنوديت و انتقام گرفنت از دمشنانت به خدمت مگري

  116: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

َفرَاِغ ِلَما حتُِبُّ ِبَسَعٍة ِمْن َو َأْوِجْدِين بـَْرَد َعْفِوَك َو َحَالَوَة َرْمحَِتَك َو َرْوِحَك َو َرْحيَاِنَك َو َجنَِّة نَِعيِمَك َو َأِذْقِين َطْعَم الْ » 124«[ 
  ] بُِتْحَفٍة ِمْن ُحتََفاِتكَ  َسَعِتَك َو االْجِتَهاِد ِفيَما يـُْزِلُف َلَدْيَك َو ِعْنَدَك َو َأحتِْْفِين 

شت دائميت كامياب كن، و به سبب گشايشى از  و مرا از خنكى عفوت و شرييىن رمحتت، و روح و رحيانت و 
توانگريت، مزه فراغت از دل مشغوىل نسبت به دنيا و آنچه در آن است، و پرداخنت به امورى كه دوست دارى، و نيز 

هايت را  قّرب به پيشگاه تو و در نزد توست به من بچشان، و ارمغاىن از ارمغانطعم كوشش نسبت به آنچه عامل ت
  .نصيب من فرما

  117: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج
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تـَْوَبًة َنُصوحاً َال تـُْبِق َمَعَها  َو اْجَعْل ِجتَاَرِيت رَاِحبًَة َو َكرَِّيت َغيـَْر َخاِسَرٍة َو َأِخْفِين َمَقاَمَك َو َشوِّْقِين ِلَقاَءَك َو ُتْب َعَليَّ » 125«[ 
َو اْنزِِع اْلِغلَّ ِمْن َصْدِري ِلْلُمْؤِمِنَني َو اْعِطْف ِبَقْلِيب َعَلى » 126«ُذنُوباً َصِغريًَة َو َال َكِبريًَة َو َال َتَذْر َمَعَها َعَالنَِيًة َو َال َسرِيَرًة 

  ] نيَ اْخلَاِشِعَني َو ُكْن ِيل َكَما َتُكوُن لِلصَّاحلِِ 

خسارت قرار ده، و مرا از مقامت بيمناك و به لقايت مشتاق فرما، و به من  و جتارمت را سودمند و بازگشتم را به قيامت ىب
اى خالص كه با آن هيچ گناه بزرگ و كوچكى را باقى نگذار، و هيچ گناه آشكار و پنهامن را  توفيق توبه عنايت كن؛ توبه
از دمل ريشه كن فرما، و دمل را نسبت به فروتنان مهربان كن و با من چنان باش كه با وامگذار، و كينه مؤمنان را 

  .شايستگاىن

  118: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

َو » 127«َواِف ِيب َعْرَصَة اْألَوَِّلَني َو َحلِِّين ِحْلَيَة اْلُمتَِّقَني َو اْجَعْل ِيل ِلَساَن ِصْدٍق ِيف اْلَغاِبرِيَن َو ذِْكراً نَاِمياً ِيف اْآلِخرِيَن َو [
َا َلَديَّ اْمَألْ ِمْن فـََواِئِدَك يََديَّ َو ُسْق َكرَاِئَم َمَواهِ  ِبَك ِإَيلَّ َو َجاِوْر ِيبَ اْألَْطَيِبَني ِمْن َمتِّْم ُسُبوَغ ِنْعَمِتَك َعَليَّ َو َظاِهْر َكرَاَماِ

ِة ِألَِحبَّاِئكَ أَْوِلَياِئَك ِيف اْجلَِناِن الَِّيت زَ    ] يـَّْنتَـَها ِألَْصِفَياِئَك َو َجلِّْلِين َشرَاِئَف ِحنَِلَك ِيف اْلَمَقاَماِت اْلُمَعدَّ

و به زيور پرهيزكارامن بياراى، و برامي ياد خوىب در باقى ماندگان و آوازه روزافزوىن در ميان آيندگان قرار ده، و مرا از نظر 
هاى  تازان به اميان و عمل درآور، و گسرتدگى نعمتت را بر من كامل كن، و كرامتمقام و منزلت، در عرصه گاه پيش

هاى گرانقدرت را به سومي فرست، و مرا  دستم را از عطاهايت پُر كن، و موهبت. نعمتت را نزد من پى در پى قرار ده
شىت كه براى برگزيدگانت آراسته مهسايه پاكيزه را به عطاياى بزرگت، در مقاماتى كه اى قرار ده، و م ترين دوستانت در 

  .اى، بپوشان براى عاشقانت آماده كرده

  119: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اجلَْرَاِئِر َو َال   ِبَعِظيَماتِ َو اْجَعْل ِيل ِعْنَدَك َمِقيًال آِوي ِإلَْيِه ُمْطَمِئّناً َو َمَثابًَة أَتـَبَـوَُّؤَها َو أَقـَرُّ َعْيناً َو َال تـَُقاِيْسِين » 128«[ 
لِّ َرْمحٍَة َو َأْجزِْل ِيل ِقَسَم اْلَمَواِهِب تـُْهِلْكِين يـَْوَم تـُبـَْلى السَّرَاِئُر َو َأزِْل َعينِّ ُكلَّ َشكٍّ َو ُشبـَْهٍة َو اْجَعْل ِيل ِيف احلَْقِّ َطرِيقاً ِمْن كُ 

  ] ْفَضاِلكَ ِمْن نـََواِلَك َو َوفـِّْر َعَليَّ ُحُظوَظ اْإلِْحَساِن ِمْن إِ 

و برامي نزد خود جايگاهى قرار ده كه با دىل آرام در آن پناه گريم، و منزىل كه در آن سكونت گزينم و ديده به آن روشن  
اى را از  كنم، مرا با گناهان بزرگ مقايسه مكن، و در آن روزى كه اسرار برمال شود، هالكم مگردان و هر شك و شبهه
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رهمن پاك كن، و از هر رمحىت ب هاى  ه سوى حق راهى برامي قرار ده، و نصيب مواهبم را از عطايايت سرشار فرما، و 
  .احسان از فضل و خبششت را بر من فراوان كن

  120: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

تَـْعِمْلِين ِمبَا َتْستَـْعِمُل ِبِه َخاِلَصَتَك َو َأْشِرْب قـَْلِيب َو اْجَعْل قـَْلِيب َواِثقاً ِمبَا ِعْنَدَك َو َمهِّي ُمْستَـْفَرغاً ِلَما ُهَو َلَك َو اسْ » 129«[ 
َعَة َو اْلُمَعاَفاَة َو الصِّحََّة َو السَّ    ]َعَة َو الطَُّمْأنِيَنَة َو اْلَعاِفَيةَ ِعْنَد ُذُهوِل اْلُعُقوِل َطاَعَتَك َو اْمجَْع ِيلَ اْلِغَىن َو اْلَعَفاَف َو الدَّ

نچه نزد توست مطمئن ساز، و آهنگ و قصدم را براى آنچه كه براى توست، از هر چيز ديگر فارغ  و دمل را نسبت به آ
ها  و مرا به كارى كه بندگان خالصت را حمض آن به كار گرفىت، به كار گري و قلبم را از طاعتت به هنگام غفلت عقل. كن

بود ى و تندرسىت، گشايش و آرامش و سالمت مهه نسبت به حقايق سرياب كن، و توانگرى و پاك دامىن، و آسايش و 
  .جانبه برامي گرد آور

  121: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

َو ُصْن َوْجِهي َعِن َو َال ُحتِْبْط َحَسَناِيت ِمبَا َيُشوبـَُها ِمْن َمْعِصَيِتَك َو َال َخَلَواِيت ِمبَا يـَْعِرُض ِيل ِمْن نـََزَغاِت ِفتـَْنِتَك » 130«[ 
َو َال َجتَْعْلِين لِلظَّاِلِمَني َظِهرياً َو َال َهلُْم َعَلى َحمِْو  » 131«َلِب ِإَىل َأَحٍد ِمَن اْلَعاَلِمَني َو ُذبَِّين َعِن اْلِتَماِس َما ِعْنَد اْلَفاِسِقَني الطَّ 

َا َو افْـَتْح ِيل أَبـَْواَب تـَْوبَِتَك َو َرْمحَِتَك َو َرْأَفِتَك َو ِرْزِقَك اْلَواِسِع  ِكَتاِبَك َيداً َو َنِصرياً َو ُحْطِين ِمْن َحْيُث َال َأْعَلُم ِحَياَطًة َتِقيِين ِ
ُر اْلُمْنِعِمنيَ    ] ِإينِّ ِإلَْيَك ِمَن الرَّاِغِبَني َو أَمتِْْم ِيل ِإنـَْعاَمَك ِإنََّك َخيـْ

ا آميخته مى و خوىب ها و مفاسدى كه از طريق آزمايشت برامي  هامي را به وسوسه شود، و خلوت هامي را با گناهى كه با آ
آيد تباه مساز، و آبرومي را از اين كه دست گداىي نزد كسى از جهانيان دراز كنم حفظ فرما، و از طلبيدن آنچه  پيش مى

از نزد فاسقان است بركنارم دار، و مرا پشتيبان ستم كاران، و دست يار و ياور آنان براى نابود كردن قرآنت قرار مده، و 
جاىي كه خود آگاه نيستم، چنان نگاهبامن باش كه به سبب آن از هر ناراحىت حمفوظم بدارى و درهاى توبه و رمحت و 

ام كامل فرما، مهانا تو  نعمت دادنت را درباره. من از رغبت كنندگان به سوى توام. مهرباىن و روزى فراخ را به رومي بگشا
  .رتين نعمت دهندگاىن

  122: ، ص12 يفه سجاديه، جتفسري و شرح صح
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مٍَّد َو آِلِه الطَّيِِّبَني َو اْجَعْل بَاِقَي ُعُمِري ِيف احلَْجِّ َو اْلُعْمَرِة ابِْتَغاَء َوْجِهَك يَا َربَّ اْلَعاَلِمَني َو َصلَّى اللَُّه َعَلى حمَُ » 132«[ 
  .]نَ الطَّاِهرِيَن َو السََّالُم َعَلْيِه َو َعَلْيِهْم أََبَد اْآلِبِدي

و درود خدا بر حممد و ! و باقى مانده عمرم را براى طلب كردن خشنوديت در حّج و عمره قرار ده، اى پروردگار جهانيان
  !اش و سالم بر او و بر آنان؛ سالمى پيوسته و جاودانه آل پاك و پاكيزه

  حج و عمره و خشنودى خداوند

مني به فرمان حضرت حّق براى عبادت انسان بنا شد؛ عنايىت ويژه توفيق زيارت كعبه مكرّمه؛ خنستني عبادتگاهى كه روى ز 
  .شود از سوى خداى مهربان است كه نصيب بنده مؤمن مى

توحيد، روح و معنوّيت اين خانه مبارك در كالم وحى، از افق قلب پيامرب گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله طلوع كرده و 
  :كه حق تعاىل در مقام آن فرمود  نور و پيام آن به سراسر گيىت گسرتانيده

ِفيِه َءايُت بـَّينٌت مََّقاُم ِإبـَْر ِهيَم َوَمن َدَخَلُه َكاَن ءَاِمًنا َولِلَِّه َعَلى * ِإنَّ أَوََّل بـَْيٍت ُوِضَع ِللنّاِس َللَِّذى ِبَبكََّة ُمَبارًَكا َوُهًدى لّْلعَلِمنيَ 
   النَّاِس ِحجُّ اْلبَـْيتِ 

  123: ، ص12 ديه، جتفسري و شرح صحيفه سجا

  »1« »َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسِبيًال َوَمن َكَفَر فَِإنَّ اللََّه َغِىنٌّ َعِن اْلعَلِمنيَ 

اده شد، مهان است كه در مكه است، كه پر بركت و وسيله ]  نيايش و عبادت[اى كه براى  يقيناً خنستني خانه مردم 
مقام ابراهيم است؛ و ]  از ربوبّيت، لطف، رمحت خدا و از مجله[هاىي روشن  نشانهدر آن .* هدايت براى جهانيان است

آهنگ ]  براى اداى مناسك حج[هر كه وارد آن شود در امان است؛ و خدا را حّقى ثابت و الزم بر عهده مردم است كه 
بتوانند به سوى آن راه ] مسري از جهت سالمت جسمى و توامنندى ماىل و باز بودن[كساىن كه ]  البته[آن خانه كنند، 

  .نياز است ؛ زيرا خدا از جهانيان ىب] و از رفنت به آجنا خوددارى كند، به خود زيان زده[يابند، و هر كه ناسپاسى ورزد 

. هاى خداوند است كه بيانگر قدرت نفوذ احكام اسالم در بني مردم است ترين فرمان حج و عمره دو عبادت از بزرگ
  :ابراهيم عليه السالم دستور ساخنت بيت معّظم بر روى زمني داد و فرمود آنگاه به حضرت
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ُتْشرِْك ِىب َشًيا َوَطّهْر بـَْيِىتَ لِلطَّائِِفَني َو اْلَقاِئمِ  بـَْر ِهيَم َمَكاَن اْلبَـْيِت َأن الَّ َو أَّذن ِىف النَّاِس * َني َو الرُّكَِّع السُُّجودِ َو ِإْذ بـَوَّأْنَا ِإلِ
  »2« »ُكّل َضاِمٍر يَْأِتَني ِمن ُكّل َفّج َعِميقٍ    ْأُتوَك رَِجاًال َو َعَلىِباحلَّْج يَ 

كه هيچ چيز را شريك ]  و از او پيمان گرفتيم[را براى ابراهيم آماده كردمي ]  كعبه[هنگامى را كه جاى خانه ]  ياد كن[و 
  از[كنندگان و سجده كنندگان ام را براى طواف كنندگان و قيام كنندگان و ركوع   من قرار مده و خانه

______________________________  
  .97 -96): 3(آل عمران  -)1(

  .27 -26): 22(حج  -)2(

  124: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

و در ميان مردم براى حج بانگ زن تا پياده و سوار بر هر شرت باريك .* پاك و پاكيزه گردان]  هاى ظاهرى و باطىن پليدى
  .آيند، به سوى تو آيند كه از هر راه دور مى]  چابك و چاالك[اندام 

ها از سراسر جهان هسىت با هر رنگ و اعتقاد در موسم حج  تأثري كالم پروردگار چنان گسرتده و مهگاىن است كه انسان
  .شتابند به سوى بيت الّله احلرام مى

اين كنگره جهاىن و گردمهاىي اهلى . هياهوى با شكوه را پديد آوردنامه اين نفوذ را دارد كه با يك مجله چنني  كدام دعوت
شود، اين خود پيامى بزرگ از سوى قرآن به مردم دنياست كه قرآن نفوذ اعجازآميز و  هر سال بدون وقفه برپا مى

ن حق و و آمرزش و رمحت را براى مهه جويندگا. زدايد هاى حق جويان مى آورى دارد و ترس و وحشت را از دل حريت
  .آورد حقيقت به ارمغان مى

و سرفرود آوردن در برابر آن؛ اطاعت از حقايقى رمز و راز دار . هاست كعبه، پرچم حكومت خدا و نشانه مهه ارزش
طواف دور آن برابر زائران و شيفتگان، عملى ملكوتى است كه به تصفيه روح و جان . است كه به صورت وحى جتّلى دارد

  .اجنامد رت مىو سعادت دنيا و آخ

   معنوّيت حج و عمره و منافع آن در كالم امام صادق عليه السالم
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  :فرمايد داند و مى امام صادق عليه السالم منافع و سود معنوى نگاه به كعبه را دو چندان مى

َعَرَف ِمْن َحقِّها َو ُحْرَمِتها َغَفَر اللَُّه َلُه ُذنُوبَُه ُكلَّها َو َكفاُه َهمَّ   َمْن َنَظَر ِإَىل اْلَكْعَبِة عارَِفاً فـََعَرَف ِمْن َحقِّنا َو ُحْرَمِتنا ِمْثَل الَّذى
ْنيا َو اْآلِخرَةِ    »1« .الدُّ

هر كه با معرفت به كعبه نگاه كند و آنگاه حق ما و حرمت ما را در برابر كعبه و حرمت آن بشناسد، خدا مهه گناهان او 
  .كند رت او كفايت مىآمرزد و مهّمات دنيا و آخ را مى

______________________________  
  .44، حديث 5، باب 65/ 96: ؛ حبار األنوار2142، حديث 204/ 2: من الحيضره الفقيه -)1(

  125: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :و نيز فرمود

  »1« .َعْنُه َسيَِّئٌة َحىتَّ يـَْنَصِرَف بَِبَصرِِه َعْنها  َحىَمْن َنَظَر ِإَىل اْلَكْعَبِة َملْ يـََزْل ُتْكَتُب َلُه َحَسَنٌة َو متُْ 

شود و گناهى از او پاك گردد تا اينكه نگاه خود را از كعبه  هر كه ديده به خانه كعبه بدوزد؛ پيوسته ثواىب براى او نوشته مى
  .بردارد

  :و نيز فرمود

َيْطَعُن بَـرَّأً ِمَن اْلِكْربِ َرَجَع ِمْن ُذنُوِبِه َكَهْيَئِة يـَْوَم َوَلَدْتُه امُُّه َو اْلِكبـُْر ُهَو َأْن َجيَْهَل احلَْقَّ َو َمْن أَمَّ َهَذا اْلبَـْيِت حاجَّاً َأْو ُمْعَتِمراً؛ مُ 
  »2« .َعَلى َأْهِلِه َو َمْن فـََعَل َذِلَك فـََقْد نازََع اللَُّه رِداَئهُ 

حاىل كه از خودبيىن پرياسته باشد، از گناهانش بريون آيد مانند كسى كه به قصد حج يا عمره آهنگ اين خانه را كند در 
كرب اين است كه حق را نشناسد و به اهل آن كنايه زند و هر كه چنني كند از سر . روزى كه از مادر متوّلد شده است

  .دمشىن، رداى كربياىي خدا را به سوى خود كشيده است

  :و نيز فرمود
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ْن ُذنُوِبِه َرْمحَِة اللَِّه َو اْخلُُروُج ِمْنها ُخُروٌج ِمَن الذُّنُوِب َمْعُصوٌم ِفيما بَِقَى ِمْن ُعُمرِِه َمْغُفوٌر َلُه ما َسَلَف مِ   ىفُدُخوُل اْلَكْعَبِة ُدُخوٌل 
  »3« .َو َمْن َدَخَل اْلَكْعَبَة ِبَسِكيَنٍة َو ُهَو َأْن َيْدُخَلها َغيـَْر ُمَتَكربٍِّ َو ال ُمَتَجربٍِّ ُغِفَر َلهُ 

وارد شدن به كعبه؛ ورود در رمحت خداست، و بريون شدن از آن خروج از گناهان است و چنني كسى در باقيمانده 
  عمرش از ارتكاب گناه مصون است و

______________________________  
  .17704، حديث 29، باب 264/ 13: ، وسائل الشيعه4، حديث 240/ 4: الكاىف -)1(

  .14327، حديث 38باب  93/ 11: ؛ وسائل الشيعه2147، حديث 205/ 2: قيهمن الحيضره الف -)2(

  .2، حديث 527/ 4: ؛ الكاىف1، حديث 64، باب 370/ 96: حبار األنوار -)3(

  126: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

گر نباشد،  ور و سلطهاش آمرزيده است و هر كه با آرامش و متانت به كعبه وارد شود در حاىل كه مغر  گناهان گذشته
  .شود آمرزيده مى

هاى معنوى پى بربد و چراغ  انسان بايد از توّجه به كعبه، به توحيد، نبوت پيامربان، واليت اهل بيت عليهم السالم و ارزش
  .هدايت را در قلب خود بيفروزد

برخوردار است كه به خاطرش امام زيارت كعبه و مشاهد مشرفه و مواقف كرميه متصل به آن، از چنان ارزش و مقامى 
روى تنها به خاطر دريغ از مال در راه حج  اين پياده »1« .حسن جمتىب عليه السالم بيست و پنج بار، اين را پياده پيمود

يا كسب پاداش معنوى نبود، بلكه معرفت به جايگاه خانه و ارزش ذاتى آن، حضرت را به پياده رفنت به سوى آن نقطه 
  .شتدا امن وامى

  .مّكه منطقه امن اهلى است، حرميى كه هر كس در آن وارد شود، در امان است

حىت به گياهان و حيوانات آن نيز نبايد صدمه و گزندى برسد و به جنايتكارى كه وارد مسجد آن شد نبايد ضربه و 
و صاحب و اهل آن را  بنابراين بندگاىن كه حق جايگاه. جسارت منود، تا اينكه به ناچار خود از حرم خارج گردد

  .بشناسند در امنّيت ابدى خواهند بود
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  :راوى از امام صادق عليه السالم درباره تفسري آيه

  »2« »َوَمن َدَخَلُه َكاَن َءاِمًنا

  .و هر كه وارد آن شود در امان است

  :حضرت فرمود: پرسيد

  خداونداى است كه  كسى كه اين خانه را قصد كند و بداند كه اين مهان خانه

______________________________  
  .550/ 1: ؛ كشف الغمة13، حديث 16، باب 339/ 43: حبار األنوار -)1(

  .97): 3(آل عمران  -)2(

  127: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ر دنيا و آخرت حركت به سوى آن را فرمان داده و اهل بيت عليهم السالم را نيز آنگونه كه شايسته است بشناسد، او د
هاى روشن خداوند است و تاريخ  شهر مكه و خانه كعبه، منايشگاهى از قدرت و نشانه »1« .در امان خواهد بود

  .انگيز حرم و خانه پروردگار است هاى درس آموز و عربت انباشته از خاطرات و سرگذشت

كنند و شرييىن  مناسك حج به نيكى ياد مى كنند، از عظمت كعبه و به ويژه زائران و حاجياىن كه به آن ديار سفر مى
پاداش آنان بسيار شايسته و سراىي فرحناك و جاودانه در انتظار . ها در كام جان آنان باقى است الطاف رّب، تا مدت

  .آنان است

   خشنودى و رضايت خداوند در حج و عمره

  

  :اند اشاره فرمودهامامان معصوم عليهم السالم در روايات به خرسندى حق از چنني كساىن 

  :فرمايد رسول الّله صلى اهللا عليه و آله مى
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  »2« .َأحلَْجُّ اْلَمبـُْروُر لَْيَس َلُه َجزاءٌ ِإالَّ اْجلَنَّةُ 

شت ندارد   .حج پذيرفته شده پاداشى جز 

  :فرمايد و نيز در روايىت ديگر مى

  :حاجى بر سه قسم است

  .اش خبشيده شود و خدا او را از عذاب خويش بازدارد آينده برترين حاجيان كسى است كه گناهان گذشته و - 1

  تر آن حجى است كه خداوند گناهان گذشته حاجى را بيامرزد و او پايني - 2

______________________________  
  .97، ذيل آيه 106، حديث 189/ 1: ؛ تفسري العياشى25، حديث 545/ 4: الكاىف -)1(

  .114، حديث 427/ 1: ؛ عواىل الآلىل9022، ذيل حديث 24باب ، 41/ 8: مستدرك الوسائل -)2(

  128: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .بايد عمل خود را از سر گريد

حضرت صادق عليه السالم  »1« .منايد اى است كه خداوند خانواده و مال او را حفظ مى تر از آن حج كننده پايني - 3
  :منايد در شرح روايت رسول الّله صلى اهللا عليه و آله صاحبان چنني حّجى را به سه گونه تقسيم مى

ا اكمل و برتر است كه گناهانشان آمرزيده شده و از عذاب قرب در امان هستند - 1 ره آ   .حاجياىن كه 

رهشان آمرزيده شده  حاجياىن كه تنها گناهان گذشته - 2 ا داده مى وىل در بقيه عمر فرصت    .شود گريى بيشرت به آ

ره را برده - 3  »2« .شود ماند، يعىن حجشان قبول منى اند و فقط اهل و عيال و مالشان حمفوظ مى حاجياىن كه كمرتين 
  :فرمايد امام على عليه السالم مى

  »3« .َأْن ُيْكرَِم َوْفَدُه َو َحيُْبوُه بِاْلَمْغِفرَةِ   لَِّه َتعاىلاْحلاجُّ َو اْلُمْعَتِمُر َوْفُد اللَِّه َو َحقٌّ َعَلى ال
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به جا آورنده حج و عمره مهمان خداست و بر خداوند سزاوار است كه مهمان خود را گرامى دارد و با آمرزش از وى 
  .پذيراىي منايد

اند به مهني صورت ثواب اعمال و مواقف م به هر حال حاجى تا وقىت گناه نكرده در نورانّيت و معنوّيت حج باقى مى
  .رسد برد تا مرگ او فرا مى ها به سر مى شود و در خوىب و نيكى درپى بر او نوشته مى حاجى پى

______________________________  
  .39، حديث 262/ 4: ؛ الكاىف44، حديث 4، باب 49/ 96: حبار األنوار -)1(

  .111، حديث 2، باب 26/ 96: ؛ حبار األنوار2253يث ، حد227/ 2: من الحيضره الفقيه -)2(

  .123: ؛ حتف العقول17، حديث 2، باب 8/ 96: حبار األنوار -)3(

  129: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

هاى پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله به عرب باديه نشني كه اراده حج منوده؛ نقل  امام صادق عليه السالم از سفارش
  :فرمايد مى

دارد، مگر اينكه خداوند ده حسنه ثواب براى او  گذارد و برمنى دارد، چيزى را زمني منى آنگاه كه حاجى وسايل خود را برمى
شت برايش باال مى نويسد و ده گناه را از او حمو مى مى چون سوار بر مركب شد، هر حركىت كه . برد كند و ده درجه در 

رود و  و زماىن كه دور خانه كعبه طواف كرد، از گناهانش بريون مى. شود براى وى نوشته مى ها آن مركب كند مهان پاداش
رود و  چون ميان صفا و مروه سعى منود، از گناهان خود بريون رود و وقىت كه در عرفات توّقف منود از گناهانش بريون مى

  .ها سنگ زد از گناهان بريون رود ونگردد و زماىن كه به ست چون در مشعر توّقف كرد از گناهانش خارج مى

  تواىن بداىن كه حاجى چه مقام و منزلىت دارد؟ تو كجا مى: سپس فرمود

  :آنگاه حضرت صادق عليه السالم فرمود

 .اى اجنام دهد شود، مگر اينكه گناه كبريه ها براى او نوشته مى شود و تنها نيكى تاچهار ماه گناه براى حاجى نوشته منى
»1«  

   در كالم امام سّجاد عليه السالمحّق حج 
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  :فرمايد امام زين العابدين عليه السالم جان كالم را از حّق حج، چنني شيوا و چكيده بيان مى

   َربَِّك َو ِفراٌر ِإلَْيِه ِمْن ُذنُوِبَك َو بِِه قـَُبولُ   َحقُّ احلَْجِّ َأْن تـَْعَلَم أَنَُّه ِوفاَدٌة ِإىل

______________________________  
  .108، حديث 2، باب 25/ 96: ؛ حبار األنوار14385، حديث 42، باب 113/ 11: وسائل الشيعه -)1(

  130: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .َأْوَجَبُه اللَُّه َعَلْيكَ   تـَْوبَِتَك َو َقضاءُ اْلَفْرِض الَّذى

گريزى و به  شوى و از گناهانت به سوى او مى پروردگارت وارد مىحق حج بر تو اين است كه بداىن به وسيله آن بر 
  .كىن شود و تكليفى را كه خدا بر تو واجب كرده؛ ادا مى ات پذيرفته مى وسيله آن توبه

هايشان  شود، حج نيز ظاهرى دارد كه مردم با جسم سريت انسان، با سريه حج مهاهنگ است و بر اساس آن ساخته مى
شوند و هنگام ظهور ملكوت، جلوه زيباى  هاى خويش به آن نايل مى اطىن دارد كه بندگان ويژه با قلبرسند و ب بدان مى
  .بينند آن را مى

   زيباىي و نورانّيت واليت آل حممد صلى اهللا عليه و آله

  :كند ابوبصري از امام باقر عليه السالم يا امام صادق عليه السالم نقل مى

تر، خوشبوتر و پاك  ها زيباتر، نوراىن يكى از صورت. شود او شش صورت داخل قربش مى چون بنده مؤمن مبريد، مهراه
  .سيماتر از ديگران است

آنگاه صورتى در مست راست و صورتى در مست چپ و صورتى ديگر رو به رو و صورت ديگر در پشت سر او و يكى 
  .گريد ديگر در كنار پايش و آنكه زيباتر از مهه است باالى سرش قرار مى

پس اگر عذاىب خبواهد از مست راست آن مؤمن درآيد، صورتى كه در مست راست قرار دارد او را مانع شود و مهني طور 
  خدا به مشا پاداش نيكو دهد، مشا كيستيد؟: پرسد سپس آن مؤمن مى. گريند ها از جهت ديگر سپر قرار مى صورت



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

 

آنكه رو به . من زكامت: گويد ن منازم، آنكه در مست چپ است مىم: گويد صورتى كه در مست راست بنده قرار دارد، مى
  ام، و من روزه: گويد روى بنده است، مى

______________________________  
  .566/ 2: ؛ اخلصال1، حديث 1، باب 4/ 71: حبار األنوار -)1(

  131: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

من نيكى او هستم كه : گويد عمره هستم و آنكه در كنار پاهاى اوست، مى من حج و: گويد آنكه پشت سر اوست، مى
تو كيسىت كه از مهه ما خوش سيماتر و : گويند ها خطاب به آن صورت زيباتر مى به برادرانت رساندى و آنكه مهه صورت

 »1« .ه و آله هستممن واليت و دوسىت آل حممد صلى اهللا علي: دهد تر هسىت؟ آن صورت پاسخ مى خوشبوتر و نوراىن
ا را با قالب خود فرا مى گريد و باطىن دارد كه  بنابراين مهه امورى كه وحى اهلى به ارمغان آورده، ظاهرى دارد كه انسان آ

ا را در مى   .و حّج از اين امور است. يابد انسان با قلب خويش آ

  فضيلت عمره يا حج اصغر

گردد، عمره يا حج اصغر است،  كوتاهى در مكه و مدينه برپا مى  از اعمال عبادى و مناسك خمصوص كه در زمان
فضيلت و مقام واالىي در نزد ائمه معصومني عليهم السالم دارد كه در روايات آنان، به ارزش و پاداش آن اشاره شده 

  :است

رت از دنيا و آنچه در اوست   :و نيز فرمود »2« .بدان كه عمره، مهان حج اصغر است و يك عمره 

شت است و عمره كّفاره هر گناه است   :و نيز فرمود »3« .پاداش حج 

   هر كس به قصد عمره بريون شود پس مبريد، تا قيامت براى او پاداش

______________________________  
  .432، حديث 288/ 1: ؛ احملاسن50، حديث 8، باب 235/ 6: حبار األنوار -)1(

  .44/ 9: ؛ املعجم الكبري20453، حديث 600/ 7: كنز العمال  -)2(
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  .14332، حديث 38، باب 96/ 11: ؛ وسائل الشيعه4، حديث 253/ 4: الكاىف -)3(

  132: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :و نيز فرمود »1« .شود گزار نوشته مى عمره

پدر براى : عايشان به عرش برسدشود، تا آن كه درهاى آمسان برايشان گشوده شود و د چهار نفرند كه دعايشان رد منى
گويد به  زوارة مى »2« .دار تا آن كه روزه بگشايد فرزند، ستمديده بر ستمگر، عمره گزار تا آنكه از سفر باز گردد و روزه

  چه چيزى در فضيلت پس از حج قرار دارد؟: امام باقر عليه السالم گفتم

  :حضرت فرمود

عمره از آن دسته عباداتى است كه پرتو افكن نور در تاريكى قيامت  »3« .عمره مفرده، سپس هر جا كه خواست برود
  .برد باشد كه هر انساىن را از اعماق درياى ظلمت آخرت، به ساحل جنات مى مى

  .روزى ما در حضور پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله بودمي: گويد عبدالرمحن بن مسره مى

  پرسيدم چه ديدى اى پيامرب خدا؟! هاىي ديدم ديشب شگفىت: حضرت فرمود

  :براميان بازگو، جامنان و خانواده و فرزندامنان فدايت، فرمود

ها و غرق در  مردى از اّمتم را ديدم كه در مقابل و پشت سرش تاريكى بود، از مست راست و چپش و زير پايش ظلمت
  :امام رضا عليه السالم فرمود »4« .نور كردند پس حج و عمره او آمدند و او را از تاريكى رهانده و وارد. تاريكى بود

______________________________  
  .282/ 5: ؛ املعجم األوسط209/ 2: الدّر املنثور -)1(

  .1، حديث 22باب : 354/ 90: ؛ حبار األنوار6، حديث 510/ 2: الكاىف -)2(

ذيب االحكام19240، حديث 2، باب 299/ 14: وسائل الشيعه -)3(   .148، حديث 433/ 5: ؛ 

  .1، حديث 230: ؛ األماىل، شيخ صدوق1، حديث 15، باب 290/ 7: حبار األنوار -)4(
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  133: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

كامل ساخت و روزه ماه رمضان را با روزه مستحب و حج را ) نافله(مهانا خداوند متعال؛ مناز واجب را با مناز مستحب 
  »1« .و زكات را به صدقه و وضو را به غسل روز مجعه متام كرد با عمره كامل منود

   عظمت روز عرفه

اين روز به . هاى مهم در واجبات حج، موقف عرفات است از روزهاى برگزيده خداوند روز عرفه است و از جايگاه
  .اى نزد پروردگار ارزمشند بوده كه بر آن سوگند ياد منوده است اندازه

  »2« »َو َشاِهٍد َوَمْشُهودٍ * ْوُعودِ َو اْليَـْوِم اْلمَ 

]  كه پيامرب هر اّمت است[و سوگند به شاهد * اند وعده داده]  برپا شدنش را براى داورى ميان مردم[و سوگند به روزى كه 
  ]كه اعمال هر امت است؛[و مورد مشاهده 

  :آمده استبراى آيه فوق، حدود سى مصداق گفته شده است، از مجله در برخى تفاسري چنني 

از ابن عباس وقتاده و نيز امام حممد باقر عليه السالم و امام صادق عليه السالم و پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله نقل «
  :شده است كه

زيرا مجعه بر مهه اعماىل كه در آن روز صورت  »3« ».روز عرفه است) گواه شده(روز مجعه است و مشهود ) گواه(شاهد 
   شوند و فرشتگان هم بر آن گواهى دهد و روز عرفه هم، مردم در موسم حج گواهى مى مىگريد گواهى  مى

______________________________  
  .30، حديث 313/ 2: ؛ احملاسن16، حديث 5، باب 129/ 78: حبار األنوار -)1(

  .3 -2): 85(بروج  -)2(

  .284 -283/ 19: ره بروج؛ تفسري القرطىبسو  3، ذيل آيه 315/ 10: جممع البيان ىف تفسري القرآن -)3(

  134: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج
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  .دهند مى

  :ها اولياى اهلى اشاره فرموده ها و اشك اى ديگر به عرفات، سرزمني خاطرات ناله در آيه

َعرَفٍت َفاذُْكُرواْ اللََّه ِعنَد اْلَمْشَعِر احلَْرَاِم َواذُْكُروُه َكَما َهَداُكْم َوِإن  لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأن تـَْبتَـُغواْ َفْضًال ّمن رَّّبُكْم َفِإَذآ أََفْضُتم ّمْن 
  »1« »َلِمَن الضَّالِّنيَ  ُكنُتم ّمن قـَْبِلهِ 

فضل و روزى و منافع مادى ] به وسيله جتارت و داد و ستد[از پروردگارتان ]  در ايام حج[بر مشا گناهى نيست كه 
او را ياد كنيد مهان گونه كه مشا را ]  آرى. [ى كه از عرفات كوچ كرديد، خدا را در مشعر احلرام ياد كنيدو هنگام. بطلبيد

  .و مهانا مشا پيش از اين از گمراهان بوديد. هدايت كرد

   معناى عرفه و عرفات

  

كيلومرتى مّكه است و بر عرفات نام سرزميىن در بيست  . واژه عرفه و عرفات از ريشه معرفت به معناى شناخت است
م ذى احلجه تا غروب در آن مكان مبانند در اينكه چرا به آن . حاجيان و زائران خانه خدا واجب است كه از ظهر روز 

  :گويند؛ نكات بسيارى در اين زمينه گفته شده است حمل عرفات مى

امام  »2« .ه لغزش خود اعرتاف كردندحضرت آدم و حّوا پس از هبوط به زمني در آن مكان يكديگر را شناختند و ب
  :صادق عليه السالم درباره علت نامگذارى عرفات فرمود

  :جربئيل، حضرت ابراهيم را روز عرفه بريون برد، چون ظهر شد به وى گفت

______________________________  
  .198): 2(بقره  -)1(

  .15، حديث 3 ، باب167/ 11: ؛ حبار األنوار2، حديث 192/ 4: الكاىف -)2(

  135: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج
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: از اين رو به عرفات ناميده شد چون كه جربئيل گفت. هايت را بشناس هايت اعرتاف كن، و عبادت به لغزش! اى ابراهيم
سال در و بنابر برخى روايات، وجود مبارك حضرت حجة بن احلسن عليه السالم هر  »1« .اعرتاف كن او هم اعرتاف كرد

مهچنني نايب خاص امام، حممد بن عثمان عمرى رمحه اهللا و بسيارى از تربيت . مراسم حج در عرفات و منا حضور دارند
با عنايت خاص پروردگار، حضرت از ملكوت . يافتگان و شاگردان خاص آن حضرت، در ميان حج گزاران حضور دارند

كنند  احلان و عارفان در موسم حج، حضور سبز ايشان را احساس مىيابند و بعضى از ص و اوضاع باطىن افراد آگاهى مى
شود و هيچ  بعضى از گناهان تنها در عرفات خبشيده مى »2« .برند و از لطف و كرامت و هدايت امام فيض كامل مى

  :گردد و از امام صادق عليه السالم نقل است كه فرمود حاجتمندى دست خاىل باز منى

و نيز  »3« .شود مگر آن كه در عرفه حاضر شود آمرزيده نشود تا رمضان آينده آمرزيده منىكسى كه در ماه رمضان 
  :فرمود

بر اين اساس حضرت باقر عليه السالم در آداب روز عرفه هيچ . خبشد در غروب عرفه، خدا مهه گناهان زائران خود را مى
  »4« .گرداند سائلى را نااميد برمنى

   اسرار وقوف در عرفات

   هاى ديىن آگاه انسان به معارف و آموزه: رار توّقف در عرفات اين است كهاز اس

______________________________  
  .1، حديث 173، باب 436/ 2: ؛ علل الشرايع16، حديث 47، باب 254/ 96: حبار األنوار -)1(

، ذيل 350/ 51: نوار؛ حبار األ9و  8و  7، حديث 440/ 2: ؛ كمال الدين6، حديث 337/ 1: الكاىف -)2(
  .3حديث 

  .269/ 1: ؛ دعائم االسالم6، ذيل حديث 46، باب 342/ 93: حبار األنوار -)3(

  .142: ؛ ثواب األعمال21، حديث 21، باب 180/ 93: حبار األنوار -)4(

  136: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج
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ا شده و از اسرار اهلى در نظام آفرينش با خرب شود و بداند   كه خداوند به مهه نيازهاى او داناست و براى برآوردن مهه آ
  .نيازى است خود را به خدا بسپارد و فقط او را اطاعت كند كه طاعت او سرمايه و وسيله هر ىب. باشد توانا مى

  :كرد، فرمود از اين رو امام سّجاد عليه السالم به نيازمندى كه در روز عرفه گداىي مى

كىن، در چنني روزى براى كودكان در رحم اميد  در چنني روزى دست نياز به سوى غري خدا دراز مىآيا ! واى بر تو
  .كسى كه در آن جا از غري خدا طلب كند، زيان كرده است  »1« .رود سعادت مى

تاق هستند، آورند در حاىل كه ديگران به سوى پروردگار مش هاىي را كه به سوى مردم روى مى امام عليه السالم چنني انسان
ان و  »2« .از بدترين خملوقات خدا معرىف فرموده است حاجى بايد بر اين نكته عارف شود كه خداى سبحان به 

. گذرد آگاه است آشكار و صحيفه قلب او و رازهاى آن، حىت آنچه براى خود او روشن نيست و در زواياى روح او مى
سازد و دل را از خاطرات آلوده،  گناهان جوارحى و جواحنى آلوده منىاگر بداند كه قلبش در حمضر حق است، خود را به  

  .كند تنزيه مى

كند، با اينكه عّزت و فخر  خداى متعال در غروب عرفه به وسيله اهل عرفه و زائران خانه خود بر فرشتگان مباهات مى
ى در سرزمني عرفان و مىن ظهور انسان در بندگى براى خدا و پرورده او بودن است، اسرار حج به صورت انسان واقع

  .ورزد كنند و خداى سبحان در مقام جتّلى به آنان فخر مى مى

  :فرمايد پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله مى

به بندگامن ! اى فرشتگان من: فرمايد ورزد و مى خداوند بر اهل عرفات، نعمت داده، به وسيله آنان بر اهل آمسان فخر مى
  بنگريد، ژوليده و

______________________________  
  .18431، حديث 21، باب 555/ 13: ؛ وسائل الشيعه2182، حديث 211/ 2: من الحيضره الفقيه -)1(

  .99: ؛ عدة الّداعى39، حديث 47، باب 261/ 96: حبار األنوار -)2(
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گريم كه دعايشان را مستجاب كرده و خواسته ايشان را برآورده سازم،  را گواه مى مشا. اند غبارآلوده از هر راه دورى آمده
حق (خطاكارشان را به خاطر نيكوكارشان خبشيدم و به نيكوكارشان هر چه را كه از من خواستند، عطا كردم جز گناهاىن 

  :و نيز فرمود »1« .را كه ميان خودشان دارند) الناس

افكند و  كند و خداوند به فرشتگان نظر مى دازه روز عرفه، بندگان را از آتش دوزخ آزاد منىحق تعاىل در هيچ روزى به ان
  :فرمايد كند و مى افتخار مى

  :از امريمؤمنان امام على عليه السالم درباره راز وقوف در عرفات پرسيده شد، فرمود »2« !خواهند؟ اينها چه مى

 .يد بريون دروازه، آن قدر تضرّع و التماس كند تا سزاوار ورود به حرم شودعرفات بريون از مرز حرم است و مهمان خدا با
روز عرفه . از اين رو شب و روز عرفه دعاهاى خمصوصى دارد كه جزء فضايل برجسته و وظايف مهم روز عرفه است »3«

آن روز مقّدم  روز دعا و نيايش است، اگرچه روزه آن روز مستحب است وىل چنانچه سبب ضعف شود؛ دعا بر روزه
  .است

   اعمال روز عرفه

روايات فراواىن درباره اعمال روز عرفه و هنگام وقوف در عرفات و كيفّيت آن نقل شده است؛ كه در ادعيه ويژه آن روز، 
خبشى ديگر نيز اهتمام و تشويق به . دعاى عرفه امام حسني عليه السالم و دعاى امام سّجاد عليه السالم مشهور است

   كردن براى ديگراندعا  

______________________________  
  .230/ 1: ؛ الدّر املنثور12098، حديث 70/ 5: كنزالعمال  -)1(

  .227/ 1: ؛ الدّر املنثور12072، حديث 65/ 5: كنزالعمال  -)2(

  .14661، حديث 2، باب 225/ 11: ؛ وسائل الشيعه1، حديث 224/ 4: الكاىف -)3(

  138: ، ص12 اديه، جتفسري و شرح صحيفه سج

اى كه برخى شاگردان اهل بيت عليهم السالم و اولياى اهلى هم ّمهت خود را در آن سرزمني عرفاىن، به حق  است به گونه
  .منودند جوىي و دعا و مناجات و طلب غفران براى غري، صرف مى
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   دعاى عرفه پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله

آيا دعاى روز عرفه را به تو بياموزم كه دعاى پيامربان پيش : ه به امام على عليه السالم فرمودپيامرب خدا صلى اهللا عليه و آل
  خواىن؛ مى: از من است، سپس فرمود

ٍء  ُكلِّ َشى   ْخلَيـُْر َو ُهَو َعلىبَِيِدِه اال ِإلَه ِإالَّ اللَُّه َوْحَدُه ال َشرِيَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك َو َلُه احلَْْمُد، ُحيْىي َو ُمييُت َو ُهَو َحىٌّ الَميُوُت 
  .َقِديرٌ 

  .تـَُقوُل َو َخْرياً ِممَّا نـَُقوُل َو فـَْوَق ما يـَُقوُل اْلقائُِلونَ   اللَُّهمَّ َلَك احلَْْمُد َكالَّذى

  . ِتىَو ِمْنَك قـُوَّ   َو َلَك َحْوىل  َو َلَك َبراَءتى  َو َحمْياَى َو َمماتى  َو ُنُسكى  اللَُّهمَّ َلَك َصالتى

  .اللَُّهمَّ ِإىنِّ اُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَفْقِر َو ِمْن َوْسواِس الصَّْدِر َو ِمْن َشتاِت اْألَْمِر َو ِمْن َعذاِب اْلَقْربِ 

  .ْيِل َو النَّهارِ ءُ ِبِه الرِّياُح َو َأْسأَُلَك َخيـَْر اللَّ  اللَُّهمَّ ِإىنِّ َأْسأَُلَك َخيـَْر الرِّياِح َو أَُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ ما جتَِى

َو   َو َمْدَخلى  َو َمقامى  َو َمْقَعدى  َو ِىف ُعُروقى  َو ِعظامى  حلَْمى  نُوراً َو ىف  َمسِْعى َو َبَصرى  قـَْلِىب نُوراً َو ىف  اللَُّهمَّ اْجَعْل ىف
  »1« .ٍء َقديرٌ  لِّ َشىكُ    نُورَاً يا َربِّ يـَْوِم أَْلقاَك، ِإنََّك َعلى  نُورَاً َو َأْعِظْم ىل  َخمَْرجى

  .سلطنت و ستايش از آن اوست. شريك معبودى نيست جز خداى يكتاى ىب

   خري در دست اوست. مريد اى است كه منى مرياند و او زنده كند و مى زنده مى

______________________________  
  .338: ؛ إقبال األعمال3، حديث 2، باب 215/ 95: حبار األنوار -)1(

  139: ، ص12 شرح صحيفه سجاديه، ج تفسري و

  .و او بر هر چيز تواناست

رت از آنچه ما مى محد براى توست با آنگونه كه خود مى! خدايا   .گويند گوييم و باالتر از آنچه گويندگان مى ستاىي و 

  .مناز و عبادمت، زندگى و مرگم و بيزارى جستنم براى توست، توان و نريومي از توست! خدايا
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  .برم هاى درون و پراكندگى كار و عذاب قرب به تو پناه مى از فقر و وسوسه !خدايا

برم و از تو خري شب و روز را  آورد به تو پناه مى ها مى طلبم و از شّر آنچه طوفان ها را از تو مى رتين نسيم! خدايا
  .خواهم مى

ايگاه نشسنت و ايستادمن و در ورود و هامي، در ج ها و رگ در دل و گوش و چشمم و در گوشت و استخوان! خدايا
  .كنم، فروغ مرا بزرگ بدار كه تو بر هر چيز تواناىي خروجم، نور و روشناىي قراربده و روزى كه تو را ديدار مى

   دعاى عرفه امام حسني عليه السالم

  :ى بود، زمزمه منودهاى مباركش جار  امام حسني عليه السالم در روز عرفه بسيار خاشعانه در حاىل كه اشك از ديده

َقَدرَِك َحىتَّ ال   ىف  َقضاِئَك َو بارِْك ىل  ىف  ِبتَـْقواَك َو الُتْشِقِىن ِمبَْعِصَيِتَك َوِخْر ىل  اراَك َو اْسِعْدىن  اْخشاَك َكاىنّ   اللَُّهمَّ اْجَعْلىن
  »1« ...اِحبُّ تـَْعجيَل ما اخَّْرَت َو ال َتْأخَري ما َعجَّْلَت 

ات بدخبتم مكن  بينم و با پرهيزگارى مرا خوشبخت گردان و به نافرماىن كن كه از تو برتسم، گويا كه تو را مىچنامن  ! خدايا
   و خري در قضايت را برامي

______________________________  
  .253: ؛ البلد األمني3، ذيل حديث 2، باب 218/ 95: حبار األنوار -)1(

  140: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اختيار كن و به من در تقديرت بركت ده، تا تعجيل آنچه را تو تأخري انداخىت خنواهم و به تأخري آنچه را تو پيش انداخىت، 
  ...ميل نكنم 

حضرت صادق عليه السالم در اين . شود و سراجنام در شامگاه عرفه به عفو از گذشته و تدبري در آينده، بشارت داده مى
  :فرمايد زمينه مى

گمارد كه  هر گاه وارد مسجد احلرام شود، خداوند دو فرشته بر او مى. حج گزار بار سفرش و ضمانت آن بر خداست
از آنچه گذشته ! فالىن: گويند زنند و به او مى طواف و مناز و سعى او را نگهدارند، شامگاه عرفه بر شانه راست او مى

  »1« است كفايت شدى، ببني در آينده چگونه خواهى بود؟
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   قرباىن در حج

  

  .حاجيان پس از رمى مجره عقبه و پيش از حلق يا تقصري بايد در زمني ِمىن گوسفند، گاو و يا شرت قرباىن كنند

لَّهُ    َحىتَّ َوَأِمتُّواْ احلَْجَّ َواْلُعْمَرَة لِلَِّه فَِإْن أُْحِصْرُمتْ َفَما اْستَـْيَسَر ِمَن اْهلَْدِى َوَال َحتِْلُقواْ رُُءوَسُكمْ  ُلَغ اْهلَْدُى حمَِ   »2« »يـَبـْ

از اجنام آن ممنوع شديد، آنچه را از قرباىن براى مشا ميسر است ]  به علىت[حج وعمره را براى خدا به پايان بريد، و اگر 
  .؛ و سر خود را نرتاشيد تا قرباىن به حملش برسد]قرباىن كنيد و از احرام در آييد[

  .شود صوصى است كه در عبادات ديگر نيز يافت مىسّنت قرباىن در حج، موجب تقّرب خم

______________________________  
  .112، حديث 63/ 1: ؛ احملاسن18، حديث 2، باب 8/ 96: حبار األنوار -)1(

  .196): 2(بقره  -)2(

  141: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :امام رضا عليه السالم فرمود

خواهى  هر چه مى: گفته شده است، اين است كه جربئيل در آن جا به ابراهيم عليه السالم گفت   ، ِمىن علت آن كه به ِمىن
حضرت ابراهيم عليه السالم هم در دل خود از خدا خواست كه به جاى فرزندش امساعيل عليه السالم . از خداوند متّنا كن

 »1« .را سر بربد و خداوند هم خواسته او را داد قوچى به عنوان فديه قرار داده شود و خداوند متعال دستور دهد كه آن
ايد، پس از  دانستيد در آستان چه كسى آمده اگر مى: دهد هر گاه مردم در جايگاه مىن مستقر شوند، منادى ندا مى

  .كرديد آمرزش اهلى به جايگزيىن خمارج، يقني پيدا مى

س پس از اعمال مىن مانند روزى كه از مادر زاده خواستيد من راضى شوم راضى شدم، سپ اگر مى: رسد و باز ندا مى
  .شويد ايد از گناهانتان پاك مى شده
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كند و حاجى با متّسك به حقيقت و ذبح گلوى ديو  حقيقت قرباىن، نوعى تقّرب و تقواست كه روح آدمى را پاكيزه مى
  .سازد طمع و متناى نفس را بريده و دل از تعّلقات دنيوى رها مى

  : عليه و آله به فاطمه زهرا عليها السالم فرمودپيامرب صلى اهللا

آمرزد و از خطايت در  مهانا با اولني قطره خون آن، خداوند مهه گناهان تو را مى. ات، حاضر باش در صحنه ذبح قرباىن
  .گذرد مى

  آيا اين خمصوص خاندان توست، يا براى مهه مسلمانان است؟! اى رسول خدا: بعضى از مسلمانان پرسيدند

  :حضرت فرمود

______________________________  
  .1، حديث 435/ 2: ؛ علل الشرايع4، حديث 49، باب 272/ 96: حبار األنوار -)1(

  142: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .اين براى مهه مردم است. خداوند مرا وعده داده كه هيچ يك از خاندان مرا آتش نچشاند

______________________________  
  .127، حديث 67/ 1: ؛ احملاسن59، حديث 50، باب 288/ 96: حبار األنوار -)1(

  145: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  48دعاى 

  

   عيد قربان و روز مجعه
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َن ِيف أَْقَطاِر َأْرِضَك َيْشَهُد السَّاِئُل ِمنـُْهْم َو الطَّاِلُب َو الرَّاِغُب َو اللَُّهمَّ َهَذا يـَْوٌم ُمَباَرٌك َمْيُموٌن َو اْلُمْسِلُموَن ِفيِه ُجمَْتِمُعو » 1«
َو » 2«ُتَصلَِّي َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه الرَّاِهُب َو أَْنَت النَّاِظُر ِيف َحَواِئِجِهْم َفَأْسَأُلَك ِجبُوِدَك َو َكَرِمَك َو َهَواِن َما َسأَْلُتَك َعَلْيَك َأْن 

اْلَمنَّاُن ُذو اجلََْالِل َو اْإلِْكرَاِم َبِديُع  اُلَك اللَُّهمَّ َربـََّنا بَِأنَّ َلَك اْلُمْلَك َو َلَك احلَْْمَد َال ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت اْحلَِليُم اْلَكِرُمي احلَْنَّانُ َأسْ 
ْن َخْريٍ أَْو َعاِفَيٍة َأْو بـَرََكٍة َأْو ُهًدى َأْو َعَمٍل ِبَطاَعِتَك َأْو َخْريٍ َمتُنُّ ِبِه السََّماَواِت َو اْألَْرِض َمْهَما َقَسْمَت بـَْنيَ ِعَباِدَك اْلُمْؤِمِنَني مِ 

نْـ  َحظِّي َو َنِصيِيب ِمْنُه  َيا َو اْآلِخَرِة َأْن تـَُوفـِّرَ َعَلْيِهْم تـَْهِديِهْم ِبِه ِإلَْيَك َأْو تـَْرَفُع َهلُْم ِعْنَدَك َدَرَجًة َأْو تـُْعِطيِهْم ِبِه َخْرياً ِمْن َخْريِ الدُّ
َرُسوِلَك َو َحِبيِبَك َو ِصْفَوِتَك َو  َأْسأَُلَك اللَُّهمَّ بَِأنَّ َلَك اْلُمْلَك َو احلَْْمَد َال ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت َأْن ُتَصلَِّي َعَلى ُحمَمٍَّد َعْبِدَك وَ » 3«

الطَّاِهرِيَن اْألَْخَياِر َصَالًة َال يـَْقَوى َعَلى ِإْحَصاِئَها ِإالَّ أَْنَت َو َأْن ُتْشرَِكَنا ِيف َصاِلِح  ِخيَـَرِتَك ِمْن َخْلِقَك َو َعَلى آِل ُحمَمٍَّد اْألَبـْرَارِ 
اللَُّهمَّ ِإلَْيَك » 4«ٍء َقِديٌر  يْ َك َعَلى ُكلِّ شَ َمْن َدَعاَك ِيف َهَذا اْليَـْوِم ِمْن ِعَباِدَك اْلُمْؤِمِنَني يَا َربَّ اْلَعاَلِمَني َو َأْن تـَْغِفَر َلَنا َو َهلُْم ِإنَّ 

أَْوَثُق ِمينِّ ِبَعَمِلي َو َلَمْغِفَرُتَك َو َرْمحَُتَك  تـََعمَّْدُت ِحبَاَجِيت َو ِبَك أَنـَْزْلُت اْليَـْوَم فـَْقِري َو َفاَقِيت َو َمْسَكَنِيت َو ِإينِّ ِمبَْغِفَرِتَك َو َرْمحَِتكَ 
ِبَفْقِري  ى ُحمَمٍَّد َو آِل ُحمَمٍَّد َو تـََولَّ َقَضاَء ُكلِّ َحاَجٍة ِهَي ِيل ِبُقْدرَِتَك َعَليـَْها َو تـَْيِسِري َذِلَك َعَلْيَك وَ َأْوَسُع ِمْن ُذنُوِيب َفَصلِّ َعلَ 

   ِإلَْيكَ 

  146: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

َملْ َيْصِرْف َعينِّ ُسوءاً َقطُّ َأَحٌد َغيـُْرَك َو َال َأْرُجو ِألَْمِر آِخَرِيت َو ُدنـَْياَي ِسَواَك َو ِغَناَك َعينِّ َفِإينِّ َملْ ُأِصْب َخْرياً َقطُّ ِإالَّ ِمْنَك َو 
اِئزَتِِه فَِإَلْيَك يَا َمْوَالَي   َطَلَب نـَْيِلِه َو جَ اللَُّهمَّ َمْن تـََهيَّأَ َو تـََعبَّأَ َو َأَعدَّ َو اْستَـَعدَّ ِلِوفَاَدٍة ِإَىل َخمُْلوٍق َرَجاَء رِْفِدِه َو نـََواِفِلِه وَ » 5«

اللَُّهمَّ َفَصلِّ َعَلى » 6« َجاِئَزِتَك َكاَنِت اْليـَْوَم تـَْهِيَئِيت َو تـَْعِبَئِيت َو ِإْعَداِدي َو اْسِتْعَداِدي َرَجاَء َعْفِوَك َو رِْفِدَك َو َطَلَب نـَْيِلَك وَ 
ٍح َذِلَك ِمْن َرَجاِئي يَا َمْن َال ُحيِْفيِه َساِئٌل َو َال يـَنـُْقُصُه نَاِئٌل فَِإينِّ َملْ آِتَك ثَِقًة ِمينِّ ِبَعَمٍل َصالِ  ُحمَمٍَّد َو آِل ُحمَمٍَّد َو َال ُختَيِِّب اْليَـْومَ 

ْمُتُه َو َال َشَفاَعِة َخمْلُوٍق َرَجْوتُُه ِإالَّ َشَفاَعَة ُحمَمٍَّد َو َأْهِل بـَْيِتِه َعَلْيِه َو َعَلْيِهْم َسَالمُ  َساَءِة ِإَىل » 7«َك َقدَّ أَتـَْيُتَك ُمِقرّاً ِباْجلُْرِم َو اْإلِ
َعَلى َعِظيِم اجلُْْرِم َأْن ُعْدَت َعَلْيِهْم نـَْفِسي أَتـَْيُتَك َأْرُجو َعِظيَم َعْفِوَك الَِّذي َعَفْوَت ِبِه َعِن اْخلَاِطِئَني ُمثَّ َملْ َميْنَـْعَك ُطوُل ُعُكوِفِهْم 

آِل ُحمَمٍَّد َو فـََيا َمْن َرْمحَُتُه َواِسَعٌة َو َعْفُوُه َعِظيٌم يَا َعِظيُم يَا َعِظيُم يَا َكِرُمي يَا َكِرُمي َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو » 8«ِفَرِة ِبالرَّْمحَِة َو اْلَمغْ 
ُهمَّ ِإنَّ َهَذا اْلَمَقاَم ِخلَُلَفاِئَك َو َأْصِفَياِئَك َو َمَواِضَع اللَّ » 9«ُعْد َعَليَّ ِبَرْمحَِتَك َو تـََعطَّْف َعَليَّ ِبَفْضِلَك َو تـََوسَّْع َعَليَّ ِمبَْغِفَرِتَك 

ُر ِلَذِلَك َال  َا َقِد ابـْتَـزُّوَها َو أَْنَت اْلُمَقدِّ َرَجِة الرَِّفيَعِة الَِّيت اْخَتَصْصتَـُهْم ِ يـَُغاَلُب أَْمُرَك َو َال ُجيَاَوُز اْلَمْحُتوُم ِمْن أَُمَناِئَك ِيف الدَّ
رَاَدِتَك َحىتَّ َتدْ   َعاَد ِصْفَوُتَك َو ُخَلَفاُؤَك ِبِريَك َكْيَف ِشْئَت َو َأىنَّ ِشْئَت َو ِلَما أَْنَت َأْعَلُم ِبِه َغيـُْر ُمتـََّهٍم َعَلى َخْلِقَك َو َال ِإلِ

فـَرَاِئَضَك ُحمَرََّفًة َعْن ِجَهاِت َأْشرَاِعَك َو ُسَنَن نَِبيَِّك َمتـُْروَكًة  َمْغُلوِبَني َمْقُهورِيَن ُمْبتَـزِّيَن يـََرْوَن ُحْكَمَك ُمَبدًَّال َو ِكَتاَبَك َمْنُبوذاً وَ 
اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد » 11«ُهْم اللَُّهمَّ اْلَعْن َأْعَداَءُهْم ِمَن اْألَوَِّلَني َو اْآلِخرِيَن َو َمْن َرِضَي ِبِفَعاهلِِْم َو َأْشَياَعُهْم َو أَتْـَباعَ » 10«
يدٌ  وَ  يٌد جمَِ   آِل ُحمَمٍَّد ِإنََّك محَِ
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يَّاِتَك َعَلى َأْصِفَياِئَك ِإبـْرَاِهيَم َو آِل ِإبـْرَاِهيَم َو َعجِِّل اْلَفرََج َو الرَّ  َهلُْم  ْوَح َو النُّْصَرَة َو التَّْمِكَني َو التَّْأِييدَ َكَصَلَواِتَك َو بـَرََكاِتَك َو حتَِ
ميَاِن ِبَك َو التَّْصِديِق ِبَرُسوِلَك َو اْألَِئمَِّة الَِّذيَن حَ » 12« َتْمَت َطاَعتَـُهْم ِممَّْن َجيِْري َذِلَك اللَُّهمَّ َو اْجَعْلِين ِمْن َأْهِل التـَّْوِحيِد َو اْإلِ

ُردُّ َغَضَبَك ِإالَّ ِحْلُمَك َو َال يـَُردُّ َسَخَطَك ِإالَّ َعْفُوَك َو ال جيُُِري ِمْن اللَُّهمَّ لَْيَس يَـ » 13«ِبِه َو َعَلى َيَدْيِه آِمَني َربَّ اْلَعاَلِمَني 
ِمْن  -ييَا ِإهلَِ  -َو آِل ُحمَمٍَّد َو َهْب َلَناِعَقاِبَك ِإالَّ َرْمحَُتَك َو َال يـُْنِجيِين ِمْنَك ِإالَّ التََّضرُُّع ِإَلْيَك َو بـَْنيَ َيَدْيَك َفَصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد 

َا تـَْنُشُر َمْيَت اْلِبَالِد  َا ُحتِْيي أَْمَواَت اْلِعَباِد َو ِ َغّماً َحىتَّ َتْسَتِجيَب  -يَا ِإهلَِي - َو َال تـُْهِلْكِين » 14«َلُدْنَك فـََرجاً بِاْلُقْدَرِة الَِّيت ِ
َجابََة ِيف ُدَعاِئي َو َأِذْقِين َطْعَم اْلَعا ِفَيِة ِإَىل ُمْنتَـَهى َأَجِلي َو َال ُتْشِمْت ِيب َعُدوِّي َو َال ُمتَكِّْنُه ِمْن ُعُنِقي َو َال ِيل َو تـَُعرَِّفِين اْإلِ

ْن َذا الَِّذي ِين َفمَ ِإهلَِي ِإْن َرفـَْعَتِين َفَمْن َذا الَِّذي َيَضُعِين؟ َو ِإْن َوَضْعَتِين َفَمْن َذا الَِّذي يـَْرفـَُعِين؟ َو ِإْن َأْكَرْمتَ » 15«ُتَسلِّْطُه َعَليَّ 
بـَْتِين َفَمْن َذا الَِّذي يـَْرَمحُِين؟ َو ِإْن  أَْهَلْكَتِين َفَمْن َذا الَِّذي يـَْعِرُض َلَك ِيف يُِهيُنِين؟ َو ِإْن َأَهْنَتِين َفَمْن َذا الَِّذي ُيْكرُِمِين؟ َو ِإْن َعذَّ

َا يـَْعَجُل َمْن َخيَاُف اْلَفْوَت  َعْبِدَك؟ َأْو َيْسأَُلَك َعْن أَْمرِِه؟ َو َقْد َعِلْمُت أَنَّهُ  لَْيَس ِيف ُحْكِمَك ظُْلٌم؟ َو َال ِيف َنِقَمِتَك َعَجَلٌة َو ِإمنَّ
َا َحيَْتاُج ِإَىل الظُّْلِم الضَِّعيُف َو َقْد تـََعاَلْيتَ  َو آِل ُحمَمٍَّد َو َال اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد » 16«َعْن َذِلَك ُعُلّواً َكِبرياً  -يَا ِإهلَِي -َو ِإمنَّ

يَـينِّ بَِبَالٍء َعَلى أََثِر َبَالٍء فـََقْد تـََرى َضْعِفي َو َجتَْعْلِين ِلْلَبَالِء َغَرضاً َو َال لَِنِقَمِتَك َنْصباً َو َمهِّْلِين َو نـَفِّْسِين َو أَِقْلِين َعثْـَرِيت َو َال تـَْبَتلِ 
َو َأْسَتِجُري ِبَك » 18«َأُعوُذ ِبَك اللَُّهمَّ اْليَـْوَم ِمْن َغَضِبَك َفَصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو َأِعْذِين  »17«ِقلََّة ِحيَلِيت َو َتَضرُِّعي ِإلَْيَك 

   اْليَـْوَم ِمْن َسَخِطَك َفَصلِّ َعَلى
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َو َأْستَـْهِديَك َفَصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد » 20«ِمْن َعَذاِبَك َفَصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو آِمينِّ  َو َأِجْرِين َو َأْسأَُلَك أَْمناً » 19«ُحمَمٍَّد َو آِلِه 
اْرَمحِْين َو َأْستَـْرِمحَُك َفَصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو » 22«َو َأْستَـْنِصُرَك َفَصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو اْنُصْرِين » 21«َو آِلِه َو اْهِدِين 

َو » 25«َو َأْستَـْرزُِقَك َفَصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو اْرزُْقِين » 24«َو َأْسَتْكِفيَك َفَصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو اْكِفِين » 23«
» 27«ُذنُوِيب َفَصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو اْغِفْر ِيل َو َأْستَـْغِفُرَك ِلَما َسَلَف ِمْن » 26«َأْسَتِعيُنَك َفَصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو أَِعينِّ 

يَا َربِّ يَا َربِّ يَا » 28«ٍء َكرِْهَتُه ِمينِّ ِإْن ِشْئَت َذِلَك  َو َأْستَـْعِصُمَك َفَصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو اْعِصْمِين َفِإينِّ َلْن أَُعوَد ِلَشيْ 
يَع َما َسأَْلُتَك َو َطَلْبُت ِإلَْيَك َو َرغِ َحنَّاُن يَا َمنَّاُن يَا َذا ا ْبُت ِفيِه ِإَلْيَك جلََْالِل َو اْإلِْكرَاِم َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو اْسَتِجْب ِيل مجَِ

ْرُه َو اْقِضِه َو أَْمِضِه َو ِخْر ِيل ِفيَما تـَْقِضي ِمْنُه َو بَارِْك ِيل ِيف َذِلَك َو  تـََفضَّْل َعَليَّ ِبِه َو َأْسِعْدِين ِمبَا تـُْعِطيِين ِمْنُه َو َو َأرِْدُه َو َقدِّ
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  .َلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه أَْلَف َمرٍَّة َهَكَذا َكاَن يـَْفَعُل َعَلْيِه السََّالمُ ُتَصلِّي عَ 
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ِمنـُْهْم َو الطَّاِلُب َو الرَّاِغُب َو اللَُّهمَّ َهَذا يـَْوٌم ُمَباَرٌك َمْيُموٌن َو اْلُمْسِلُموَن ِفيِه ُجمَْتِمُعوَن ِيف أَْقَطاِر َأْرِضَك َيْشَهُد السَّاِئُل » 1«[ 
  ] ُتَصلَِّي َعَلى ُحمَمٍَّد َو آلِهِ الرَّاِهُب َو أَْنَت النَّاِظُر ِيف َحَواِئِجِهْم َفَأْسَأُلَك ِجبُوِدَك َو َكَرِمَك َو َهَواِن َما َسأَْلُتَك َعَلْيَك َأْن 

روز در نواحى زمينت مجعند؛ مسلمانان سائل و خواهنده و مسلمانان در اين . امروز، روز مبارك و ميموىن است! خدايا
شوند و تو به جود و كرمت بيناى به حاجات آناىن، و آسان بودن مسئلتم در  اميدوار و ترسان، در اجتماعات حاضر مى

  .خواهم كه بر حممد و آلش درود فرسىت دايره قدرتت، از حضرتت مى

   ارزش و عظمت عيد قربان

  .شود جويند، گفته مى مصدر از ماده قرب، به معناى نزديك شدن و قرباىن آنچه را كه به آن تقّرب مىقربان در لغت، 

  قرآن جميد در دو جا از اين واژه براى تقّرب به خدا استفاده منوده است؛

آوردند كه در  در حكايت فرزندان آدم كه هابيل گوسفند چاقى و قابيل گندم نامرغوىب را براى قرباىن به پيشگاه حق :اول
  .پايان قرباىن مهراه با تقوا پذيرفته شد

  :فرمايد خداوند متعال در اين باره مى

   َواْتُل َعَلْيِهْم نـََبأَ ابـَْىنْ َءاَدَم ِباحلَّْق ِإْذ قـَرَّبَا قـُْربَانًا فـَتـُُقّبَل ِمْن َأَحِدِمهَا وََملْ يـُتَـَقبَّلْ 
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َا يـَتـََقبَُّل اللَّهُ ِمَن اْلُمتَِّقنيَ  ِمنَ    »1« »اْألََخِر َقاَل َألَقْـتـَُلنََّك َقاَل ِإمنَّ

به درسىت و راسىت بر آنان خبوان، هنگامى كه هر دو نفر با اجنام  ]  كه سراسر پند و عربت است[وداستان دو پسر آدم را 
برادرى كه عملش پذيرفته نشد . [د، و از ديگرى پذيرفته نشدكار نيكى به پروردگار تقّرب جستند، پس از يكى پذيرفته ش

  .پذيرد خدا فقط از پرهيزكاران مى: گفت] او. [كشم ترديد تو را مى ىب: گفت]  از روى حسد و خودخواهى به برادرش
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  .دانستند ها را وسيله تقّرب به خدا مى پرستان، بت در سوره احقاف، بت :دوم

  »2« »نَ يَن اختََُّذواْ ِمن ُدوِن اللَِّه قـُْربَانًا َءاِهلََة َبْل َضلُّواْ َعنـُْهْم َو َذ ِلَك ِإْفُكُهْم َو َما َكانُواْ يـَْفتَـُرو فـََلْوَال َنَصَرُهُم الَّذِ 

]  هنگام نزول عذاب[پس چرا معبوداىن كه به جاى خدا انتخاب كردند به گمان اينكه آنان را به خدا نزديك كند، آنان را 
  .زدند دروغشان و آنچه را مهواره افرتا مى]  سراجنام و نتيجه[از دستشان رفتند، و اين بود ]  گم شده[بلكه يارى نكردند 

هاى تقّرب به خدا  در روايات ديىن ما، مناز و منازهاى نافله و قرباىن روز عيد قربان و صدقه دادن به فقريان، از مجله وسيله
  .اند بيان شده

و آن روز . گويند رمسى ساليانه مسلمانان، در روز دهم ذحيّجه است كه آن را َأضحى نيز مىقربان، نام يكى از اعياد 
تارخيى از بزرگرتين روزها نزد خداوند است؛ زيرا روز مراسم قرباىن گوسفند در برابر فرمان قرباىن كردن امساعيل عليه السالم 

رتين اعمال واجب در و از آن پس حاجيان در احياى . مناسك حج است به دست حضرت ابراهيم عليه السالم، از 
   فداكارى از سوى اين پدر و فرزند، روز عيد قربان در مىن قرباىن

______________________________  
  .27): 5(مائده  -)1(

  .28): 46(احقاف  -)2(

  151: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .كنند مى

  :كند كه فرمود السالم روايت مىابان بن حممد از امام جواد عليه 

َرِحٍم قاِطٍع يَْأُخُذ َعَلْيِه بِاْلَفْضِل َو يـَْبَدأُُه ِبالسَّالِم   ِبرِّ اْلواِلَدْيِن َأْو ِذى  ما ِمْن َعَمٍل أَْفَضَل يـَْوَم النَّْحِر ِمْن َدٍم َمْسُفوٍك َأْو َمْشٍى ىف
  »1« .َو َأْهِل اْلَمْسَكَنِة َو اْلَمْمُلوِك َو َتعاَهَد اْألَُسراءَ   َبِقيَِّتها ِجرياَنهُ ِمَن اْلَيتامى  ِإىل َأْو َرُجٍل َأْطَعَم ِمْن صاِلِح ُنُسِكِه َو َدعا

هيچ عملى در روز عيد قربان برتر نيست، مگر خوىن كه براى قرباىن رخيته شود و گامى در راه احسان به پدر و مادر 
اشد و به خودگذشتگى و آغاز به سالم بر وى پيشى گريد و يا مردى از  برداشته شود و ديدار خويشى كه گسيخته ب

  .گوشت قرباىن خود به مهسايگان و مستمندان و يتيمان اطعام منوده و به مالقات اسريان برود
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شود كه در عيد قربان ذبح گردد و آن در غري ايام حج مستحّب مؤّكد است در ايّام  قرباىن به گوسفند يا شرتى گفته مى
حاجى . گردد باشد كه در سرزمني مىن روز دهم يا يازدهم و دوازدهم و تا آخر ذحيجه برگزار مى حج از اعمال واجىب مى

خبشد و خبش سوم را به دوستان هديه  دارد و خبش دوم را به فقرا مى كند، يك خبش را خود بر مى قرباىن را سه خبش مى
  .دهد مى

   فضيلت قرباىن در روايات

  

اعمال عيد قربان، مهانند عيد فطر است، از مجله مناز و غسل و ادعيه و تكبريات و حرمت روزه و اطعام آداب و 
  .مسكينان و فقريان با صدقات و گوشت قرباىن به ويژه اينكه قرباىن كردن در عيد قربان مستحّب مؤّكد است

______________________________  
  .68، حديث 298/ 1: ؛ اخلصال25، حديث 52، باب 127/ 88: حبار األنوار -)1(

  152: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :رسول اهللا اعظم صلى اهللا عليه و آله فرمود

  .خداوند روز أضحى را عيد قرار داد تا فقريان گوشت فراوان به دستشان رسد

ا گوشت خبورانيد   :فرمايد حضرت على عليه السالم مى »1« .پس به آ

كردند؛ زيرا با اّولني قطره خون،  گرفتند و قرباىن مى دانستند كه قرباىن در روز عيد قربان چه اجرى دارد، وام مى مى اگر مردم
  »2« .شود صاحب آن آمرزيده مى

   قرض كردن براى قرباىن

  .روايىت عجيب در اين باب است كه نيكوست براى قرباىن قرض كىن

عيد قربان فرا رسيده و من چيزى ! اى رسول خدا: سلمه كه از ايشان پرسيده بود پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله به امّ 
  :ندارم قرباىن كنم، آيا قرض كنم و قرباىن منامي؟ فرمود



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

 

زيرا قرباىن جايگاه ويژه نزد خداوند منّان دارد و رخينت خون قرباىن براى اهل  »3« .شود برو قرض كن؛ زيرا اين بدهى ادا مى
  .شود عمر و كّفاره گناهان حمسوب مى آن، جنبه بيمه

  :امام باقر عليه السالم فرمود

ماِء ِمبِىنً    »4« .ِإنَّ اللََّه َعزََّوَجلَّ حيُِبُّ ِإْطعاَم الطَّعاِم َو ِإراَقَة الدِّ

  .خداوند غذا دادن به مستمندان و رخينت خون قرباىن در مىن را دوست دارد

______________________________  
  .1، حديث 437/ 2: ؛ علل الشرايع15، حديث 52، باب 296/ 96: حبار األنوار -)1(

  .2، حديث 440/ 2: ؛ علل الشرايع22، حديث 52، باب 297/ 96: حبار األنوار -)2(

  .1، حديث 440/ 2: ؛ علل الشرايع19، حديث 52، باب 297/ 96: حبار األنوار -)3(

  .60، حديث 50، باب 289/ 96: ار؛ حبار األنو 6، حديث 51/ 4: الكاىف -)4(

  153: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ره مندى گرسنگان و حمرومان از گوشت قرباىن باشد و به صورت سريه و سّنت  ممكن است مهني عالقه خداوند به خاطر 
  .نبوى در جامعه اسالمى رواج داشته باشد

غاز حركت خود از مدينه به مكه، در سال شصت هجرى كه قصد عمره ساالر شهيدان امام حسني عليه السالم از مهان آ
هاى گرانقدرى داد و سراجنام وجود مبارك خويش  گرچه به مىن نرفت، وىل قرباىن. مفرده داشت و نّيت حج متّتع نامتام ماند

  :اجات خود بر يزيد لعني، فرموداز اين رو امام سّجاد عليه السالم در احتج. را هم قرباىن اسالمى كرد، تا مّكه و مىن مباند

  »1« .َو أَنَا اْبُن اْلَمْرَوِة َو الصَّفا  ، أَنَا اْبُن َمكََّة َو ِمىن َفَأنا اَعرُِّفُه ِبنَـْفسى  َو َمْن َملْ يـَْعرِْفىن  فـََقْد َعَرَفىن  أَيـَُّها النَّاُس َمْن َعَرَفىن

كنم، من فرزند مكه و مىن هستم و  شناسد خود را معرىف مى ا منىشناسد و هر كه مر  شناسد كه مى هر كه مرا مى! اى مردم
  .من فرزند مروه و صفا هستم
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در روز عاشورا، صحنه كربال نيز شاهد قرباىن شدن هفتاد و دو شهيد در آستان قرب و رضاى حق بود و حضرت زينب 
ن مطّهر حضرت سّيدالشهدا عليه السالم عليها السالم به خاطر اين جانفشاىن برادرش در ميدان جنگ، هنگامى كه به بد

  :رسيد، دست و نگاه خويش را رو به آمسان برد و عرضه داشت

  »2« .اللَُّهمَّ تـََقبَّْل ِمنَّا هَذا اْلُقْربانِ 

  .اين قرباىن اندك را از ما بپذير! خدايا

  كند، او از مىن و عرفات و بنابراين كسى كه جانش را فداى دوست حقيقى مى

______________________________  
  .311/ 2: ؛ االحتجاج6، حديث 39، باب 161/ 45: حبار األنوار -)1(

؛ 87/ 2: ؛ سرية االئمة األثىن عشر، هاشم معروف احلسىن301/ 2: حياة اإلمام احلسني، باقر شريف القريشى -)2(
  .13/ 3: الكربيت االمحر

  154: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

كند و ساالر شهيدان و  برد، زيرا اصل زمني مال خداست و آن را به هر كس صالح بداند واگذار مى مشعر ارث مى
شهيدان در راه خدا، مهگى وارثان مشعر و مىن هستند و آنان با اهداى جان و فدا كردن فرزند و خانواده، وارث اسرار 

  .فته در سرزمني مّكه شوند

او وارث امساعيلى بود  . هاى اسريان اهل بيت از شهيد مظلوم كربال، به ذبيح و قتيل ياد شده است بهها و خطا در زيارتنامه
  .ها ابالغ كرد كه در مناى كربال، قرباىن حيات دين شد و پيام شرف و عّزت را به انسان

درخت دين را آبيارى  حقيقت دين و حيات باطىن هر مكتىب در اهداى قربانيان و فداكاران حق است و خون آنان ريشه
اند و قرباىن دادن و  اند، مهواره قربانيان بسيارى را تقدمي كرده هاىي كه در راه آزادى و استقالل گام برداشته ملت. كند مى

  .شهادت، رمز پريوزى و عّزت آنان بوده است

  :امام سّجاد عليه السالم در حّق قرباىن چنني فرمود
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براى خدا خالص كىن و خود را در معرض رمحت و قبول اهلى قرار دهى و در پى نگاه  حق قرباىن آن است كه نّيت آن را
 .اى و مقصودت، خدا بوده است اى وظاهر سازى نكرده اگر چنني بودى، خود را بيهوده به رنج نيفكنده. بينندگان نباشى

  :فرمود خواند و مى قربان، خطبه مى شنيدم رسول خدا صلى اهللا عليه و آله روز عيد: امام على عليه السالم فرمود »1«

ريزد، پس نّيت هر كه صادق باشد، اّولني قطره خون قرباىن او،   هاست كه مى خون قرباىن» َثجّ «. امروز روز َثّج و َعّج است
  .كّفاره مهه گناهان اوست

   دعاست پس به درگاه خداوند دعا كنيد، قسم به آن كه جان حممد صلى اهللا عليه و آله» َعجّ «

______________________________  
  .259: ؛ حتف العقول2، حديث 1، باب 13/ 71: حبار األنوار -)1(

  155: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

گردد، مگر آمرزيده شود، جز كسى كه گناه كبريه اجنام داده و بر آن اصرار  در دست اوست، از اينجا هيچ كس بر منى
بنابراين حقيقت سّنت عيد قربان و قرباىن كردن حيوان، تقّرب به  »1« .صميم بر ترك آن نداردورزد و در دل خود ت مى

گردد و با قرباىن كردن حيواىن، در  ها آلوده مى خدا و پرهيزكارى است؛ زيرا روح و قلب آدمى در دنيا با آرزوها و هوس
ه كه امام صادق عليه السالم در آداب مراقبني حّج مهانگون. برد حقيقت، حيوانّيت هواى نفس و ديو طمع را از بني مى

  :فرمود

ِبيَحِة َو اْرِم الشََّهواِت َو   اجلََْبِل َو اْذَبْح َحْنَجَرَة اْهلََوى  ِبُصُعوِدَك ِإىل  َو اْصَعْد ِبُروِحَك ِإَىل اْلَمَإلِ اْالْعلى َو الطََّمِع ِعْنَد الذَّ
ناَءَة َو اْالْفعالَ    »2« .الذَِّميَمَة ِعْنَد َرْمِى اجلََْمراتِ  اَخلساَسَة َو الدَّ

هنگام قرباىن گلوى هوس و طمع را نيز برب، و در . روحت را نيز به سوى مأل اعلى بفرست) مشعر(با فراز آمدن بر كوه 
  .ها و پسىت و فرومايگى و كردارهاى زشت و ناپسند سنگ بيانداز رمى مجرات به خواهش

   ارزش و عظمت روز مجعه
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كنند، مردمى كه عاشق حق و  مبارك مجعه يعىن آن زمان پر ارزشى كه مردم براى رسيدن به رمحت حق اجتماع مىنام 
م سوره مجعه در قسمت ترغيب و تشويق مردم به مناز مجعه آمده  حقيقت و خواهان فضل و فضيلت هستند كه در آيه 

  .است

  :نويسد حمّدث قّمى آن انسان بزرگوار و با كرامت مى

______________________________  
  .184/ 1: ؛ دعائم االسالم39، حديث 52، باب 301/ 96: حبار األنوار -)1(

  .49: ؛ مصباح الشريعة1، حديث 21، باب 125/ 96: حبار األنوار -)2(

  156: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ايّام به مزيد رفعت و شرافت و نباهت، از رسول خدا صلى  بدان كه شب و روز مجعه را امتياز تاّم است از ساير لياىل و«
  :اهللا عليه و آله روايت شده كه

 .شب مجعه و روز مجعه بيست و چهار ساعت است و در هر ساعت حق تعاىل ششصد هزار كس را از جهّنم آزاد كند
  :از حضرت صادق عليه السالم وارد شده كه »1«

  :و نيز فرمود »2« .پنجشنبه تا زوال روز مجعه، خدا پناه دهد او را از فشار قربهر كه مبريد ما بني زوال روز 

ار كه ضايع نگرداىن حرمت آن را و تقصري مكن در چيزى از عبادت حق  مجعه را حّقى و حرمىت عظيم هست، پس ز
داى را، زيرا كه خدا ثواب هاى شايسته، و ترك منا مجيع حمّرمات خ تعاىل در آن روز، و تقّرب جو به سوى خدا به عمل

 .گرداند منايد، و درجات مؤمنان را در دنيا و عقىب بلند مى گرداند، و عقوبت گناهان را حمو مى طاعات را مضاعف مى
دارى به عبادت و مناز و دعا، اين برنامه را اجرا   شبش در فضيلت مانند روز است، اگر تواىن كه شب مجعه را زنده »3«

فرستد كه حسنات  خداوند بزرگ در شب مجعه مالئكه را براى مزيد كرامت مؤمنان به آمسان اول مىكن، به درسىت كه 
  .ايشان را زياده گردانند، و گناهان ايشان را حمو كنند، و حق تعاىل واسع العطايا و كرمي است

  :در حديث معترب از آن حضرت مروى است كه
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______________________________  
  .9634، حديث 40، باب 380/ 7: ؛ وسائل الشيعة92، حديث 392/ 2 :اخلصال -)1(

  .11، حديث 281: ؛ األماىل، شيخ صدوق372، حديث 138/ 1: من الحيضره الفقيه -)2(

  .9620، حديث 40، باب 375/ 7: ؛ وسائل الشيعة6، حديث 414/ 3: الكاىف -)3(

  157: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

كه در روز مجعه حاجت  كند تا اين كند براى حاجىت و حق تعاىل قضاى حاجت او را تأخري مى دعا مىگاهى كه مؤمن 
  :و فرمود كه »1« .او را برآورد و براى فضيلت مجعه مضاعف گرداند

بعد از اين : چون برادران يوسف از حضرت يعقوب عليه السالم استدعاى طلب آمرزش گناهان خود كردند، گفت
كه يقني داشت دعا در سحر  دعا را تأخري انداخت تا سحر شب مجعه، براى اين: حضرت فرمود. هم كرداستغفار خوا

  :از آن حضرت روايت شده كه »2« .شب مجعه مستجاب است

كنند  كشند و حق تعاىل را ندا مى آورند و وحشيان صحرا گردن مى چون شب مجعه آيد ماهيان دريا سر از آب بريون مى
  :از حضرت باقر و صادق عليهما السالم روايت شده كه »3« .ما را به گناه آدميان عذاب مكن !كه پروردگارا

كند از اول شب تا آخر شب از  منايد ملكى را كه در هر شب مجعه از باالى عرش ندا مى حق سبحانه و تعاىل امر مى
ياى خود مرا خبواند تا من دعاى او را جانب رّب اعلى كه آيا بنده مؤمىن هست كه پيش از طلوع صبح براى آخرت و دن

  مستجاب كنم؟

   آيا بنده مؤمىن هست كه پيش از طلوع صبح از گناه خود توبه كند پس من

______________________________  
ذيب األحكام1243، حديث 422/ 1: من الحيضره الفقيه -)1(   .12، حديث 1، باب 5/ 3: ؛ 

سوره  98، ذيل آيه 81، حديث 196/ 2: ؛ تفسري العياشى1242حديث  ،422/ 1: من الحيضره الفقيه -)2(
  .يوسف

  .16/ 1: ؛ شجرة طوىب28، ذيل حديث 2، باب 283/ 86: حبار األنوار -)3(
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  158: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  توبه او را قبول كنم؟

ند كه روزى او را زياد گردامن تا پيش از طلوع آيا بنده مؤمىن هست كه من روزى او را تنگ كرده باشم و از من سؤال ك
  صبح، پس روزى او را گشاده گردامن؟

  آيا بنده مؤمن بيمارى هست كه از من سؤال كند، تا پيش از طلوع صبح او را شفا دهم و به عافيت برسامن؟

دهم و غمش را پايان آيا بنده مؤمن غمگني حمبوسى هست كه پيش از طلوع صبح از من خبواهد او را از زندان جنات 
  دهم؟

آيا بنده مؤمن مظلومى هست كه از من سؤال كند، تا پيش از صبح براى دفع ستم ظامل دعايش را به اجابت برسامن؟ 
  :از امري املؤمنني عليه السالم روايت شده كه »1« .پيوسته اين ندا هست تا صبح طالع شود

از مجله  »2« .ا عيد گردانيده، و شبش را مثل روزش گردانيده استحق تعاىل مجعه را از مهه روزها برگزيده، و روزش ر 
  :فضيلت روز مجعه آن است كه

شود، و اگر مجاعىت مستحق عذاب شوند، چون شب مجعه و روز  هر حاجت كه در آن روز از خدا خبواهند برآورده مى
مقّدره را حق تعاىل در شب مجعه مربم و حمكم  گرداند، و امور مجعه را دريابند و دعا كنند خدا آن عذاب را از ايشان برمى

رتين شب. گرداند مى رتين پس شب مجعه     ها و روزش 

______________________________  
  .1239، حديث 420/ 1: ؛ من الحيضره الفقيه9، حديث 7، باب 166/ 84: حبار األنوار -)1(

  .9636، حديث 40، باب 381/ 7: الشيعه؛ وسائل 22، حديث 12، باب 363/ 25: حبار األنوار -)2(

  159: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :از حضرت صادق عليه السالم روايت شده كه »1« .روزهاست
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بپرهيزيد از گناه در شب مجعه كه عقوبت گناهان در آن شب مضاعف است چنانكه ثواب حسنات مضاعف است، و 
د حق تعاىل گناهان گذشته او را بيامرزد، و هر كه در شب مجعه معصيىت را به هر كه معصيت خدا را در شب مجعه ترك كن

 »2« .آشكار اجنام دهد حضرت حق وى را به گناهان مجيع عمرش عذاب كند و عذاب آن گناه را بر او مضاعف منايد
  :از حضرت رضا عليه السالم روايت شده كه حضرت رسول صلى اهللا عليه و آله فرمود

منايد، و  دهد، و گناهان را حمو مى د و بزرگرت روزهاست، حق تعاىل در آن روز ثواب حسنات را مضاعف مىروز مجعه سيّ 
هاى بزرگ را  گرداند، و حاجت ها را زايل مى ها و غم منايد، و شّدت گرداند، و دعوات را مستجاب مى درجات را بلند مى

گرداند،  ر روز خداوند متعال رمحتش را نسبت به بندگان زياد مىو روز را نسبت به شب امتياز است، زيرا د. سازد روا مى
سازد، پس هر كه خدا را در آن روز خبواند و حق و حرمت آن را بشناسد بر  و مجاعت بسيار از آتش جهّنم آزاد مى

در قيامت امين خداست كه او را از آتش جهّنم آزاد گرداند، پس اگر در روز مجعه يا شب آن مبريد ثواب شهيدان دارد، و 
گردد، و هر كه حق مجعه را سبك بشمارد و از مناز آن روى بگرداند، يا عمل حرامى مرتكب  از عذاب اهلى مبعوث مى

   شود بر خداست كه او را به آتش

______________________________  
  .6450حديث  ،33، باب 68/ 6: ؛ مستدرك الوسائل28، ذيل حديث 2، باب 282/ 86: حبار األنوار -)1(

  .16/ 1: ؛ شجرة طوىب28، ذيل حديث 2، باب 283/ 86: حبار األنوار -)2(

  160: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :فرمايد حضرت باقر عليه السالم مى »1« .جهنم بسوزاند مگر آن كه توبه كند

رت از روز مجعه باشد   :فرمايد السالم مى امام صادق عليه »2« .آفتاب طلوع نكرده در روزى كه 

هر كس كه روز مجعه را دريابد، بايد به كارى غري از عبادت مشغول نگردد، زيرا خداوند در آن روز گناه بندگان را 
العابدين عليه السالم در اين دعا مانند  وجود مبارك حضرت زين »3« .كند آمرزد و رمحت خود را بر آنان نازل مى مى

كنند كه اجابت  اى در امسا و اوصاف حق در خواست مى ة مسائلى را پس از ذكر مقّدمهدعاى عرفه از حضرت رّب العزّ 
  .آن تأمني كننده خري دنيا و سعادت آخرت است

______________________________  
  .9621، حديث 40، باب 376/ 7: ؛ وسائل الشيعة5، حديث 414/ 3: الكاىف -)1(
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  .9619، حديث 40، باب 375/ 7: الشيعة؛ وسائل 1، حديث 413/ 3: الكاىف -)2(

  .9628، حديث 40، باب 378/ 7: ؛ وسائل الشيعة21، حديث 2، باب 275/ 86: حبار األنوار -)3(

  161: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

أَْنَت اْحلَِليُم اْلَكِرُمي احلَْنَّاُن اْلَمنَّاُن ُذو اجلََْالِل َو اْإلِْكرَاِم  َو َأْساُلَك اللَُّهمَّ َربـََّنا بَِأنَّ َلَك اْلُمْلَك َو َلَك احلَْْمَد َال ِإَلَه ِإالَّ » 2«[ 
 َأْو ُهًدى َأْو َعَمٍل ِبَطاَعِتَك َأْو َخْريٍ َبِديُع السََّماَواِت َو اْألَْرِض َمْهَما َقَسْمَت بـَْنيَ ِعَباِدَك اْلُمْؤِمِنَني ِمْن َخْريٍ َأْو َعاِفَيٍة َأْو بـَرََكٍة 

نـَْيا َو اْآلِخَرِة َأْن تـَُوفـَِّر َحظِّي َو َنِصيِيب َمتُنُّ ِبِه َعَلْيِهْم تـَْهِديِهْم ِبِه ِإلَْيَك َأْو تـَْرَفُع َهلُْم ِعْنَدَك َدَرَجًة َأْو تـُْعِطيِهْم ِبِه َخْرياً ِمْن خَ  ْريِ الدُّ
  ] ِمْنهُ 

رمانرواىيِ بر هسىت از آِن توست و سپاس، ويژه حضرت كنم، به اين خاطر كه ف از تو درخواست مى! پروردگارا! خدايا
اى، داراى عظمت و اكرامى، پديد آورنده  خداىي جز تو نيست، بردبار و كرميى، مهربان و بسيار نعمت دهنده. توست
عمل به  كىن، از خري يا سالمىت مهه جانبه يا بركت يا هدايت يا ها و زميىن، هر مقدار بني بندگان مؤمنت تقسيم مى آمسان

كىن، يا در  ى و به واسطه آن به سوى خودت هدايتشان مى طاعت، يا خري خاّصى كه به سبب آن بر آنان مّنت مى
ره و نصيب مرا  برى، يا از بركت آن خريى از خري دنيا و آخرت به آنان عنايت مى پيشگاهت درجه آنان را باال مى كىن، 

  .از آن خري، سرشار و فراوان گرداىن

  162: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

َرُسوِلَك َو َحِبيِبَك َو ِصْفَوِتَك َو  َأْسأَُلَك اللَُّهمَّ بَِأنَّ َلَك اْلُمْلَك َو احلَْْمَد َال ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت َأْن ُتَصلَِّي َعَلى ُحمَمٍَّد َعْبِدَك وَ » 3«[ 
ِح ٍد اْألَبـْرَاِر الطَّاِهرِيَن اْألَْخَياِر َصَالًة َال يـَْقَوى َعَلى ِإْحَصاِئَها ِإالَّ أَْنَت َو َأْن ُتْشرَِكَنا ِيف َصالِ ِخيَـَرِتَك ِمْن َخْلِقَك َو َعَلى آِل ُحمَمَّ 

  ]ٍء َقِديرٌ  َعَلى ُكلِّ َشيْ َك َمْن َدَعاَك ِيف َهَذا اْليَـْوِم ِمْن ِعَباِدَك اْلُمْؤِمِنَني يَا َربَّ اْلَعاَلِمَني َو َأْن تـَْغِفَر َلَنا َو َهلُْم ِإنَّ 

خواهم به اين خاطر كه فرمانرواىي و محد ويژه توست و خداىي جز تو نيست، به اين كه بر حمّمد، بنده  از تو مى! خدايا
هايت، و بر آل حمّمد، نيكوكاران، پاكان و خوبان درود  ات و اختيار شده از آفريده ات و حبيبت و برگزيده ات و فرستاده

درودى كه هيچ كس جز تو قدرت مشردن آن را نداشته باشد، و ما را در دعاى شايسته هر كس از بندگان مؤمنت  فرسىت؛ 
  .و ما و ايشان را بيامرزى كه تو بر هر كارى تواناىي! خواند، شريك كىن، اى پروردگار جهانيان كه تو را در اين روز مى

  163: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج
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 َو َرْمحَِتَك أَْوَثُق ِمينِّ ِبَعَمِلي ُهمَّ ِإلَْيَك تـََعمَّْدُت ِحبَاَجِيت َو ِبَك أَنـَْزْلُت اْليَـْوَم فـَْقِري َو َفاَقِيت َو َمْسَكَنِيت َو ِإينِّ ِمبَْغِفرَِتكَ اللَّ » 4«[ 
مٍَّد َو تـََولَّ َقَضاَء ُكلِّ َحاَجٍة ِهَي ِيل ِبُقْدَرِتَك َعَليـَْها َو تـَْيِسِري َو َلَمْغِفرَُتَك َو َرْمحَُتَك َأْوَسُع ِمْن ُذنُوِيب َفَصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِل حمَُ 

ُجو  ُسوءاً َقطُّ َأَحٌد َغيـُْرَك َو َال َأرْ َذِلَك َعَلْيَك َو ِبَفْقِري ِإَلْيَك َو ِغَناَك َعينِّ َفِإينِّ َملْ ُأِصْب َخْرياً َقطُّ ِإالَّ ِمْنَك َو َملْ َيْصِرْف َعينِّ 
  ] ِألَْمِر آِخَرِيت َو ُدنـَْياَي ِسَواكَ 

يدسىت و ندارى و بيچارگيم را به درگاهت فرود آوردم، و من به آمرزش و ! خدايا با حاجتم آهنگ درگاه تو كردم، و بار 
ّمد درود تر است؛ پس بر حممد و آل حم ترم، و هر آينه آمرزش و رمحتت از گناهامن وسيع رمحتت تا به عمل و كردارم مطمئن

  .فرست

روا كردن هر حاجتم را خود بر عهده گري؛ به خاطر قدرتى كه بر روا كردنش دارى، و آسان بودنش در برابر نريومنديت، و 
مسلماً من به خريى نرسيدم جز از جانب تو، و هرگز احدى شّرى را از من . نيازيت از من حمض نيازم به حضرتت، و ىب

  .آخرت و دنيامي به كسى جز تو اميد ندارم برنگرداند غري تو، و در امر

  164: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

يَا َمْوَالَي   َطَلَب نـَْيِلِه َو َجاِئزَتِِه فَِإَلْيَك اللَُّهمَّ َمْن تـََهيَّأَ َو تـََعبَّأَ َو َأَعدَّ َو اْستَـَعدَّ ِلِوفَاَدٍة ِإَىل َخمُْلوٍق َرَجاَء رِْفِدِه َو نـََواِفِلِه وَ » 5«[ 
  ]  َجاِئَزِتكَ َكاَنِت اْليـَْوَم تـَْهِيَئِيت َو تـَْعِبَئِيت َو ِإْعَداِدي َو اْسِتْعَداِدي َرَجاَء َعْفِوَك َو رِْفِدَك َو َطَلَب نـَْيِلَك وَ 

يه ساز و برگ كرد هر كس براى وارد شدن به خملوقى، به اميد صله و خبشش و درخواست خري و جايزه! خدايا و  اش، 
فراهم آوردن ساز و برگم و آماده شدمن و حاضر گشتنم و مهيا شدمن، ! آماده و حاضر و مهيا شد؛ اّما اى موالى من

  .ات ات و درخواست خري و جايزه فقط براى وارد شدن بر توست؛ آن هم به اميد عفو و صله
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اِئٌل َفِإينِّ َملْ ُحمَمٍَّد َو آِل ُحمَمٍَّد َو َال ُختَيِِّب اْليَـْوَم َذِلَك ِمْن َرَجاِئي يَا َمْن َال ُحيِْفيِه َساِئٌل َو َال يـَنـُْقُصُه نَ  اللَُّهمَّ َفَصلِّ َعَلى» 6«[ 
ْمُتُه َو َال َشَفاَعِة َخمْلُوٍق َرَجْوُتُه ِإالَّ َشَفاَعَة ُحمَمَّ  أَتـَْيُتَك » 7«ٍد َو َأْهِل بـَْيِتِه َعَلْيِه َو َعَلْيِهْم َسَالُمَك آِتَك ثَِقًة ِمينِّ ِبَعَمٍل َصاِلٍح َقدَّ

َساَءِة ِإَىل نـَْفِسي أَتـَْيُتَك أَْرُجو َعِظيَم َعْفِوَك الَِّذي َعَفْوَت ِبِه َعِن اْخلَاِطِئنيَ   ُمثَّ َملْ َميْنَـْعَك ُطوُل ُعُكوِفِهْم َعَلى ُمِقرّاً بِاجلُْْرِم َو اْإلِ
فـََيا َمْن َرْمحَتُهُ َواِسَعٌة َو َعْفُوُه َعِظيٌم يَا َعِظيُم يَا َعِظيُم يَا َكِرُمي يَا َكِرُمي َصلِّ » 8«ْرِم َأْن ُعْدَت َعَلْيِهْم بِالرَّْمحَِة َو اْلَمْغِفَرِة َعِظيِم اجلُْ 

  ] َفْضِلَك َو تـََوسَّْع َعَليَّ ِمبَْغِفرَِتكَ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِل ُحمَمٍَّد َو ُعْد َعَليَّ ِبَرْمحَِتَك َو تـََعطَّْف َعَليَّ بِ 
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اى  اى كه درخواست كننده. بر حمّمد و آل حمّمد درود فرست، و آن اميدم را در اين روز، به نااميدى تبديل مكن! خدايا
فرستادم  اى كه از پيش من از جهت اعتماد به عمل شايسته! كاهد اندازد، و خبششى از توانگريش منى او را به مشقت منى

به پيشگاهت  -.كه درود و سالمت بر او و بر آنان باد  -اى، جز شفاعت حمّمد و اهل بيتش و به اميد شفاعت آفريده
آمدم در حاىل كه به گناه و بدمي نسبت به خود معرتفم كه آمدم و به عفو عظيمى كه به وسيله آن از خطاكاران  . نيامدم

  گناه بزرگ حضرتت را از  سپس طول توقّفشان بر. گذشىت اميد دارم
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! اى بزرگ! اى كه رمحتش گسرتده، و عفوش بزرگ است، اى بزرگ. اين كه با رمحت و مغفرت به آنان رو كىن بازنداشت
قت ورز، و به به رمحتت به من بازگرد و به احسانت بر من شف. بر حمّمد و آل حمّمد درود فرست! اى كرمي! اى كرمي

  .آمرزشت بر من گشايش ده
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َرَجِة الرَِّفيَعِة الَِّيت » 9«[  َا َقِد ابـْتَـزُّوَها َو اللَُّهمَّ ِإنَّ َهَذا اْلَمَقاَم ِخلَُلَفاِئَك َو َأْصِفَياِئَك َو َمَواِضَع أَُمَناِئَك ِيف الدَّ  اْخَتَصْصتَـُهْم ِ
ِلَما أَْنَت َأْعَلُم ِبِه َغيـُْر ُمتـََّهٍم  اْلُمَقدُِّر ِلَذِلَك َال يـَُغاَلُب َأْمُرَك َو َال ُجيَاَوُز اْلَمْحُتوُم ِمْن َتْدِبِريَك َكْيَف ِشْئَت َو َأىنَّ ِشْئَت وَ  أَْنتَ 

رَاَدِتَك َحىتَّ َعاَد ِصْفَوُتَك َو ُخَلَفاُؤَك َمْغُلوبِ  َني َمْقُهورِيَن ُمْبتَـزِّيَن يـََرْوَن ُحْكَمَك ُمَبدًَّال َو ِكَتاَبَك َمْنُبوذاً َو َعَلى َخْلِقَك َو َال ِإلِ
  ]فـَرَاِئَضَك ُحمَرََّفًة َعْن ِجَهاِت َأْشرَاِعَك َو ُسَنَن نَِبيَِّك َمتـُْروَكةً 

توست در مرتبه بلندى اين مقام اقامه مناز عيد قربان و مجعه كه خمصوص خلفايت و برگزيدگانت و جايگاه امناى ! خدايا
ا به غارت بردند و تو تقدير كننده آىن . است، كه آن را ويژه آنان قرار دادى؛ وىل غاصبان و غارتگران اين مقام را از آ

ات هر گونه كه خبواهى و هر زمان كه خبواهى فراتر نتوان رفت؛ به سبب اين   فرمانت مغلوب كسى نشود، و از تدبري حتمى
كار اين غارتگرى نسبت به جايگاه عظيم عيد و . ات متهم نيسىت ه امورى و نسبت به آفريدنت و ارادهتر ب كه تو آگاه

ديدند كه  مى. مجعه، تا آن جا رسيد كه برگزيدگانت و خلفايت، مغلوب و شكست خورده و حق به غارت رفته شدند
هاى  رايعت به دست حتريف افتاده، و سنتحكم و فرمانت تغيري يافته، كتابت دور انداخته شده، واجباتت از مسري ش

  .پيامربت مرتوك مانده است

  168: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج



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

 

لِّ َعَلى اللَُّهمَّ صَ » 11«ُهْم اللَُّهمَّ اْلَعْن َأْعَداَءُهْم ِمَن اْألَوَِّلَني َو اْآلِخرِيَن َو َمْن َرِضَي ِبِفَعاهلِِْم َو َأْشَياَعُهْم َو أَتْـَباعَ » 10«[ 
يٌد َكَصَلَواِتَك َو بـَرََكاِتَك َو حتَِيَّاِتَك َعَلى َأْصِفَياِئَك ِإبـْرَاهِ  يٌد جمَِ يَم َو آِل ِإبـْرَاِهيَم َو َعجِِّل اْلَفرََج َو الرَّْوَح ُحمَمٍَّد َو آِل ُحمَمٍَّد ِإنََّك محَِ

ميَاِن ِبَك َو التَّْصِديِق ِبَرُسوِلَك َو اْألَئِمَِّة الَِّذيَن اللَّ » 12«َو النُّْصَرَة َو التَّْمِكَني َو التَّْأيِيَد َهلُْم  ُهمَّ َو اْجَعْلِين ِمْن أَْهِل التـَّْوِحيِد َو اْإلِ
  ] َحَتْمَت َطاَعتَـُهْم ِممَّْن َجيِْري َذِلَك ِبِه َو َعَلى َيَدْيِه آِمَني َربَّ اْلَعاَلِمنيَ 

  .هر كه به كردارشان راضى شد، و طرفداران و پريوانشان را لعنت كندمشنانشان را از اّولني و آخرين و ! خدايا

مانند درودهايت و بركاتت و حتيّاتت بر برگزيدگانت، . بر حمّمد و آل حمّمد درود فرست؛ مهانا تو ستوده و بزرگوارى! خدايا
  .رماابراهيم و آل ابراهيم، و در گشايش كار و آسايش و يارى و تسلط و تأييد ايشان تعجيل ف

اى قرار ده؛ آن هم از  مرا اهل توحيد و اميان به خود و تصديق به رسولت، و اماماىن كه طاعتشان را واجب فرموده! خدايا
ا و به دست آنان جريان پيدا مى   !كند، آمني، اى پروردگار جهانيان مجله كساىن كه توحيد و اميان به وسيله آ
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 َرْمحَُتَك َو َال يـُْنِجيِين ِمْنَك اللَُّهمَّ لَْيَس يـَُردُّ َغَضَبَك ِإالَّ ِحْلُمَك َو َال يـَُردُّ َسَخَطَك ِإالَّ َعْفُوَك َو ال جيُُِري ِمْن ِعَقاِبَك ِإالَّ » 13«[ 
َا ُحتِْيي  -يَا ِإهلَِي -ٍد َو َهْب َلَناِإالَّ التََّضرُُّع ِإلَْيَك َو بـَْنيَ َيَدْيَك َفَصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِل ُحمَمَّ  ِمْن َلُدْنَك فـََرجاً ِباْلُقْدَرِة الَِّيت ِ

َا تـَْنُشُر َمْيَت اْلِبَالدِ    ]َأْمَواَت اْلِعَباِد َو ِ

كند، و از عقابت جز رمحتت پناه  گرداند، و سخطت را جز عفوت رد منى خشمت را جز بردباريت بر منى! خدايا
و ما . دهد؛ پس بر حمّمد و آل حمّمد درود فرست مرا از عذاب تو جز زارى به درگاه تو و در برابر تو جنات منىدهد، و  منى

هاى مرده را به حركت  كىن، و سرزمني را اى خداى من از سوى خود گشايش خبش؛ به قدرتى كه مردگان را به آن زنده مى
  .آورى مى
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َجاَبَة ِيف ُدَعاِئي َو أَِذْقِين َطْعَم اْلَعاِفَيِة ِإَىل ُمْنتَـَهى َأجَ  -يَا ِإهلَِي -َو َال تـُْهِلْكِين » 14«[  ِلي َغّماً َحىتَّ َتْسَتِجيَب ِيل َو تـَُعرَِّفِين اْإلِ
  ] َو َال ُتْشِمْت ِيب َعُدوِّي َو َال ُمتَكِّْنُه ِمْن ُعُنِقي َو َال ُتَسلِّْطُه َعَليَ 
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ام را اجابت فرماىي، و مرا از اجابت دعامي آگاه كىن، و  مرا از غّصه دورى از رمحتت هالك مكن تا خواسته! اى خداى من
  .مزه سالمت مهه جانبه را تا پايان زندگيم به من بچشان و دمشن شادم مكن، و او را وبال گردمن مكن و بر من چريه مساز
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ِين َفَمْن َذا الَِّذي يُِهيُنِين؟ َو ِإهلَِي ِإْن َرفـَْعَتِين َفَمْن َذا الَِّذي َيَضُعِين؟ َو ِإْن َوَضْعَتِين َفَمْن َذا الَِّذي يـَْرفـَُعِين؟ َو ِإْن َأْكَرْمتَ » 15«[ 
بـَْتِين َفَمْن َذا  الَِّذي يـَْرَمحُِين؟ َو ِإْن َأْهَلْكَتِين َفَمْن َذا الَِّذي يـَْعِرُض َلَك ِيف َعْبِدَك؟ َأْو ِإْن أََهْنَتِين َفَمْن َذا الَِّذي ُيْكرُِمِين؟ َو ِإْن َعذَّ

َا يـَعْ  ا َحيَْتاُج َجُل َمْن َخيَاُف اْلَفْوَت َو ِإمنََّ َيْسأَُلَك َعْن أَْمرِِه؟ َو َقْد َعِلْمُت أَنَُّه لَْيَس ِيف ُحْكِمَك ظُْلٌم؟ َو َال ِيف َنِقَمِتَك َعَجَلٌة َو ِإمنَّ
  ]َعْن َذِلَك ُعُلّواً َكِبرياً  -يَا ِإهلَِي - ِإَىل الظُّْلِم الضَِّعيُف َو َقْد تـََعاَلْيتَ 

اگر بلند مقامم كىن، كيست كه پستم كند؟ و اگر پستم كىن، كيست كه مرا بلند مقام كند؟ و اگر مرا گرامى ! خداى من
يست كه گراميم دارد؟ و اگر عذامب كىن، كيست كه به من رحم كند؟ و دارى، كيست كه خوارم كند؟ و اگر خوارم كىن، ك

اش بازخواست منايد؟ و من به اين حقيقت  ات به تو اعرتاض كند يا از تو درباره اگر مرا هالك كىن، كيست كه درباره بنده
اين نيست كه كسى  اى وجود ندارد، و جز ام كه در حكم و فرمانت ستمى نيست، و در كيفرت شتاب و عجله پى برده

ورزد، كه بيم از دست رفنت فرصت را دارد، و جز اين نيست كه كسى به ستم نيازمند است كه ناتوان  در كيفر شتاب مى
  .است، و تو اى خداى من از اين امور برتر و بسيار باالترى
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َعثْـَرِيت َو َو آِل ُحمَمٍَّد َو َال َجتَْعْلِين لِْلَبَالِء َغَرضاً َو َال ِلَنِقَمِتَك َنْصباً َو َمهِّْلِين َو نـَفِّْسِين َو أَِقْلِين اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد » 16«[ 
أَُعوُذ ِبَك اللَُّهمَّ اْليَـْوَم ِمْن َغَضِبَك َفَصلِّ  »17«َال تـَْبَتِليَـينِّ بَِبَالٍء َعَلى أََثِر َبَالٍء فـََقْد تـََرى َضْعِفي َو ِقلََّة ِحيَلِيت َو َتَضرُِّعي ِإَلْيَك 

  ] َو َأْسَتِجُري ِبَك اْليَـْوَم ِمْن َسَخِطَك َفَصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو َأِجْرِين » 18«َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو َأِعْذِين 

قام و جمازات قرار مده، و مهلتم ده و اندوهم را بر حمّمد و آل حمّمد درود فرست، و مرا هدف باال و نشانه انت! خدايا
هامي بگذر، و به بالىي دنبال بال گرفتارم مكن؛ چرا كه ناتواىن و كمى تدبري و زارمي را به درگاهت  بزداى، و از لغزش

  .بيىن مى

اين روز از سخط  آورم؛ پس بر حمّمد و آلش درود فرست، و پناهم ده، و در در اين روز از خشمت به تو پناه مى! خدايا
  .خواهم، پس بر حمّمد و آلش درود فرست، و امامن ده تو، از خودت امان مى
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َو آِلِه َو اْهِدِين  َو َأْستَـْهِديَك َفَصلِّ َعَلى ُحمَمَّدٍ » 20«َو َأْسأَُلَك أَْمناً ِمْن َعَذاِبَك َفَصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو آِمينِّ » 19«[ 
َو » 23«َو َأْستَـْرِمحَُك َفَصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو اْرَمحِْين » 22«َو َأْستَـْنِصُرَك َفَصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو اْنُصْرِين » 21«

َو َأْسَتِعيُنَك َفَصلِّ » 25«لِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو اْرزُْقِين َو َأْستَـْرزُِقَك َفصَ » 24«َأْسَتْكِفيَك َفَصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو اْكِفِين 
َو َأْستَـْعِصُمَك » 27«َو َأْستـَْغِفُرَك ِلَما َسَلَف ِمْن ُذنُوِيب َفَصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو اْغِفْر ِيل » 26«َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو َأِعينِّ 

  ] ٍء َكرِْهَتهُ ِمينِّ ِإْن ِشْئَت َذِلكَ  آِلِه َو اْعِصْمِين فَِإينِّ َلْن َأُعوَد ِلَشيْ  َفَصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد وَ 

خواهم؛ پس بر  و اميىن از عذابت را درخواست دارم؛ پس بر حمّمد و آلش درود فرست و امينم ساز و از تو هدايت مى
بر حمّمد و آلش درود فرست و يارمي ده، و از تو  طلبم؛ پس حمّمد و آلش درود فرست و هدايتم كن، و از تو يارى مى

خواهم؛ پس بر حمّمد  نيازى مى كنم؛ پس بر حمّمد و آلش درود فرست و به من رحم كن، و از تو ىب درخواست رمحت مى
نيازم كن، و از تو درخواست روزى دارم؛ پس بر حمّمد و آلش درود فرست و روزمي ده و از تو   و آلش درود فرست و ىب

ام از تو درخواست آمرزش  خواهم؛ پس بر حمّمد و آلش درود فرست و كمكم كن، و نسبت به گناهان گذشته مك مىك
  دارم؛ پس بر حمّمد و آلش درود
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ست و حفظم خواهم؛ پس بر حممد و آلش درود فر  فرست و مرا بيامرز، و از تو حفظ و نگهدارى از شرور و آفات مى
  .پسندى باز نگردم ات به پاكى من از گناه تعّلق گريد، هرگز به آنچه آن را منى فرما؛ زيرا اگر اراده
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يَع َما َسأَْلُتَك َو  يَا َربِّ يَا َربِّ يَا َحنَّاُن يَا َمنَّاُن يَا َذا اجلََْالِل َو اْإلِْكرَاِم َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد وَ » 28«[  آِلِه َو اْسَتِجْب ِيل مجَِ
ْرُه َو اْقِضِه َو أَْمِضِه َو ِخْر ِيل ِفيَما تـَْقِضي ِمْنهُ   َو بَارِْك ِيل ِيف َذِلَك َو تـََفضَّْل َعَليَّ َطَلْبُت ِإلَْيَك َو َرِغْبُت ِفيِه ِإلَْيَك َو َأرِْدُه َو َقدِّ

ِعيِمَها يَا أَْرَحَم يِين ِمْنُه َو زِْدِين ِمْن َفْضِلَك َو َسَعِة َما ِعْنَدَك َفِإنََّك َواِسٌع َكِرٌمي َو ِصْل َذِلَك ِخبَْريِ اْآلِخَرِة َو نَ ِبِه َو َأْسِعْدِين ِمبَا تـُْعطِ 
  ] َن يـَْفَعُل َعلَْيِه السََّالمُ الرَّاِمحَِني ُمثَّ َتْدُعو ِمبَا َبَدا َلَك َو ُتَصلِّي َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه أَْلَف َمرٍَّة َهَكَذا َكا

بر حمّمد و آلش ! اى صاحب جالل و اكرام! اى بسيار نعمت دهنده! اى بسيار مهربان! اى پروردگارم! اى پروردگارم
مهه آنچه را از تو خواستم و مطالبه كردم، و به خاطر آن به جانب تو روى آوردم، برامي مستجاب كن و برامي . درود فرست



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

 

فرماىي، نيكى و خوىب مقّرر كن، و برامي در  قّدر فرما و حكم كن و به اجرا گذار، و در آنچه براى من حكم مىخبواه و م
كىن خوشبختم كن و از احسان و  و به واسطه آن بر من تفّضل فرماى، و به آنچه به من عطا مى. آن بركت قرار ده

و مهه اين مواهب را به خري و نعمت آخرت پيوسته ساز، اى  مهانا تو واسع و كرميى،. وسعىت كه نزد توست بر من بيفزاى
  !ترين مهربانان مهربان

خواهى خبواه، و هزار بار بر حمّمد و آلش درود فرست، كه حضرت زين العابدين عليه  آنگاه از حضرت حق هر چه را مى
  .كرد السالم چنني مى

  176: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  مراتب اهل توحيد

جا مراد از معرفت، مرتبه بلندترين از مراتب خداشناسى است، چه خداشناسى را مراتب  معرفت، شناخت باشد و اين«
  .بسيار است

و مثل مراتب معرفت چنان است كه آتش را بعضى چنان شناسند كه شنيده باشند كه موجودى هست كه هر چه به او 
ظاهر گردد، و چنانچه از او بردارند هيچ نقصان در و نيايد، و هر چه رسد ناچيز شود و اثر او در آنچه حماذى او باشد 

و در معرفت بارى تعاىل كساىن كه به اين مثابت باشند . از او جدا شود بر ضد طبع او باشد و آن موجود را آتش خوانند
  .ىتمقّلدان خوانند، مانند كساىن كه سخن بزرگان تصديق كرده باشند در اين باب ىب وقوف بر حجّ 

و بعضى كه به مرتبه باالى اين مجاعت باشند، كساىن باشند كه از آتش دود به ايشان رسد و دانند كه اين دود از چيزى 
و در معرفت كساىن كه به اين مثابت باشند، اهل نظر باشند كه . آيد، پس حكم كنند به موجودى كه دود اثر اوست مى

  .ثار قدرت او بر وجود او دليل سازندبه برهان قاطع دانند كه صانعى هست چه از آ

و در . و باالى اين مرتبه كساىن باشند كه از حرارت آتش به حكم جماورت، اثرى احساس كنند و به آن منتفع شوند
  .معرفت كساىن كه به اين مرتبه باشند مؤمنان به غيب باشند و صانع را شناسند من وراء حجاب

و اين مجاعت به مثابت  . َخبـْْز و انضاج و طبخ و غري آن: ز آتش منافع يابند، مانندو باالى اين مرتبه كساىن باشند كه ا
  .جا مراتب اهل دانش باشد كساىن باشند كه در معرفت، لّذت معرفت دريافته باشند و به آن مبتهج شده، و تا اين
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و . ايشان مشاهده موجودات كنندهاى  و باالى اين مرتبه كساىن باشند كه آتش مشاهده كنند و به توسط نور آتش، چشم
  .اين مجاعت در معرفت به مثابت اهل بينش باشند و ايشان را عارف خوانند و معرفت حقيقى ايشان را باشد

   و كساىن را كه در مراتب ديگر باشند باالى اين مرتبه، هم از حساب عارفان

  177: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

و از ايشان مجاعىت باشند كه معرفت ايشان از باب معارفت باشد و ايشان را اهل . ني خوانندباشند و ايشان را اهل يق
ايت معرفت آن. حضور خوانند، و انس و انبساط خاص با ايشان باشد جا باشد كه عارف منتفى شود، مانند كسى  و 

  .كه به آتش سوخته و ناچيز شود

مت نياىب، و سزاست كسى را كه خداى تعاىل به معرفت خودش عزيز  اى خصو  بدان كه معرفت آن است كه در خود ذرّه
گردانيده است كه هرگز از مشاهده او به غري باز ننگرد و هيچ كس را بر او اختيار نكند كه مثره معرفت روى به خدا 

  .آوردن است

ه او حمفوظ بود و در خواهد از حق، چون دل دهدش در حال به خداى باز دهد تا در قبض و عارف آن است كه دىل مى
سرت او از خلق حمجوب بود و عالمت عارف آن بود كه بيشرت خاطر او در تفّكر بود و در عربت، و بيشرت سخن او ثنا 

  »1« ».بود و مدحت حق، و بيشرت عمل او طاعت بود

اد اد ما   عشق شورى در 
 

اد  جان ما را دركف غوغا 

 داستان دلربان آغاز كرد
 

ادآرزوىي در   دل شيدا 

  قّصه خوبان به نوعى باز گفت
 

اد  كآتشى در پري و در برنا 

 رمزى از اسرار باده كشف كرد
 

اد  راز مستان مجله بر صحرا 

  

  اى بر خاك رخيت از مخستان جرعه
 

اد  جنبشى در آدم و حّوا 
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 عقل جمنون در كف ليلى سپرد
 

اد  جان وامق در لب َعذرا 

  دل سودائيانر آشوب 
 

اد  خال فتنه بر رخ زيبا 

  از پى برگ و نواى بلبالن
 

اد  رنگ و بوىي بر گل رعنا 

 اى انگيخت شورى در فكند فتنه
 

اد  در سرا و شهر ما چون پا 

 جاى خاىل يافت از غوغا و شور
 

اد شور و غوغا كرد و رخت آن  جا 

______________________________  
  .57 -55: آثار درويش حممد طبسى -)1(
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 نام و ننگ ما مهه بر باد داد
 

اد  نام ما ديوانه و رسوا 

  چون عراقى را در اين ره خام يافت
 

اد  جام ما در آتش سودا 

  

  )فخرالدين عراقى(

   دعاى

  

49  
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ا   دفع شّر دمشنان و رّد فشار آ

  

  

  181: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

»1«  

  

َعرَّفْـَتِنيِه فَاْستَـْغَفْرُت َفَأقـَْلَت فـَُعْدُت ِإهلَِي َهَديـَْتِين فـََلَهْوُت َو َوَعْظَت فـََقَسْوُت َو أَبـَْلْيَت اجلَِْميَل فـََعَصْيُت ُمثَّ َعَرْفُت َما َأْصَدْرَت ِإْذ 
تـََقحَّْمُت أَْوِديََة اْهلََالِك َو َحَلْلُت ِشَعاَب تـََلٍف تـََعرَّْضُت ِفيَها ِلَسَطَواِتَك َو ِحبُُلوِهلَا ُعُقوبَاِتَك » 2«ُد احلَْمْ  -ِإهلَِي -َفَستَـْرَت فـََلكَ 

ْذ َمَعَك ِإَهلاً َو قَ » 3« ْد فـََرْرُت ِإلَْيَك ِبنـَْفِسي َو ِإلَْيَك َمَفرُّ َو َوِسيَلِيت ِإَلْيَك التـَّْوِحيُد َو َذرِيَعِيت َأينِّ َملْ ُأْشرِْك ِبَك َشْيًئا َو َملْ َأختَِّ
َفَكْم ِمْن َعُدوٍّ انـَْتَضى َعَليَّ َسْيَف َعَداَوتِِه َو َشَحَذ ِيل ظَُبَة ُمْديَِتِه َو » 4«ِء َو َمْفزَُع اْلُمَضيِِّع حلَِظِّ نـَْفِسِه اْلُمْلَتِجي  اْلُمسي

ِه َو َداَف ِيل قـَوَ  َد َحنِْوي َصَواِئَب ِسَهاِمِه َو َملْ تـََنْم َعينِّ َعْنيُ ِحرَاَسِتِه َو َأْضَمَر َأْن َيُسوَمِين َأْرَهَف ِيل َشَبا َحدِّ اِتَل ُمسُوِمِه َو َسدَّ
َعِن االنِْتَصاِر ِممَّْن َقَصَدِين ِإَىل َضْعِفي َعِن اْحِتَماِل اْلَفَواِدِح َو َعْجزِي  -يَا ِإهلَِي -فـََنَظْرتَ » 5«اْلَمْكُروَه َو ُجيَرَِّعِين ُزَعاَق َمرَاَرِتِه 

فَابـَْتَدأَْتِين بَِنْصرَِك َو َشَدْدَت َأْزِري » 6«ي ِمبَُحارَبَِتِه َو َوْحَدِيت ِيف َكِثِري َعَدِد َمْن نَاَواِين َو َأْرَصَد ِيل بِاْلَبَالِء ِفيَما َملْ أُْعِمْل ِفيِه ِفْكرِ 
ُه وَ  َدُه َمْرُدوداً َعَلْيِه  ِبُقوَِّتَك ُمثَّ فـََلْلَت ِيل َحدَّ فـََرَدْدَتُه َملْ َصيـَّْرَتُه ِمْن بـَْعِد َمجٍْع َعِديٍد َوْحَدُه َو َأْعَلْيَت َكْعِيب َعَلْيِه َو َجَعْلَت َما َسدَّ

َو َكْم ِمْن بَاٍغ بـََغاِين ِمبََكاِيِدِه َو » 7«يَاُه َيْشِف َغْيَظُه َو َملْ َيْسُكْن َغِليُلُه َقْد َعضَّ َعَلى َشَواُه َو َأْدبـََر ُمَولِّياً َقْد َأْخَلَفْت َسرَا
ُبِع ِلَطرِيَدتِِه انْتِ  َظاراً ِالْنِتَهاِز اْلُفْرَصِة ِلَفرِيَسِتِه َو ُهَو ُيْظِهُر َنَصَب ِيل َشَرَك َمَصاِيِدِه َو وَكََّل ِيب تـََفقَُّد رَِعايَِتِه َو َأْضَبأَ ِإَيلَّ ِإْضَباءَ السَّ

   ِيل 

  182: ، ص12 شرح صحيفه سجاديه، ج تفسري و

ِة احلََْنِق  َدَغَل َسرِيَرِتِه َو قـُْبَح َما اْنَطَوى َعَليِه  - يَا ِإهلَِي تـََبارَْكَت َو تـََعاَلْيتَ  -فـََلمَّا رَأَْيتَ » 8«َبَشاَشَة اْلَمَلِق َو يـَْنظُُرِين َعَلى ِشدَّ
ُر َأْن يـَرَاِين ِفيَها َو َأرَْكْسَتُه ِألُمِّ َرْأِسِه ِيف زُبـَْيِتِه َو َرَدْدَتُه ِيف َمْهَوى ُحْفرَِتِه فَ  انـَْقَمَع بـَْعَد اْسِتطَالَِتِه َذلِيًال ِيف رَِبِق ِحَبالَِتِه الَِّيت َكاَن يـَُقدِّ
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ْيِظِه َو َسَلَقِين ِحبَدِّ َو َكْم ِمْن َحاِسٍد َقْد َشِرَق ِيب ِبُغصَِّتِه َو َشِجَي ِمينِّ ِبغَ » 9«َقْد َكاَد َأْن َحيُلَّ ِيب َلْو َال َرْمحَُتَك َما َحلَّ ِبَساَحِتِه 
َوَحَرِين ِبَكْيِدِه َو َقَصَدِين ِمبَِكيَدِتِه ِلَسانِِه َو َوَحَرِين ِبَقْرِف ُعُيوِبِه َو َجَعَل ِعْرِضي َغَرضاً ِلَمرَاِميِه َو قـَلََّدِين ِخَالًال َملْ تـََزْل ِفيِه َو 

قاً ِبُسْرَعِة ِإَجابَِتَك َعاِلماً أَنَُّه َال ُيْضَطَهُد َمْن َأَوى ِإَىل ِظلِّ َكَنِفَك َو َال يـَْفزَُع َمْن ُمْسَتِغيثاً ِبَك َواثِ  -يَا ِإهلَِي -فـََناَديـُْتكَ » 10«
ِئِب نَِعٍم َأْمَطْرتـََها َو َكْم ِمْن َسَحاِئِب َمْكُروٍه َجلَّْيتَـَها َعينِّ َو َسَحا» 11«جلََأَ ِإَىل َمْعِقِل انِْتَصارَِك َفَحصَّْنَتِين ِمْن بَْأِسِه ِبُقْدَرِتَك 

َو َكْم ِمْن َظنٍّ » 12«َكَشْفتَـَها َعَليَّ َو َجَداِوِل َرْمحٍَة َنَشْرتـََها َو َعاِفَيٍة أَلَْبْستَـَها َو َأْعُنيِ َأْحَداٍث َطَمْستَـَها َو َغَواِشي ُكرُبَاٍت  
َِْماكاً » 13«ٍة َحوَّْلَت َحَسٍن َحقَّْقَت َو َعَدٍم َجبَـْرَت َو َصْرَعٍة أَنـَْعْشَت َو َمْسَكنَ  يِعِه ا ُكلُّ َذِلَك ِإنـَْعاماً َو َتَطوًُّال ِمْنَك َو ِيف مجَِ

ِطَك َال ُتْسَأُل َعمَّا تـَْفَعُل ِمينِّ َعَلى َمَعاِصيَك َملْ َمتْنَـْعَك ِإَساَءِيت َعْن ِإْمتَاِم ِإْحَساِنَك َو َال َحَجَرِين َذِلَك َعِن اْرِتَكاِب َمَساخِ 
ِإالَّ ِإْحَساناً َو اْمِتَناناً  -يَا َمْوَاليَ  -َو َلَقْد ُسِئْلَت َفَأْعطَْيَت َو َملْ ُتْسَأْل فَابـَْتَدْأَت َو اْسُتِميَح َفْضُلَك َفَما َأْكَدْيَت أَبـَْيتَ  »14«

ِمْن ُمْقَتِدٍر َال يـُْغَلُب  -ِإهلَِي -َك َو َغْفَلًة َعْن َوِعيِدَك فـََلَك احلَْْمدُ َو َتَطوًُّال َو ِإنـَْعاماً َو أَبـَْيُت ِإالَّ تـََقحُّماً ِحلُرَُماِتَك َو تـََعدِّياً ِحلُُدودِ 
اللَُّهمَّ » 16«َهَذا َمَقاُم َمِن اْعتَـَرَف ِبُسُبوِغ النـَِّعِم َو َقابـََلَها بِالتـَّْقِصِري َو َشِهَد َعَلى نـَْفِسِه ِبالتَّْضِييِع » 15«َو ِذي أَنَاٍة َاليـَْعَجُل 

  ينِّ أَتـََقرَُّب ِإَلْيَك ِباْلُمَحمَِّديَِّة الرَِّفيَعِة َو اْلَعَلِويَّةِ َفإِ 
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ُه ِإلَْيَك َِِما َأْن تُِعيَذِين ِمْن َشرِّ َكَذا َو َكَذا َفِإنَّ َذِلَك َال َيِضيُق َعَلْيَك ِيف  َال يـََتَكأَُّدَك ِيف ُقْدَرِتَك َو  ُوْجِدَك َو اْلبَـْيَضاِء َو أَتـََوجَّ
ُذُه ُسلَّماً َأْعرُُج ِبِه ِإَىل ِرْضَواِنَك َو  -يَا ِإهلَِي -فـََهْب ِيل » 17«ٍء َقِديٌر  أَْنَت َعَلى ُكلِّ َشيْ  ِمْن َرْمحَِتَك َو َدَواِم تـَْوِفيِقَك َما َأختَِّ

  .آَمُن ِبِه ِمْن ِعَقاِبَك يَا أَْرَحَم الرَّاِمحِنيَ 

  184: ، ص12 سري و شرح صحيفه سجاديه، جتف

َعرَّفْـَتِنيِه َفاْستَـْغَفْرُت ِإهلَِي َهَديـَْتِين فـََلَهْوُت َو َوَعْظَت فـََقَسْوُت َو أَبـَْلْيَت اجلَِْميَل فـََعَصْيُت ُمثَّ َعَرْفُت َما َأْصَدْرَت ِإْذ » 1«[ 
تـََقحَّْمُت أَْوِديََة اْهلََالِك َو َحَلْلُت ِشَعاَب تـََلٍف تـََعرَّْضُت ِفيَها ِلَسَطَواِتَك َو » 2« احلَْْمدُ  -ِإهلَِي -َفَأقـَْلَت فـَُعْدُت َفَستَـْرَت فـََلكَ 

ْذ َمَعَك ِإَهلاً َو َقدْ » 3«ِحبُُلوِهلَا ُعُقوبَاِتَك  فـََرْرُت ِإلَْيَك ِبنَـْفِسي  َو َوِسيَلِيت ِإَلْيَك التـَّْوِحيُد َو َذرِيَعِيت َأينِّ َملْ أُْشرِْك ِبَك َشْيًئا َو َملْ َأختَِّ
َفَكْم ِمْن َعُدوٍّ انـَْتَضى َعَليَّ َسْيَف َعَداَوتِِه َو َشَحَذ ِيل ظَُبَة » 4«ِء َو َمْفزَُع اْلُمَضيِِّع حلَِظِّ نـَْفِسِه اْلُمْلَتِجي  َو ِإلَْيَك َمَفرُّ اْلُمسي

ِه َو َداَف ِيل قـََواتِ  َد َحنِْوي َصَواِئَب ِسَهاِمِه َو َملْ تـََنْم َعينِّ َعْنيُ ِحرَاَسِتِه َو َأْضَمَر َأْن ُمْديَِتِه َو َأْرَهَف ِيل َشَبا َحدِّ َل ُمسُوِمِه َو َسدَّ
  ] َيُسوَمِين اْلَمْكُروَه َو ُجيَرَِّعِين ُزَعاَق َمرَارَتِهِ 
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شدم، و نعمت زيبا عطامي   راهنماييم كردى؛ وىل به كارهاى پوچ و بيهوده پرداختم، و پندم دادى؛ اما سنگدل! خداى من
  .كردى، به نافرماىن گراييدم

ا را شناختم، و به زشىت گناهاىن كه در كنار  چون هدايت و نعمت و عطايت را به من شناساندى، و من به توفيقت آ
از به  اين مهه مواهب اجنام دادم آگاه شدم، از حضرتت درخواست آمرزش كردم، و تو مرا آمرزيدى و عذرم را پذيرفىت، ب

  .گناه برگشتم، و تو گناهم را پوشاندى و رسوامي نكردى
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هاى تباهى و نابودى وارد شدم، با ورود به آن  خود را در وادى هالكت انداختم، و در درّه. تو را سپاس! خداى من
ا، خود را در معرض عذابهايت قرار دادم، و با فر  گريى ها، خود را در معرض سخت درّه . هايت گذاشتم ود آمدن به آ

ام اين است كه چيزى را شريك تو قرار ندادم و مهراه تو معبودى  ام در پيشگاهت، توحيد، و دستگريه براى جنامت وسيله
ره خود را ضايع كرده. نگرفتم ، و پناهنده شده با مهه وجودم به سويت فرار كردم، گريزگاه بدكار و پناهگاه، آن كه سود و 

چه بسيار دمشىن كه مششري دمشنيش را عليه من از نيام بريون كشيده و دم تيغش را عليه من تيز كرده، و سِر . درگاه توست
اش را  اش را به آشاميدنيم در آميخته، و تريهاى اصابت كننده اش را به قصد محله بر من نازك ساخته و زهرهاى كشنده نيزه

فته، و ديده نگهباىن و مراقبتش نسبت به من خنفته، تصميم گرفته كه مرا هدف شكنجه و آزار و به سوى من نشانه ر 
  .ناراحىت قرار دهد، و جرعه تلخى و مرارتش را به كام من ريزد
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َو َعْجِزي َعِن االنِْتَصاِر ِممَّْن َقَصَدِين ِمبَُحارَبَِتِه َو َوْحَدِيت ِيف َكِثِري  ِإَىل َضْعِفي َعِن اْحِتَماِل اْلَفَواِدحِ  -يَا ِإهلَِي -فـََنَظْرتَ » 5«[ 
ُه َفابـَْتَدأَْتِين بَِنْصرَِك َو َشَدْدَت َأْزِري ِبُقوَِّتَك ُمثَّ فـََلْلَت ِيل » 6«َعَدِد َمْن نَاَواِين َو َأْرَصَد ِيل ِباْلَبَالِء ِفيَما َملْ أُْعِمْل ِفيِه ِفْكِري   َحدَّ

َدُه َمْرُدوداً َعَليْ  ِه فـََرَدْدَتُه َملْ َيْشِف َغْيَظُه َو َملْ َيْسُكْن َو َصيـَّْرَتُه ِمْن بـَْعِد َمجٍْع َعِديٍد َوْحَدُه َو َأْعَلْيَت َكْعِيب َعَلْيِه َو َجَعْلَت َما َسدَّ
  ] َلَفْت َسرَايَاهُ َغِليُلُه َقْد َعضَّ َعَلى َشَواُه َو َأْدبـََر ُمَولِّياً َقْد َأخْ 

تو ناتوانيم را از حتّمل بارهاى گران و عجزم را از پريوزى، در برابر كسى كه آهنگ جنگ و مبارزه با ! وىل اى خداى من
خربى من، در   من را دارد ديدى و تنهاييم را در برابر عّده زيادى كه با من به عداوت و دمشىن برخاسته، و در حال ىب

مقدمه به يارمي برخاسىت، و پشتم را  پيش از آن كه از تو يارى خبواهم، ىب. اند، مشاهده فرمودى نشستهكمني گرفتار كردمن 
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اى انبوه،  سپس سطوت و صولت و تندى و تيزى دمشن را شكسىت، و پس از آن كه در ميان عّده. به نريويت حمكم كردى
برترى دادى، و آنچه را به سوى من نشانه رفته بود، به  و افرادى فراوان جا داشت، تنهايش گذاشىت، و مرا بر او قدرت و

بودى نيافت، و كينه اش  خودش برگرداندى، و او را از عرصه گاه جنِگ بر ضد من بازگرداندى، در حاىل كه خشمش 
  آرام نشد، و سرانگشتانش را به دندان گزيد،
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  .اش داده بودند، ختّلف كردند چه وعده جنگ پشت كرد، در حاىل كه سپاهيانش از آن و رخ برتافت و به ميدان

  188: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ُبِع ِلَطرِيَدتِِه َيلَّ ِإضْ َو َكْم ِمْن بَاٍغ بـََغاِين ِمبََكاِيِدِه َو َنَصَب ِيل َشَرَك َمَصاِيِدِه َو وَكََّل ِيب تـََفقَُّد رَِعايَِتِه َو َأْضَبأَ إِ » 7«[  َباَء السَّ
ِة احلَْ  يَا ِإهلَِي تـََبارَْكَت َو  -فـََلمَّا َرأَْيتَ » 8«َنِق اْنِتَظاراً ِالنِْتَهاِز اْلُفْرَصِة ِلَفرِيَسِتِه َو ُهَو ُيْظِهُر ِيل َبَشاَشَة اْلَمَلِق َو يـَْنُظُرِين َعَلى ِشدَّ

طَالَِتِه َذلِيًال ا اْنَطَوى َعَليِه َأرَْكْسَتُه ِألُمِّ َرْأِسِه ِيف زُبـَْيِتِه َو َرَدْدَتهُ ِيف َمْهَوى ُحْفَرِتِه فَانـَْقَمَع بـَْعَد اْستِ َدَغَل َسرِيَرِتِه َو قـُْبَح مَ  -تـََعالَْيتَ 
ُر َأْن يـَرَاِين ِفيَها َو َقْد َكاَد َأْن َحيُلَّ ِيب َلْو َال َرمحَْ    ] ُتَك َما َحلَّ ِبَساَحِتهِ ِيف رَِبِق ِحَبالَِتِه الَِّيت َكاَن يـَُقدِّ

اد، و مراقبت و نگهبانيش را  هايش به حقوق من جتاوز كرد، و دام و چه بسيار متجاوزى كه با حيله هاى شكارش را برامي 
اى كه به انتظار به دست آوردن فرصت، براى شكار كردن صيدش كمني منايد، در كمني  بر من گماشت، و چون درنده

! اى خداى من. پايد كند، و با شّدت خشم مرا مى ىل كه خوش روىي چاپلوسى را برامي آشكار مىمن نشست، در حا
اى، هنگامى كه فساد باطن و زشىت آنچه را در دل و انديشه داشت ديدى، او را با مغز در آن   پربركت و بلند مرتبه

ندى، تا پس از سركشيش، با خوارى و خفت اش در افك گوداىل كه براى شكار كنده بود در انداخىت، و در پرتگاه حفره
كرد مرا در آن ببيند گرفتار شد، و اگر رمحت تو نبود، آنچه بر سر او آمد، نزديك بود به سر من  در بند دامى كه فكر مى

  .آيد

  189: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

   سركشى و جتاوز به حقوق ديگران

  .نا كه كسى اندازه خود را نداند و از حّد بگذردسركشى، نفسى است يا غريى؛ به اين مع
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نياز  شناسد و نفس خود را وجودى ىب انسان ظرفّيت وجود خويش را منى: فلسفه وجودى سركشى و ستمگرى اين است كه
د  كند و مسئله بشر در اين مور  رود، به حق خود و حقوق ديگران جتاوز مى پس از مرز انساىن فراتر مى. پندارد و برتر مى

و به حقيقِت ظهورى خود پى نربده و از رمحت و لطف ويژه، حمروم گرديده . كمبود معرفت نفس و عرفان حق است
  .است

  .عدالىت است انصاىف و ىب واژه باغ از اصل بغى، در لغت فساد و جتاوز از حّد و طلب شديد و ىب

  :عالمه طباطباىي رمحه اهللا در ذيل آيه

  »1« »ُهْم يـَبـُْغوَن ِىف اْألَْرِض ِبَغْريِ احلَْقّ فـََلمَّآ َأَجناُهْم ِإَذا 

  .كنند پس هنگامى كه آنان را جنات خبشد، ناگهان در زمني به ناحق جتاوز و سركشى مى

و اگر مقصود از . اصل بغى طلب است، وىل بيشرت كاربرد آن در مورد ستم به غري حق مهراه با جتاوز است«: نوشته است
  .غريحق اضافه است بغى فقط ظلم باشد، قيد

و دمشىن را از حّد و اندازه بگذراند  . باغى يعىن كسى كه نافرماىن و جفاكارى و زورگوىي رابه حّد سركشى و طغيان برساند
به مهني جهت، زىن كه از حّد خود جتاوز كند و دامن عّفت و حيا را به گناه آلوده سازد، . كه به طغيان و فساد بياجنامد

   َبِغى

______________________________  
  .23): 10(يونس  -)1(
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  »1« ».يا بـَُغّو گويند

   حقيقت نفاق
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در صدر اسالم گروهى نافرمان به نام فئة باغيه بودند كه از اطاعت امام معصوم عليهم السالم بريون شدند و بر او خروج  
كند و  اى گوناگون خودمناىي مى اين چهره نفاق و دوروىي، در هر زماىن به گونه. رساندندكردند و ظلم و فساد را به اوج 

  .شود سّد راه حق و هدايت مى

  .گريد اى دارد كه هر گونه دوگانگى ظاهر و باطن را در برمى نفاق و معناى گسرتده

كند، يعىن از ظلم به نفس   د جتاوز مىهاى اصلى نفاق است كه نفس انسان از حّد و ظرفّيت خو  سركشى و طغيان از پايه
  .گذشته و به ستمگرى و زورگوىي به ديگران روى آورده است

   انواع نفاق

  :نفاق بر دو گونه است

  .كنند وىل در دل شرك و كفر دارند در كساىن است كه به ظاهر اظهار اميان مى: نفاق عقيدتى - 1

آنان اسالم است، وىل رفتار و اعمال برخالف تعّهد باطىن اجنام  درباره كساىن است كه اعتقاد باطىن: نفاق رفتارى - 2
شان افزون شده  شان بر خضوع باطىن اينان خشوع ظاهرى. دهند دهند و در كردار، چهره نفاق درون را نشان مى مى

  .است

______________________________  
  .36/ 10: تفسري امليزان -)1(
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  :فرمايد امام على عليه السالم مى

َعَلى اْلبَـَغِى َو اْلُعْدواِن َو الشَّْهَوِة َو : َو اْهلَُوْينا َو احلَِْفيَظِة َو الطََّمِع َفاْهلََوى َعَلى َأْرَبِع ُشَعبٍ   َعَلى اْهلََوى: النِّفاُق َعَلى أَْرَبِع َدعاِئمَ 
َميِْلْك نـَْفُسُه َعِن  ُيْسَلْم قـَْلُبُه َو ملَْ  َملْ يـُْؤَمْن َبوائُِقُة َو ملَْ   ائُِلُه َو ُختُلَِّى ِمْنُه َو ُقِصَر َعَلْيِه َو َمِن اْعَتَدىَكثـَُرْت َغو    الطُّْغياِن َفَمْن بـََغى
  »1« .ْمٍد ِبال ُحجَّةٍ اْخلَِبيثاِت َو َمْن َطَغى َضلَّ َعَلى عَ   يـَْعزِْل نـَْفَسهُ ِىف الشََّهَواِت خاَض ىف الشََّهواِت َو َمْن ملَْ 

ستم و جتاوز : انگارى و خشم و آز، هوس خود بر چهار شاخه است بر هوس و سهل: نفاق بر چهار پايه استوار است
  .و شهوت و سركشى
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هر كه جتاوز كند كسى از . هايش زياد شده و تنها ماند و از كمك به او خوددارى شود هر كه ستم كند، گرفتارى
هر كه شهوات . هاى نفساىن خوددار نباشد هايش در امان نباشد و دلش سامل مناند و در برابر خواهش بدىها و  شرارت

  .و هر كه سركشى كند خود را از روى قصد و بدون دليل گمراه منايد. ها فرو رود خود را تعديل نكند در پليدى

  .زدري سركشى و نفاق بر پايه هواهاى نفساىن، ملك و ملكوت را در هم مى

كند و بر مهني  سازد و گاهى پايه حكومت يا مّلىت را از ريشه سست مى تأثري مى ها و بركات آمساىن و زميىن را ىب نعمت
  :فرمايد اساس پيامرب گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله مى

  »2« .َمَع الظُّْلمِ   َمَع اْلُكْفِر َو اليـَْبقى  اْلُمْلُك يـَْبقى

  .گردد وىل با ستمگرى نابود مىماند  حكومت با كفر مى

چون حاكمان جور بر خالف حكمت اهلى، اعمال قدرت . اشاره به تأثري تلخ و بد ظلم و طغيان در بني مردم دارد
نظام استعداد و پيشرفت و رشد و كمال جوىي را خمتّل ساخته و . زنند كنند و نظم و برنامه آفرينش را بر هم مى مى

   پس. مانند تحّرك و نا اميد از حركت و تالش باز مىموجودات، به صورت مرده م

______________________________  
  .15، حديث 99، باب 120/ 69: ؛ حبار األنوار1، حديث 393/ 2: الكاىف -)1(

  ).پاورقى( 300/ 9: ؛ شرح اصول الكاىف)پاورقى( 310: األماىل، شيخ مفيد -)2(
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كند و مردم برخالف فطرت و  ها در جامعه رواج پيدا مى انواع مفاسد و بدعت. شود اختيار و اراده از انسان سلب مى
شود و عدالت به عنوان  ها زدوده مى و نور اسالم از دل. شوند اد توحيدى، به شرارت و جتاوز و دنيا پرسىت مشتاق مى

دد، مهانطور كه در عصر حكومت جّبارانه حجاج بن يوسف ثقفى، مردم در عامل امنّيت و آرامش در جوامع برچيده گر 
  .زيستند و روستاها و شهرها به مانند مناطق جنگ زده ويران و خمروبه گشت فشار و ترس مى

اما در دروه حكومت عمر بن عبدالعزيز، به خاطر عدالت پيشگى و عّزت نفس او مردم در رفاه نسىب و آسايش خاطر 
  .اند كرده و به دين و اخالق هم بسيار پايبند و استوار عمل مىاند  بوده
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   آثار و پيامدهاى ظلم و ستمگرى

  .گريد گاهى آثار و پيامدهاى ستمگرى زياد و به سرعت دامن شخص ظامل را مى

  :فرمايد رسول گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله مى

  »1« .َأْسرََع الشَّرِّ ِعقاباً اْلبَـْغىُ إنَّ َأْسرََع اخلَْْريِ َثواباً اْلِربُّ َو إنَّ 

  .گريد رسد و كيفر ستم و جتاوز زودتر از هر گناهى گريبان مى پاداش نيكى زودتر از هر كار خوب ديگرى مى

  :فرمايد امام على عليه السالم در نامه خويش به معاويه به عاقبت شّر ستمكارى اشاره مى

 .ديِنِه َو ُدنْياُه َو يـُْبدياِن َخَلَلُه ِعْنَد َمْن يَِعيُبُه َو َقْد َعِلْمَت أَنََّك َغيْـُر ُمدرٍِك ما ُقِضَى َفواتُهُ   ِن بِاْلَمْرِء ىفَفإنَّ اْلبَـْغَى َو الزُّوَر يُوِتغا
»2«  

______________________________  
  .166: ؛ ثواب األعمال18، حديث 105، باب 195/ 69: حبار األنوار -)1(

  .48نامه : غهج البال -)2(
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تان انسان را در دين و دنيايش رسوا و انگشت منا مى . منايد كند و عيب و نقصش را نزد عيب جويان آشكار مى ستم و 
  .داىن آنچه را از دستت رفته به دست خنواهى آورد تو مى

  :فرمايد پيشه مى ستكربان و مردم ستمحضرت در خطبه قاصعه، با كوبيدن شيطان، سركرده م

  ...نَني بِاْلُمحارََبِة اال َو َقْد اْمَعْنُتْم ِىف اْلبـَْغِى َو اْفَسْدُمتْ ِىف اْالْرِض، ُمصاَرَحًة لِلَِّه ِباْلُمناَصَبِة َو ُمباَرَزًة ِلْلُمْؤمِ 

ا َمصيَدُة ابْليَس اْلُعْظمىفَاللََّه اللََّه ىف عاِجِل اْلبـَْغِى َو آِجِل َوخاَمِة الظُّْلِم ...  َّ الَّىت   َو َمكيَدُتُه اْلُكْربى  َو ُسوِء عاِقَبِة اْلِكْربِ َفا
  »1« .ُتساِوُر قـُُلوَب الرِّجاِل ُمساَوَرَة السُُّموِم اْلقاتَِلةِ 
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ا با حضرت حق اى كه آشكار  مشا در جتاوز و ستمگرى به شّدت پيش رانديد، و در روى زمني فساد اجياد كرديد، به گونه
  ...دمشىن منوده و علىن با مردم مؤمن به جنگ برخاستيد 

خدا را خدا را، از عقوبت جتاوز در اين جهان، و نتيجه وخامت ستم در آن جهان، و بدى عاقبت كرب، كه بزرگرتين ... 
  .رزمد ها چونان زهرهاى كشنده مى ترين مكر اوست، چنان كيدى كه با دل دام شيطان، و عظيم

  :فرمايد ام صادق عليه السالم در تفسري گناهاىن كه خمالفت پروردگار را در پى دارد، مىام

نُوُب الَّىت اخلَْْمِر َو تـَْهِتُك السِّتـَْر ُشْرُب   تـُْنزُِل النَقَم الظُّْلُم َو الَّىت  ُتوِرُث النََّدَم اْلَقْتَل َو الَّىت  تـَُغيـُِّر النـَِّعَم اْلبَـْغُى َو الذُّنُوُب الَّىت  الذُّ
   َحتِْبُس الرِّْزقَ   الَّىت

______________________________  
  .234خطبه : ج البالغه -)1(
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َعاَء َو ُتْظِلُم اْهلَواَء   تـَُعجُِّل اْلَفناَء َقِطيَعُة الرَِّحِم َو الَّىت  الزِّنا َو الَّىت   »1« .ُعُقوُق اْلواِلَدْينِ تـَُردُّ الدُّ

آورد، آدم كشى است و   كند، سركشى و زورگوىي است و گناهاىن كه پشيماىن به بار مى ها را دگرگون مى گناهاىن كه نعمت
درد، شراخبوارى است و گناهاىن كه  ها را مى و گناهاىن كه پرده. آورد، ستم است گناهاىن كه انتقام و كيفرها را فرود مى

خبشد، بريدن پيوند خويشاوندى است و گناهاىن كه مانع  گريد، زناست و گناهاىن كه مرگ را شتاب مى را مى جلوى روزى
  .كند، آزردن پدر و مادر است شود و فضا را تريه و تار مى استجابت دعا مى

سالم در اين زمينه بنابراين طغيان آدمى از هر ديد و روش مذموم و خامنانسوز است و پريوى از بيان معصومان عليهم ال
  :منايد، مهانگونه كه امري بيان امام على عليه السالم فرمود هوشيارى و آگاهى را افزون مى

ْنصاِف ِمَن النـَّْفِس َو اْجِتنا لُّوا ِباْألَْخِذ بِاْلَفْضِل َو اْلَكفِّ َعِن اْلبـَْغِى َو اْلَعَمِل بِاحلَْقِّ َو اْألِ   »2« .َمعادِ ِب اْلَفساِد َو ِإْصالِح الْ حتَِ

خودتان را با در پيش گرفنت فضيلت و خوددارى از ستم و جتاوز و عمل به حق و انصاف به خرج دادن و دورى از فساد 
  .و آباد كردن قيامت، بياراييد
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______________________________  
  .11، حديث 138، باب 374/ 70: ؛ حبار األنوار1، حديث 447/ 2: الكاىف -)1(

  .7323، حديث 317: حلكمغرر ا -)2(
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ْرِف ُعُيوِبِه َو َجَعَل ِعْرِضي َو َكْم ِمْن َحاِسٍد َقْد َشِرَق ِيب ِبُغصَِّتِه َو َشِجَي ِمينِّ ِبَغْيِظِه َو َسَلَقِين ِحبَدِّ ِلَساِنِه َو َوَحَرِين ِبقَ » 9«[ 
ُمْسَتِغيثاً ِبَك َواثِقاً  -يَا ِإهلَِي -فـََناَديـُْتكَ » 10«ِين ِخَالًال َملْ تـََزْل ِفيِه َو َوَحَرِين ِبَكْيِدِه َو َقَصَدِين ِمبَِكيَدتِِه َغَرضاً ِلَمرَاِميِه َو قـَلَّدَ 

ِإَىل َمْعِقِل انِْتَصارَِك َفَحصَّْنَتِين ِمْن بَْأِسِه  ِبُسْرَعِة ِإَجابَِتَك َعاِلماً أَنَُّه َال ُيْضَطَهُد َمْن َأَوى ِإَىل ِظلِّ َكَنِفَك َو َال يـَْفزَُع َمْن جلََأَ 
َها َو َعاِفَيٍة أَْلَبْستَـَها َو َكْم ِمْن َسَحاِئِب َمْكُروٍه َجلَّْيتَـَها َعينِّ َو َسَحاِئِب ِنَعٍم أَْمَطْرتـََها َعَليَّ َو َجَداِوِل َرْمحٍَة َنَشْرتَـ » 11«ِبُقْدَرِتَك 

  ]َمْستَـَها َو َغَواِشي ُكرُبَاٍت َكَشْفتَـَهاَو َأْعُنيِ َأْحَداٍث طَ 

و چه بسيار حسودى كه به خاطر من اندوه و غصه گلوگريش شد، و شّدت خشمش نسبت به من در گلويش پيچيد، و 
با نيش زبان مرا آزار داد، و به عيوب خودش به من طعنه زد، و آبرومي را نشانه تريهاى حسدش قرار داد، و صفات 

ر وجود خودش بود، به گردن من انداخت، و با مكرش مرا دچار شّدت خشم كرد، و با نرينگش آهنگ ناپسندى كه د
با فرياد خواهى از تو صدايت زدم، در حاىل كه به سرعت اجابت دعامي اطمينان داشتم، و آگاه ! اى خداى من. من منود

ر كس به پناهگاه يارى تو ملتجى شود، گرفتار ترس بودم كه هر كس در سايه محايتت پناه گريد، مورد ستم قرار نگريد، و ه
   شود، و تو مرا به و وحشت منى
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  .قدرتت از سخىت و شّر او حفظ كردى

و چه بسيار ابرهاى ناپسند و تريه و زشىت كه از آمسان زندگيم برطرف فرمودى، و ابرهاى نعمىت كه بر من باريدى، 
هاى  هاى عافيىت كه بر من پوشاندى، و چشمه رهاى رمحىت كه در كشت زار حيامت روان كردى، و چه بسيار جامهجويبا

  .هاىي كه از دمل برطرف كردى حوادثى كه به خاك انباشىت، و پرده غم

   حسادت و حسرت
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  :شود رسد چهار حالت رواىن در او پديدار مى هنگامى كه نعمىت به انسان مى

اين حاىل نيكو و . نامند مى» غبطه«آرزو كند مهانگونه كه ديگران دارند او هم داشته باشد، اين حالت را : خنست اينكه
هيچگونه اثر خمّرىب در فرد و جامعه ندارد و مهگان . دارد در خور ستايش است؛ زيرا انسان را به تالش و كار سازنده وا مى

  .رساند را به آسايش و سعادت مى

حىت آمادگى دارد كه . كند؛ ديگران در نعمت باشند هر چند خودش در حمرومّيت و كمبود زندگى كند مى آرزو: دّوم اينكه
ره آنچه را از نعمت مند است در اختيار ديگران بگذارد و از منافع خود چشم بپوشد، اين حالت  هاى جسمى و مادى 

ترين صفات  اين از مهم. را بر سود خود مقّدم بدارد يعىن ديگرى را بر خود برترى دهد و سود او. گويند مى» ايثار«را 
  .برجسته انساىن است

و تن خواهى » خبل«اين حالت را . كند خودش داراى آن نعمت شود و ديگران از آن حمروم مبانند آرزو مى: سوم اينكه
  .برد خواهد و از حمرومّيت ديگران لّذت مى در اين حال انسان مهه چيز را براى خود مى. گويند مى

اين حالت . كند كند آن نعمت از ديگران گرفته شود و براى اين آرزو، كوشش فراواىن هم مى آرزو مى: چهارم اينكه
   اين. نامند يا حسادت مى» حسد«ناپسند را 
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  .اى براى خود داشته باشد ايده سازندهآنكه ف دارد، ىب شيوه رواىن، او را به تالش ختريىب درباره ديگران وا مى

اين خصلت اگر در حّدى . جوىي و تك حمورى است ريشه پيدايش اين بيمارى رواىن در انسان، افراط در خوى برترى
كند و خواهان  تعديل نگردد به ديگران جتاوز كرده و براى ديگران در نيل به كماالت ماّدى يا معنوى اجياد مزامحت مى

ا مى زوال نعمت از گمارد كه دين و شرف و آسايش خود را در  آنچنان در آرزو و ضربه زدن به حمسود ّمهت مى. گردد آ
و انسان بايد از شّر آن به خداوند منّان پناه برد؛ زيرا حسادت داروىي به غري از پناه بردن به خدا . كند اين راه فدا مى

  :ستندارد مهانگونه كه پروردگار در سوره فلق فرموده ا

َو ِمن َشّر َحاِسٍد ِإَذا * َو ِمن َشّر النَّفثِت ِىف اْلُعَقدِ * َو ِمن َشّر َغاِسٍق ِإَذا َوَقبَ * ِمن َشّر َما َخَلقَ * ُقْل َأُعوذُ ِبَرّب اْلَفَلقِ 
  »1« »َحَسدَ 



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

 

و از * رسانند، ضرر مى]  انسان با احنرافشان از قوانني اهلى به[از زيان خملوقاتى كه * برم، دم پناه مى به پروردگار سپيده: بگو
هاى فاسق و فاجر براى ضربه  كه در آن تاريكى انواع حيوانات موذى و انسان[اش درآيد  زيان شب هنگامى كه با تاريكى

دمند و با اين كار شيطاىن در  مى[ها  در گره] كه افسون و جادو[و از زيان زنان دمنده ]* اند زدن به انسان در كمني
  .ورزد و از زيان حسود، زماىن كه حسد مى]* آورند خانواده و جامعه خسارت به بار مىزندگى فرد، 

برد و مرتكب انواع  هاىي را به كار مى ها و حيله ترين شّر است؛ زيرا حسود نقشه حسادت در ميان مهه شرور، برجسته
  .شود تا به هدف برسد ها مى شرارت و آسيب

______________________________  
  .5 -1): 113(فلق  -)1(

  198: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

حسود هرگز خريخواهى و . گريد حسود در حقيقت به خداوند اعرتاض دارد و در برابر اراده و حكمت او موضع مى
  .شود كند و به مرگ ديگرى راضى مى كند و به خاطر خوى حسادت از خري خودش هم جلوگريى مى نصيحت منى

   در روايات حسادت

  

  :رواياتى از معصومان دين به اين مضامني به ما رسيده است

  :فرمايد پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله مى

نَـْيَك َو المتَُ   ما آتـَْيتـُُهْم ِمْن َفْضلى  الَحتُْسَدنَّ النَّاَس َعلى! قاَل اللَُّه َعزََّوَجلَّ ِلُموَسى ْبِن ِعْمراَن عليه السالم يَا اْبَن ِعْمرانَ  دَّنَّ َعيـْ
َقَسْمُت بـَْنيَ ِعباِدى َو َمْن َيُك َكذِلَك فـََلْسُت ِمْنهُ   صادٌّ ِلَقْسِمَى الَّذى  ذِلَك َو التـُْتِبْعُه نـَْفَسَك فَِإنَّ اْحلاِسَد ساِخٌط لِِنَعمى  ِإىل

  »1« .َو َلْيَس ِمىنِّ 

ام،  بر آنچه از فضل و كرم خود به مردم داده! مراناى پسر ع: خداوند بلند مرتبه و عزيز به موسى بن عمران فرمود
حسادت مورز و چشمت را به دنبال آن دراز مكن و دلت را در پى آن مرب؛ زيرا رشك برنده، از نعمت من ناراحت 

  .كند و كسى كه چنني باشد، نه من از اومي و نه او از من است ام جلوگريى مى است و از تقسيمى كه ميان بندگامن كرده
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  :فرمايد ر اين زمينه حضرت على عليه السالم مىد

َْلِك اْحلاِسِد َأْو َمْوِت اْلَمْحُسودِ    »2« .احلََْسُد داءٌ َعياءٌ اليـَُزوُل ِإالَّ ِ

  .رود حسادت مرض خطرناكى است كه جز با هالكت حسود يا مرگ رشك برده شده، از بني منى

______________________________  
  .6، حديث 131، باب 249/ 70: ؛ حبار األنوار6، حديث 307/ 2: الكاىف -)1(

  .6819؛ حديث 300: غرر احلكم -)2(

  199: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :و نيز فرمود

  »1« .اْلَعُدوُّ اْقواِلِه َو ُخيِْفى بـُْغَضُه ِىف أَْفعاِلِه، فـََلُه اْسُم الصَِّديَق َو ِصَفُة   اْحلاِسُد ُيْظِهُر ُودَُّه ىف

پس نام دوست . سازد كند و كينه خود را در كردارش پنهان مى آدم رشك برنده، دوسىت خود را در گفتارش آشكار مى
  .دارد وىل در صفت دمشن است

حسدورزى و رشك نسبت به مؤمنان و مسلمانان از وساوس شيطاىن و پوششى بس بزرگ، ميان خدا و بنده است و 
  .اجنامد شرك مىسراجنام به كفر و 

  :فرمايد اى به يارانش مى امام صادق عليه السالم در نامه

  »2« .ِإيَّاُكْم َأْن َحيُْسَد بـَْعُضُكْم بـَْعًضا، فَِإنَّ اْلُكْفَر َأْصُلُه احلََْسدُ 

  .از حسودى به يكديگر پروا كنيد؛ زيرا ريشه كفر، حسادت است

  :و نيز فرمود

نَـُهُم احلََْسَد َو اْلبَـْغَى َفِإنـَُّهما يـَْعِدالِن ِعْنَد اللَِّه الشِّْركَ يـَُقوُل ِإبِْليُس ِجلُُنوِدِه أَ    »3« .ْلُقوا بـَيـْ
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  .ميان آنان حسادت و جتاوزگرى افكنيد كه آن دو نزد خدا برابر با شرك است: گويد فرمانده شياطني به لشكريان خود مى

  :فرمايد فساد مى هاى كفر و در روايىت امام صادق عليه السالم درباره پايه

  .حرص و تكّرب و حسد: هاى كفر در سه چيز است اصول و ريشه

  .اما حرص سبب شد كه آدم از درخت ممنوع خبورد

______________________________  
  .6841، حديث 301: غرر احلكم -)1(

  .93، حديث 23، باب 217/ 75: ؛ حبار األنوار1، حديث 8/ 8: الكاىف -)2(

  .136، حديث 3، باب 260/ 60: ؛ حبار األنوار2، حديث 327/ 2 :الكاىف -)3(

  200: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .و اما غرور سبب شد كه ابليس از فرمان خدا سرپيچى كند

  :و نيز فرمود »1« .و اما حسادت، سبب شد كه يكى از فرزندان آدم، ديگرى را نابود سازد

گريد و اين دو، دو بال   هاى خدا سرچشمه مى اريكى قلب و كوردىل و از انكار نعمتل حسد و رشك در افراد از تاص
كفر هستند، به سبب حسد بود كه فرزند آدم در يك حسرت جاوداىن فرو رفت و به هالكىت افتاد كه هرگز از آن رهاىي 

  :فرمايد و نيز حضرت در وظايف انسان دين حمور مى »2« .يابد منى

قناعت . گرايد مشارد پس به فروتىن مى گريد و خود را كوچك مى يشد، در نتيجه آرامش او را فرا مىاند آدم ديندار مى
گزيند و از  گوشه تنهاىي برمى. شود و به آنچه او را داده شده خشنود است نياز مى ورزد و به سبب آن از مردم ىب مى

  .شود زند و بدين سان آزاد مى ىهاى نفساىن را م ها و خواهش قيد شهوت. گردد نياز مى دوستان ىب

كند پس دوسىت و  حسادت را دور مى. كند ها و گزندهاى آن حفظ مى گذارد و در نتيجه خود را از بدى دنيا را كنار مى
كند پس از گزند ايشان در امان  ترسد، به آنان جتاوز منى ترساند از اين رو از آنان منى مردم را منى. شود حمّبت آشكار مى
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بيند و  عافيت را به ديده بصريت مى. يابد بندد و در نتيجه به رستگارى و كمال فضيلت دست مى ه هيچ دل منىب. است
  »3« .كشد از اين رو كارش به پشيماىن منى

______________________________  
  .1، حديث 99، باب 104/ 69: ؛ حبار األنوار1، حديث 289/ 2: الكاىف -)1(

  .104: ؛ مصباح الشريعة23، حديث 131، باب 255/ 70: حبار األنوار -)2(

  .14، حديث 52: ؛ األماىل، شيخ مفيد12، حديث 37، باب 277/ 66: حبار األنوار -)3(

  201: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

خود را از نظر معنوى حسد نشانه كمبود شخصّيت و ناداىن و كوتاه فكرى و ضعف اميان است و چون حسود در واقع 
كند حمسود را به عقب برگرداند و عالوه؛ او در  بيند كه به مقام حمسود و باالتر از آن برسد، كوشش مى تر از آن مى ناتوان

  .كند ها، اعرتاض مى عمل به حكمت و مصلحت بارى تعاىل، خبشنده اصلى نعمت

شود و مهني حالت او را از  بيشرت مىبنابراين شخص حسود به مرور زمان بدگماىن او به خدا و حكمت و عدالت او 
  .كشد وادى اميان بريون مى

   هاى حسادت انگيزه

  :اند هاى اصلى حسد را در هفت خصلت برمشرده علماى اخالق و معرفت؛ انگيزه

  :خباثت درون و خساست نفس - 1

در رمحىت گشوده شود تا اندوه از اين كه خري و بركىت به بندگان خدا برسد و مردمان به پيشرفت و آسايش دست يابند؛ يا 
  .و مشكالت مردم برطرف شود و شادى و سرور به مهگان وارد شود؛ متنّفر است

  :دمشىن و كينه - 2

گردد و چون مردم در نعمت و رفاه و خوشى باشند، نفرين و  او هر گاه ديگران را در بال و گرفتارى ببيند؛ شادمان مى
  .دهد را نشان مىدر هر حال خمالفت خود . كند توهني مى
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  :پرسىت طلىب و مقام جاه - 3

و اگر بداند كسى در . او پيوسته از مردم انتظار دارد كه وى را ممتاز و برتر بدانند و ستايش و تكرمي را خمصوص او بدانند
   كند، سخت آن سوى گيىت با او رقابت مى

  202: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .شود تا او در زمانه يكتا و يگانه باشد نابودى و شكست او مىشود و خواهان  نگران مى

  :خوف زوال آرزوها - 4

حمّبت و احرتام نزد پدر و مادر يا : هايش به سبب ديگران را دارد مانند چون ترس از دست رفنت جايگاه خود يا خواسته
  .شود ين حالت به اسباب تالىف متوّسل مىپس براى از بني بردن ا... دو مهسر نزد شوهر يا زرنگى شريك نزد شريك او و 

  :كوچك مشردن  - 5

آيد و براى كوبيدن و حتقري مقام او در بني جامعه، از هيچ   از رسيدن به مقام ماىل يا درجه معنوى ديگرى بر او گران مى
  .كند كوششى دريغ منى

  :غرور و خنوت - 6

راد مطيع و نوكر او باشند، از اين كه كسى به نواىي و مناىل چنني كسى كه بينش او خود برتربيىن است؛ انتظار دارد مهه اف
خواهد كه او هم به جاىي برسد كه در برابر ديگرى اظهار فضل و وجود كند و خود را بزرگرت  برد و مى برسد رشك مى

  .نشان دهد

  :عجب و خودبيىن - 7

ظرش بزرگ و ارمجند باشد، چنانكه شود، وىل مقام و منزلت او در ن حمسود در نظر حسود اندك و پست مشرده مى
  .دانستند هاى پيامربان گذشته درباره ايشان چنني پندارى داشتند كه آنان را مثل خود مى اّمت

  حكايت عيسى عليه السالم و عجب مردى كوتاه قد
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  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

در يكى از . شد كنار ايشان ديده مى  يكى از ياران حضرت عيسى عليه السالم كه قد كوتاهى داشت مهيشه در
  .ها كه مهراه عيسى عليه السالم بود، در راه به دريا رسيدند مسافرت

  :حضرت عيسى عليه السالم با يقني خالص زمزمه كرد

  »ِبْسِم اللَّه«

  .و بر روى آب حركت كرد

  :آن مرد مهراه، هنگامى كه عيسى عليه السالم را بر روى آب ديد با اطمينان گفت

  »ِبْسِم اللَّه«

  203: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :و روى آب راه افتاد تا به حضرت عيسى عليه السالم رسيد وىل ناگهان دچار خودبيىن و حسادت شد و با خود گفت

ضيلىت بر بنابراين عيسى عليه السالم چه ف. روم رود من هم روى آب راه مى عيسى روح الّله عليه السالم روى آب راه مى
  !مرا بگري و جنامت ده! اى روح اللّه: مهاندم ناگهان زير آب رفت و فريادش بلند شد. رومي من دارد؟ هر دو روى آب راه مى

اى مرد كوچك، مگر چه گفىت كه در آب فرو : حضرت عيسى عليه السالم دستش را گرفت و از آب بريون آورد و فرمود
پس با اين . روم رود من نيز روى آب راه مى مهانطور كه روح الّله روى آب راه مى: من گفتم: رفىت؟ مرد كوتاه قد گفت

  .حساب چه فرقى بني ماست و خودبيىن به من دست داد و به كيفرش گرفتار شدم

  :حضرت عيسى عليه السالم فرمود

مرد . آنچه گفىت توبه كنتو خود را در جايگاهى قرار دادى كه شايسته نبودى، بدين جهت خداوند بر تو غضب منود، از 
  .توبه كرد و به رتبه و مقامى كه خدا برايش قرار داده بود بازگشت و موقعّيت خود را دريافت

  :امام صادق عليه السالم پس از نقل حكايت فرمود
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  »1« .َفاتـَُّقوا اللََّه َو الَحيُْسَدنَّ بـَْعُضُكْم بـَْعضاً 

  .يگر حسادت نورزيدپس از خدا برتسيد و پرهيزكار باشيد و به مهد

______________________________  
  .3، حديث 131، باب 244/ 70: ؛ حبار األنوار3، حديث 306/ 2الكاىف  -)1(

  204: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ُكلُّ َذِلَك ِإنـَْعاماً َو َتَطوًُّال » 13«َحوَّْلَت َو َكْم ِمْن َظنٍّ َحَسٍن َحقَّْقَت َو َعَدٍم َجبَـْرَت َو َصْرَعٍة أَنـَْعْشَت َو َمْسَكَنٍة » 12«[ 
َِْماكاً ِمينِّ َعَلى َمَعاِصيَك َملْ َمتْنَـْعَك ِإَساَءِيت َعْن ِإْمتَاِم ِإْحَساِنَك َو َال َحجَ  يِعِه ا َرِين َذِلَك َعِن اْرِتَكاِب َمَساِخِطَك ِمْنَك َو ِيف مجَِ

  ] َلَقْد ُسِئْلَت َفَأْعَطْيَت َو َملْ ُتْسَأْل فَابـَْتَدْأَت َو اْسُتِميَح َفْضُلَك َفَما َأْكَدْيتَ َو » 14«َال ُتْسَأُل َعمَّا تـَْفَعُل 

ا را حمقق ساخىت، و ندارى و فقرى كه جربان فرمودى، و افتادىن كه  و چه بسيار گمان نيكى كه به تو داشتم، و تو آ
مهه اينها از روى نعمت دهى و . كه به غنا و ثروت تغيري دادى  دستم را گرفىت و از آن بلند كردى، و مسكنت و فقرى

احسان تو بود، و من در عني غرق بودن در متام آن مواهب و الطاف، نسبت به نافرمانيت در تالش و كوشش بودم؛ وىل 
ب علل خشم بدكارمي و زشىت كردارم، تو را از كامل كردن احسانت در حق من باز نداشت، و اين احسانت مرا از ارتكا

  .تو منع نكرد

از تو خواسته شد، عطا كردى و خواسته نشد، به عطا كردن آغاز . شوى دهى بازخواست منى چه اجنام مى تو از آن
  .فرمودى، و احسانت درخواست شد، خبل نورزيدى

  205: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ياً ِحلُُدوِدَك َو َغْفَلًة َعْن َوعِ ِإالَّ ِإْحَساناً َو اْمتِ  -يَا َمْوَاليَ  -أَبـَْيتَ [ يِدَك َناناً َو َتَطوًُّال َو ِإنـَْعاماً َو أَبـَْيُت ِإالَّ تـََقحُّماً ِحلُُرَماِتَك َو تـََعدِّ
ِغ النـَِّعِم َو َقابـََلَها بِالتـَّْقِصِري َو َهَذا َمَقاُم َمِن اْعتَـَرَف ِبُسُبو » 15«ِمْن ُمْقَتِدٍر َال يـُْغَلُب َو ِذي أَنَاٍة َاليـَْعَجُل  - ِإهلَِي -فـََلَك احلَْْمدُ 

  ] َشِهَد َعَلى نـَْفِسِه بِالتَّْضِييعِ 

تو خنواسىت مگر احسان و اكرام و نيكى كردن و نعمت دادن را، و من خنواستم مگر افتادن در حمّرماتت و ! اى موالى من
ديدت را   .جتاوز از حدودت و غفلت از 
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اى كه در عذاب كردن شتاب  شود و مهلت دهنده ت به نريومندى كه مغلوب منىخداى من تو را سپاس؛ سپاس نسب
ها به  ها، با نعمت ها اعرتاف كرد، و با كوتاه آمدن از شكر نعمت اين جايگاه كسى است كه به فراواىن نعمت. ورزد منى

  .مقابله برخاست، و عليه خود به تباه كردن امورش گواهى داد

   بندهتقابل نيك خدا و عملكرد 

منّان به معىن عطاكننده و احسان كننده است و واژه مّنت به معىن خبشيدن نعمت . است» املّنان«يكى از امساى اهلى 
  .باشد مى

  :نويسد راغب اصفهاىن در مفردات مى

و  به مهني دليل هر نعمت سنگني . كنند هاىي كه با آن وزن مى به معناى سنگ» َمنّ «از اصل » مّنت«ريشه اصلى لغت 
  .گويند اىي را مّنت مى گران

  206: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

باشد دو معىن بيان شده است؛ يكى خبشنده و انعام كننده و ديگرى مّنت و امتنان و  كه صيغه مبالغه مى» املّنان«براى 
  :فرمايد لطف و تفّضل است كه در اين باره خداوند مّنان مى

ُلواْ َعَلْيِهْم َءايِتهِ َلَقْد َمنَّ اللَُّه عَ  َويـُزَّكيِهْم َويـَُعّلُمُهُم اْلِكتَب َواحلِْْكَمَة َوِإن َكانُواْ ِمن  َلى اْلُمْؤِمِنَني ِإْذ بـََعَث ِفيِهْم َرُسوًال ّمْن أَنُفِسِهْم يـَتـْ
  »1« »قـَْبُل َلِفى َضلٍل مُِّبنيٍ 

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

  .گمراهى آشكارى بودند

َمتُنُّواْ َعَلىَّ ِإْسلَمُكم    »2« »َبِل اللَُّه َميُنُّ َعَلْيُكْم َأْن َهَداُكْم ِلْإلِميِن ِإن ُكنُتْم صِدِقنيَ َميُنُّوَن َعَلْيَك َأْن َأْسَلُمواْ ُقل الَّ

راستگوييد، بر من از اسالم آوردن خود ]  در ادعاى مؤمن بودن[اگر : گذارند؛ بگو اند بر تو مّنت مى از اينكه اسالم آورده
  .ّنت داردمّنت نگذاريد، بلكه خداست كه با هدايت مشا به اميان بر مشا م
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اگر جنبه عملى داشته . هاى سنگني است اى دارد كه بيشرت شامل خبشيدن نعمت مّنت، در زبان قرآن معناى گسرتده
اما اگر كسى كار كوچك . باشد، يعىن بزرگى در كارش نعمت گرانقدرى را به ديگرى بدهد كه بسيار زيبا و ارزنده است

البته مّنت گذاشنت به مفهوم دّوم در مورد . ارزش است شد، امرى نازيبا و ىبخود را با سخن بزرگ كند و به رخ ديگران بك
   اى خرد بوده و سريه انسان، روش مردم فرومايه و كم

______________________________  
  .164): 3(آل عمران  -)1(

  .17): 49(حجرات  -)2(

  207: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .ناپسند است

اسم منّان، براى اميىن از خوف و رسيدن به نعمت نافع است و براى دفع تنگدسىت و فقر جمّرب است كه  مداومت بر
  :انسان اين ذكر را خبواند

  »1« .يا َمنَّاُن َذا اْإلِْحساِن َقْدَعمَّ اخلَْالِئَق ِمْنُه َو َفْضُلهُ 

  .او فرا گريدمهانا مهه آفريدگان را خبشش و لطف ! اى خبشنده و صاحب نيكوىي و كرم

هاى اهلى كه براى اعمال مؤمنان نيكوكار و صاحلان شكيبا و پايدار، بدون مّنت پرداخت  اما گاهى از ميان پاداش
به ويژه  . شود و بدون انقطاع و مّنت پيوسته ادامه دارد هاى خداوند گسسته منى يعىن پاداش. شود؛ اجر غريممنون است مى

دهند و در برابر  ى اخالقى خود را بدون مّنت و چشمداشىت از كرمي بنده نواز اجنام مىكساىن كه اعمال عبادى و رفتارها
مت و توهني، به لطف و تفّضل پروردگار توّجه مى كنند، بسيار صاحب خري و بركت  فشارهاى روحى و رواىن مانند 

  .خواهند شد

فرموده، از مجله در سوره قلم خطاب به رسول عزيزش پروردگار كرمي در چند آيه احسان و نعمت بدون مّنت خود را بيان 
  :فرمايد مى

  »2« »َو ِإنَّ َلَك َألَْجرًا َغيـَْر َممُْنونٍ * َمآ أَنَت بِِنْعَمِة َرّبَك ِمبَْجُنونٍ 
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ترديد براى تو پاداشى  و ىب* تو جمنون نيسىت؛]  كه نبّوت، دانش و بصريت است[كه به سبب نعمت و رمحت پروردگارت 
  .مهيشگى است دامي و

انقطاع است و اگر از ماّده  به معناى قطع باشد، به معناى پاداش ىب» منّ «اگر از ريشه » ممنون«در آيه فوق كلمه 
   باشد، يعىن الطاف اهلى بدون مّنت است و به» مّنت«

______________________________  
  .305 :؛ مهج الدعوات22، حديث 105، باب 168/ 92: حبار األنوار -)1(

  .3 -2): 68(قلم  -)2(

  208: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اى براى شكر و اطاعت از  ظاهر، معناى اول منظوراست؛ زيرا به رخ كشيدن از جانب خداوند عيب نيست، بلكه انگيزه
  .شود او مى

د و گاهى پاداش اخروى را به مزد كن اين اوصاف خمصوص خداوند بزرگوار است كه مّنت خود را با ذّلت و كيفر، تلخ منى
  .شود فروشد و دچار خسران مى دنياىي مى

  :فرمايد از اين رو امام سّجاد عليه السالم در فرازى از دعاى طلب حوائج، به درگاه خداوند متعال مى

ُر َعَطايَاُه ِباالْمتِ « ا منى اى آنكه نعمت »1« »نَانِ َو يَا َمْن َال يَِبيُع نَِعَمهُ ِباْألَْمثَاِن َو يَا َمْن َال ُيَكدِّ اى . فروشى هايت را به 
  .كىن خداىي كه عطاهايت را به كدورت مّنت آلوده منى

  :فرمايد ودر فراز ديگرى مى

َكَرَمَك َال َيِضيُق َعْن ُسَؤاِل   نَّ َو َعِلْمُت َأنَّ َكِثَري َما َأْساُلَك َيِسٌري ِيف ُوْجِدَك، َو َأنَّ َخِطَري َما َأْستَـْوِهُبَك َحِقٌري ِيف ُوْسِعَك، َو أَ «
دانستم كه خواسته من از تو هر چند زياد باشد در كنار دارائيت بسيار  »2« »َأَحٍد، َو َأنَّ َيَدَك ِباْلَعطَايَا َأْعَلى ِمْن ُكلِّ يَدٍ 

از تقاضاهاى  ناچيز است و چشمداشت فوق العاده من به خبششت در جنب تواناىي تو حقري است و دايره بزرگواريت
  .شود و دست عطايت از هر دسىت برتر است هيچ كس تنگ منى
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بنابراين كه مّنت گذارى از سوى بندگان عادتى ناپسند است، نبايد زيباىي و شرييىن احسان و لطف را با مّنت و اذّيت 
  .فاسد منود

______________________________  
  .13دعاى : صحيفه سجاديه -)1(

  .13دعاى : سجاديهصحيفه  -)2(

  209: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

   مّنت گذاشنت در روايات

  

  :فرمايد حضرت على عليه السالم مذّمت به رخ كشيدن و مّنت گذاشنت مى

ْمِتنانِ    »1« .َمجاُل اْإلِْحساِن تـَْرُك اْإلِ

  .زيباىي نيك كردن، مّنت ننهادن است

  »2« .آَفُة السََّخاِء اْلَمنُّ 

  .آفت سخاوت، مّنت گذارى است

ْمِتنانِ    »3« .ظُْلُم اْإلِْحساِن قـُْبُح اْإلِ

  .ستم نيكوكارى، زشىت مّنت گذاشنت است

  »4« .ِوْزُر َصَدَقِة اْلَمنَّاِن يـَْغِلُب َأْجَرهُ 

  .كند گناه نيكى مّنت گذارنده، بر پاداش او غلبه مى
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  »5« .َمنِّ لَْيَس ِمَن اْلَكَرِم؛ تـَْنِكيُد اْلِمَنِن ِبالْ 

  .ها به مّنت گذاشنت، تريه شود از كرم نيست، كه نعمت

  :فرمايد امام باقر عليه السالم مى

َعَلْيَك اْبَن آَدَم َتَطوَّْلَت َعَلْيَك بَِثالثٍَة َستَـْرَت َعَلْيَك ما َلْويـَْعَلُم ِبِه َأْهُلَك ما َواَرْوَك َو أَْوَسْعُت : يـَُقولُ   ِإنَّ اللََّه تَباَرَك َو َتعاىل
ْم َخْرياً َو َجَعْلُت َلَك َنِظَرًة ِعْنَد َمْوِتَك ِىف ثـُُلِثَك فـََلْم تـَُقدِّْم َخريْ    »6« .اً َفاْستَـْقَرْضُت ِمْنَك فـََلْم تـَُقدَّ

______________________________  
  .8959، حديث 390: غرر احلكم -)1(

  .8622، حديث 381: غرر احلكم -)2(

  .8931، حديث 389: غرر احلكم -)3(

  .8946، حديث 390: غرر احلكم -)4(

  .8934، حديث 389: غرر احلكم -)5(

  .150، حديث 136/ 1: ؛ اخلصال13، حديث 43، باب 19/ 67: حبار األنوار -)6(

  210: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :ادمبا سه نعمت بزرگ بر تو مّنت ! اى فرزند آدم: فرمايد خداوند متعال مى

ا را مى ها را بر تو پوشاندم كه اگر خانواده زشىت - 1   .كردند پوشى منى دانستند پرده ات آ

  .گشايش و آسايش در زندگى به تو دادم، سپس از تو قرض خواستم وىل تو قدم خري برنداشىت؛ چيزى را نفرستادم  - 2

ادم، باز هم قدمى خري،  - 3   .برنداشىتنزديك مرگ ثلث مال را در اختيار تو 



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

 

ها در هنگام درخواست از او پاسخ نيك  توّجهى انسان به هر حال اين حّق خداوند كرمي است كه با مهه زشىت اعمال و كم
  .داند دهد چون مصلحت منى دهد، وىل گاهى جواب منى مى

  :فرمايد حضرت سّجاد عليه السالم در حق چنني مسئوىل مى

  »1« .َفاقْـَبْل ِمْنُه بِالشُّْكِر َو اْلَمْعرَِفِة ِبَفْضِلِه َو ِإْن َمَنَع َفاقْـَبْل ُعْذرَهُ   َو َحقُّ اْلَمْسُئوِل ِإْن َأْعَطى

اگر چيزى خبشيد با تشّكر و قدرشناسى لطفش، از او بپذيرى و اگر كمكى نكرد، : و حق سؤال شونده اين است كه
  .عذر او را بپذيرى

شوند كه بدون مّنىت، به ديگران  نفس و درجات كرامت و احسان مىبرخى از بندگان صاحل بدون سؤال؛ داراى منّيت 
  .پذيرد مّنت، احسان آنان را مى كنند و پروردگار سبحان هم ىب رسيدگى مى

  حقيقت نياز در كالم ابوذر

  

   اى داشت از مهمان معذرت روزى مهماىن بر ابوذر وارد شد، او كه زندگى ساده

______________________________  
  .1، حديث 570/ 2: ؛ اخلصال1، حديث 1، باب 9/ 71: حبار األنوار -)1(

  211: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

رتين . توامن اكنون از تو پذيراىي كنم خواست كه من بر اثر گرفتارى منى من چند شرت در فالن نقطه دارم، قبول زمحت كن 
ا را بياور تا قرباىن كنم   .شرت الغرى با خود آورد ميهمان رفت و. آ

من فكر كردم روزى به شرتهاى : به من خيانت كردى، چرا چنني شرتى آوردى؟ او در جواب گفت: ابوذر به او گفت
  .ديگر نيازمند خواهى شد

رت كه براى آن روز  بندم و در قربم مى روز نياز من زماىن است كه از اين جهان چشم فرو مى: ابوذر گفت گذارند، چه 
  :ريه كنم با اينكه خداوند فرموده استذخ
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  »1« »تُنِفُقواْ ِممَّا حتُِبُّونَ   َلن تـََناُلواْ اْلِربَّ َحىتَّ 

از اين رو رسول خدا صلى  »2« .رسيد تا از آنچه دوست داريد انفاق كنيد منى]  به طور كامل[نيكى ]  حقيقتِ [هرگز به 
  :فرمايد اهللا عليه و آله مى

  .نندگان در دنيا، در آخرت نيز اهل احسان باشنداهل معروف و احسان ك

ا حسنات خود را به : اين چگونه باشد؟ حضرت فرمود: پرسيدند د و ايشان را ببخشايد و آ خداوند از راه لطف مّنت 
شت روند   »3« .پس هم در دنيا و هم در آخرت اهل احسان هستند. مردم عطا كنند و آنان به اين سبب به 

______________________________  
  .92): 3(آل عمران  -)1(

  .111/ 3: ؛ تفسري الثعلىب343/ 2: جممع البيان ىف تفسري القرآن -)2(

  .182: ؛ ثواب األعمال25، حديث 30، باب 412/ 71: حبار األنوار -)3(

  212: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ُه ِإلَْيَك َِِما َأْن تُِعيَذِين ِمْن َشرِّ اللَُّهمَّ فَِإينِّ أَتـََقرَُّب ِإلَيْ » 16«[  َكَذا َو َكَذا َفِإنَّ   َك بِاْلُمَحمَِّديَِّة الرَِّفيَعِة َو اْلَعَلِويَِّة اْلبـَْيَضاِء َو أَتـََوجَّ
ِمْن َرْمحَِتَك  -يَا ِإهلَِي -فـََهْب ِيل » 17«َقِديٌر ٍء  َذِلَك َال َيِضيُق َعَلْيَك ِيف ُوْجِدَك َو َال يـََتَكأَُّدَك ِيف ُقْدَرِتَك َو أَْنَت َعَلى ُكلِّ َشيْ 

ُذُه ُسلَّماً أَْعرُُج ِبِه ِإَىل ِرْضَواِنَك َو آَمُن ِبِه ِمْن ِعَقاِبَك يَا َأْرَحَم الرَّ    ] اِمحِنيَ َو َدَواِم تـَْوِفيِقَك َما َأختَِّ

جومي، و به واسطه آن دو بزرگوار به درگاهت  ب مىبه مقام بلند و رفيع حممدى، و به واليت روشن علوى به تو تقرّ ! خدايا
اندازد، و در جنب  كنم، كه مرا از شّر فالن و فالن پناه دهى، كه اين پناه دهى در كنار تواناييت تو را به تنگنا منى رو مى

  .كند، و تو بر هر كارى تواناىي قدرتت تو را دچار زمحت و رنج منى

قت به من ببخش كه آن را نردبان رسيدن به خشنوديت قرار دهم، و به سبب آن از از رمحت و دوام توفي! اى خداى من
  !ترين مهربانان عقوبتت امين گردم، اى مهربان

   دعاى
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  مقام ترس از خدا
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»1«  

  

اللَُّهمَّ ِإينِّ َوَجْدُت ِفيَما أَنـَْزْلَت ِمْن ِكَتاِبَك َو َبشَّْرَت ِبِه ِعَباَدَك » 2«َرَزقْـَتِين َمْكِفّياً  اللَُّهمَّ ِإنََّك َخَلْقَتِين َسِويّاً َو َربـَّْيَتِين َصِغرياً وَ 
َم  3« »1« »يعاً مجَِ يَا ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى أَنـُْفِسِهْم َال تـَْقَنُطوا ِمْن َرْمحَِة اللَِّه ِإنَّ اللََّه يـَْغِفُر الذُّنُوَب  :َأْن قـُْلتَ  َو َقْد تـََقدَّ

َل  ِمينِّ َما َقْد َعِلْمَت َو َما أَْنَت أَْعَلُم ِبِه ِمينِّ فـََيا َسْوأََتا ِممَّا َأْحَصاُه َعَليَّ ِكَتاُبَك فـََلْو َال الْ  َمَواِقُف الَِّيت أَُؤمُِّل ِمْن َعْفِوَك الَِّذي مشَِ
َيٌة ِيف َأنَّ َأَحداً اْسَتطَاَع اْهلََرَب ِمْن رَبِِّه َلُكْنُت أَنَا َأَحقَّ ِباْهلََرِب ِمْنَك َو أَْنَت َال َختَْفى َعَلْيَك َخافِ  ٍء َألَْلَقْيُت بَِيِدي َو َلوْ  ُكلَّ َشيْ 

َا َو َكَفى ِبَك َجازِياً َو َكَفى ِبَك َحِسيباً  َك طَاِلِيب ِإْن أَنَا َهَرْبُت َو ُمْدرِِكي ِإْن اللَُّهمَّ ِإنَّ » 4«اْألَْرِض َو َال ِيف السََّماِء ِإالَّ أَتـَْيَت ِ
ِمْنَك َعْدٌل َو ِإْن تـَْعُف َعينِّ  -يَا َربِّ  -أَنَا فـََرْرُت فـََها أَنَا َذا بـَْنيَ َيَدْيَك َخاِضٌع َذلِيٌل رَاِغٌم ِإْن تـَُعذِّْبِين َفِإينِّ ِلَذِلَك أَْهٌل َو ُهوَ 

ِباْلَمْخُزوِن ِمْن َأْمسَاِئَك َو ِمبَا َواَرْتُه احلُُْجُب ِمْن بـََهاِئَك ِإالَّ  -اللَُّهمَّ  -فََأْسأَُلكَ » 5«ْلَبْسَتِين َعاِفَيَتَك فـََقِدمياً َمشََلِين َعْفُوَك َو أَ 
َتْسَتِطيُع َحرَّ نَارَِك َو الَِّيت َال َتْسَتِطيُع  َرِمحَْت َهِذِه النـَّْفَس اجلَُْزوَعَة َو َهِذِه الرِّمََّة اْهلَُلوَعَة الَِّيت َال َتْسَتِطيُع َحرَّ َمشِْسَك َفَكْيفَ 

َفِإينِّ اْمُرٌؤ َحِقٌري َو َخَطرِي َيِسٌري َو لَْيَس َعَذاِيب ِممَّا َيزِيُد  -اللَُّهمَّ  -فَاْرَمحِْينَ » 6«َصْوَت َرْعِدَك َفَكْيَف َتْسَتِطيُع َصْوَت َغَضِبَك؟ 
َر َعَلْيِه وَ  ِيف ُمْلِكَك ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َو َلوْ    َأنَّ َعَذاِيب ِممَّا َيزِيُد ِيف ُمْلِكَك َلَسأَْلُتَك الصَّبـْ

______________________________  
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َك أَْدَوُم ِمْن َأْن َتزِيَد ِفيِه َطاَعُة اْلُمِطيِعَني َأْو تـَنْـُقَص ِمْنُه َأْعَظُم َو ُمْلكُ  -اللَُّهمَّ  -َأْحَبْبُت َأْن َيُكوَن َذِلَك َلَك َو َلِكْن ُسْلَطاُنكَ 
  .مُ التـَّوَّاُب الرَِّحي َفاْرَمحِْين يَا َأْرَحَم الرَّاِمحَِني َو َجتَاَوْز َعينِّ يَا َذا اجلََْالِل َو اْإلِْكرَاِم َو ُتْب َعَليَّ ِإنََّك أَْنتَ » 7«َمْعِصَيُة اْلُمْذنِِبَني 

  217: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اللَُّهمَّ ِإينِّ َوَجْدُت ِفيَما أَنـَْزْلَت ِمْن ِكَتاِبَك َو َبشَّْرَت ِبِه » 2«اللَُّهمَّ ِإنََّك َخَلْقَتِين َسِويّاً َو َربـَّْيَتِين َصِغرياً َو َرَزقْـَتِين َمْكِفّياً » 1«[ 
يعاً يَا ِعَبادِ  :ِعَباَدَك َأْن قـُْلتَ  نُوَب مجَِ َو َقْد  3« »1« »َي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى أَنـُْفِسِهْم َال تـَْقَنُطوا ِمْن َرْمحَِة اللَِّه ِإنَّ اللََّه يـَْغِفُر الذُّ

َم ِمينِّ َما َقْد َعِلْمَت َو َما أَْنَت َأْعَلُم ِبِه ِمينِّ فـََيا َسْوأََتا ِممَّا َأْحَصاُه َعَليَّ ِكَتابُ    ] كَ تـََقدَّ

مرا درست اندام و موزون و متناسب آفريدى، و در حاىل كه كوچك و ناتوان بودم، پرورشم دادى، و به اندازه كاىف ! خدايا
  :در آنچه از قرآنت نازل فرمودى، و بندگانت را به آن مژده دادى يافتم كه فرمودى! خدايا. روزمي خبشيدى

از رمحت خدا نوميد نشويد؛ مسلماً خدا مهه گناهان را ! رديداى بندگان من كه به سبب گناه بر خود اسراف ك«
ا آگاهى و خطاها و معصيت» .آمرزد مى هاىي بر عهده من است كه به اندازه و  در گذشته از من گناهاىن سر زد كه به آ

ا از من داناترى؛ پس واى به رسواىي من از آنچه پرونده من ثبت كرده، پ اى كه تو  روندهمقدار و كيفيت و چگونگى آ
  .اى براى نگارش اعمال مقّرر فرموده

   آفرينش انسان، تربيت و پرورش، تكّفل روزى

شود، دهان و دندان پدر غذا را  جان به اراده حضرتش به مواد غذاىي و گوشت حالل گوشتان تبديل مى خاك مرده و ىب
   ها بعد از دهان لقمه را به جود، اندام مى

______________________________  
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كند، قسمىت از آن غذا به  انگيز هر كجاى بدن را به تناسب نيازش تغذيه مى رسانند، اين آزمايشگاه شگفت معده مى
  !گردد االت عجيب و غريب تبديل به نطفه مىجا با فعل و انفع شود، و در آن توسط آن آزمايشگاه به صلب هدايت مى
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ها نطفه را  شود، اراده حق در آن تاريكى نطفه كه خود از بدايع و صنايع قدرت حق است به تاريك خانه رحم منتقل مى
آورد، و بر اسكلت   كند، علقه را به صورت پاره گوشت و پاره گوشت را به صورت اسكلت درمى تبديل به علقه مى

  .آورد دمد و انساىن آراسته و خلقىت سوّى از كار درمى اند، سپس به آن صورت زيبا جان مىپوش گوشت مى

َفَخَلْقَنا ُمثَّ َخَلْقَنا النُّْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة * ُمثَّ َجَعْلناُه نُْطَفًة ىف َقراٍر َمكنيٍ * َو َلَقْد َخَلْقنا اْالْنساَن ِمْن ُسالَلٍة ِمْن طنيٍ 
  »1« »اْلُمْضَغَة ِعظاماً َفَكَسْونَا اْلِعظاَم حلَْماً ُمثَّ اْنَشْأناُه َخَلْقاً آَخَر فـََتباَرَك اللَُّه اْحَسُن اْخلاِلقنيَ 

] چون رحم مادر[اى در قرارگاهى استوار  سپس آن را نطفه* اى از ِگل آفريدمي، چكيده] عصاره و[و يقيناً ما انسان را از 
گوشت را  گوشىت درآوردمي، پس آن پاره آن گاه آن نطفه را علقه گرداندمي، پس آن علقه را به صورت پاره.* دادميقرار 

ها گوشت پوشاندمي، سپس او را با آفرينشى ديگر پديد آوردمي؛ پس مهيشه سودمند و  هاىي ساختيم و بر استخوان استخوان
  .بابركت است خدا كه نيكوترين آفرينندگان است

تنها . آيد ترين اسرار خلقت پروردگار به حساب مى ميزاد، موجود پيچيده و مرموزى است كه از برترين و شگفتآد
  .هاىي را ندارند اى كه در افكار و اعمال با اراده و اختيار و آزاد برپا شده است و ديگر موجودات چنني ويژگى پديده

  :فرمايد يه السالم در اين باره مىامري بيان و موالى مؤمنان امام على بن اىب طالب عل

______________________________  
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ا َو َجوارَِح َخيَْتِدُمها وَ  ا  ُمثَّ نـََفَخ فيها ِمْن ُروِحِه َفَمثـَُلْت اْنساناً ذا اْذهاٍن ُجييُلها َو ِفَكٍر يـََتَصرَُّف ِ اَدواٍت يـَُقلُِّبها َو َمْعرَِفٍة يـَْفُرُق ِ
ْخَتِلَفِة َو اْألَْشباِه اْلُمْؤتَِلَفِة َو اْالْضداِد بـَْنيَ احلَْقِّ َو اْلباِطِل َو اْألَْذواِق َو اْلَمشامِّ َو اْالْلواِن َو اْالْجناِس، َمْعُجوناً ِبِطيَنِة اْألَْلواِن اْلمُ 

  »1« ....ِط اْلُمَتبايَِنِه، ِمَن احلَْرِّ َو اْلبَـْرِد َو اْلِبلَِّة َو اجلُُْموِد َو اْلَمساَءِة َو السُُّروِر اْلُمَتعاِديَِة َو اْألَْخال

سپس ازدم خود بر آن ماّده شكل گرفته دميد تا به صورت انساىن زنده درآمد، داراى اذهان و افكارى كه در جهت نظام 
مت گريد، و ابزارى كه زندگى را بچرخاند، و معرفتش داد تا بني حق و باطل متيز حياتش به كار گريد، و اعضاىي كه به خد

هاى گوناگون را از هم بازشناسد، در حاىل كه اين موجود معجوىن بود از طينت  ها و جنس ها و بوها و رنگ دهد و مزه



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

 

م، از گرمى و سردى و رطوبت هاىي نظري هم، و اضدادى خمالف هم، و اخالطى متفاوت با ه هاى خمتلف، و مهسان رنگ
  .و خشكى و ناخوشى و خوشى

. تنها امتياز اين موجود، آميخته بودن او از عقل و هوس است و برترى هر يك بستگى به شيوه تربيت و پرورش او دارد
ه رود و اگر بر پايه قانون طبيعت ك اگر بر اساس اصول اخالقى و ديىن تربيت شود، به سوى افق كمال و سعادت مى

اين ماهّيت دو بعدى انسان است  . خبىت سقوط كند راىن است؛ پرورش يابد به درّه پسىت و سياه خوراك و خواب و شهوت
ايت و حّدى ندارد كه هيچ   .يك، 

  آيا فرشتگان برترند يا آدميان؟: عبدالّله بن سنان از امام صادق عليه السالم پرسيد

  :ن اىب طالب عليه السالم فرمودحضرت در جواب به نقل از امريمؤمنان على ب

اده است نه عقل و در بىن  اده است نه خواهش نفساىن و در ستوران ميل و خواهش  خداوند در فرشتگان تنها عقل 
اده است، پس آن    آدم هر دو را 

______________________________  
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رت است هايش بر عقل او پريوز گردد، از حيوانات  و هر كه هوس. كه خردش بر خواهش او چريه گردد، از فرشتگان 
  »1« .بدتر است

  خلقت انسان در كالم امام صادق عليه السالم به مفّضل بن عمر

  

رت از آفرينش انسان، به اصل خلقت او باز مى   :گردمي براى درك 

  :فرمايد السالم در جملس اّول، درباره آفرينش آدمى و مراحل پيدايش او به مفّضل بن عمر چنني مىامام صادق عليه 

  :كنيم، تو نيز بكوش كه از آن پندگريى سخن خود را با بيان آفرينش انسان آغاز مى! اى مفّضل«
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جاىي كه توان . دان رحم و بچه شكم،. ماند تدبري چنان شد كه چنني در رحم در سه پرده تاريكى پوشيده مى: اول اين كه
غذاى او . داند داند و نه ضرر خود را مى نه صالح خويش مى. چاره انديشى براى دريافت غذا و خروج ناروا را ندارد

  .خون حيض و پيوسته مانند آب براى گياه، غذايش چنني است

. اش تاب ديدن نور به هم رساند ديدهآنگاه كه آفرينش او كامل گردد بدنش سخت شود، پوستش با هوا سازگار آيد و 
چون متوّلد گشت، مهان . افتد آيد كه جنني از فشار درد بريون مى مادرش درد زاييدن گريد و درد چنان بر او سخت مى

  .شود خوىن كه غذايش بود اينك با رنگ و بوىي جز آنچه بود در شكل غذاىي ديگر از پستان مادر سرازير مى

كند و پريامون  وقىت كه به دنيا آمد، زبان خود را به نشانه خواسنت غذا بريون مى. ز مهه سازگارتر استاين غذا براى نوزاد ا
يابد و تا زماىن كه تن او  هاى مادرش را كه چونان دو مشك از سينه او آوخيته مى در اين زمان پستان. چرخاند دهان مى

  گاه كه حركت كرد وآن. نوشد تر و درونش ظريف و اعضايش نرم است، از آن مى

______________________________  
  .6، حديث 4/ 1: ؛ علل الشرايع5، حديث 39، باب 299/ 57: حبار األنوار -)1(

  221: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

غذا را جبود،  آورد، تا هاى آسيا سر برمى به غذاىي حمكم و قوى نياز پيدا منود تا تنش استحكام يابد، در هر طرف دندان
  .نرم گرداند و به راحىت فرو برد

د   .پيوسته حالش اينگونه است تا آنگاه كه پاى در بلوغ 

رويد تا نشانه مردى و عّزت او باشد و از مهانندى با زنان و بچگان به  در اين وقت اگر مذّكر است، موى در رويش مى
اش دل مردان را بربايد و نسل بشر ماندگار و  ا طراوت و زيباىيدور ماند و اگر مؤّنث است، رخش از موى پرياسته ماند ت

  .پايدار گردد

  .شود كه بدون مدبّر و حكيم باشد در اين مراحل، نيك بينديش، آيا مى! اى مفّضل

  گشت؟ رسيد، مهانند گياهى كه آب به وى نرسد، خشك و پژمرده مى داىن كه اگر در رحم خون به او منى آيا مى
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ماند و اگر در هنگام  گرفت چون زنده به گور در رحم مى وقىت كه بزرگ شد اگر مادرش را درد زاييدن منىداىن  آيا مى
  !شد؟ مرد و يا با غذاى نامناسب و زيانبار تغذيه مى ساخت يا از گرسنگى مى والدت شري با او منى

خورد و بدن او  بود، بايد مهيشه شري مى روييد، بر جويدن و فرو بردن غذا ناتوان هايش منى و اگر در وقت مناسب دندان
  ...ماند  يافت و مادرش به خاطر او از تربيت فرزندان ديگرش باز مى براى كار قّوت منى

كرد و هنگامى كه با حيوانات، پرندگان و  آمد، وقت توّلد جهان هسىت را انكار مى اگر كودك عاقل و فهيم به دنيا مى
هاى گوناگون و شگفت عامل را كه از  اى از شكل گشت و هر ساعت و هر روز پاره ديگر موجودات غريب رو به رو مى

  .گشت اش سرگشته و گمراه مى ديد، هر آينه عقل و انديشه پيش نديده بود مى

اگر عاقلى را به اسريى از سرزميىن به سرزمني ديگر بربند، مهواره حريان و سرگشته است و به خالف كودكى كه : بدان كه
   اىل اسري شود به سرعتدر خردس

  222: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .گريد زبان و آداب آن سرزمني را فرا منى

اش بپيچند  اد از اينكه بايد ديگران بر دوشش گريند، شري بنوشانند، در جامه اگر نوزاد، دانا و هومشند پاى در جهان مى
  .كرد سىت مىو در گاهوارش خبوابانند، سخت احساس خوارى و پ

  .نياز نيست گاه از اين امور ىب از سوى ديگر او به خاطر ظرافت و طراوت و رطوبت بدن، هيچ

آيند كه از كار  و نيز در چنني حاىل آن شرييىن، دلبندى و حمبوبّيت كودكان را نداشت، از اين رو آنان در حاىل به دنيا مى
  .جهان و جهانيان غافلند

هاى گوناگون بر  شوند اما اندك اندك در حالت رو مى شناخت اندك و ناقص خود با مهه چيز روبهاينان با ذهن ضعيف و 
  .شود شناخت و آگاهى آنان افزوده مى

د و با كمك عقل و  تا آنكه از مرحله حريت و تفّكر، پاى فراتر مى. كند كودك پيوسته چنني كسب شناخت مى
  ...و  انديشه، قدم در وادى تصّرف و تدبري معاش

  .كند كند و يا در اشتباه و فراموشى و غفلت و گناه، سقوط مى گريد، اطاعت مى از حوادث پند مى. گذارد مى



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

 

   هاىي در خلقت انسان حكمت

فته است حكمت   :هاى بسيارى در پس اين امر 

در و مادر به مصاحلى كه رفت، پ اگر كودك در هنگام توّلد، عقلى كامل و خودكفا داشت؛ شرييىن فرزند دارى از ميان مى
فته است، منى   .رسيدند در تربيت كودك 

  .در نتيجه تربيت و سرپرسىت و مهرباىن و احرتام به آنان، هنگام پريى بر فرزند الزم نبود

 و نيز با اين فرض در ميان فرزندان و والدين هيچ پيوند و حمّبىت حاكم نبود؛ زيرا كودكان از تربيت و پرورش و روزى رساىن
  نياز بودند و در زمان تولّد، از پدران ىب

  223: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

شد كه بر  شناخت و اين حالت باعث مى او نيز پس از آن، پدر و مادرش و ديگران را منى. گشتند پدران خويش جدا مى
فسده و زشىت، هنگامى است كه چنني كودك و كمرتين م. سر راه ازدواج با مادر و خواهر و ديگر حمارم مانعى پديد نيايد

  .اند و سزاوار نيست كه چنني كند هومشندى در هنگام توّلد بر چيزى نظر افكند كه اجازه اين عمل را از او گرفته

بيىن كه چگونه هر چيزى از آفرينش در جاى مناسب خود استوار گشته و در ريز و درشت اجزاى هسىت، اندك  آيا منى
  پيدا نيست؟ نقص و نادرسىت

ها مهه   پندارند كه اين برخى مى! اى آقامي: گفتم: گويد هاى آفرينش، مى مفّضل بن عمر پس از شنيدن خبشى از حكمت
  .كار طبيعت است

  از آنان بپرس كه اين طبيعت نسبت به اين امور علم و قدرت دارد يا نه؟: حضرت فرمود

اينان در اثبات آفريدگار و اعرتاف به وجود مبدأ دانا، چه سّدى در  اگر علم و تواناىي را براى طبيعت ثابت كردند، پس
  .راه دارند؟ اين هم آفرينش و تدبريش
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اين امور از : گريد؛ بدان اى اجنام مى كنند كه اين اعمال حكيمانه و قوانني مدبّرانه بدون دانش و پايه اگر گمان مى
اند مهان سّنت اهلى در آفرينش اشياست كه مطابق فرمان و  دهو آن را كه طبيعت نامي. اى حكيم و داناست آفريننده

  .حكمت اهلى جريان دارد

   نياز آدمى به معاش و تالش

  :فرمايد پردازد و مى حضرت در خبش ديگرى از اسرار آفرينش به حكمت نياز آدمى به معاش و تالش مى

ا بنگر، نياز  به حكمت. يدآ بدان كه نان و آب، اصل معاش و زندگى انسان به مشار مى! اى مفضل فته در آ هاى 
  آدمى به آب شديدتر از نيازش به نان است؛ زيرا

  224: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اين به خاطر آن است كه بدن انسان به آب بيش از نان . شكيباىي او بر گرسنگى بيش از صرب او بر تشنگى است
ن، شسنت خود و لباس و سرياب كردن حيوانات و آبيارى مزرعه، به آب نياز نيازمند است، چونكه آدمى براى نوشيد

  .دارد

پس براى نيازهاى فراوان، آب به راحىت در دسرتس قرار گرفته تا انسان براى خريدن و حتصيل آن در دشوار و رنج بسيار 
  .نيفتد

ور  ارى و بطالت در سرمسىت و فساد غوطهآيد؛ تا انسان به خاطر بيك اما نان جز با رنج و تالش و حركت به دست منى
گذارند، تا از بازى فسادانگيز و  بيىن كه كودك را با اينكه به سّن آموزش نرسيده است به نزد مرّىب مى آيا منى. نگردد

  !مزامحت براى خانواده به دور ماند؟

. گردد يان خود و نزديكانش مىانسان اينگونه است اگر مشغول نباشد، بر اثر سرمسىت و خوشحاىل و بيكارى، سبب ز 
  »1« ».اند، كارشان به كجا كشيده است براى فهم اين واقعّيت به كساىن بنگر كه در ثروت و رفاه و خوشى بزرگ شده

   پراكندگى آفرينش انسان
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بوده  سّنت اهلى در گوناگوىن و پراكندگى آفرينش انسان بر اساس آزادى و انتخاب افكار و عقايد و اعمال نيك و شرّ 
ها يك دست و اّمىت يكسان بودند، ديگر اختيار و انتخاب معناىي نداشت؛ و اين اختالف مردم در  اگر مهه انسان. است

وىل خداوند متعال هم سايه رمحت خود را بر . انديشه و نژاد و ملّّيت دليل بر قدرت آزادى و اراده استقالىل آنان است
  .وحى و معنوى برسندمهه آفرينش افكنده است كه به تكامل ر 

   ِإالَّ َمن رَِّحمَ * َو َلْو َشآَء َربَُّك جلَََعَل النَّاَس أُمًَّة َو ِحَدًة َو َاليـَزَاُلوَن ُخمَْتِلِفنيَ 

______________________________  
  .، با كمى تلخيص55 - 48: ؛ توحيد املفّضل1، حديث 4، باب 67 -62/ 3: حبار األنوار -)1(

  225: ، ص12 يفه سجاديه، جتفسري و شرح صح

  »1« »َربَُّك َو ِلَذ ِلَك َخَلَقُهْم َو َمتَّْت َكِلَمُة َرّبَك َألَْمَألَنَّ َجَهنََّم ِمَن اْجلِنَِّة َو النَّاِس َأْمجَِعنيَ 

خنواست وىل [داد،  اّمت واحدى قرار مى]  از روى اجبار، در مسري هدايت[خواست يقيناً متام مردم را  اگر پروردگارت مى
مگر كساىن كه پروردگارت به آنان رحم كرده و به مهني سبب آنان را .* اند در اختالف]  در امر دين[مهواره ]  به مهني سبب
] كه راه كفر و عناد را برگزيدند[و فرمان حتمى پروردگارت حتقق يافت كه مهانا دوزخ را از مهه جن و انس . آفريده است

  .پر خواهم كرد

قرآن، فلسفه آفرينش بشر بر اساس عبادت و آزمايش و رمحت قرار گرفته است و هر سه حمور، بر يك  در آيات ديگر
  .نقطه متركز دارند و آن كمال آدمى است

بنابراين مهه مردم بلكه مهه خملوقات هسىت اختالف دارند، مگر آناىن كه در سايه لطف و رمحت حّق گرفتار اختالف 
پس انسان در انتخاب راه آزاد است وىل به . وند متعال وحدت كلمه را براى آنان آفريدنشوند و براى اين منظور خدا

  .شود خاطر پذيرش راه باطل جهّنمى مى

آن گروه كه در خط اهل بيت و پيشوايان معصوم عليهم السالم . منونه روشن اختالف مردم در مسأله امامت معصوم است
خداوند با قرار دادن فطرت و . گر مردماىن كه از خط خارجند؛ منحرف هستنداند و دي اند مشمول رمحت شده قرار گرفته

عقل از درون وانبياى گرامى و كتب آمساىن از بريون، حّجت را بر مهه متام كرده است و عامل وحدت تنها امدادهاى اهلى 
شريعت و ديانت است كه  باشد؛ زيرا راه است و امكانات دنيوى و ماّدى، امورى مقطعى و خياىل و نابود شدىن مى

   هاى خري و شّر است؛ پرورش دهد و نفس آدمى كه مركز دگرگوىن هدف آفرينش بشر را سامان مى
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______________________________  
  .119 -118): 11(هود  -)1(

  226: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .يابد مى

  :فرمايد امام على عليه السالم در اين باره مى

  »1« .الشَّرِيَعُة، رِياَضُة النـَّْفسِ 

  .سّنت اهلى پرورش نفس است

  »2« .الشَّرِيَعُة، َصالُح اْلَربِيَّةِ 

  .دين و آئني، مصلحت مردم است

  »3« .آَفُة الرِّياَضِة َغَلَبُة اْلعاَدةِ 

  .آفت پرورش جان، چريه شدن عادت است

ت كه موجودى با ارزش و حمرتمى باشد، به مهني جهت بدون شك، هر آدمى در فطرت توحيدى خويش خواهان اين اس
ها و  ها با تفاوت نگرش كند وىل گاهى در شناخت معيار ارزش ها تالش مى ها و كرامت با متام وجودش براى كسب ارزش

با اينكه خداوند درباره او . گريد هاى حقيقى مى هاى دروغني را به جاى ارزش شود و ارزش ها دچار لغزش مى فرهنگ
  :فرموده است

  »4« »َكِثٍري ّممَّْن َخَلْقَنا تـَْفِضيًال    َو َلَقْد َكرَّْمَنا َبِىن ءَاَدَم َوَمحَْلنُهْم ِىف اْلبَـّر َو اْلَبْحِر َو َرَزْقنُهم ّمَن الطَّيّبِت َو َفضَّْلنُهْم َعَلى

سوار كردمي، ]  كه در اختيارشان گذاشتيمهاىي   بر مركب[به يقني فرزندان آدم را كرامت دادمي، و آنان را در خشكى و دريا 
  .هاى خود برترى كامل دادمي و به آنان از نعمت هاى پاكيزه روزى خبشيدمي، وآنان را بر بسيارى از آفريده

______________________________  
  .4791، حديث 238: غرر احلكم -)1(
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  .1349، حديث 84: غرر احلكم -)2(

  .4795، حديث 238: غرر احلكم -)3(

  .70): 17(اسراء  -)4(

  227: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

بندد و راه حالل و حرام  كند و شتابزده به بيگانگان دل مى هاى خداوندى ترديد مى با اين حال در رازق و رزق و نعمت
  .شود سازد، پس گرفتار آثار بد آن مى را بر خود مشكوك مى

دعا كن كه خداوند روزى مرا در دست بندگانش قرار : ام صادق عليه السالم عرض كردمبه ام: گويد ابوعبيده حذاء مى
  :حضرت فرمود. ندهد

كند؛ او روزى بندگان را در دست يكديگر قرار داده است؛ اما از خدا خبواه كه روزيت را در  خداوند چنني كارى منى
فيزيولوژى «هاى  زمينه خلقت انسان به كتاب در »1« .دست بندگان نيك خود قرار دهد كه اين از خوشبخىت است

مراجعه مناييد، تا به مسئله خلقت َسوّى، و تربيت جسم و » اّولني دانشگاه و آخرين پيامرب«، »آفرينش انسان«، »انسان
  .جان كه حمصول عنايت و اراده اوست بيش از پيش آگاه شويد

   راز خلقت دركالم امام حسني عليه السالم

  

  :گذارد عليه السالم در ابتداى دعاى عرفه بدين گونه، راز خلقت را با اهل دل به ميان مىحضرت حسني 

كه در عامل نبات، و (تو در اول كه من نابود بودم به من نعمت وجود خبشيدى، و مرا از خاك پست بيافريدى آنگاه «
از حوادث زمان و موانع دهر و در صلب پدرامن جاى دادى و ) حيوان آوردى و از آن غذا و خون و نطفه ساخىت

مرا حمفوظ داشىت، تا آن كه پى در پى از يكايك پشت ) كه مهه مانع نعمت وجودم بودند(اختالف و تغيريات روزگاران 
جا كه با من  و از آن) مهه گاه مرا حمافظت كردى(پدرامن به رحم مادران انتقال يافتم، در آن ايّام پيشني و دوران گذشته 

   باىنرأفت و مهر 
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______________________________  
  .361: ؛ حتف العقول108، ذيل حديث 23، باب 244/ 5: حبار األنوار -)1(

  228: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

داشىت و نظر لطف و احسان، مرا در دور سلطنت پيشوايان كفر و ضاللت كه عهد تو را شكستند و رسوالنت را تكذيب  
دنيا نياوردى وليكن زماىن به وجود آوردى كه از بركت پيشواى توحيد، خامت پيامربانت، مقام هدايت را كه در كردند به 

علم ازلّيت مقّرر بود بر من ميّسر فرمودى و در اين عصر هدايت مرا پرورش دادى، و از اين پيش هم، پيوسته با من 
 تا آنگاه كه آفرينشم را به مشّيت خود از آب نطفه فرمودى، و نيكوىي و مهرباىن كردى و به نعمت فراوامن متنّعم ساخىت

در ميان حلم و دمم مسكن دادى، نه مرا از كيفيت خلقتم آگاه ساخىت و نه  ) َبطن و مشيمه و رحم(در ظلمات سه گانه 
مل و آراسته به كارى در آفرينشم به من واگذار كردى، تا آن كه مرا به آن رتبه معرفت و هدايت علم ازىل با خلقت كا

دنيا آوردى و در گهواره كه كودكى ناتوان بودم مرا از هر آسيب و خطر حفظ كردى، و از شري مادر غذاى گوارا روزمي 
منودى، و قلوب دايگان را به من مهربان ساخىت، مادران مهربان را براى حمافظتم از آسيب جّن و انس برگماشىت، و از 

  .عيب و نقصان خلقتم را پرياسىت

به هر حال بسى بلند مرتبه و خداى مهرباىن، پس آنگاه كه زبامن به سخن گشودى نعمت ىب حّدت بر من متام كردى، و 
تر شدم و خلقتم مقام كمال يافت و قواى جسم و جامن به حّد اعتدال رسيد، پس حجت  در هر سال به تربيتت فزون

هاى خويش عقلم را حريان  هلام فرمودى، و در عجايب حكمتخود را بر من الزام منودى، و معرفت خود را به قلبم ا
ساخىت، و مرا بيدار و هوشيار كردى تا در آمسان و زمني بدايع خملوقاتت را مشاهده كنم، و مرا به ياد خود و شكر 

 حّد خويش متذّكر ساخىت و طاعت و عبادتت را بر من فرض منودى، و فهم دانش و علوم و حقايقى كه هاى ىب نعمت
پيامربانت به وحى آوردند به من عطا فرمودى، و روح مرا براى پذيرفنت اسرار آمادگى دادى، و به سعه صدر، دريافنت مقام 

  »1« ».رضا و تسليم را بر من آسان كردى

______________________________  
  .339: ، دعاى عرفه؛ إقبال األعمال2، باب 216/ 95: حبار األنوار -)1(

  229: ، ص12 ح صحيفه سجاديه، جتفسري و شر 

ت و حريت مى تا جائى حضرت به دقايق و لطايف آفرينش بدن اشاره مى   .برد فرمايد، كه انسان را در 
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من در ضمن تفسري دعاى پنجم، درباره عجايب خلقت مسائل مهمى را عنوان كرده، و در جملدات ديگر در باب رزق و 
جا نيازى به توضيح بيشرت  ام، در اين هاى تربيىت اشاره داشته سائل كليدى برنامهروزى مطالب مهّمى را نگاشته، و به م

  .گريم مى كنم و مجالت بعدى دعا را پى بينم، به مهني خاطر به اين چند سطر قناعت مى منى

   بشارت به تائبان

. پذيرد بازگشت عاصيان را مىآيات صريح قرآن جميد داللت بر اين معناى عظيم دارد كه خداوند مهربان توبه تائبان و 
چه . اش نااميد گردد احدى با اين بشارات فراوان كتاب حق، جا ندارد از رمحت اهلى مأيوس و از پذيرش عذر و توبه

هاى ملكى و ملكوتى از آن گوياتر  تر، و كدام كتاب به حقايق و واقعيت سندى در اين عامل هسىت از قرآن جميد حمكم
  است؟

  »1« »ا انَّ اللََّه ُهَو يـَْقَبُل التـَّْوَبَة َعْن ِعباِدهِ اَملْ يـَْعَلُمو 

  .پذيرد اند كه فقط خداست كه از بندگانش توبه را مى آيا ندانسته

  »2« »َو ُهَو الَّذى يـَْقَبُل التـَّْوبََة َعْن ِعباِدِه َو يـَْعُفوا َعِن السَّيِّئاتِ 

  .گذرد درمىپذيرد و از گناهان  و اوست كه توبه را از بندگانش مى

ْنِب َو قاِبِل التـَّْوبِ    »3« »غاِفِر الذَّ

______________________________  
  .104): 9(توبه  -)1(

  .25): 42(شورى  -)2(

  .3): 40(غافر  -)3(
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  .كه آمرزنده گناه و پذيرنده توبه است
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كه حضرت حمبوب پذيرنده توبه و عفو كننده سيّئات است، به  ت اينهاى قرآن، در جه اگر كسى در برابر بشارت
خبشد و توبه و بازگشت تأثريى  نااميدى روى آورد و مأيوس از رمحت دوست شود و تصور كند كه حضرت حق او را منى

ز دايره عبوديت و بندگى هاى اهلى سرباز زده و ا ندارد، به كفر گراييده و با قرآن جميد به معارضه برخاسته و از قبول برنامه
  .بريون رفته است

م، به مسئله گناه و راه عالج از معصيت، و توبه و بازگشت، و ارزش  در تفسري دعاى شانزدهم و سى و يكم و سى و 
  .و قيمت تائب به طور مفّصل اشاره شده است

 نگارا ىب تو برگ جان كه دارد
 

 سر كفر و غم اميان كه دارد

  دهم جان مىبه اّميد وصالت 
 

 وگرنه طاقت هجران كه دارد

  غمت هر حلظه جاىن خواهد از من
 

 چه انصاف است چندين جان كه دارد

 اگر عشق تو خون من نريزد
 

 غمت را هر شىب مهمان كه دارد

  نيايد جز خيالت در دل من
 

 جبز يوسف سِر زندان كه دارد

  گفت دل من با خيالت دوش مى
 

 درمان كه داردكه اين درد مرا 

  لب شريين تو گفتا ز من پرس
 

 كه من با تو بگومي كان كه دارد

  مرا گفىت كه فردا روز وصل است
 

 اميد زيسنت چندان كه دارد

  دمل در بند زلف توست ورنه
 

 پايان كه دارد سِر سوداى ىب

 اگر لطف خيال تو نباشد
 

 عراقى را چنني حريان كه دارد

  

  )عراقىفخرالدين (
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َل ُكلَّ َشيْ [ ٍء َألَْلَقْيُت ِبَيِدي َو َلْو َأنَّ َأَحداً اْسَتطَاَع اْهلََرَب ِمْن رَبِِّه َلُكْنُت أَنَا  فـََلْو َال اْلَمَواِقُف الَِّيت أَُؤمُِّل ِمْن َعْفِوَك الَِّذي مشَِ
َا َو َكَفى ِبَك َجازِياً َو َكفَ َأَحقَّ ِباْهلََرِب ِمْنَك َو  ى ِبَك أَْنَت َال َختَْفى َعَلْيَك َخاِفَيٌة ِيف اْألَْرِض َو َال ِيف السََّماِء ِإالَّ أَتـَْيَت ِ

  ]َحِسيباً 

دادم، و از جنامت  هاىي كه به عفوت كه فراگري هر چيز است اميد ببندم، خود را از دست مى ها و جايگاه و اگر نبود حمل
توانست از پروردگارش بگريزد، من به خاطر اين مهه گناهامن، براى اين كه دچار عذاب  اگر كسى مى. شدم وس مىمأي

نشوم، به گريز از تو سزاوارتر بودم؛ توىي كه نه در زمني و نه در آمسان، رازى از تو پوشيده نيست، و آن را در عرصه گاه 
ده و حسابگر باشى كه در كيفر و حساب، به افراد و اشخاص و كىن، و مهني بس كه تو كيفر دهن قيامت حاضر مى

  .آالت و ابزار نياز ندارى

   عفو حق

  .گذشت و عفو حضرت حمبوب بر سر متام موجودات هسىت سايه دارد

اى  كه گناهكار از غفلت درآمد و در مدار بيدارى قرار گرفت و به تناسب هر گناهش توبه گناه هر چه باشد، پس از اين
هاى نگرفته را   كه منازهاى خنوانده را به دايره قضا كشيد، مال حرام را به صاحبانش مسرتد داشت، روزه ه كرد، مثل اينبدرق

   گرفت، رابطه خود را با گناهان شهواىن قطع كرد، برابر با بشارات حق در قرآن بدون

  232: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ره گريد و از رمحت واسعه ار مىشك و شبهه در معرض عفو دوست قر    .گردد مند مى اش 

م كه در طلب عفو بود مسائلى باز گو شد، در اين جا نياز به توضيح و تفسري نيست،  در ضمن تفسري دعاى سى و 
آنچه مهم است اين است كه به بيان حضرت سّجاد عليه السالم اگر تكيه گاهم به اين عفو عاملگريت نبود، بدون ترديد 

گذاشتم، وىل به قول امري املؤمنني عليه  رفتم، و اگر جاى فرار بود پا به فرار مى ا اين گناهان رسوا كننده از دست مىب
  :السالم در دعاى كميل

  »1« .َو ال ُميِْكُن اْلَفراُر ِمْن ُحُكوَمِتكَ 
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  .و گريز از حكومتت ممكن نيست

  .كنم گريزم، و از عصيامن به منطقه رمحتت فرار مى ت مىموالى من اگر بنا به فرار باشد از گناهم به سوى عفو 

داىن كه با اين اميد و  از قلب اميدوارم با خربى، از آرزومي كه چيزى جز عفو و رمحتت نيست با خربى و مى! حمبوب من
  .پنهان نيستاى عزيزى كه چيزى در اين عاِمل هسىت، نه در غيب آن و نه در شهودش، از تو . ام آرزو به تو پناه آورده

  »2« »ءٌ ِىف اْالْرِض َو ال ِىف السَّماءِ  َعَلْيِه َشىْ   انَّ اللََّه ال َخيْفى

  .يقيناً چيزى در زمني و در آمسان بر خدا پوشيده نيست

  »3« »السَّماءِ ٍء ِىف اْألَرِض َو ال ِىف  َربَّنا انََّك تـَْعَلُم ما ُخنِْفى َو ما نُعِلُن َو ما َخيْفى َعَلى اللَِّه ِمْن َشى

  كنيم، دارمي و آنچه را آشكار مى يقيناً تو آنچه را ما پنهان مى! پروردگارا

______________________________  
  .، دعاى كميل707: ؛ إقبال األعمال845: مصباح املتهّجد -)1(

  .5): 3(آل عمران  -)2(

  .38): 14(ابراهيم  -)3(
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  .داىن و هيچ چيز در زمني و آمسان بر خدا پنهان نيست مى

  »1« »ءٌ  يـَْوَم ُهْم بارُِزوَن ْالَخيْفى َعَلى اللَِّه ِمنـُْهْم َشىْ 

  .ماند چيزى از آنان بر خدا پوشيده منى] و[شوند،  روزى كه مهه آنان آشكار مى

ان پوشيده مانده در صحراى قيامت جهت حسابرسى ات آنچه را از ديد انس اى وجود مقّدسى كه با قدرت قاهره! اهلى
منائى و با عدل و دادت با مردم حمشر معامله  مناىي و ريز و درشت عمل او را در برابر ديدگانش جمسم مى حاضر مى

  .كىن مى
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ا َو َكفى بِنا حاِسبنيَ  َو َنَضُع اْلَموازيَن اْلِقْسَط لِيَـْوِم اْلقياَمِة َفال ُتْظَلُم نـَْفٌس َشْيئاً َو اْن كاَن ِمْثقالَ   »َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل اتـَْينا ِ
»2«  

هم وزن دانه ] عمل خوب يا بد[شود؛ و اگر  يم و به هيچ كس هيچ ستمى منى و ترازوهاى عدالت را در روز قيامت مى
  .آورمي، و كاىف است كه ما حسابگر باشيم مى]  براى وزن كردن[خردىل باشد آن را 

 َّ َا اللَُّه انَّ يا بـَُىنَّ ا  »اللََّه َلطيٌف َخبريٌ  ا اْن َتُك ِمْثقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل فـََتُكْن ىف َصْخَرٍة اْو ِىف السَّمواِت اْو ِىف اْالْرِض يَْأِت ِ
»3«  

ت براى در قيام[ها يا در دل زمني باشد، خدا آن را  وزن دانه خردىل و در درون سنگى يا در آمسان اگر عمل هم! پسركم
  .آورد؛ يقيناً خدا لطيف و آگاه است مى]  حسابرسى

______________________________  
  .16): 40(غافر  -)1(

  .47): 21(انبياء  -)2(

  .16): 31(لقمان  -)3(
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  به ملك صرب و قناعت يگانه سلطان باش
 

  طمع مدار ز اهرمينان سليمان باش

 ز آتش غضب و آب كرب و باد غرور
 

  بپوش ديده و با خاك راه يكسان باش

  

  به ّمهت قوى و كارهاى شايسته
 

  براى مردم عامل مثال و ميزان باش

  اگر ز گردش ايّام اميىن خواهى
 

  به درد مردم درمانده عني درمان باش
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 تو را ز تربيت جسم حاصلى نبود
 

  جان باش به فكر تربيت و پروريدن

 مشو فكار از اين روزگار نامهوار
 

  براى پست و بلند زمانه سوهان باش

  باشى اگر مطيع رسول خدا منى
 

  تو را به جان على پس مطيع وجدان باش

  چنانكه فكر زمستان كىن به تابستان
 

  به كار خويش دمى هم به فكر پايان باش

  رجنى  به باغ علم و ادب آشيان گزين
 

  اهل سخن بلبل خوش احلان باش ميان

  

  )رجنى(

  ارزش توبه در دنيا

او . حكايت توبه و ندامت انسان، يك قدمت تارخيى طوالىن از آغاز ظهور آدم و حّوا عليهما السالم بر عرصه گيىت دارد
شت و  آميز كه از سوى ابليس به آنان وسوسه شد به حسرت و حمرومّيت از و مهسرش به خاطر يك خطاى غفلت

  .هاى معنوى گرفتار شدند و پشيماىن عجيىب وجودشان را فرا گرفت ره

  :فرمايد حضرت على عليه السالم حقيقت ماجرا را چنني شرح مى

َرُه اْبليَس َو َعداَوتَهُ  رَُّه َعُدوُُّه نَفاَسًة َعَلْيِه ِبداِر اْلُمقاِم َفاْعتَـ . ُمثَّ اْسَكَن ُسْبحاَنهُ آَدَم داراً اْرَغَد فيها عيَشَتُه َو آَمَن فيها َحمَلََّتُه َو َحذَّ
ِرتاِر َنَدماً ُمثَّ َبَسَط اللَُّه ُسْبحاَنهُ َلهُ ىف تـَْوبَِتِه َو ُمرافـََقِة اْألَْبراِر فَباَع اْلَيقَني ِبَشكِِّه، َو اْلَعزميََة ِبَوْهِنِه َو اْسَتْبَدَل بِاجلََْذِل َوَجًال َو ِباْإلغ

  داِر اْلَبِليَّةِ   َجنَِّتِه َفاْهَبَطُه اىل  ِلَمَة َرْمحَِتِه َو َوَعَدُه اْلَمَردَّ اىلَو َلقَّاُة كَ 
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  »1« .َو َتناُسِل الذُّرِّيَّةِ 

او را از ابليس زمحت در اختيار بود ساكن كرد، و جايگاهش را به امنّيت آراست، و  آن گاه آدم را در سراىي كه عيشش ىب
به وسوسه (آدم . اش با نيكان رشك برد و او را بفريفت اما دمشنش به جايگاه زيباى او و مهنشيىن. و دمشىن او ترساند
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يقني را به ترديد، و عزم حمكم را به دو دىل، و شادى را به ترس جاجبا كرد، و ندامت را به خاطر فريب خوردن به ) دمشن
شت را  آن گاه خداوند. جان خريد سبحان دِر توبه را به رويش گشود و كلمه رمحت را به او تلقني كرد، و بازگشت به 

  .به او وعده داد، سپس او را به اين دنيا كه حمّل آزمايش و ازدياد نسل است فرود آورد

كردار خالف و ناپسند    آيد؛ احساس گناه و نافرماىن بر اثر انديشه و از مسائل مهّمى كه در برنامه تربيىت انسان پديد مى
و روح . شود به ويژه اگر گناه سنگني و بزرگ باشد، كه تأثري آن در ذهن انسان به عذاب وجداىن تبديل مى. گذشته است

  .دهد را بسيار آزار و رنج مى

ولّيت سنگيىن آدم اگر خبواهد مسري خود را در دنيا به سوى پاكى و پرهيزكارى دگرگون سازد و به راه حق بازگردد، بايد مسئ
  .را به عهده گريد و از گذشته خود برهد

گاهى در اين حلظه . گريد افكند و بر سر دو راهى انتخاب قرار مى اين تفّكر مانند كابوسى ترسناك بر روح او سايه مى
ى در افكند و دگرگوىن اساس گريد و نورى در قلب او مى حّساس ناگهان عنايت غيىب و لطف خداىي حال او را فرا مى

  وجودش پديد

______________________________  
  .1خطبه : ج البالغه -)1(
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اند و برخى از علماى فرزانه، توبه را ترك گناه و پشيماىن  اين بازگشت به فطرت توحيدى را توبه يا انابه ناميده. آورد مى
به را دست كشيدن از غري خداوند و بازگشت با متام وجود و حقيقت به سوى حق ازآن و بازگشت به سوى خدا و انا

  .دانند و چنانچه با استغفار و تنّبه واقعى مهراه گردد از توبه برتر است تعاىل مى

   توبه نصوح

  

  :فرمايد باره مىاز اين مراد و مطالىب كه گذشت در قرآن جميد به توبه نصوح تعبري شده است كه خداوند به مؤمنان در اين 
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ُر   يَأيـَُّها الَِّذيَن َءاَمُنواْ تُوبُواْ ِإَىل اللَِّه تـَْوبًَة نَُّصوًحا َعَسى ْ َربُُّكْم َأن ُيَكّفَر َعنُكْم َسَياِتُكْم َو يُْدِخَلُكْم َجنٍت َجتِْرى ِمن َحتِْتَها اْألَ
   بـَْنيَ أَْيِديِهْم َو ِبَأْميِنِهْم يـَُقولُوَن َربـََّنآ أَمتِْْم َلَنا نُوَرنَا َو اْغِفْر لََنآ ِإنََّك َعَلى  َعُه نُوُرُهْم َيْسَعىيـَْوَم َالُخيِْزى اللَُّه النَِّىبَّ َو الَِّذيَن َءاَمُنواْ مَ 

  »1« »ٍء َقِديرٌ  ُكّل َشىْ 

است پروردگارتان  ؛ اميد ]كه مشا را از بازگشت به گناه بازدارد[اى خالص  به پيشگاه خدا توبه كنيد، توبه! اى مؤمنان
شت رها جارى است، درآورد، در آن روزى كه ]  درختانِ [هاىي كه از زيِر  گناهانتان را از مشا حمو كند و مشا را به  آن 

كند، نورشان پيشاپيش آنان و از سوى راستشان شتابان حركت  اند، خوار منى خدا پيامرب و كساىن كه با او اميان آورده
  .نور ما را براى ما كامل كن و ما را بيامرز كه تو بر هر كارى تواناىي! روردگاراپ: گويند كند، مى مى

ها به دست  از جمموعه ديدگاه. اند دانشمندان بر پايه معاىن گوناگون نصوح؛ تفاسري بسيارى براى اين لغت بيان كرده
  :آيد كه مى

  عبرياى است كه بايد خالص و حقيقى و حمكم بوده و به ت توبه نصوح توبه

______________________________  
  .8): 66(حترمي  -)1(
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رت گردد   .روايات معصومني عليهم السالم بدون بازگشت به گناه باشد و باطن انسان از ظاهر او 

  .توفيق دستياىب به چنني بازگشىت در دنيا، نصيب برخى از گناهكاران شده است

  .اند ساز متحّول شده و به راه حق بازگشته ان كه در يك حلظه سرنوشتآن

لول نبّاش، معاذ بن جبل، ثعلبة بن عبدالرمحن، بشر حاىف، شعوانه و  و بسيارى ديگر  ... حكايت توبه فضيل بن عيّاض، 
  .كه نامشان در تاريخ از زمره عرفا و اولياى اهلى ثبت گرديده است

توبه : گويد دارد و نداىي از درون به او مى ز تغيري برنامه زندگى و گرايش به هدايت و پاكى باز مىو گاهى چه بسا او را ا
  .چه سودى دارد به كارت ادامه بده
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بندد كه انديشه بازگشت را تريه  گريد و دست و پا را چنان مى زجنري اعمال آلوده به گناه مهچو دامى بر سر راه قرار مى
  .نشيند گناه بر دل مىسازد و رنگ سياه   مى

ها و  ها ماندند و به تفّكر در سراجنام كار پرداختند، اما در اثر وسوسه ها بر سر دو راهى گروهى از آدميان ساعت
مشركان و  : آرزوهاى خياىل و پوچ شيطاىن، بدون مشورت و راهنماىي از خريانديشان به هالكت رسيدند، از اين دسته

هاى زودگذر دنيا را برگزيدند و  و جاهالىن هستند كه در راه انتخاب دنيا و آخرت؛ لّذت كافران و ستمگران و منافقان
  .هاى زيادى را هم گمراه كردند انسان

وقىت پيشنهاد سرلشگرى از سوى عبيداهللا بن زياد به او داده . منونه بارز اين حالت، ماجراى عمر بن سعد در كربال است
ماند و يك شبانه روز در انديشه فرو رفت و سراجنام با اين توجيه نفساىن كه امام شد بر سر دوراهى عّزت و ذّلت در 

كنم به سرزمني كربال روانه شد و آن فاجعه بزرگ را پديد آورد وىل هرگز به  كشم و بعد توبه مى حسني عليه السالم را مى
  .م رفتآرزوها و توفيق توبه دست نيافت و با حسرت و خسارت دنياىي و آخرتى به جهنّ 

   شود؛ زيرا بايد پايه و شالوده بنابراين؛ هر انساىن در دنيا موّفق به توبه و انابه منى

  238: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .انقالب دروىن او، به طور حقيقى فراهم شود تا توفيق بازگشت را بيابد

   توبه و مناز غفيله

اگر من ! اى على بن احلسني عليه السالم: يه به امام سّجاد عليه السالم گفتروزى يزيد بن معاو : اند كه در تاريخ آورده
  شود؟ توبه كنم توبه من پذيرفته مى

  !شوى اگر در پس مناز مغرب نافله غفيله را خبواىن خبشيده مى: حضرت فرمود

بن على عليه السالم او قاتل حسني ! گوىي؟ اى پسر برادرم چه مى: حضرت زينب عليها السالم در آن جملس عرض كرد
كند  يعىن توفيق راهياىب پيدا منى »1« .شود بله، اما او موّفق به خواندن آن نافله منى: امام سّجاد عليه السالم فرمود. است

  .چه رسد كه توبه كند
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نگني به گناه سه خسارت س: فرمايد توفيقى را در مناجات خويش بيان منوده و مى امام سّجاد عليه السالم دليل چنني ىب
  :آورد بار مى

  . اخلَْطايا ثـَْوَب َمَذلَّىت  أَْلَبَسْتِىن  -الف

  .گناهان بر من لباس خوارى پوشانده! خدايا

پوشاند و  كند و لباس ذّلت بر جان با ارزش انسان مى ارزش مى گناه انسان را در نزد پروردگار بسيار خوار و پست و ىب
  .دهد توبه به انسان شخصّيت و عّزت مى

  . التَّباُعُد ِمْنَك لِباَس َمْسَكَنىت  َو َجلََّلىن -ب

  .دورى از تو جامه درماندگى بر تنم پيچيده

سازد و با  سازد، تا جاىي كه او را از هر عبادتى و خدمىت حمروم مى گناه انسان را به تدريج از حضرت دوست دور مى
  .دهد ارتباط با دوست حقيقى جلوه ربوىب مى توبه به. كند ادامه جداىي، او را به حيواىن پست تبديل مى

______________________________  
راىن -)1(   .به نقل از سخنراىن آيت الّله حاج شيخ امحد جمتهدى 
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  »1« .َعِظيَم ِجناَيِىت فََأْحِيِه ِبتَـْوَبٍة ِمْنكَ   َو َأماَت قـَْلىب - ج

  .جنايتم دمل را مريانده پس آن را با توبه به درگاهت زنده كنبزرگى 

قيافه، صورت آدميزاد است وىل دل او قلِب . شود گناه، سبب مرگ قلب گشته و دل انسان به مرده متحرّكى تبديل مى
  .حىت گناه تواناىي دارد كه مهه جان و روح را فرا بگريد. اين دل مردگى خسارت گناه است. حيوان است

كند و سراجنام از آيات انفسى  داند كه ادامه آن انسان را دچار شك و ريب مى آن كرمي گناه را عامل كور شدن قلب مىقر 
  .گردد و آيات آفاقى حمروم مى

ِم مَّا َكانُواْ َيْكِسُبونَ   َكالَّ َبْل رَاَن َعَلى ِّْم يـَْوَمِئٍذ َلمْحُجوبُونَ * قـُُلِو   »2« » ِإنـَُّهْم َلَصاُلواْ اجلَِْحيمِ ُمثَّ * َكآلَّ ِإنـَُّهْم َعن رَّ
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كه [هايشان چرك و زنگار بسته است  اند بر دل گويند، بلكه گناهاىن كه مهواره مرتكب شده اين چنني نيست كه مى
.* اند پندارند، بلكه اينان در آن روز از پروردگارشان حمجوب اين چنني نيست كه آنان مى.]* پندارند حقايق را افسانه مى

  .شوند ترديد وارد دوزخ مى سپس آنان ىب

سازد و  بندد و آن را تريه مى شود، اعمال زشت انسان چون غبارى بر صفحه دل نقش مى و از آيات ديگر استفاده مى
  .شود مانع ادراك حقايق مى

  :در دعاى سحر ابومحزه مثاىل، از امام سّجاد عليه السالم نقل شده است

  »3« .َك َقرِيُب اْلَمساَفِة َو أَنََّك الَحتُْجُب َعْن َخْلِقَك َو لِكْن َحتُْجبـُُهُم اْألَْعماُل السَّيَِّئةُ ُدوَنكَ َو ِإنَّ الرَّاِحَل ِإَليْ 

______________________________  
  .؛ املناجات اخلمس عشرة، مناجاة التائبني ليوم اجلمعة23، باب 142/ 91: حبار األنوار -)1(

  .16 -14): 83(مطّففني  -)2(

  .68: ؛ إقبال األعمال2، حديث 6، باب 82/ 95: حبار األنوار -)3(
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مهانا مسافر به سوى تو مسافتش نزديك است و تو از آفريدگانت هرگز در پرده نيسىت، جز اينكه كردار زشتشان آنان را از 
  .تو حمجوب منايد

قرآن درهاى لطف و رمحت را بر روى هر انساىن با هر . سازد سازد و راه جنات را مهوار مى مىتوبه جان و دل را زنده 
تواند بدون قيد و شرط  روشن است كه دعوت به بازگشت به سوى رمحت اهلى منى. گذارد مقامى و با هر شرائطى باز مى

ا را به  كند اگر آغوش رمحتش حساب منى باشد؛ زيرا او حكيم و خبري است كه كار ىب را به روى مهه گشوده و پيوسته آ
  .هاىي در بندگان نيز فراهم است خواند، به يقني آمادگى سوى خود فرامى

هاى اميان و اعتقادات فرورخيته در اثر گناه،  بنابراين بايد خنست دگرگوىن بنيادى در وجود انسان منايان شود؛ سپس پايه
  .منايد هاى اخالقى را جربان مى وحى و ضعفهاى ر  و آنگاه ناتواىن. گردد نوسازى مى

   تفسريى بر آيه شريفه
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  :اى پر از رمحت و مغفرت و لطف و مهرباىن فرموده است از اين رو در آيه

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

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

______________________________  
  .53): 39(زمر  -)1(
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و بنابر روايات و تفاسري معصومني . كند وىل مقصود انسان است آيه فوق به پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله خطاب مى
؛ زيرا در آن رمحت حق بر غضب او مقّدم است و گسرته فيض و رمحت »1«  ترين آيات قرآن است اين آيه از اميد خبش

   بر موجودى حمدود نيست و از اين كه كلمه او

  »رمحة«

   به

  »الّله«

فته است؛ آيه به طور كلى تشويق به بازگشت به سوى  اضافه شده است، در تك تك واژه هاى آيه لطف و مهر 
  .خداست

وند، خويش را موالى مهه گريد؛ زيرا خدا شود، حىت كافران را هم فرا مى اى بندگان من شروع مى  يِعَباِدىَ   آغاز آيه با نداى
پيام بشارت . و حق موال بر عبد اين است كه او را عبادت و اطاعت منايد. داند بندگان و سزاوار دريافت رمحت مى

از اين رو با اينكه خطاب آيه به گناهكاران و . دهد تا آنان خجالت نكشند پروردگار با زبان گرم و نرم به بندگان اميد مى
خواهد؛ مانند پدرى نيست  دارد و بندگى آنان را مى ن خداوند هدايت و توبه بندگان را دوست مىخطاكاران است و چو 

پس بدون خطاب تند اى  ! تو فرزند من نيسىت، يا اى نادان برو آدم شو: كه از رفتار فرزندش نااميد باشد و بگويد
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ايد، از لطف و و گذشت من نااميد  روى كرده يادهكه بر نفس خود ز ! اى بندگامن: فرمايد مى... گنهكاران يا طغيانگران و 
  .خبشم نشويد، بياييد مهه را مى

سپس در ادامه . كند چقدر زيبا در اين آيه، حمّبت و مهرباىن و بزرگوارى به كار رفته كه هر دل سنگ صفىت را آب مى
  :فرمايد ايد، منى س كردهروى بر نف اى كساىن كه زياده  أَنُفِسِهمْ   َأْسَرُفواْ َعَلى :فرمايد خطاب مى

  »َظَلُموا«

  يا

  »َأْخطَأوا«

  يا

  »َعَصوا«

  يا

  »َطَغوا«

  :يا با خطاىب زننده بفرمايد... و ! اى نافرمايان! اى خطاكاران! اى ستمگران. 

  .سازد و مناسب دعوت به توبه نيست چون با آن نداى بندگان من منى! اى آدمكشان! اى خائنان! اى جانوران

______________________________  
، 492/ 2: ؛ كنز العمال73، حديث 491/ 4: ، تفسري نور الثقلني407/ 8: جممع البيان ىف تفسري القرآن -)1(

  .4581حديث 

  242: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

   معناى اسراف

  :نويسد راغب در معناى لغت اسراف مى
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در اينجا اسراف در نفس و  »1« .شود از حّد هر عملى است كه انساىن مرتكب مىبه معناى جتاوز : اسراف در لغت
ره شود و  خواهى مى هاى وجودى خود دچار نوعى تندروى يا زياده گريى از استعداد و ظرفيت جان است يعىن انسان در 

  .رود رو بريون مى از جاّده ميانه

گردد و ضررى براى  گناه اسراف بر نفس است و اثر گناهاِن آدمى به خودش باز مى: فرمايد اراده مى  أَنُفِسِهمْ   َعَلى با قيد
. خداوند حكيم در حقيقت از اسراف بر نفس؛ جنايت يا خيانت و معناى قريب به آن اراده فرموده است. خداوند ندارد

در امانت خداوند خيانت نكنيد و شئون انسانّيت  ترين كالمى است كه جنبه حمّبت و دلسوزى دارد كه و اين كلمه خفيف
  .را به بازى نگرييد

و گناهان بزرگ ... در سياق آيه، تعّدى بر نفس و جنايت بر آن عمومّيت دارد و هر گناهى مانند شرك و قتل و دروغ و 
  .شود و اختصاص به مؤمنان و مسلمانان هم ندارد و كوچك را شامل مى

  .قنوط يأس از خري و رمحت اوست  ُطواْ ِمن رَّْمحَِة اللَّهِ َالتـَْقنَ  :فرمايد بعد مى

مراد از رمحت در آيه شريفه مغفرت است؛ زيرا رمحت مربوط به آخرت است نه دنيا و آخرت، وىل به قرينه مجله بعدى كه 
يًعا :فرمايد مى شود و ارزش توبه در دنيا  ه منىمغفرت در دنياست و هيچگاه دِر رمحت و غفران اهلى بست يـَْغِفُر الذُّنُوَب مجَِ

  .ترين آدميان باشد گردد هر چند گنهكار پليدترين و حيوان آشكار مى

شوند كه باور  اگر حال بسيارى از جمرمان تاريخ را ببينيد كه بعد از ارتكاب گناهان كبريه چنان ناراحت و پشيمان مى
ا باز باشد و آنچنان خود  منى كنند و صدبار  دانند و بارها و بارها هم تكرار مى را آلوده مىكنند راه بازگشىت به روى آ

  توبه را

______________________________  
  .، ماده سرف230: مفردات ألفاظ القرآن، راغب اصفهاىن -)1(

  243: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .دهد راه به روى مهه باز است ان نويد مىشكنند، كه با هيچ آىب قابل شستشو نيستند، وىل اين آيه به مهه آن مى

هاى بارز اين آيه، وحشى جنايتكار، قاتل محزه سيدالّشهدا است كه به دستور هند،  در تفاسري و منابع معترب از مصداق
هنگامى كه خواست مسلمان شود به نزد رسول الّله صلى اهللا . زن ابوسفيان جگر محزه را بريون آورد و به دندان كشيد
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اش را قبول كرد  ه و آله رفت و اسالم اختيار كرد و از كرده خويش توبه منود، حضرت او را با آغوش باز پذيرفت و توبهعلي
از جلوى چشم من برو يا هرگز با من رو به رو مشو، كه : وىل حضرت به خاطر اندوه جانگداز عمويش محزه به او فرمود

  »1« .ه شام رفت و در اثر ميگسارى از دنيا رفتاز اين رو وحشى ب. توامن تو را ببينم من منى

لول نّباش    حكايت 

لول نّباش را براى شأن نزول اين آيه نقل كرده اند كه چكيده آن به شرح زير  و مهچنني در برخى از تفاسري قرآن، داستان 
  :است

از خشم : به شّدت ناراحت بود گفتاو در حاىل كه . روزى جواىن گريان خدمت پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله رسيد«
  :اى؟ گفت آيا شرك آورده: ترسم حضرت فرمود خدا مى

ا را  اگر گناهانت مهانند كوه: نه، فرمود: اى؟ گفت آيا به حرام كسى را كشته: نه، فرمود ها بزرگ باشد باز خداوند آ
  .خبشد مى

  :فرمود. گناه من از آمسان و زمني و عرش و كرسى بزرگرت است: جوان گفت

برو كه خداى متعال گناه بزرگ را : فرمود. نه، خدا از مهه چيز برتر است: او گفت. تر است گناهت از خدا هم بزرگ
اى رسول خدا صلى اهللا عليه و آله از روى مشا شرم دارم كه بازگو  : حال گناه تو چيست؟ گفت: سپس فرمود. آمرزد مى

   داشتم تا اينكه هاى مردگان را بر مى كردم و كفن سال نبش قرب مى كنم، وىل حكايت من از اين قرار است كه هفت

______________________________  
  .211: سوره زمر؛ سعد السعود 53، ذيل آيه 408/ 8: جممع البيان ىف تفسري القرآن -)1(

  244: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

برخورد كردم بعد از آنكه او را برهنه كردم شيطان مرا وسوسه كرد و با  روزى به هنگام نبش قرب به جسد دخرتى از انصار
  ...واى بر تو از آتش : مرده او زنا كردم و ناگهان نداىي شنيدم كه گفت

تو چقدر . اين فاسق را بريون كنيد: هنگامى كه سخن به اينجا رسيد پيامرب صلى اهللا عليه و آله سخت برآشفت و فرمود
  .سىتبه دوزخ نزديك ه
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اى خداى حممد صلى اهللا عليه و آله اگر توبه مرا : گفت جوان بريون آمد و سخت گريه كرد و سر به بيابان گذاشت و مى
پذيرى پيامربت را از آن باخرب كن وگرنه آتش از آمسان بفرست و مرا بسوزان و از كيفر سوزان آخرت راحت كن، در  مى

  .را بر آن حضرت قرائت منود ...ْل يِعَباِدَى الَِّذيَن قُ   اينجا پيك وحى بر حضرت نازل شد و آيه

و به نقل ديگرى پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله در حاىل كه تبّسم بر لب داشت، آياتى را تالوت كرد و به اصحاب 
  كيست كه مكان جوان را به ما نشان دهد؟: فرمود

لول را در بني صخره ها را از سر و روى او پاك منود  ند و پيامرب صلى اهللا عليه و آله خاكها يافت حضرت به مهراه يارانش، 
لول: و فرمود اينگونه گناهان را جربان  : و به اصحاب خويش فرمود. بشارت باد تو را كه از آزاد شدگان آتش هسىت! اى 

  ِإنَّ اللََّه يـَْغِفُر الذُّنُوَب َمجيعاً  :فرمايد سپس مى »1« ».كنيد چنان كه اين جوان جربان منود

. بر لطف و اميدوارى به خود تأكيد فرموده است  َرِحيم ،َغُفور ،مجيعا ،يغفر ،التقنطوا  خداوند در آيه فوق با چند واژه
 مجيعاً   و كلمه. شود هم هر گناهى را كه درباره شكسنت حدود و جتاوز به حرمي حق باشد را شامل مى  ذنوب بر  ال  حرف

  .فهماند كه حمدودّيت در خبشش نيست و درياى رمحت پروردگار مّواج است اين توسعه را مى

______________________________  
/ 6: ؛ حبار األنوار4/ 27: ؛ التفسري الكبري، فخر رازى338/ 16: روض اجلنان و روح اجلنان، ابوالفتوح رازى -)1(

  .3، حديث 42: شيخ صدوق؛ األماىل، 26، حديث 20، باب 23

  245: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

البته بر اساس روايات ما مسأله حق النّاس در اينجا مطرح نيست؛ زيرا خداوند در دنيا و آخرت آثار و واجباتى بر حقوق 
د، به شرط توبه و كند و مهچنني پذيرش لطف و آمرزش خداون مردم قرار داده است كه در حماكمه قيامت حسابرسى مى

  :فرمايد عمل صاحل است كه در سوره فرقان مى

  »1« »ا رَِّحًيماِإالَّ َمن تَاَب َو َءاَمَن َو َعِمَل َعَمًال صِلًحا َفأُْولِئَك يـَُبّدُل اللَُّه َسَياِِْم َحَسنٍت َو َكاَن اللَُّه َغُفورً 

كند؛ و خدا  ها تبديل مى هايشان را به خوىب دهند، كه خدا بدىمگر آنان كه توبه كنند و اميان آورند و كار شايسته اجنام 
  .بسيار آمرزنده و مهربان است
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اى اثر ندارد و  كند وگرنه در قيامت هيچ توبه ها تبديل مى اگر توبه و كار نيك كنند خداوند هم گناهان آنان را به نيكى
  .شود انسان به صورت آدميزاد حمشور منى

آمرزد، بلكه  خبشد آن نيست كه انسان گناه كند و بگويد خدا مى خداوند مهه گناهان را مى: ايدفرم پس مراد آيه كه مى
  .گناهان هر قدر بزرگ باشد سزاوار آمرزيدن است، پس نبايد از رمحت خدا نااميد بود: مقصود اين است كه

باشد   است كه تأكيد بر اين مى  الّله  در كنار نام  رحيم و غفور  شاهد بر اين مطلب دو اسم از امساى حسناى اهلى با نام
  .خبشم كه من خبشنده و مهربامن و خود بندگامن را مى

   اسباب مغفرت و آمرزش

  

يًعا  نكته مهّمى كه در آيه فته است اين كه آمرزش و مغفرت مهه گناهان از سوى خداوند سبب و دليل  يـَْغِفُر الذُّنُوَب مجَِ
  يست؟خواهد؛ سبب آن چ مى

______________________________  
  .70): 25(فرقان  -)1(

  246: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :اند دانشمندان و مفسران قرآن گفته

  :سبب مغفرت دو چيز است

   توبه -2شفاعت  - 1

  :شود؛ زيرا به دليل آيه شريفه شفاعت شامل شرك منى

  »1« »َويـَْغِفُر َما ُدوَن َذ ِلَك ِلَمن َيَشآءُ َوَمن ُيْشرِْك بِاللَِّه فـََقْد َضلَّ َضلَال بَِعيًدا بِهِ  ِإنَّ اللََّه َاليـَْغِفُر َأن ُيْشَركَ 

و هر كه به خدا شرك . آمرزد آمرزد، و فروتر از آن را براى هر كه خبواهد مى مسلماً خدا اين را كه به او شرك آورده شود منى
  .ى دچار شده استورزد، يقيناً به گمراهى بسيار دور 
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گريد؛ زيرا شرك ورزيدن سبب انكار صفات ذاتى و فعلى ذات پروردگار  ناظر به شفاعت انسان است و مسأله شرك را منى
البته پس از قرائىن و اختالىف كه مفّسران پريامون آيه فوق دارند اين . سازد شود و حقوق خداوند بر بندگان را نابود مى مى

  .آيد مطلب به دست مى

  :اند بعضى گفته

وىل توبه قيدى ندارد كه . عموم مغفرت، مقّيد به غري شرك و گناهاىن است كه خداوند وعده عذاب و آتش داده است
ارزش حقيقى توبه تنها در حيات دنياست و در هنگام مرگ و قيامت  »2« .بايد به طور كّلى از هر نوع گناه توبه منود

آورد تا از  بيند، به ناچار به طلب آمرزش و توبه روى مى ثار گناه و كيفر و آتش را مىفايده و سودى ندارد؛ زيرا كسى كه آ
  .دام عذاب خالصى پيدا كند

______________________________  
  .116): 4(نساء  -)1(

  .سوره زمر 53، ذيل آيه 280 -278/ 17: ؛ تفسري امليزان508 -498/ 19: تفسري منونه -)2(

  247: ، ص12 سجاديه، ج تفسري و شرح صحيفه

هاى مرگ توبه  شود وىل به هنگام ديدن نشانه شود، توبه پيش از فرارسيدن مرگ پذيرفته مى از آيات و روايات استفاده مى
  .شود قبول منى

  :فرمايد اى مى خداوند سبحان درباره چنني توبه

ِإَذا َحَضَر َأَحَدُهُم اْلَمْوُت َقاَل ِإّىن تـُْبُت الَن َوَال الَِّذيَن َميُوتُوَن َوُهْم ُكفَّاٌر أُْولِئَك   َولَْيَسِت التـَّْوبَُة ِللَِّذيَن يـَْعَمُلوَن السََّياِت َحىتَّ «
  »1« »َأْعَتْدنَا َهلُْم َعَذابًا أَِليًما

ام و در آن حلظه كه مت[شوند، تا زماىن كه مرگ يكى از آنان فرا رسد  و براى كساىن كه پيوسته كارهاى زشت مرتكب مى
اينانند كه . روند، توبه نيست و نيز براى آنان كه در حال كفر از دنيا مى. اكنون توبه كردم: گويد]  ها از دست رفته فرصت

  .امي عذاىب دردناك براى آنان آماده كرده

  :فرمايد وىل در آيه قبل از اين مى
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َا التـَّْوبَُة َعَلى اللَِّه ِللَِّذيَن يـَْعَمُلوَن السُّوءَ    »2« »ِجبَهَلٍة ُمثَّ يـَُتوبُوَن ِمن َقرِيٍب َفُأْولِئَك يـَُتوُب اللَُّه َعَلْيِهْم وََكاَن اللَُّه َعِلًيما َحِكًيما ِإمنَّ

كنند؛  شوند، سپس به زودى توبه مى ترديد توبه نزد خدا فقط براى كساىن است كه از روى ناداىن مرتكب كار زشت مى ىب
  .پذيرد، و خدا مهواره دانا و حكيم است مىاينانند كه خدا توبه آنان را 

خطاكار در دار دنيا به زودى بازگردد نه مهه را به آخر : اين است كه  يـَُتوبُوَن ِمن َقرِيبٍ  روشن است كه مقصود خداوند از
  .هاى واپسني تسليم حق شود؛ اين دو روىي و فريب است و آخرت بگذارد، تا در حلظه

______________________________  
  .18): 4(نساء  -)1(

  .17): 4(نساء  -)2(

  248: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :در داستان غرق شدن فرعون در دريا آمده است

اند اميان آوردم و من از  به خداىي كه بىن اسرائيل به او اميان آورده: اى كه امواج دريا فرعون را به كام مرگ كشيد گفت حلظه
كىن در حاىل كه از پيش  آيا اكنون توبه مى: ستم، سپس خطاىب قهرآميز از سوى حق شنيد كه فرمودتسليم شدگان ه

  :فرمايد پيامرب گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله در اين زمينه مى »1« »!كردى و از مفسدان بودى؟ عصيان مى

دليل پذيرفته شدن توبه تا پيش از  »2« .شود اش پذيرفته مى هر كس پيش از آن كه مرگ را مشاهده كند توبه منايد؛ توبه
زماىن كه گنهكاران به خاطر ترس از كيفر اهلى به . توبه در حال مرگ نوعى پشيماىن ناخواسته است: مرگ اين است كه

آورند، حالىت است كه از بريون بر آنان حتميل شده است و هيچ ارتباطى به انقالب دروىن و طهارت نفس و  آن روى مى
بنابراين رّد توبه از جانب خداوند غّفار در حلظه مرگ از روى خبل نيست، بلكه به خاطر راست . روح آنان ندارد پاكى

  .نبودن توبه انسان در آن وضعّيت ويژه است

و اّما توبه در قيامت تأثريى ندارد؛ زيرا در عرصه قيامت انقالب دروىن و تكليف و شريعت برداشته شده است و مهه 
پس بازگشت به دنيا و پشيماىن و جربان هم وجود . ماند و قصدها آشكار گشته است و مفهومى براى توبه منىها  درون

  .ندارد تا توبه معنا پيدا كند
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______________________________  
  .91 -90): 10(اشاره است به سوره يونس  -)1(

  .5 -4حديث ، 20، باب 19/ 6: ؛ حبار األنوار2، حديث 440/ 2: الكاىف -)2(

  249: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

   عمل و توبه در كالم شهيد مطهرى

  

  :گويد شهيد مطهرى در اين زمينه مى

شود و امكان ندارد، كوچكرتين  كند و عوض مى اش به كّلى تغيري مى انسان پس از آن كه از دنيا رفت، نظام زندگى«
عمل و توبه، پيشروى و پسروى، باال رفنت و پايني رفنت و تغيري مسري . هست بكند اى از نظاماتى كه در اين دنيا استفاده

  .و جهت دادن، مهه مال اين دنياست

  :اين كالم امام على عليه السالم است

  »1« .ِإنَّ اْليَـْوَم َعَمٌل َوالِحساٌب َو َغَداً ِحساٌب َو الَعَملٌ 

  .باشد نيست و فردا روز بازخواست است و عملى در آن ميّسر منىبه درسىت كه امروز زمان عمل است و بازخواسىت 

شود چون در آن دنيا هم انسان مهه چيز را معاينه   و توبه آن وقت است كه يك انقالب دروىن در وجود انسان پيدا مى
ب مقّدس دروىن آن اظهار پشيماىن انقال. پشيمامن! خدايا: كند و بگويد در آجنا كه اّدعاى توبه مى. بيند كرده و مى

نيست، انقالب آزاد نيست، پس علت اين كه در حلظات آخر، در حال معاينه آن دنيا، توبه انسان مقبول نيست، اين 
نكته مهمى كه از نوشته شهيد  »2« ».است كه توبه نيست نه اين كه توبه هست و مقبول نيست، اصًال توبه نيست

هر گاه تكليف از مكّلف برداشته . اش صحيح است تكليف دارد، توبه تا انسان: شود اين است كه مطّهرى برداشت مى
  .باشد شد، توبه صحيح منى
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   پس از مرگ چه در برزخ و چه در آخرت، نظام تكليف و تكوين و هسىت در هم

______________________________  
  .2695، حديث 148: ؛ غرر احلكم42خطبه : ج البالغة -)1(

  .67 -64: ؛ آزادى معنوى141 -140: مرتضى مطهرىگفتار معنوى،   -)2(

  250: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

گردد مانند جمرمى است كه وقىت چشمان او به چوبه دار  گناهكارى كه پس از مرگ از كار خود پشيمان مى. رخيته است
اين پشيماىن، فضيلت و . شود پشيمان مىكند ناگهان از كرده خويش  افتد و طناب دار را بر گلوى خود احساس مى مى

  .ارزش و فايده است اى از ريشه ىب پس چنني توبه. افتخار و رشد و تكامل براى انسان ندارد

بدخبىت بر ما چريه گشت ما را به دنيا بازگردان، ! خدايا: گويند بنابراين خداوند متعال در پاسخ جمرمان كه در جهّنم مى
  :فرمايد مى

  »1« »ِفيَها َو َالُتَكّلُمونِ  َقاَل اْخُسواْ 

  !در دوزخ گم شويد و با من سخن مگوييد!] اى سگان: [گويد مى] خدا[

كنيد، اينجا  برويد خفه شويد حاال بيدار شديد و درخواست عفو و گذشت مى! به زبان عاميانه يعىن اى مسخره كنندگان
  .كشاند ها مى ها و ندامت ان را به آن افسونها و آرزوها، انس امور دنيا و سرگرمى. جاى حساب و كتاب است

  :در حديثى پرمغز و تكان دهنده از امام صادق عليه السالم نقل گرديده است كه آيه

ِْم َوَمن يـَْغِفرُ  َما فـََعُلواْ َوُهْم   الَّ اللَُّه وََملْ ُيِصرُّواْ َعَلىالذُّنُوَب إِ  َوالَِّذيَن ِإَذا فـََعُلواْ فِحَشًة أَْوَظَلُمواْ أَنُفَسُهْم ذََكُرواْ اللََّه َفاْستَـْغَفُرواْ ِلُذنُِو
  »2« »يـَْعَلُمونَ 

و آنان كه چون كار زشىت مرتكب شوند يا بر خود ستم ورزند، خدا را ياد كنند و براى گناهانشان آمرزش خواهند؛ و چه  
  .كنند پا فشارى منى اند، آمرزد؟ و دانسته و آگاهانه بر آنچه مرتكب شده كسى جز خدا گناهان را مى
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______________________________  
  .108): 23(مؤمنون  -)1(

  .135): 3(آل عمران  -)2(

  251: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

هنگامى كه آيه توبه نازل شد ابليس باالى كوه ثور در مّكه رفت و با صداى بلند فرياد كشيد و سران لشگرش را 
كه پشت مرا (اى نازل شده  آيه: ابليس گفت! اى؟ چه شده است كه ما را فراخوانده! اى سرور ما: ندآنان گفت. فراخواند

  تواند با آن مقابله كند؟ چه كسى مى) لرزاند و مايه جنات بشر است مى

شه ديگرى برخاست و نق! ابليس طرح او را نپذيرفت. ام چنني و چنان كنم توامن با نقشه من مى: يكى از شياطني گفت
از : ابليس گفت. آمي من از عهده آن برمى: سپس شيطاىن به نام خّناس ايستاد و گفت. خود را ارايه كرد باز هم نپذيرفت

كنم تا آلوده به گناه شوند و هنگامى كه مرتكب گناه  ها و آرزوها سرگرم مى آنان را با وعده: چه راهى؟ خّناس گفت
  :ابليس گفت. رمب شدند، توبه و استغفار را از يادشان مى

از اين رو خداوند رحيم در سوره ناس سه  »1« .اين مأموريت را تا قيامت به تو سپردم. تواىن از عهده اين كار برآىي تو مى
دهد تا مردم از  مرتبه با ذكر ربوبّيت و مالكّيت و الوهّيت، خود را واسطه جنات و پناهندگى از شّر شيطان خنّاس قرار مى

  .امان مبانند هاى او در وسوسه

______________________________  
  .479/ 2: ؛ روضة الواعظني6، حديث 3، باب 197/ 60: حبار األنوار -)1(

  252: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

بـَْنيَ َيَدْيَك َخاِضٌع َذِليٌل رَاِغٌم ِإْن تـَُعذِّْبِين فَِإينِّ ِلَذِلَك اللَُّهمَّ ِإنََّك طَاِلِيب ِإْن أَنَا َهَرْبُت َو ُمْدرِِكي ِإْن أَنَا فـََرْرُت فـََها أَنَا َذا » 4«[ 
  ] ِمْنَك َعْدٌل َو ِإْن تـَْعُف َعينِّ فـََقِدمياً َمشََلِين َعْفُوَك َو أَْلَبْسَتِين َعاِفَيَتكَ  -يَا َربِّ  -َأْهٌل َو ُهوَ 
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اينك منم كه در برابرت قرار دارم، فروتن، . مىن، اگر فرار كنم تو خواستار و جوينده مىن اگر بگريزم، و تو دريابنده! خدايا
اگر عذامب كىن سزاوار آمن، و عذاب اى پروردگار من از ناحيه تو عني عدالت است، و اگر از . خوار، بيىن به خاك ماليده

  .اى بر من پوشاندهاى نيست؛ چرا كه از ديرباز گذشتت مرا فرا گرفته، و جامه عافيتت را  من بگذرى، برنامه تازه

  253: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

َهِذِه الرِّمََّة ِباْلَمْخُزوِن ِمْن َأْمسَاِئَك َو ِمبَا َوارَْتُه احلُُْجُب ِمْن بـََهاِئَك ِإالَّ َرِمحَْت َهِذِه النـَّْفَس اجلَُْزوَعَة َو  -اللَُّهمَّ  -فََأْسأَُلكَ » 5«[ 
َصْوَت  َتْسَتِطيُع َحرَّ َمشِْسَك َفَكْيَف َتْسَتِطيُع َحرَّ نَارَِك َو الَِّيت َال َتْسَتِطيُع َصْوَت َرْعِدَك َفَكْيَف َتْسَتِطيعُ  اْهلَُلوَعَة الَِّيت َال 

  ]َغَضِبَك؟

هاى مباركت كه در دانش تو حمفوظ است، و احدى از آن خرب ندارد، و به مجال و زيباييت كه  به حق نام! خدايا
وجود ناتواىن كه تواناىي  . هاى كهنه پوسيده رمحت آرى تاب، و اين استخوان ر آن را پوشانده، كه بر اين وجود ىبهاى نو  پرده

و قدرت شنيدن خروش رعدت را ندارد، چگونه توان شنيدن ! گرمى آفتابت را ندارد، چگونه تاب گرمى آتشت را دارد؟
  !فرياد خشمت را دارد؟

  254: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

َذاِيب ِممَّا َيزِيُد َفِإينِّ اْمُرٌؤ َحِقٌري َو َخَطرِي َيِسٌري َو لَْيَس َعَذاِيب ِممَّا َيزِيُد ِيف ُمْلِكَك ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َو َلْو َأنَّ عَ  -اللَُّهمَّ  -فَاْرَمحِْينَ » 6«[ 
َر َعَلْيِه َو َأْحَبْبُت َأْن يَ  َأْعَظُم َو ُمْلُكَك َأْدَوُم ِمْن َأْن َتزِيَد  -اللَُّهمَّ  -ُكوَن َذِلَك َلَك َو َلِكْن ُسْلَطاُنكَ ِيف ُمْلِكَك َلَسأَْلُتَك الصَّبـْ

ِل َو اْإلِْكرَاِم َو ُتْب فَاْرَمحِْين يَا َأْرَحَم الرَّاِمحَِني َو َجتَاَوْز َعينِّ يَا َذا اجلََْال » 7«ِفيِه طَاَعُة اْلُمِطيِعَني َأْو تـَنـُْقَص ِمْنُه َمْعِصَيُة اْلُمْذنِِبَني 
  ] َعَليَّ ِإنََّك أَْنَت التـَّوَّاُب الرَِّحيمُ 

به من رحم كن؛ زيرا كه من فردى حقري و قدر و منزلتم ناچيز است، و عذاب كردن من چيزى نيست كه به مقدار ! خدايا
صرب و شكيباىي بر آن را از تو درخواست افزود،  اى در پادشاهى و فرمانرواييت بيفزايد، و اگر عذامب بر پادشاهيت مى ذرّه
تر از آن است كه  تر و پادشاهيت باداوم سلطنتت بزرگ! كردم، و دوست داشتم كه اين فزوىن براى تو باشد؛ اّما خدايا مى

و از ! ترين مهربانان طاعت مطيعان بر آن بيفزايد، يا معصيت گناهكاران از آن بكاهد؛ پس به من رحم كن، اى مهربان
  .پذير مهرباىن ام را بپذير كه تو بسيار توبه و توبه! گذشت كن، اى صاحب جالل و اكراممن  

   دعاى
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51  

  

   تضرّع و زارى

  

  

  257: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

»1«  

  

َليَّ َو َجزِيِل َعطَاِئَك ِعْنِدي َو َعَلى َما َفضَّْلَتِين ِبِه ِإهلَِي َأْمحَُدَك َو أَْنَت لِْلَحْمِد َأْهٌل َعَلى ُحْسِن َصِنيِعَك ِإَيلَّ َو ُسُبوِغ نـَْعَماِئَك عَ 
َو َلْو َال ِإْحَساُنَك ِإَيلَّ َو ُسُبوُغ » 2«ِمْن َرْمحَِتَك َو َأْسبَـْغَت َعَليَّ ِمْن نِْعَمِتَك فـََقِد اْصَطنَـْعَت ِعْنِدي َما يـَْعِجُز َعْنُه ُشْكِري 

َفاَيَة َو ْحرَاَز َحظِّي َو َال ِإْصَالَح نـَْفِسي َو َلِكنََّك ابـَْتَدأَْتِين ِباْإلِْحَساِن َو َرَزقْـَتِين ِيف أُُموِري ُكلَِّها اْلكِ نـَْعَماِئَك َعَليَّ َما بـََلْغُت إِ 
َصَرْفَت َعينِّ َو َكْم ِمْن نِْعَمٍة َسابَِغٍة ِإهلَِي َفَكْم ِمْن َبَالٍء َجاِهٍد َقْد » 3«َصَرْفَت َعينِّ َجْهَد اْلَبَالِء َو َمنَـْعَت ِمينِّ َحمُْذوَر اْلَقَضاِء 

َا َعْيِين َو َكْم ِمْن َصِنيَعٍة َكرِميٍَة َلَك ِعْنِدي أَْنَت الَِّذي َأَجْبَت ِعْنَد االْضِطرَاِر َدْعَوِيت َو أَقـَْلَت ِعْنَد اْلِعثَاِر َزلَِّيت َو » 4«! أَقْـَرْرَت ِ
ِإهلَِي َما َوَجْدُتَك خبَِيًال ِحَني َسَأْلُتَك َو َال ُمنـَْقِبضاً ِحَني َأَرْدُتَك َبْل َوَجْدُتَك ِلُدَعاِئي » 5«َمِيت َأَخْذَت ِيل ِمَن اْألَْعَداِء ِبُظَال 

ِين َفَأْنَت ِعْنِدي َحمُْموٌد َو  َزَماَساِمعاً َو ِلَمَطاِلِيب ُمْعِطياً َو َوَجْدُت نـُْعَماَك َعَليَّ َساِبَغًة ِيف ُكلِّ َشْأٍن ِمْن َشْأِين َو ُكلِّ َزَماٍن ِمنْ 
َلَغ ِرَضاكَ » 6«َصِنيُعَك َلَديَّ َمبـُْروٌر  ُلُغ اْلَوَفاَء َو َحِقيَقَة الشُّْكِر َمحْداً َيُكوُن َمبـْ َعينِّ  َحتَْمُدَك نـَْفِسي َو ِلَساِين َو َعْقِلي َمحْداً يـَبـْ
اْلَمَذاِهُب َو يَا ُمِقيِلي َعثْـَرِيت فـََلْو َال َستـُْرَك َعْوَرِيت َلُكْنُت ِمَن اْلَمْفُضوِحَني َو يَا  يَا َكْهِفي ِحَني تـُْعِييِىن » 7«فـََنجِِّين ِمْن َسَخِطَك 

اِقَها فـَُهْم ِمْن َسَطَواِتِه اْلَمَذلَِّة َعَلى أَْعنَ ُمَؤيِِّدي ِبالنَّْصِر فـََلْو َال َنْصُرَك ِإيَّاَي َلُكْنُت ِمَن اْلَمْغُلوِبَني َو يَا َمْن َوَضَعْت َلُه اْلُمُلوُك ِنَري 
   َخاِئُفونَ 
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ِصَر َو َال رِيئاً َفَأْعَتِذَر َو َال ِبِذي قـُوٍَّة َفَأنـْتَ َو يَا َأْهَل التـَّْقَوى َو يَا َمْن َلُه اْألَْمسَاءُ احلُْْسَىن َأْسأَُلَك َأْن تـَْعُفَو َعينِّ َو تـَْغِفَر ِيل فـََلْسُت بَ 
 -ِمنـَْها فـََرْرُت ِإلَْيكَ  َو َأْسَتِقيُلَك َعثـَرَاِيت َو أَتـََنصَُّل ِإلَْيَك ِمْن ُذنُوِيبَ الَِّيت َقْد َأْوبـََقْتِين َو َأَحاَطْت ِيب فََأْهَلَكْتِين » 8«َمَفرَّ ِيل َفَأِفرَّ 

» 9«رياً َفَال َختُْذْلِين َساِئًال َفَال َحتْرِْمِين ُمْعَتِصماً َفَال ُتْسِلْمِين َداِعياً َفَال تـَرُدَِّين َخائِباً َتائِباً فـَُتْب َعَليَّ ُمتَـَعوِّذاً َفَأِعْذِين ُمْسَتجِ  -َربِّ 
َضْعَف نـَْفِسي َعِن  َأْشُكو ِإلَْيَك يَا ِإهلَِي» 10«ِمْسِكيناً ُمْسَتِكيناً ُمْشِفقاً َخائِفاً َوِجًال َفِقرياً ُمْضَطرّاً ِإلَْيَك  -يَا َربِّ  -َدَعْوُتكَ 

ْرَتهُ َأْعَداَءَك َو َكثْـَرَة ُمهُوِمي َو َوْسوَ  ِإهلَِي َملْ تـَْفَضْحِين » 11«َسَة نـَْفِسي اْلُمَساَرَعِة ِفيَما َوَعْدَتُه أَْولَِياَءَك َو اْلُمَجانـََبِة َعمَّا َحذَّ
 َو ِإْن ُكْنُت َبِطيئاً ِحَني َتْدُعوِين َو َأْسَأُلَك ُكلََّما ِشْئُت ِمْن َحَواِئِجي َو َحْيُث َما  ِبَسرِيَرِيت َو َملْ تـُْهِلْكِين ِجبَرِيَرِيت أَْدُعوَك فـَُتِجيُبِين 

كََّل لَبـَّْيَك لَبـَّْيَك َتْسَمُع َمْن َشَكا ِإلَْيَك َو تـَْلَقى َمْن تـَوَ » 12«ُكْنُت َوَضْعُت ِعْنَدَك ِسرِّي َفَال َأْدُعو ِسَواَك َو َال َأْرُجو َغيـَْرَك 
ِإهلَِي َفَال َحتْرِْمِين َخيـَْر اْآلِخَرِة َو اْألُوَىل ِلِقلَِّة ُشْكِري َو اْغِفْر ِيل » 13«َعَلْيَك َو ُختَلُِّص َمِن اْعَتَصَم ِبَك َو تـَُفرُِّج َعمَّْن َالَذ ِبَك 

ُمَضيُِّع اْآلِمثُ اْلُمَقصُِّر اْلُمَضجُِّع اْلُمْغِفُل َحظَّ نـَْفِسي َو ِإْن تـَْغِفْر ِإْن تـَُعذِّْب َفَأنَا الظَّاِملُ اْلُمَفرُِّط الْ » 14«َما تـَْعَلُم ِمْن ُذنُوِيب 
  .َفَأْنَت أَْرَحُم الرَّاِمحِنيَ 
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نـَْعَماِئَك َعَليَّ َو َجزِيِل َعَطاِئَك ِعْنِدي َو َعَلى َما ِإهلَِي َأْمحَُدَك َو أَْنَت ِلْلَحْمِد َأْهٌل َعَلى ُحْسِن َصِنيِعَك ِإَيلَّ َو ُسُبوِغ » 1«[ 
َو َلْو َال ِإْحَساُنَك ِإَيلَّ َو » 2«ي َفضَّْلَتِين ِبِه ِمْن َرْمحَِتَك َو َأْسبَـْغَت َعَليَّ ِمْن ِنْعَمِتَك فـََقِد اْصَطنَـْعَت ِعْنِدي َما يـَْعِجُز َعْنُه ُشْكرِ 

ْحَساِن َو َرَزقْـَتِين ِيف أُُمورِيُسُبوُغ نـَْعَماِئَك َعَليَّ  ُكلَِّها اْلِكَفاَيَة   َما بـََلْغُت ِإْحرَاَز َحظِّي َو َال ِإْصَالَح نـَْفِسي َو َلِكنََّك ابـَْتَدأَْتِين ِباْإلِ
  ]َو َصَرْفَت َعينِّ َجْهَد اْلَبَالِء َو َمنـَْعَت ِمينِّ َحمُْذوَر اْلَقَضاءِ 

هايت بر من،  و فراواىن نعمت. سپاس در برابر احسان نيكويت به من. تو شايسته سپاسىگزارم، و  تو را سپاس مى! خدايا
سپاس بر رمحتت كه به سبب آن مرا برترى خبشيدى، و بر نعمتت كه بر من سرشار و فراوان . و عطاى بزرگت نزد من

انت نسبت به من نبود، و اى به من خوىب كردى كه سپاس و شكرم از آن عاجز است، و اگر احس فرمودى، به اندازه
توانستم نصيب خود را از آن به دست آورم، و وجودم را اصالح   رخيت، منى هاى سرشارت در سرزمني زندگى من منى نعمت

  .كنم

نيازى در متام كارهامي را روزى من كردى، و  مقدمه، احسانت را نسبت به من آغاز كردى و كفايت و ىب اين تو بودى كه ىب
  .زا را از من منع كردى  را از من گرداندى، و قضاى دهشترنج و زمحت بال
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آنچه در اين دعا مطرح است، عبارت است از محد حق تعاىل، طلب حاجات از غّىن بالّذات، التجا به درگاه دوست، 
  .هاى انسان ت، بيان ناتواىندرخواست عفو و خبشش، طلب عافيت، مسئله قضا، شكر پرودگار، طلب گذش

تفسري محد در دعاى اول، و طلب حوايج در دعاى سيزدهم، و التجا در دعاى دهم، و درخواست خبشش در دعاى 
شانزدهم، و عافيت در دعاى بيست و سوم، و مسئله قضا در دعاى سى و پنجم، و برنامه شكر در دعاى سى و هفتم، 

م، و بيان ها در دعاى چهل و هفتم گذشت، بنابراين، منت اين دعا را ترمجه كرده و  ناتواىن و طلب عفو در دعاى سى و 
  .خواهد ما را آراسته فرمايد خواهم كه به آنچه او مى از حضرت حمبوب مى
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َا َعْيِين َو َكْم ِمْن َصِنيَعٍة َكرِميٍَة َلَك ِعْنِدي ِإهلَِي َفَكْم ِمْن َبَالٍء َجاِهٍد َقْد َصَرْفَت َعينِّ َو َكْم ِمنْ » 3«[  ! ِنْعَمٍة َساِبَغٍة أَقْـَرْرَت ِ
  ]  ِبُظَالَمِيت أَْنَت الَِّذي َأَجْبَت ِعْنَد االْضِطرَاِر َدْعَوِيت َو أَقـَْلَت ِعْنَد اْلِعثَاِر َزلَِّيت َو َأَخْذَت ِيل ِمَن اْألَْعَداءِ » 4«

ام را به آن روشن ساخىت، و  بالى جانكاه كه از من گرداندى، و چه بسيار نعمت فراواىن كه ديدهچه بسيار ! خداى من
  !!هاى ارمجندى كه از ناحيه تو نزد من است چه بسيار خوىب

توىي كه به وقت ناچارى و درماندگى، دعامي را اجابت كردى و به وقت افتادن در مهلكه گناه، از لغزشم گذشىت، و 
  .دمشنان به زور و ستم از من ربوده بودند، بازستاندى حقوق مرا كه
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َمَطاِلِيب ُمْعِطياً َو ِإهلَِي َما َوَجْدُتَك خبَِيًال ِحَني َسأَْلُتَك َو َال ُمنـَْقِبضاً ِحَني َأَرْدُتَك َبْل َوَجْدُتَك ِلُدَعاِئي َساِمعاً َو لِ » 5«[ 
» 6« َلَديَّ َمبـُْروٌر ْعَماَك َعَليَّ َساِبَغًة ِيف ُكلِّ َشْأٍن ِمْن َشْأِين َو ُكلِّ َزَماٍن ِمْن َزَماِين َفَأْنَت ِعْنِدي َحمُْموٌد َو َصِنيُعكَ َوَجْدُت نُـ 

ُلُغ اْلَوَفاَء َو َحِقيَقَة الشُّْكِر َمحْداً َيُكو  َلَغ ِرَضاَك َعينِّ فـََنجِِّين ِمْن َسَخِطكَ َحتَْمُدَك نـَْفِسي َو ِلَساِين َو َعْقِلي َمحْداً يـَبـْ   ] ُن َمبـْ

هنگامى كه در پيشگاهت به گداىي برخاستم، تو را خبيل نيافتم، و زماىن كه آهنگ تو كردم، منقبض و  ! خداى من
االمت و هر هايت را در هر حاىل از ح هامي يافتم، و نعمت ات نديدم؛ بلكه تو را شنونده دعامي، و عطا كننده خواسته گرفته

اى، و خوبيت نزد من مورد سپاس و شكر  تو نزد من ستوده. هامي، بر خود سرشار و كامل مشاهده كردم زماىن از زمان
ستايند؛ ستايشى كه بر عرصه كمال و حقيقت شكر برسد؛ ستايشى كه در قّله  جان و زبان و عقل من تو را مى. است

  .مت جنات دهپس مرا از خش. ايت خشنودى تو از من باشد
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 َو يَا ُمَؤيِِّدي بِالنَّْصِر يَا َكْهِفي ِحَني تـُْعِييِين اْلَمَذاِهُب َو يَا ُمِقيِلي َعثْـَرِيت فـََلْو َال َستـُْرَك َعْوَرِيت َلُكْنُت ِمَن اْلَمْفُضوِحنيَ » 7«[ 
َو يَا  اْلَمْغُلوِبَني َو يَا َمْن َوَضَعْت َلُه اْلُمُلوُك ِنَري اْلَمَذلَِّة َعَلى أَْعَناِقَها فـَُهْم ِمْن َسَطَواتِِه َخائُِفونَ  فـََلْو َال َنْصُرَك ِإيَّاَي َلُكْنُت ِمنَ 

ئاً َفَأْعَتِذَر َو َال ِبِذي قـُوٍَّة فَأَنـَْتِصَر َو َال َمَفرَّ َأْهَل التـَّْقَوى َو يَا َمْن َلُه اْألَْمسَاءُ احلُْْسَىن َأْسأَُلَك َأْن تـَْعُفَو َعينِّ َو تـَْغِفَر ِيل فـََلْسُت َبرِي
  ]ِيل َفَأِفرَّ 

اى گذشت كننده از . اندازد كند و به زمحت مى ربط مرا خسته مى هاى گوناگون و ىب اى پناه من در زماىن كه راه
به نصرت و يارى، اگر يارى تو نبود از هامي، اگر عيب پوشى تو نبود، از رسوا شدگان بودم، اى تواناىي دهنده من  لغزش

اده. شكست خوردگان بودم ها و  اند، و از عذاب اى كه پادشاهان يوغ ذّلت و خوارى را در پيشگاهش به گردن 
  .خواهم كه از من بگذرى و مرا بيامرزى از تو مى! هاى نيكو براى اوست اى كه نام! اى اهل تقوا! هايشان ترسانند عقاب

  .نريومند نيستم، تا پريوزى به دست آورم. م تا معذور باشمىب گناه نيست

  .گريزگاهى ندارم، تا بگريزم
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َتائِباً  -َربِّ  -نـَْها فـََرْرُت ِإَلْيكَ مِ  َو َأْسَتِقيُلَك َعثـَرَاِيت َو أَتـََنصَُّل ِإلَْيَك ِمْن ُذنُوِيبَ الَِّيت َقْد أَْوبـََقْتِين َو َأَحاَطْت ِيب َفَأْهَلَكْتِين » 8«[ 
يَا  -َدَعْوُتكَ » 9« َداِعياً َفَال تـَُردَِّين َخائِباً فـَُتْب َعَليَّ ُمتَـَعوِّذاً َفَأِعْذِين ُمْسَتِجرياً َفَال َختُْذْلِين َساِئًال َفَال َحتْرِْمِين ُمْعَتِصماً َفَال ُتْسِلْمِين 

  ] ْشِفقاً َخائِفاً َوِجًال َفِقرياً ُمْضَطرّاً ِإَلْيكَ ِمْسِكيناً ُمْسَتِكيناً مُ  -َربِّ 

خواهم؛ از گناهاىن كه مرا به ذّلت و خوارى نشانده و سراپامي را گرفته و به عرصه  هامي را از تو مى گذشت از لغزش
  .جومي هالكت در آورده، بيزارى مى

  .ام را بپذير خيتم؛ پس توبهاز متام گناهامن در حال توبه و انابه به جانب تو گر ! پروردگارم

  .گدامي، حمرومم مفرما. خواهم، واگذارم نكن امان مى. پناهم ده! ام پناهنده

  .ام، نوميدم برمگردان خواهنده. دست به دامامن، رهامي مكن
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يدست، و مضطّر به درگاه توام، تو را ! اى پروردگارم در حاىل كه مسكني، درمانده، هراسناك، بيمناك، ترسناك، 
  .خوامن مى
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ْرَتُه َأْعَداَءَك َو َكثْـَرَة َأْشُكو ِإلَْيَك يَا ِإهلَِي َضْعَف نـَْفِسي َعِن اْلُمَساَرَعِة ِفيَما َوَعْدَتُه أَْولَِياَءَك َو اْلُمَجانـََبِة َعمَّا َحذَّ » 10«[ 
َملْ تـَْفَضْحِين ِبَسرِيَرِيت َو َملْ تـُْهِلْكِين ِجبَرِيَرِيت أَْدُعوَك فـَُتِجيُبِين َو ِإْن ُكْنُت َبِطيئاً ِحَني  ِإهلَِي» 11«ُمهُوِمي َو َوْسَوَسَة نـَْفِسي 

  ] َتْدُعوِين 

توامن نسبت به آنچه به دوستانت وعده دادى شتاب ورزم، و از آنچه دمشنانت را از  از ناتواىن وجودم، منى! اى خداى من
  .كنم ورى كنم، و از اندوه زيادم و وسوسه نفسم، به تو شكايت مىآن برحذر داشىت، د

كىن؛ گر چه  خوامن و تو مرا اجابت مى تو را مى. به خاطر زشىت باطنم رسوامي مكن، و به گناهم هالكم مساز! خداى من
  .كنم خواىن، در اجابتت كندى مى هنگامى كه تو مرا مى
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لَبـَّْيَك » 12«ُجو َغيـَْرَك َو َأْسأَُلَك ُكلََّما ِشْئُت ِمْن َحَواِئِجي َو َحْيُث َما ُكْنُت َوَضْعُت ِعْنَدَك ِسرِّي َفَال أَْدُعو ِسَواَك َو َال َأرْ [
  ] ِبَك َو تـَُفرُِّج َعمَّْن َالَذ ِبكَ َلبـَّْيَك َتْسَمُع َمْن َشَكا ِإلَْيَك َو تـَْلَقى َمْن تـَوَكََّل َعَلْيَك َو ُختَلُِّص َمِن اْعَتَصَم 

خوامن،  غري تو كسى را منى. سپارم طلبم و هر كجا و در هر موقعّيىت كه باشم، رازم را به تو مى هر حاجىت كه دارم، از تو مى
  .و به احدى جز تو اميد ندارم

كىن، و  حضرتت اعتماد كند رو مىشنوى، و به آن كه به  لبّيك؛ لبّيك؛ شكايت كسى را كه به درگاهت شكايت كند مى
كىن، و هر كه به تو پناه آورد، غم و اندوهش را بر طرف  هر كه به دامان رمحتت در آويزد، از ناراحىت و رنج خالصش مى

  .كىن مى
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ِإْن تـَُعذِّْب فََأنَا الظَّاِملُ » 14«ِة ُشْكِري َو اْغِفْر ِيل َما تـَْعَلُم ِمْن ُذنُوِيب ِإهلَِي َفَال َحتْرِْمِين َخيـَْر اْآلِخَرِة َو اْألُوَىل ِلِقلَّ » 13«[ 
  ] اِمحِنيَ اْلُمَفرُِّط اْلُمَضيُِّع اْآلِمثُ اْلُمَقصُِّر اْلُمَضجُِّع اْلُمْغِفُل َحظَّ نـَْفِسي َو ِإْن تـَْغِفْر فَأَْنَت أَْرَحُم الرَّ 



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

 

اگر مرا عذاب  . از خري آخرت و دنيا حمرومم مكن و گناهاىن كه از من خرب دارى بيامرز به خاطر كمى شكرم! خداى من
كىن، من مهان ستمكار، مقّصر، ضايع كننده، گناهكار، كوتاهى كننده، سست رأى، و ساده لوح و كودن نسبت به 

ره خويشم و اگر مرا بيامرزى، تو مهربان   !ترى مهرباناىن نصيب و 

   مناجات

  گرمي حلظه زار مى من كه هر
 

  گرمي از غم روزگار مى

 دلربى بود در كنار مرا
 

  گرمي كرد از من كنار مى

  نامل از غم غمگسار مى
 

  گرمي وز فراق نگار مى

 دوش با مشع گفتم از سِر سوز
 

  گرمي كه من از عشق يار مى

  دارم مامت خبت خويش مى
 

  گرمي زان چنني سوگوار مى

  گريه تو ز چيستبا چنني خنده  
 

  گرمي كز تو بس دل فكار مى

  داشتم گفِت دلربى شريين
 

  گرمي زو شدم دور زار مى

 چون عراقى حديث او بشنيد
 

  گرمي زارتر من ز پار مى

  

  )فخرالدين عراقى(
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   دعاى

  



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

 

52  

  

   اصرار در درخواست

  

   از خداى تعاىل
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»1«  

  

َما أَْنَت َخَلْقَتُه؟ َو َكْيَف َال  -يَا ِإهلَِي -ءٌ ِيف اْألَْرِض َو َال ِيف السََّمآِء َو َكْيَف َخيَْفى َعَلْيكَ  يَا أَللَُّه الَِّذي َال َخيَْفى َعَلْيِه َشيْ 
َأْو  يَِغيُب َعْنَك َما أَْنَت ُتَدبـِّرُُه؟ َأْو َكْيَف َيْسَتِطيُع َأْن يـَْهُرَب ِمْنَك َمْن َال َحَياَة َلُه ِإالَّ ِبِرْزِقَك؟ ُحتِْصي َما أَْنَت َصنَـْعَتُه؟ َأْو َكْيَف 

َأْخَضُعُهْم َلَك ُسْبَحاَنَك َأْخَشى َخْلِقَك َلَك َأْعَلُمُهْم ِبَك؟ َو » 2«َكْيَف يـَْنُجو ِمْنَك َمْن َال َمْذَهَب َلُه ِيف َغْريِ ُمْلِكَك؟ 
ُسْبَحاَنَك َال يـَنـُْقُص ُسْلطَاَنَك َمْن َأْشَرَك ِبَك َو  » 3«َأْعَمُلُهْم ِبَطاَعِتَك َو َأْهَونـُُهْم َعَلْيَك َمْن أَْنَت تـَْرزُقُُه َو ُهَو يـَْعُبُد َغيـَْرَك 

ْمَرَك َو َال َميَْتِنُع ِمْنَك َمْن َكذََّب ِبُقْدرَِتَك َو َال يـَُفوُتَك َمْن َعَبَد َغيـَْرَك َو َكذََّب ُرُسَلَك َو َلْيَس َيْسَتِطيُع َمْن َكرَِه َقَضآَءَك َأْن يـَُردَّ أَ 
نـَْيا َمْن َكرَِه ِلَقآَءَك  » 5«! َو أَنـَْفَذ أَْمَركَ ! َو َأَشدَّ قـُوََّتكَ ! َو أَقْـَهَر ُسْلَطاَنكَ ! َما َأْعَظَم َشْأَنكَ ! ُسْبَحاَنكَ » 4«َال يـَُعمَُّر ِيف الدُّ

يِع َخْلِقَك اْلَمْوتَ  َمْن َوحََّدَك َو َمْن َكَفَر ِبَك َو ُكلٌّ َذاِئُق اْلَمْوِت َو ُكلٌّ َصاِئٌر ِإلَْيَك فـََتَبارَْكَت َو : ُسْبَحاَنَك َقَضْيَت َعَلى مجَِ
قْ » 6«تـََعالَْيَت َال ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت َوْحَدَك َال َشرِيَك َلَك  ُت ُرُسَلَك َو َقِبْلُت ِكَتاَبَك َو َكَفْرُت ِبُكلِّ َمْعُبوٍد َغْريَِك َو آَمْنُت ِبَك َو َصدَّ

ٌل َلى نـَْفِسي َذلِياللَُّهمَّ ِإينِّ ُأْصِبُح َو أُْمِسي ُمْسَتِقال ِلَعَمِلي ُمْعَرتِفاً ِبَذْنِيب ُمِقرّاً ِخبََطايَاَي أَنَا ِبِإْسرَاِيف عَ » 7«َبرِْئُت ِممَّْن َعَبَد ِسَواَك 
َفَأْسأَُلَك يَا َمْوَالَي ُسَؤاَل َمْن نـَْفُسُه َالِهَيٌة ِلطُوِل أََمِلِه َو َبَدنُُه َغاِفٌل » 8«َعَمِلي َأْهَلَكِين َو َهَواَي َأْرَداِين َو َشَهَواِيت َحَرَمْتِين 

  ِلُسُكوِن ُعُروِقِه َو قـَْلُبُه َمْفُتوٌن ِبَكثْـرَةِ 
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َوى َو اْسَتْمَكَنْت ِمْنُه الدُّنـَْيا َو َأظَلَُّه اْألََجُل النـَِّعِم َعَلْيِه َو ِفْكرُُه قَِليٌل ِلَما ُهَو َصائٌِر ِإلَْيِه ُسَؤاَل َمْن َقْد َغَلَب َعَلْيِه اْألََمُل َو فـَتَـَنُه اهلَْ 
َئِتِه ُسَؤاَل َمْن َال َربَّ َلُه َغيـُْرَك َو َال َوِيلَّ َلُه ُدوَنَك َو َال ُمْنِقَذ َلُه ِمْنَك َو َال َمْلَجأَ ُسَؤاَل َمِن اْسَتْكثـََر ُذنُوبَُه َو اْعتَـَرَف ِخبَِطي» 9«

َك اْلَعِظيِم الَِّذي َأَمْرَت َرسُ » 10«َلُه ِمْنَك ِإالَّ ِإلَْيَك  يِع َخْلِقَك َو بِامسِْ وَلَك َأْن ُيَسبَِّحَك ِإهلَِي َأْسأَُلَك ِحبَقَِّك اْلَواِجِب َعَلى مجَِ
ى ُحمَمٍَّد َو آِل ُحمَمٍَّد َو َأْن تـُْغِنَيِين َعْن  ِبِه َو ِجبََالِل َوْجِهَك اْلَكِرِمي الَِّذي َال يـَبـَْلى َو َال يـَتَـَغيـَُّر َو َال َحيُوُل َو َال يـَْفَىن َأْن ُتَصلَِّي َعلَ 

نـَْيا ِمبََخافَِتَك َو َأْن تـُْثِنَيِين بِاْلَكِثِري ِمْن َكرَاَمِتَك ِبَرْمحَِتَك فَِإلَْيَك أَِفرُّ و ِمْنَك أَ ٍء ِبِعَباَدِتَك َو َأْن ُتَسلَِّي نـَْفسِ  ُكلِّ َشيْ  َخاُف ي َعِن الدُّ
َك أُؤِمُن َو َعَلْيَك أَتـَوَكَُّل َو َعَلى َو َلَك َأْدُعو َو ِإلَْيَك َأْجلَأُ َو ِبَك أَِثُق َو ِإيَّاَك َأْسَتِعُني َو بِ » 11«َو ِبَك َأْسَتِغيُث َو ِإيَّاَك أَْرُجو 

  .ُجوِدَك َو َكَرِمَك أَتَِّكلُ 
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َت َخَلْقَتُه؟ َو َكْيَف َما أَنْ  -يَا ِإهلَِي -ءٌ ِيف اْألَْرِض َو َال ِيف السََّمآِء َو َكْيَف َخيَْفى َعَلْيكَ  يَا أَللَُّه الَِّذي َال َخيَْفى َعَلْيِه َشيْ » 1«[ 
ْنَك َمْن َال َحَياَة َلُه ِإالَّ ِبِرْزِقَك؟ َال ُحتِْصي َما أَْنَت َصنَـْعَتُه؟ َأْو َكْيَف يَِغيُب َعْنَك َما أَْنَت تَُدبـِّرُُه؟ أَْو َكْيَف َيْسَتِطيُع َأْن يـَْهُرَب مِ 

  ]ُمْلِكَك؟ َأْو َكْيَف يـَْنُجو ِمْنَك َمْن َال َمْذَهَب َلُه ِيف َغْريِ 

چگونه بر تو پوشيده باشد، چيزى كه خود ! اى خداى من! اى خداىي كه چيزى در زمني و آمسان بر او پوشيده نيست
اى، از دايره دانشت بريون باشد؟ يا چگونه از تو پنهان مباند، آنچه را كه تو تدبريش  اى؟ چگونه آنچه را ساخته آفريده

كند، كسى كه در غري  د، كسى كه جز به روزيت زنده نيست؟ يا چگونه جنات پيدا مىتواند بگريز  كىن؟ يا چگونه مى مى
  مملكت تو راهى برايش وجود ندارد؟

   مناجات عاشق و معشوق

اى خداىي كه چيزى در زمني و آمسان بر تو پوشيده نيست و چگونه پوشيده شود بر تو اى خداى من، آنچه تو خود 
  »1« .اى آفريده

______________________________  
اى در متام عامل هسىت از حضرتش  در شرح دعاى پنجاهم به مسئله احاطه علمى حق بر موجودات و اينكه ذرّه -)1(

  .پوشيده نيست، به اندازه الزم اشاره شد
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  »1« »َو اْن ُكلُّ لَّمَّا َمجيٌع َلَديْنا ُحمَْضُرونَ 

  .شوند در قيامت نزد ما احضار مى] بدون استثنا گردآورى خواهند شد و[آنان و مهه 

است  تو منّزهى، ترسنده و چرا چنني نباشد كه هر چه معرفت انسان از طريق قرآن (ترين خلِق تو در پيشگاهت داناترين آ
  .شدو اهل بيت و معارف اهلّيه به حضرتش بيشرت شود خشيتش از مقام ربوىب بيشرت خواهد 

ا َخيَْشى اللََّه ِمْن ِعباِدِه اْلُعَلماءُ    »2« »امنَّ

  .ترسند از بندگان خدا فقط دانشمندان از او مى

____________________________________________________________  
  .32): 36(يس  -)1(

  .28): 35(فاطر  -)2(
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ْرزُُقُه َو ُهَو َأْخَشى َخْلِقَك َلَك أَْعَلُمُهْم ِبَك؟ َو َأْخَضُعُهْم َلَك َأْعَمُلُهْم ِبَطاَعِتَك َو َأْهَونـُُهْم َعَلْيَك َمْن أَْنَت تَـ  ُسْبَحاَنكَ » 2«[ 
َتِطيُع َمْن َكرَِه َقَضآَءَك َأْن يـَُردَّ أَْمَرَك ُسْبَحاَنَك َال يـَنْـُقُص ُسْلطَاَنَك َمْن َأْشَرَك ِبَك َو َكذََّب ُرُسَلَك َو َلْيَس َيسْ » 3«يـَْعُبُد َغيـَْرَك 

نـَْيا َمنْ    ] َكرَِه ِلَقآَءكَ   َو َال َميَْتِنُع ِمْنَك َمْن َكذََّب ِبُقْدَرِتَك َو َال يـَُفوُتَك َمْن َعَبَد َغيـَْرَك َو َال يـَُعمَُّر ِيف الدُّ

ا به طاعت توست، ترينشان، عامل منزّه و پاكى، ترسنده ا در پيشگاهت، كسى كه روزيش را  و پست ترين آ ترين آ
  .پرستد دهى، و او غري تو را مى مى

كاهد، و كسى كه قضايت را  منزّه و پاكى، كسى كه برايت شريكى انگاشته و پيامربانت را تكذيب كرده، از سلطنتت منى
تواند خود را از قهر و غلبه تو باز  ند، منىناپسند دارد، قدرت رّد كردن فرمانت را ندارد، و كسى كه تواناييت را تكذيب ك

دارد، و كسى كه غري تو را بپرستد، از احاطه و تصّرف و عذاب تو در نرود، و هر كه لقاى تو را ناپسند دارد، در زندگى 
  .دنيا ابدى و جاودانه خنواهد ماند
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  لقاى خداوند

هاى انسان به مال و  چون در قيامت مهه وابستگى. استمالقات معنوى و شهود باطىن در قيامت » لقاء الّله«مراد از 
  شود و با مقام و مدرك و منزل بريده مى

  276: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .كند روبرو شدن با پاداش و كيفر اهلى، حاكمّيت مطلقه حق را درك مى

باشد و  از معرفت و وجدان حق مىاى  و آن شاخه. قرب و لقاى حق فرع بر حّب و عشق و انس با حق تعاىل است
بدون بركنارى . ها را كنار زد معرفت حق بستگى به برداشنت موانع سلوك و لقاى اهلى است و براى اين بايد حجاب

پس شناخت و رؤيت او نيز به دست . شود هاى حايل ميان عاشق و معشوق، چهره معشوق و حمبوب منايان منى پرده
  .شود يش هم حاصل منىآيد و سپس معرفِت به خو  منى

هاى تاريك و وحشتناكند؛ كه انسان را از نور ربوىب حق  حالت غفلت و منّيت و استقالل نفس و هواهاى نفساىن، پرده
  .برد سازد و در منجالب ظلمت دنيوى فرو مى دور مى

ري مؤمنان على عليه السالم چنانكه ام. هاى دل است ها و تاريكى ترين پرده شناخت حق از مقوله نور و حّب دنيا از سياه
  :فرمايد مى

  »1« .اْلَمْعرَِفُة نُوُر اْلَقْلبِ 

  .شناخت، روشىن دل است

  »2« .الَشكُّ ُيْطِفُئ نُوَر اْلَقْلبِ 

  .نشاند شك نورانّيت قلب را فرو مى

  »3« .َمْن َأَحبَّ ِلقاَء اللَِّه ُسْبحاَنُه َسال َعِن الدُّنْيا

  .اك و منزه باشد دنيا را از ياد بربدهر كه دوستدار ديدار خداوند پ
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شود،  گر مى هرگاه موانع شناخت خويشنت از ميان برداشته شود روشىن دل و دانش و معرفت حق در وجود آدمى جلوه
  سپس حّب و عشق و انس پيدا

______________________________  
  .1، حديث 41: غرر احلكم -)1(

  .1068، حديث 72: غرر احلكم -)2(

  .2491، حديث 141: غرر احلكم -)3(

  277: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

سازد و او را به قرب حق و به مقام لقاى دوست  شود و آتش عشق رفته رفته هواى بنده را در هوّيت حق فاىن مى مى
  .رساند واين مهان عبادت آزادگان است كه حقيقت آزادى، آزادى از خود و تعّلقات آن است مى

ج البالغه درباره بينش اولياى خدا چنني مىام   :فرمايد ام على عليه السالم در 

  »1« .ظاِهرِها  باِطِن الدُّنْيا ِإذا َنَظَر النَّاُس ِإىل  ِإنَّ أَْولَياَء اللَِّه ُهُم الَِّذيَن َنَظُروا ِإىل

  .نگريستند اولياى خدا آناىن هستند كه به باطن دنيا نظر كردند وقىت كه مردم به ظاهرش

نگر، پشت پرده  چشم انسان با چشم مهه حيوانات در ديدن ظاهر ماّديات يكسان است و انسان با اين چشم سطحى
بلكه براى ديدن اسرار خلقت و حقايق امور بايد با چشم دل و نور باطن نگريست كه حضرت . بيند حقيقىت را منى

  :فرمايد مى

ْنيا  َنَظُروا ِإىل«   »باِطِن الدُّ

   نه

  »باِطِن اْآلِخرَة«
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اى باشد به  ؛ زيرا اگر آدمى به حقيقت و باطن دنيا برسد در صورتى كه نظر او به آثار رمحت خدا به ديده ژرف و انديشه
  .رسد باطن آخرت و باطن حق و باطن عبادت و كالم خدا مى

با معيار ظاهرى دنيا بيشرت . كنند ارزياىب مىبينند و هر چيزى را هم به مالك سطحى  اكثر مردم دنيا تنها ظاهر دنيا را مى
شود و گاهى  شود و گاهى از زندگى سري مى مند مى آيد و بشر نسبت به خداوند متوقّع و گله ها غلط از آب در مى ارزياىب

نند ك اّما آناىن كه باطن نگرند و درون درياى حقيقت شنا مى. شود نسبت به عدل پروردگار و اعتقادات ديىن، ضعيف مى
و باد . آورند جنبش بادها امواج را به حركت درمى. گريند؛ زيرا ريشه امواج باد است ها قرار منى هيچگاه در برابر تأثري موج

  موج ثروت، موج فقر، موج مرگ،: هاىي مانند بادهاى ماّدى موج. هم جا به جاىي هواست

______________________________  
  .432حكمت : ج البالغه -)1(

  278: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

خداوند : گويد آيد، مى كند هر گاه اندكى تنگى در مال و منال او مى توليد مى... موج خوشى، موج شدت، موج بال و 
. پروردگار مرا عزيز و گرامى داشته است: گويد رسد مى و آنگاه كه به مال و نعمىت مى. منّان مرا خوار و سبك كرده است

كند و خويش را  كند و مهيشه خداوند منّان را حماكمه و حمكوم مى ين ديدگاه كسى است كه با بينش ظاهرى ارزياىب مىا
  .دهد بينوا و مظلوم جلوه مى

داند و در پى حفظ آبرو و  اما خداوندى كه در قرآن جميد باطن غيبت كردن را مساوى با خوردن گوشت مرده مى
به يقني اگر كسى آبرويش را به باد داده، به دست خودش . تواند آبروى كسى را بريزد مىهاست؛ چگونه  شخصّيت انسان
  .وگرنه اگر آدمى هزاران گناه بزرگ و كوچك در خلوت اجنام بدهد؛ خداوند حمال است آبروى او را بربد. بر باد داده است

اگر انساىن در دنيا از ظاهر . پروردگار عامل است اين برنامه. كند اى منى پرور چنني معامله هرگز پروردگار ستّار و بنده
ها به ديده باطىن و رمحاىن نظر كند به يقني به لقاى  هاى جسمى چشم بپوشد و به آثار خلقت و نعمت ماّديات و لّذت

  .گذارد كند و گاهى در اثر شّدت حّب، سر به بيابان مى حق شوق پيدا مى

  :فرمايد ه مىبر اساس روايت امام صادق عليه السالم ك
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گريد و نه  برد نه خواب آسوده دارد نه با دوسىت انس مى قرار نه ميل به غذا دارد و نه از نوشيدىن گوارا لّذت مى مشتاق ىب
چنان  . كند به اميد اين كه به ديدار حمبوبش برسد كند، بلكه خداوند را شب و روز بندگى مى اى آرامش پيدا مى در خانه

من به سوى  »1« » َو َعِجْلُت ِإَلْيَك َرّب ِلتَـْرَضى :كند ن عمران درباره ميعادگاه پروردگارش نقل مىكه خداوند از موسى ب
  »2« .تو شتافتم تا خشنود شوى

______________________________  
  .84): 20(طه  -)1(

  .94، باب 195: ؛ مصباح الشريعة24، حديث 43، باب 24/ 67: حبار األنوار -)2(

  279: ، ص12 رح صحيفه سجاديه، جتفسري و ش

انگيز است كه يك حلظه آن با هيچ نعمىت در دنيا  اى لّذت خبش و شوق جذبه شهود حمبوب و ديدار لطف يار، به اندازه
ا بريده شود؛ روح از كالبدشان برمى. برابر نيست   .خيزد عاشقان ديدار دوست چنانند كه اگر افاضه معنوى از آ

  :منان على عليه السالم فرمودمهانگونه كه امريمؤ 

  »1« .َلْو َحَجْبُت َعْنُه ساَعًة َلُمتُّ 

  .دهم اگر ساعىت از ديدار حمبوب حمروم شوم جان مى

شت نثار مؤمنان مى گريد و مهه  كند سالمى از رمحت خاّصه و اشتياق ديدار سرچشمه مى سالمى كه پروردگار در 
  .آيد الطاف و كرامات در آجنا گرد هم مى

شتيان را چنني توصيف مى   :فرمايد پيامرب گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله حال 

شتيان غرق در نعمت شىت هستند، نورى بر باالى سر آنان افكنده مى در آن حال كه  آورند، آن  شود، سر برمى هاى 
شت و اين مهان است كه خيزد كه سالم  نداىي برمى. نوِر لطف پروردگار از افق بر آنان پرتو انداخته است بر مشا اى اهل 

كه گفتارى از پروردگارى ]  خبش ى پرارزش و سالمت[با سالم  »2« »َسلٌم قـَْوًال ّمن رَّّب رَِّحيمٍ  :در قرآن آمده است
  .مهربان است

  :سپس فرمود
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شوند و متامى  مى كند كه از مهه چيزها غافل نگرند و نگاه لطف حق چنان آنان را جمذوب مى آجنا آنان به حق مى
شىت را فراموش مى نعمت ا وارد مى كنند و در اين حال گروهى از فرشته هاى    گويند شوند و مى ها از هر درى بر آ

______________________________  
  .216/ 14: ؛ األمثل ىف تفسري كتاب اللّه املنزل، مكارم شريازى416/ 7: تفسري روح البيان -)1(

  .58 ):36(يس  -)2(

  280: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

شتيان به شور در مى چه ديدار روح »1« .درود بر مشا   .آيند انگيز و باشكوهى كه مهه 

  :فرمايد و نيز مى

شت مى شت وارد  : گويند خواهيد بر مشا بيفزاييم؟ آنان مى چيز ديگرى مى: فرمايد شوند خداوند مى هنگامى كه اهل 
شت ننمودى و از آتش رهاىي نبخشيدى؟ در اين حلظه پردهآيا روى  رود  ها كنار مى ما را سفيد نكردى؟ آيا ما را وارد 

پروردگار به  »2« .تر نزد آنان از نگاه به پروردگارشان نيست در آن حال چيزى حمبوب. بينند خداوند را به چشم دل مى
شت قرار داده است و با ابتهاج و آرامش و آسايش مهگى  آنان كه خواستار لقاى حّقند وعده ديدار را در روز قيامت و 

  :دهد آيد كه حق، پيام مى هاى شاد و نشاطانگيزى پديد مى آيند و صحنه در آجنا گرد هم مى

  »3« »َمن َكاَن يـَْرُجواْ ِلَقآَء اللَِّه َفِإنَّ َأَجَل اللَِّه َألٍَت َو ُهَو السَِّميُع اْلَعِليمُ 

از [؛ زيرا زمان معني شده ]بايد در عرصه طاعت و عبادت بكوشد[خدا را دارد ]  پاداش و مقام قرب[ديدار هر كه اميد 
  .حتماً آمدىن است؛ و او شنوا و داناست]  كه روز قيامت است[خدا ]  سوى

َآ أَنَا َبَشٌر ّمثْـُلُكْم يُوَحى َآ ِإهلُُكْم ِإلٌه َو ِحٌد َفَمن    ُقْل ِإمنَّ فـَْليَـْعَمْل َعَمًال صِلًحا َو َالُيْشرِْك ِبِعَباَدِة َربِّه  َكاَن يـَْرُجواْ ِلَقآَء رَبّهِ ِإَىلَّ َأمنَّ
  »4« »َأَحَدا

شود كه معبود مشا فقط خداى يكتاست؛ پس كسى   جز اين نيست كه من هم بشرى مانند مشامي كه به من وحى مى: بگو
  ] پاداش و مقام قرب[كه ديدار 
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______________________________  
  .184، حديث 65/ 1: ، سنن ابن ماجة266/ 5: الدّر املنثور -)1(

  .112/ 1: ؛ صحيح مسلم39204، حديث 446/ 14: كنز العمال  -)2(

  .5): 29(عنكبوت  -)3(

  .110): 18(كهف   -)4(

  281: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .يد كارى شايسته اجنام دهد و هيچ كس را در پرستش پروردگارش شريك نكندپروردگارش را اميد دارد، پس با

َنا ُموَسى اْلِكتَب َمتَاًما َعَلى الَِّذى َأْحَسَن َوتـَْفِصيًال ّلُكّل َشىْ  ِّْم يـُْؤِمُنونَ  ُمثَّ َءاتـَيـْ   »1« »ٍء َوُهدًى َوَرْمحًَة لََّعلَُّهم بِِلَقآِء َر

بر آنان كه نيكى كردند كامل كنيم، و براى اينكه مهه احكام و ] نعمت خود را[ينكه سپس به موسى كتاب دادمي براى ا
باشد تا به ديدار ]  بر آنان[اسرائيل بود، تفصيل و توضيح دهيم و براى اينكه هدايت و رمحت  معارىف كه مورد نياز بىن

  .پروردگارشان اميان آورند]  پاداش و مقام قرب[

   تشوق لقاى خداوند در روايا

  

  :اند معصومان عليهم السالم در روايات بسيارى انسان را به شوق لقاى دوست، تشويق و سفارش كرده

  :خواند از مجله رسول الّله صلى اهللا عليه و آله در دعايش پس از هر مناز مى

َة    »2« .ُرؤيَِتَك َو ِلقاِئكَ   َوْجِهَك َو َشْوقاً ِإىل  النََّظِر ِإىلَو َأْسأَُلَك الرَِّضا بِاْلَقضاِء َو بـَْرَد اْلَعْيِش بـَْعَد اْلَمْوِت َو َلذَّ

خشنودى به قضاى تو و زندگى خويش بعد از مرگ و لّذت ديدن روى تو و شوق به نگاه و ديدار تو را از ! خدايا
  .درگاهت خواستارم

  :و نيز حضرت به ابن مسعود سفارش فرمود
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ِإىنِّ ال ُأْصِبُح َو اْعزِْم َعَلى ُمفاَرَقِة الدُّنْيا َو : ِإىنِّ ال أُْمسى َو إذا أَْمَسْيَت، فـَُقلْ : َك فَِإذا َأْصَبْحَت، فـَُقلْ َقصِّْر أََملَ ! يَا اْبَن َمْسُعودٍ 
   َأِحبَّ ِلقاَء اللَِّه َو الَتْكرَهْ 

______________________________  
  .154): 6(انعام  -)1(

  .2، حديث 38، باب 2/ 83: ألنوار، حبار ا282: مكارم األخالق -)2(

  282: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .ِلقاَءُه َفِإنَّ اللََّه حيُِبُّ ِلقاءَ َمْن َأَحبَّ ِلقاَءُه َو َيْكَرُه ِلقاَء َمْن َيْكَرهُ ِلقاَءهُ 

خنواهم رساند و چون شب درآمد، من روز را به شب : آرزويت را كوتاه گردان و چون صبح كردى، بگو! اى پسر مسعود
  .من تا صبح زنده خنواهم ماند: بگو

و بر جداىي از دنيا ّمهت گمار و ديدار خداوند را دوست بدار و ديدار او را ناخشنود مدان، مهانا خداوند از ديدار كسى  
  .كه ديدار او را دوست دارد، خشنود است و از ديدار كسى كه او را دوست ندارد، خرسند نيست

  :كند كه فرمود انس از پيامرب عزيز اسالم صلى اهللا عليه و آله نقل مى

و هر كه ديدار خدا را خوش نداشته باشد . دارد هر كه ديدار خدا را دوست داشته باشد خدا نيز ديدار او را دوست مى
  .خدا نيز ديدار او را خوش ندارد

اين ربطى به ناخوش داشنت مرگ ندارد، بلكه مؤمن : رمودف! مهه ما مرگ را ناخوش دارمي! اى رسول خدا: عرض كردند
در . دهد رود بشارت مى آيد و او را به آنچه به سويش مى اى از جانب خدا مى چون زمان مرگش فرا رسد، بشارت دهنده

دا هم ديدار تر از اين نيست كه به ديدار خدا برود بنابراين ديدار خدا را دوست دارد و خ اين هنگام براى او چيزى حمبوب
آيد، از اين  اما گنهكار چون زمان مرگش فرا رسد، سرنوشت بدى كه در انتظار اوست پيش او مى. دارد او را دوست مى

مهچنني در اخبار حضرت داود عليه السالم  »2« .رو از ديدار خدا ناخشنود است و خدا هم از مالقات او بيزار است
  :فرمود آمده است كه خداوند عز و جل به او وحى
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______________________________  
  .451: ؛ مكارم األخالق1، حديث 5، باب 103/ 74: حبار األنوار -)1(

  .سوره فّصلت 32 -31، ذيل آيه 108/ 4: ؛ تفسري ابن كثري42198، حديث 566/ 15: كنز العمال  -)2(
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ورزم و چه اشتياقى به  كشم و چه مهرى به آنان مى من بدانند كه چه انتظارى براى آنان مى اگر رويگردانان از! اى داود
ا دارم، هر آينه از شوق من مبريند و از عشق به من بندهاى بدنشان از هم جدا گردد  »1« .ترك معاصى از سوى آ

  :خدا هسىت؟ حضرت فرمود نيكوست بدانيم از حضرت على عليه السالم پرسيده شد به چه دليل شيفته ديدار

چون ديدم كه خداوند، دين فرشتگان و فرستادگان و پيامربان خود را براى من برگزيد، دانستم كسى كه مرا چنني گرامى 
اى به معاويه، دليل حركت مبارزان  حضرت در نامه »2« .از اين رو دوستدار ديدار او شدم. كند داشته است فراموشم منى

  :ار با دمشن را چنني نوشتندو جماهدان براى پيك

 ِسْرباَل َجْحَفٍل ِمَن اْلُمهاِجريَن َو اْألَْنصاِر َو التَّاِبعَني َهلُْم ِباْحساٍن َشديٍد زِحاُمُهْم ساِطٍع قَتاُمُهْم ُمَتَسْرِبلنيَ   َو أَنَا ُمْرِقٌل َحنَْوَك ىف
مْ    »3« .اْلَمْوِت اَحبُّ اللِّقاِء الَْيِهْم ِلقاءُ َرِِّ

آمي لشگرى سخت  با سپاهى از مهاجران و انصار و تابعني كه راه آنان را به نيكوىي پيمودند به شتاب به سوى تو مىمن 
رتين مالقات براى آنان، لقاى خداوند است   .انبوه كه گرد و غبارشان فضا را گرفته و جامه مرگ به تن دارند و 

  :ق خويش را به ديدار دوست يادآور شدنداى به مالك اشرت و اهل مصر، اشتيا در خبشى از نامه

______________________________  
  .103/ 3: ؛ جامع السعادات62/ 8: احملجة البيضاء -)1(

  .1، حديث 33/ 1: ؛ اخلصال، شيخ صدوق11، حديث 4، باب 127/ 6: حبار األنوار -)2(

  .28نامه : ج البالغه -)3(
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  »1« .ِلقاِء اللَِّه َلَمْشتاٌق َو ِحلُْسِن َثواِبِه َلُمْنَتِظٌر راجٍ   َو ِإّىن اىل

  .هر آينه من آرزومند لقاى خدامي و به پاداش نيك او منتظرى اميدوار

  :فرمايد و نيز در سفارشى ارزنده بشارت بزرگ را، ديدار پروردگار معرىف مى

داده است چنگ زنيد؛ زيرا ميان هر يك از مشا و رسيدنش به شادى و ديدن آنچه به آنچه خداوند مشا را بدان فرمان 
رت و ماندىن تر  دوست دارد، جز اين نيست كه رسول خدا صلى اهللا عليه و آله نزد او حاضر شود و آنچه نزد خداست 

  .است

 »2« .دار خدا را دوست بداردو بشارتى از سوى خداوند عز و جل به او رسد كه در نتيجه، ديدگانش روشن شود و دي
  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

سكوتى : در غري اينصورت آسايش در چهار چيز است. گاه كه خدا را ديدار كند مؤمن را آسايش حقيقى نباشد مگر آن
و ناپيداى  كه به وسيله آن به احوال دل و نفس خود با آفريدگارت پى برى؛ و خلوتى كه به سبب آن از گزندهاى پيدا

هاى شيطاىن را مبرياىن؛ و شب زنده دارى كه بدان سبب  ها و وسوسه اى كه به آن شهوت زمانه جنات ياىب؛ و گرسنگى
ادت را تصفيه و روح و روانت را پاكيزه كىن اما كساىن كه از ديدار روى پروردگار مهربان كراهت  »3« .دلت را روشن و 

ها و خسارت روحى و رواىن  كنند و در قيامت بسيار گرفتار حسرت بسنده مى هاى زودگذر دارند در دنيا به هوس
  .شوند مى

______________________________  
  .62نامه : ج البالغه -)1(

  .10، حديث 614/ 2: ؛ اخلصال، شيخ صدوق8، حديث 6، باب 153/ 6: حبار األنوار -)2(

  .115: مصباح الشريعة؛ 1، حديث 96، باب 69/ 69: حبار األنوار -)3(
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  :فرمايد خداوند منّان درباره چنني افرادى خطاب مى
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نَـُهَمآ ِإالَّ ِباحلَّْق َو أَ  َكِثريًا ّمَن النَّاِس   َجٍل مَُّسمى َو ِإنَّ َأَو َملْ يـَتَـَفكَُّرواْ ِىف أَنُفِسِهم مَّا َخَلَق اللَُّه السَّمَو ِت َو اْألَْرَض َو َما بـَيـْ
ِّْم َلكِفُرونَ    »1« »ِبِلَقآِى َر

است، جز به حّق و راسىت و  خدا آمسان]  كه[اند؟  درون خود نينديشيده]  خلوت[آيا در  ها و زمني و آنچه را ميان آ
  .پروردگارشان كافرند]  وسيلهقيامت و حماسبه اعمال به [براى مدتى معني نيافريده است؛ و مهانا بسيارى از مردم به ديدار 

  َما فـَرَّْطَنا ِفيَها َوُهْم َحيِْمُلوَن َأْوزَاَرُهْم َعَلى  ِإَذا َجآَءتْـُهُم السَّاَعُة بـَْغَتًة َقالُواْ َحيْسَرتـََنا َعَلى  َقْد َخِسَر الَِّذيَن َكذَّبُواْ بِِلَقآِء اللَِّه َحىتَّ 
  »2« »ُظُهورِِهْم َأَال َسآَء َما يَِزُرونَ 

تا هنگامى كه قيامت به طور . خدا را تكذيب كردند، يقيناً دچار زيان شدند]  پاداش و مقام قرب[كساىن كه ديدار 
اى بر ما دريغ و افسوس كه نسبت به تكاليف و وظايف شرعى خود  : گويند گريانه به آنان رسد، مى ناگهان و غافل
بد بارى است كه بر دوش خواهند  ! كشند؛ آگاه باشيد وش مىو آنان بار سنگني گناهانشان را بر د. كوتاهى كردمي

  .كشيد

ِّْم َأَآل ِإنَُّه ِبُكّل َشىْ  يطٌ  َأَآل ِإنـَُّهْم ِىف ِمْرَيٍة ّمن لَّقآِء َر   »3« »ٍء حمُِّ

ه يقيناً ك! آگاه باش] و. [پروردگارشان در ترديدند]  قيامت و حماسبه اعمال به وسيله[كه آنان نسبت به ديدار ! آگاه باش
  .احاطه دارد]  ايتش با قدرت و دانش ىب[او به مهه چيز 

  سراجنام وابستگى شديد به مال و حّب دنيا و اعتماد به نفس اّماره،

______________________________  
  .8): 30(روم  -)1(

  .31): 6(انعام  -)2(

  .54): 41(فّصلت  -)3(
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ودخواهى، جتّمل پرسىت و فرورفنت در جلنزار شهوات و حيوانّيِت نفس آدمى مهني است كه مهه مراحل قيامت، از مرگ و خ
شت و دوزخ را انكار مى انه داند دنيا و نعمت هاى فساد خود را فراهم سازد، انسان منى كند تا زمينه برزخ تا اى  هاى آن 

  .شود آخرت است كه با چهارده مرحله آغاز مىبراى لقاى منظر حق و زندگى جاويد در 

   مراحل قيامت

   مرگ - 1

  

شود و آخرت او  با مرگ قيامت آدمى برپا مى. مرگ، آخرين روز از دنيا و اّولني روز از روزهاى آخرت براى انسان است
مرگ براى مؤمن راحىت . مرگ، حق و يقني و پلى براى انتقال از دنياى فاىن به سوى حيات جاودان است. شود روشن مى

  .تر است تر و تلخ و براى كافر از نيش مار و عقرب دردناك. انگيز و شاداب است و آرامش و مانند بوئيدن عطرهاى دل

كند، با  بينند كه سرنوشت او را مشخص مى اى مى هاى عجيب و تازه انسان مؤمن و كافر در هنگام جان دادن، صحنه
هاى  محت گسرتده خداوند و حمّبت اهل بيت عليهم السالم اميدوار باشد و از وسوسهاين حال بر انسان است كه به ر 

  .شيطاىن و نفساىن به خدا پناه بربد

   برزخ - 2

  

كالبد آدمى در عنصر خاك . اعتقاد به امور برزخى از يقينيّات دين اسالم است. برزخ، عاملى بني دار دنيا و آخرت است
ارواح مؤمنان و كافران در برزخ . كند حّساس و بيدار است و لّذت و درد را حس مى ماند، وىل روح، زنده و باقى مى

   داراى

  287: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

البته روح مؤمن از منافع و آثار اعمال . هوشيارى و درك پاداش و كيفر هستند و از اوضاع و احوال دنيا آگاهى دارند
اما كافر . ماند باز مى... رونده عمل او به خاطر كارهاى نيك و خريات و فرزندان صاحل و برد و پ خويش در دنيا سود مى

  .گردد پرونده عمل او بسته شده و دست او از دنيا و امور ماّدى و معنوى كوتاه مى
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  قرب - 3

  

حق و اعتقادى مسئله قرب، . ماند جسم او از حوادث روزگار و اّذيت حيوانات مصون مى. قرب، خانه برزخى آدم است
شت راهى مى اى گلستان، از درون قرب به  گردد و دريچه است كه هر كس بپذيرد؛ روح و رحيان او به سوى رستگارى و 

شت برايش باز مى سوى باغ شود و تا   اى از آتش و سوزش به درون قرب او باز مى و هر كه نپذيرد دريچه. گردد هاى 
از امور مهم در قرب مسئله تلقني مّيت، حضور فرشتگان نكري و منكر براى . كيفر ابدى در رنج و عذاب خواهد بود

... بررسى اعتقادات انسان، حضور شيطان در كنار پيكر او براى القاى شك و شبهه در قلب و فكر او؛ و فشار قرب و 
  .باشد مى

  أشراط الساعة - 4

  

در آيات و روايات . يا گسرتدگى آن نزد خداوند استساعت، در قرآن جميد به معناى روز قيامت كه به خاطر ناگهاىن 
هاى نزديك  و أشراط الساعة مهان عالمت. اند هاى روز قيامت و رستاخيز به أشراط الساعة تعبري منوده معترب ديىن از نشانه

ا اميان و باور داشت كه در روايات نشانه اند كه  ه برمشردههاى ظهور قيامت را ده نشان شدن روز قيامت است كه بايد به آ
ا در آخرالّزمان اتفاق مى   .افتد برخى از آ
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  نفخ صور و فناى دنيا - 5

  

نفخ صور، دميدن در شيپور كه حقيقتش براى ما روشن نيست براى برچيدن دنيا و برانگيخنت آدميان براى زندگى 
دمد و مهه موجودات  ضرت اسرافيل به اذن اهلى در مرحله اّول به شيپور خود مىح. هاى قيامت است جاودانه، از زمينه

اين مرتبه حياتى، براى . شود مريند و سپس در مرحله ديگر با دميدن در صور، قيامت كرباى مهگان در حمشر برپا مى مى
  :فرمايد اينك پروردگار مى. اند قدرت مناىي حق تعاىل است كه مهه موجودات نابود شده



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

 

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

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

  .خيزند سپس مهه خاليق براى حساب و كتاب به حمشر برمى

  حمشر - 6

  

است بدون شك اين  . حمشر، گرد هم آمدن اجسام و اجساد خملوقات در حمّلى بزرگ و بازگشت روح و جان به آ
جزاى كامل و ناقص گردمهاىي آفرينش و آفريدگار براى خداوند قادر و حكيم امكان وقوعى دارد و حضرت حق مهه ا

ا -موجودات دهد و به بررسى دقيق و عادالنه امور دنيوى از نيك و شر  را در كنار هم قرار مى -از ذرّه و ماده اصلى آ
  .پردازد مى

______________________________  
  .16): 40(غافر  -)1(
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   ميزان - 7

  

  .الت و حساب براى حسابرسى حقوق و حدود موجودات استميزان، ترازوى عد

بررسى اعمال و صفات انسان با ترازوى معنوى و نظارت انبيا و اوصياى اهلى عليهم السالم به ويژه رسول الّله صلى اهللا 
م و مهه ائمه در برخى روايات معترب معصومان عليهم السالم، نفس امريمؤمنان على عليه السال. شود عليه و آله سنجيده مى

  .اطهار عليهم السالم و اعمال عبادى مانند مناز و روزه و حج و واليت، از معيارهاى پذيرش هستند
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   حماسبه - 8

  

است پاداش يا كيفر بر عمل نيك يا ناپسند و توبيخ بر مكروهات و مباحات و . حساب، برابرى بني اعمال و جزاى آ
  .شود اهلى و ترك حمّرمات و گناهان، در اين امور، به حال بندگان رسيدگى مىاستحقاق سپاس و احرتام بر رعايت حقوق 

در اين حماسبات از عمر و جواىن و مال و مصرف آن و كتاب خدا و حمّبت اهل بيت و اعضا و جوارح بدن و حقوق 
  .گريد مردم؛ پرسش و پاسخ صورت مى

هاىي مانند اعراف و  السالم و امام رضا عليه السالم، خواندن سورهزيارت قرب امام حسني عليه : البته برخى اعمال مانند
هود و شفاعت پيامربان و معصومان عليهم السالم و اولياى اهلى در ختفيف و خالصى از حمكمه حماسبه اعمال تأثري 

  .بسزاىي دارد

   اعمال - 9

  

  .خريه استمهه كردار و رفتار و گفتار و افكار آدميان در نزد گنجينه حافظه اهلى ذ

و عالوه مهه افعال و اثرات آن در نزد پروردگار حاضر و گواه است و . ماند اى از آفرينش در آمسان و زمني پنهان منى و ذرّه
  نيز مهه شاهدان از پيامربان و معصومان و
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ها در بايگاىن قيامت، به حمضر اهلى  نسخه تك تك عمل فرشتگان و زمني و زمان و اعضا و جوارح هم، با ثبت و ضبط
شود و دست و پايشان شهادت  دهند و دهان جمرمان مهر زده مى در اين حال متامى شاهدان گواهى مى. شوند آورده مى

  .دهند مى

شت سرشان هاى عمل بدكاران از پ شود و نامه هاى عمل نيكان به دست راست آنان هديه مى پس از بررسى اعمال، نامه
گردند و كافران و بدكاران با  مؤمنان و نيكان با حساىب سبك و با سرور و نشاط به اهل خود باز مى. شود انداخته مى

  .گردند حساىب سخت و تلخى و نااميدى به درون آتش هدايت مى
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   وسيله -10

  

رتين پيو  رسول الّله صلى اهللا عليه و آله . ندهاستتوّسل و تقّرب پيدا كردن به مركز غيب و شهود و ذات بارى تعاىل از 
شت؛ . اى براى عفو و غفران از درگاه اهلى هستند و اهل بيت ايشان وسيله خداوند وسيله را در آخرت، باالترين درجه 

اولياى  يعىن مقام حممود قرار داده است كه خمصوص نّىب اكرم اسالم صلى اهللا عليه و آله و امريمؤمنان عليه السالم و انبيا و
  .هاى حق، بر سراسر عاِمل آخرت، گسرتده است خود اوست و مرتبه شفاعت و رضايت آنان، در پرتو ملكوت و جلوه

   حوض -11

  

ر كوثر در قيامت از مقامات پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله و وصى و اهل بيت عليهم السالم ايشان و  حوض يا 
ر مىآنان . ميعادگاه شيعيان و حمبّان است . كنند نوشند و هرگز درد و مرض و تشنگى و عيىب احساس منى از آن 

  .تر و از َكرِه نرمرت است شود و آب آن از شري سفيدتر و از عسل شريين سرچشمه حوض كوثر از زير عرش اهلى جارى مى

  زار آن زعفران و خاك آن از هاى آن از زبرجد و ياقوت و مرواريد و علف ريگ

  291: ، ص12 حيفه سجاديه، جتفسري و شرح ص

  :بر اساس روايت ثقلني پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله سفارش فرمود »1« .مشك ناب است

گذارم؛ اگر مشا بر آن دو چنگ زنيد هرگز گمراه خنواهيد شد، كتاب خدا و  مهانا من دو چيز گرانبها در ميان مشا مى
و هر كه توفيق پيدا كند   »2« .تا اينكه در كنار حوض بر من وارد شوندعرتمت؛ اهل بيت من، اين دو از هم جدا نشوند 

  .كه از آب حوض كوثر بنوشد از هول قيامت در امان مباند

   شفاعت -12

  

از مقامات بلند مرتبه و درجات عاليه در شأن نىب اكرم صلى اهللا عليه و آله و اهل بيت ايشان در روز قيامت؛ مقام 
  .سبحان است شفاعت آنان نزد خداوند
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شفاعت، بر پايه كرامت اهل بيت و تكرمي خداوند از آنان به خاطر حق ناشناخته و مقام حممود و اعطاى افتخار و 
شفاعت بر مبناى عفو و گذشت پروردگار است؛ زيرا حق خداوند جمازات و تنبيه بندگان . سرافرازى به آنان است

هاى اهل كرامت و  ت لطف و بزرگوارى درباره بندگان را به انسانكند و فرص خطاكار است؛ از حق خود چشم پوشى مى
  .فرمايد اميان و مكارم اخالقى، واگذار مى

شفاعت از عقائد حّقه و اعتقادات صحيح بدون شك و عيب است و به ادلّه قطعى اثبات شده است، خداوند متعال 
  .شود شرك، كه تنها در حماسبه اهلى به آن رسيدگى مىشفاعت را براى مهه گناهان كبريه و صغريه قرار داده است مگر 

______________________________  
  .400، حديث 228: ؛ األماىل، شيخ طوسى14، حديث 20، باب 21/ 8: حبار األنوار -)1(

؛ بصائر 33144، حديث 5، باب 34/ 27: ؛ وسائل الشيعة91، حديث 7، باب 140/ 23: حبار األنوار -)2(
؛ التفسري الكبري، فخر 953و  952، حديث 187/ 1: ؛ كنز العمال26/ 3: ؛ مسند امحد بن حنبل413: الّدرجات

  .173/ 8: رازى
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  صراط -13

  

شت برقرار شده است و مهگان از اّولني و آخرين، از روى آ ن صراط، يگانه راهى كه به شكل پل بر جهّنم و به سوى 
  .اعتقاد به آن حق و از ضروريات دين است. كنند عبور مى

  :حضرت فرمود. مفّضل بن عمر از امام صادق عليه السالم درباره صراط پرسيد

اما صراط در دنيا؛ امام . آن راهى به سوى معرفت خداوند است و آن دو صراط است؛ صراط دنيا و صراط آخرت
بشناسد و به هدايت او رهنمون شود بر پل صراط قيامت به آساىن بگذرد و  هر كه او را در دنيا. واجب االطاعة است

  »1« .هايش بر پل صراط آخرت بلغزد و در جهّنم سقوط كند هر كه او را در دنيا نشناسد، قدم
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   شت و جهّنم -14

  

شت و نعمت مهيشگى براى  هاى آن است و خوارى پيوسته و عذاب  ايت مقصود و پايان جاودانه براى مؤمنان، 
  .هاى سوزان جهّنم است كافران كه آتش و گداخته

شت خانه جاودانه و سالمت است؛ و مرگ و : بر اساس آيات و روايات و منابع قطعى، از اعتقادات ما اين است كه
و انتقام از در آن راه ندارد و جهّنم خانه خوارى ... پريى و مرض و آفت و نابودى و زمان و اندوه و نگراىن و نياز و 

و اهل كفر و شرك در آن پايدار هستند و گناهكاران از اهل توحيد از آن به رمحت پروردگار و . اهل كفر و عصيان است
  .شوند شفاعت اهل كرامت خارج مى

ا، شتيان و دوزخيان در آ شت و جهّنم و وضعّيت    شنيدن اوصاف جايگاه 

______________________________  
  .32: ؛ معاىن األخبار3، حديث 22، باب 66/ 8: األنوار حبار -)1(
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  .سازد اعتقاد انسان را به مبدأ و معاد و مراحل سفر به آخرت تقويت مى

م با سرگذشت ارواح در عامل آخرت را از مرحله مرگ تا جهنّ » منازل اآلخرة«مرحوم شيخ عباس قمى در كتاىب به نام 
  .حكايات و اشعار و احاديث معترب به طور شايسته تشريح منوده است

ها و  بنابراين هيچ كفر و فسادى در درون انسان باالتر از احساس خودبيىن و خود حمورى نيست و مهه كشمكش
يابد   و حّقاىن منىتا انسان وجود خود را در حق فاىن نسازد هرگز وجود ربّاىن. گريد ها از اين نقطه سرچشمه مى عصيانگرى

  .كند بيند و لقاى شريين حق را حس منى و رنگ و بوى يگانگى و صلح و صفا و آرامش را به خود منى

  .گردد كه به مقامات باال بينديشد پس انسان هنگامى شايسته لقاى دوست حقيقى مى

 رسد آدمى به جاىي كه به جز خدا نبيند
 

  بنگر كه تا چه حد است مكان آدمّيت
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  )سعدى شريازى(

  294: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

يِع » 5«! َو أَنـَْفَذ َأْمَركَ ! َو َأَشدَّ قـُوََّتكَ ! َو أَقْـَهَر ُسْلَطاَنكَ ! َما أَْعَظَم َشْأَنكَ ! ُسْبَحاَنكَ » 4«[  ُسْبَحاَنَك َقَضْيَت َعَلى مجَِ
ِبَك َو ُكلٌّ َذاِئُق اْلَمْوِت َو ُكلٌّ َصاِئٌر ِإلَْيَك فـََتَبارَْكَت َو تـََعاَلْيَت َال إَِلَه ِإالَّ أَْنَت َوْحَدَك َال  َمْن َوحََّدَك َو َمْن َكَفرَ : َخْلِقَك اْلَمْوتَ 

ْقُت ُرُسَلَك َو َقِبْلُت ِكَتاَبَك َو َكَفْرُت ِبُكلِّ َمْعُبوٍد َغْريَِك َو َبرِْئُت ِممَّ » 6«َشرِيَك َلَك    ] ْن َعَبَد ِسَواكَ آَمْنُت ِبَك َو َصدَّ

  .ات، و غالب و قاهر است پادشاهيت، و شديد است نريويت، و نافذ است فرمانت منزّه و پاكى، چه بزرگ است مرتبه

اى، چه آن كه تو را به وحدانيت مؤمن شده، يا آن كه  هايت ثابت و پابرجا كرده منزّه و پاكى، فرمان مرگ را بر مهه آفريده
  .گردند چشند، و به سويت باز مى مهگى طعم مرگ را مىبه حضرتت كافر گشته، 

شريكى، به تو اميان آوردم، و رسوالنت را تصديق كردم، و قرآنت را  مبارك و برترى، خداىي جز تو نيست، تنها و ىب
  .پذيرفتم، و به هر معبودى جز تو كافر شدم، و از هر كه غري تو را بپرستد، بيزارى جستم

   ختگىبرائت از معبودهاى سا

انباز گرفنت براى خداوند در الوهّيت، يا شريك گرفنت در ذات يا در بندگى و «: شرك در فرهنگ اسالم عبارت است از
  .اطاعت، يا در تدبري

  295: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ز طايفه ثنويّه كه قائل در جهان هنوز گروهى كه در هر عرصه چهار گونه شرك، براى خدا انبازى گرفته باشد يافت نشده ج
ها، كه اّوىل را يزدان و دّومى را اهرمين  ها و ديگرى نادان و منشأ بدى يكى دانا و مصدر نيكى: باشند به دو خدا مى

  .نامند مى

  .پرستان، ماه پرستان، خورشيد پرستان و غريه اما آنان كه در بندگى و تدبري خداى به انباز معتقدند فراوانند، مانند ستاره
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شرك از نظر اسالم كه دين توحيد و ضّد شرك است، حمكوم و منكر و گناه ناخبشودىن و ظلم بزرگ، و مشرك از نظر 
درباره انواع » توحيد در قرآن«اى از حبث مفّصلى كه در كتاب  در اينجا مناسب است خالصه »1« ».دين، پليد است

  :جلى و خفى روشن شودشرك آمده، آورده شود، تا حقيقت توحيد و شرك و فرق شرك 

   انواع شرك

هاى متعّددى وجود دارد،  در مقابل نور واحد، ظلمت. توحيد نور است و شرك ظلمت، و هر جا نور نبود ظلمت است
پس در مقابل توحيد، . آمده است) ظلمات(به مهني جهت در قرآن كرمي، نور به صورت مفرد و ظلمت به صورت مجع 

ا در معرفت توحيد ناب، مؤثّر استهاى متعّددى وجود دارد   شرك   .كه شناخت آ

   شرك در ذات) الف

  

شرك ذاتى در قبال توحيد ذاتى و به اين معناست كه كسى بپندارد در عامل هسىت دو واجب الوجود و غىن بالّذات وجود 
  وت اساسى بني دواين اعتقاد از نگرش دو قطىب به جهان و تقسيم آن به خري و شر بيگانه نيست، هر چند تفا. دارد

______________________________  
  .واژه شرك: معارف و معاريف -)1(
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  .مطلب مزبور حمفوظ است

   شرك در صفات ذاتى) ب

  

ا  داده شده، در بني مذاهب متعّدد كالمى، در صفات ذاتى واجب الوجود اختالف است؛ معتزله طبق نسبىت كه به آ
  .قائل به تعطيل و نفى صفات ذاتى است

  .دهند و اشاعره به زايد بودن صفات ذاتى بر ذات، اعتقاد دارند حمققان از امامّيه به عينّيت صفات ذاتى با ذات فتوا مى
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. شود منىاين گونه شرك، شرك خفى است و قهراً چنني اعتقادى از حلاظ فقهى موجب خروج از قلمرو اسالم و توحيد 
  .گرچه آثار كالمى آن حمفوظ است

   شرك در صفات فعلى) ج

  

ا اشاره مى ابتالى به شرك در صفات فعلى خداى سبحان بيشرت صورت مى   .شود گريد كه به برخى از آ

  .توحيد افعاىل به اين معنا كه هيچ خالق و مؤثّرى درعامل جز خداى سبحان نيست: شرك در خالقّيت - 1

بيشرتين مناظره فرهنگى انبيا عليهم السالم پس از حماوره در شرك عبادى، با كساىن بوده كه به شرك : بّيتشرك در ربو  - 2
  .سبب شرك عبادى مهان شرك ربوىب است: توان گفت بلكه مى. ربوىب مبتال بودند

ديد است و آنچه در زندگى فردى و اجتماعى منشأ اثر بيشرتى است، بيشرت در معرض آسيب و : علت آن است كه
به . توحيد ربوىب چون نقش فراگري و كارسازى در حيات انساىن دارد، بيشرت مورد تعّرض شيطان و اميال نفساىن بوده است

  .فراواىن پديد آمدند» ارباب«مهني جهت در بعد تكوين و تشريع 

  :شرك ربوىب به دو صورت تكويىن و تشريعى قابل تصّور است

  297: ، ص12 ج تفسري و شرح صحيفه سجاديه،

تدبري اجزاى آن به ارباب : گفتند مشركان قبول داشتند كه جهان را خدا آفريده است وىل مى: شرك ربوىب تكويىن -الف
  .كنند جداگانه واگذار شده و هر يك خبشى از جهان را اداره مى

ى است و شرك در آن : شرك ربوىب تشريعى -ب به معناى پذيرش قوانني و ربوبّيت تشريعى در حمدوده قانون امر و 
  .مقّررات غري اهلى در زندگى فردى يا اجتماعى است

  :شود هاى تارخيى آن اشاره مى به برخى از منونه
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: گفتند آنان هرگز منى. كردند فراعنه مصر ادعاى ربوبّيت تشريعى داشتند و مردم را به اطاعت از خود دعوت مى - 1
تأمني سعادت مشا منوط به اين است كه پريو : گفتند ان به دست ماست، بلكه مىآفرينش مردم و نزول باران و رويش گياه

  .افكار و آراى ما بوده به طورى كه ما قانون گذار باشيم و مشا مطيع امر و تابع رأى ما باشيد

َو َمآ َأْهِديُكْم   َجآَءنَا َقاَل ِفْرَعْوُن َمآ أُرِيُكْم ِإالَّ َمآ أََرى يَقْوِم َلُكُم اْلُمْلُك اْليَـْوَم ظِهرِيَن ِىف اْألَْرِض َفَمن يَنُصرُنَا ِمن بَْأِس اللَِّه ِإن
  »1« »ِإالَّ َسِبيَل الرََّشادِ 

امروز فرمانرواىي و حكومت براى مشاست كه در اين سرزمني پريوز هستيد، وىل اگر عذاب خدا به سوى ما ! اى قوم من
و به آن يقني دارم و آن انكار [بينم  مى]  صواب[من جز آنچه را : آيد، چه كسى ما را يارى خواهد داد؟ فرعون گفت

  .كنم كنم، و مشا را جز به راه راست هدايت منى به مشا ارائه منى]  موسى و كشنت او و تقويت حكومت من است

ر زندان به مهني جهت حضرت يوسف عليه السالم د. در جامعه مصر، اين ربوبّيت تشريعى، فراگري و پذيرفته شده بود
  :داد بندهاى خود چنني پند مى براى تبليغ توحيد به هم

______________________________  
  .29): 40(غافر  -)1(
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  »1« »يصِحىبَِ الّسْجِن َءأَْربَاٌب مُّتَـَفرّقُوَن َخيـٌْر أَِم اللَُّه اْلَو ِحُد اْلَقهَّارُ 

رت است يا خداى يگانه مقتدر؟! ناى دو يار زندا   آيا معبودان متعدد و متفرق 

  .افعل تعيني است؛ نه افعل تفضيل »2« در آيه، مانند بعضى موارد ديگر» خري«كلمه 

آنان دانشمندان و راهبان خود و حضرت مسيح عليه : فرمايد مسيحيان نيز دچار شرك در تشريع بودند؛ قرآن كرمي مى - 2
  :دانستند ود مىالسالم را رّب خ

ُبُدواْ ِإهلًا َو ِحًدا آلَّ ِإلَه ِإالَّ ُهَو ُسْبحَنُه َعمَّا اختََُّذواْ َأْحَباَرُهْم َوُرْهبنَـُهْم َأْربَابًا ّمن ُدوِن اللَِّه َواْلَمِسيَح اْبَن َمْرَميَ َوَمآ أُِمُرواْ ِإالَّ ِليَـعْ 
  »3« »ُيْشرُِكونَ 
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پسر مرمي را به جاى خدا به خداىي گرفتند؛ در حاىل كه مأمور نبودند مگر اينكه آنان دانشمندان و راهبانشان و مسيح 
  .دهند معبود يگانه را كه هيچ معبودى جز او نيست بپرستند؛ منزّه و پاك است از آنچه شريك او قرار مى

حكام خالف آنان را اينان هرگز علماى خود را پرستش نكردند، بلكه حالل و حراِم خودساخته و ا: در روايات آمده كه
ا درآمدند   .پذيرفتند و از اين راه حتت ربوبّيت آ

   شرك در عبادت) د

  

   هاى آمساىن، دعوت به ترين مسئوليت انبيا عليهم السالم و مهمرتين پيام كتاب بزرگ

______________________________  
  .39): 12(يوسف  -)1(

ها ويژه خداست، و درود  مهه ستايش: بگو» َءاِءلَُّه َخيْـٌر َأمَّا ُيْشرُِكونَ   ِعَباِدِه الَِّذيَن اْصَطَفى  َعَلىُقِل احلَْْمُد ِللَِّه َو َسلٌم « -)2(
رت است يا آنچه شريك او قرار مى. بر آن بندگانش كه آنان را برگزيده است   .59): 27(دهند؟؛ سوره منل  آيا خدا 

  .31): 9(توبه  -)3(

  299: ، ص12 اديه، جتفسري و شرح صحيفه سج

  .توحيد در عبادت يعىن رها شدن از پرستش غريخدا و تنها پذيرش بندگى او. توحيد، به ويژه توحيد در عبادت است

برخى به صورت آشكار . بسيارى از مردم مهراه با اعرتاف به توحيد خالقّيت، گرفتار انواع گوناگون شرك در عبادت هستند
  .كنند افتند و برخى با ريا در عبادت، غريخدا را منظور مى برخى در مقابل فراعنه به خاك مى پرستند و بت و جمّسمه را مى

ها را از روث شرك جلى و خفى پاك و از اسارت هواى  انبيا عليهم السالم وظيفه خود دانستند كه هم صفحه دل انسان
ا تطهري كنند تا بندگان خدا با عبادت او نفس رها سازند و هم صحنه جامعه بشرى را از لوث زنگارهاى پرستش غريخد

  .به كرامت و حرّيت واقعى خود، دست يابند

   شرك در عمل) ه
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توان شرِك عاَمل ناميد؛ زيرا صمدى و صنمى هر دو به  دانيم، شرك خفى را نيز مى پرستان مى اگر شرك جلى را خمصوص بت
به طورى كه . ّدد دارد، شرك نيز داراى دركات متعدد استمهان گونه كه توحيد درجات و مراتب متع. شوند آن مبتال مى

  :هاىي از شرك، در عقايد، اعمال و گفتارشان وجود دارد اند، كم و بيش رگه بيشرت كساىن كه اميان آورده

  »1« »َو َما يـُْؤِمُن َأْكثـَُرُهم ِباللَِّه ِإالَّ َو ُهم مُّْشرُِكونَ 

  .دهند شريك قرار مى] براى او[آنكه آورند مگر  و بيشرتشان به خدا اميان منى

  :كند تر اميان به خدا و پيامرب صلى اهللا عليه و آله دعوت مى شايد به مهني جهت قرآن، مؤمنان را به كسب مراتب عاىل

______________________________  
  .106): 12(يوسف  -)1(

  300: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

َواْلِكتِب الَِّذى أَنَزَل ِمن قـَْبُل َوَمن َيْكُفْر بِاللَِّه َوَمَآلِئَكِتِه َو   َرُسوِلهِ   َواْلِكتِب الَِّذى نـَزََّل َعَلى اَمُنواْ َءاِمُنواْ ِباللَِّه َوَرُسوِلهِ يَأيـَُّها الَِّذيَن ءَ 
  »1« »ُكتُِبِه َو ُرُسِلِه َو اْليَـْوِم اْألَِخِر فـََقْد َضلَّ َضلَال بَِعيًدا

از روى صدق و [به خدا و پيامربش و كتاىب كه بر پيامربش نازل كرده و به كتاىب كه پيش از اين فرستاده ! اناى اهل امي
هاى آمساىن و پيامربان او و روز قيامت كافر شود، يقيناً به   و هر كه به خدا و فرشتگان و كتاب. اميان بياوريد]  حقيقت

  .گمراهِى دور و درازى دچار شده است

  :فرمايد اسالم صلى اهللا عليه و آله مى رسول گرامى

ُهَو الرِّياُء، يـَُقوُل : ه و آلهانَّ اْخَوَف ما اخاُف َعَلْيُكْم الشِّْرُك اْألَْصَغِر، قاُلوا َو ما الشِّْرُك اْألَْصَغُر؟ قاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا علي
ماهلِِم اْذَهُبوا اَىل الَِّذيَن ُكْنُتْم ُتراُءوَن ِىف الدُّنْيا فَاْنُظُروا َهْل جتَُِدوَن ِعْنَدُهُم اجلَْزاَء َو اذا جاَزى الِعباَد ِباعْ : يـَْوَم اْلِقياَمةِ   اللَّهُ َتعاىل

: عليه و آلهَجَهنََّم اِعدَّ ِلْلُمرائَني َو قاَل صلى اهللا   واٍد ىف: قالَ ! َو ما ُهَو يا َرُسوُل اللَّهِ : اْسَتعيُذوا ِمْن ُجبِّ اخلِْْزِى، قيلَ : قالَ 
 .َضلَّ َعَمُلَك َو َبَطَل اْجُرَك، اْذَهْب َفُخْذ اْجَرَك ِممَّْن ُكْنَت تـَْعَمُل َلهُ   يـَْوَم اْلِقياَمِة يا فاِجُر يا غاِدُر يا ُمرائى  يُنادى  انَّ اْلُمرائى

»2«  
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باشد،  آن ريا مى: ؟ فرمودندشرك كوچك كدام است! يا رسول الّله: گفتند. ترسم شرك كوچك است آنچه بيشرت از مشا مى
ا كار مى: گويد دهد مى روز قيامت كه خداوند بندگان را پاداش مى كرديد پاداش خود را طلب   برويد از كساىن كه براى آ

ا مى   :بعد فرمود. توانند پاداش مشا را بدهند كنيد و ببينيد آيا آ

   چاه رسواىي كدام! يا رسول اهللا: گفتند. از چاه رسواىي به خداوند پناه بربيد

______________________________  
  .136): 4(نساء  -)1(

  .187/ 1: ؛ جمموعة ورّام108، حديث 11، باب 107/ 1: حبار األنوار -)2(

  301: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

روز قيامت به رياكار : فرمودند بعد. اى در جهّنم است كه رياكاران در آجنا خواهند بود نام يك درّه: است؟ حضرت فرمود
هر چه كار كردى از دست رفت و مزدت پاميال شد، اينك برويد و مزد خود ! اى فريبكار! اى مّكار! گويند اى بدكار مى

  .كرديد بگرييد را از مهان كسى كه براى او كار مى

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

  »1« .ِل َو قاَل ِمْنُه َحتْويُل اْخلامتَِ ِلَيْذُكَر اْحلاَجَة َو ِشْبُه هذاِمْن َدبيِب النَّمْ   انَّ الشِّْرَك اْخفى

تر از حركت مورچه است و از موارد شرك آن است كه انگشرتى خود را در انگشت بچرخاىن  شرك در اعمال انسان خمفى
  .تا حاجتت را فراموش نكىن و يا چيزى شبيه آن

باشد بايد بكوشد اميان خود را قوى كند و به هر اندازه كه اميان خالص شود شرك خواهد از شرك به دور  اگر انسان مى
  .شود وغري خداىي بودن هم، از آن دور مى

  :فرمايد امام على عليه السالم مى

  »2« .فـََرَض اللَُّه اْالْمياَن َتْطهرياً ِمَن الشِّْركِ 

  .خداوند اميان را جهت پاك شدن از شرك واجب منود
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  :ني فرمودبه خاطر مه

  »3« .َمِن اْرتاِب بِاْالمياِن اْشَركَ 

  .هر كه شك كند در اميان، كافر شود

______________________________  
  .1، حديث 379: ؛ معاىن األخبار36، حديث 63، باب 142/ 68: حبار األنوار -)1(

  .252حكمت : ج البالغه -)2(

  .1463، حديث 87: غرر احلكم -)3(

  302: ، ص12 صحيفه سجاديه، جتفسري و شرح 

در اميان يقني بايد و هر كه شك كند در آن يعىن احتمال خالف آن بدهد هر چند : مراد از اين حديث اين است كه
  .مانند كسى كه انكار كند. احتمال مرجوحى باشد كافر است

  :فرمايد و در جاى ديگر مى

  »1« .َيِدهِ   ِد اللَِّه اْوَثَق ِمْنُه ِمبا ىفيَ   الَيْصُدُق امياُن َعْبٍد َحىتَّ َتُكوَن ِمبا ىف

  .اميان عبد صادق نيست مگر اينكه اعتمادش به آنچه نزد خداست از آنچه در دست خود دارد بيشرت باشد

  :يابيم كه بنابراين با توّجه به آيات و روايات معصومني عليهم السالم در مى

گونه شايسته است نشناختند و به مهني دليل نامقّدس، او را تا آجنا   ريشه اصلى احنراف مشركان آن است كه خدا را آن«
  :ها قرار دادند تنّزل دادند كه هم رديف بت

  »2« »َوَما َقَدُرواْ اللََّه َحقَّ َقْدرِهِ 

  .آنان خدا را آن گونه كه سزاوار اوست نشناختند]  گرى پرداختند چون يهوديان بر ضّد پيامرب اسالم به سفسطه[
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پايان و ناحمدود  او وجودى است ىب: سرچشمه شرك عدم معرفت صحيح درباره خداوند است، كسى كه بداند اّوًال آرى، 
آفرينش مهه موجودات از ناحيه او است و حىت در بقاى خود هر حلظه به فيض وجود او نيازمندند، : از هر نظر، ثانياً 

  :ثالثاً 

ه ارزاق به دست با قدرت اوست، و حىت اگر شفاعىت هم اجنام گريد به تدبري عامل هسىت و گشودن گره متام مشكالت و مه
  .اذن و فرمان او خواهد بود، معىن ندارد رو به سوى ديگر آرد

______________________________  
  .310حكمت : ج البالغه -)1(

  .91): 6(انعام  -)2(

  303: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

با اين صفات دوگانگى براى او حمال است؛ زيرا دو وجود ناحمدود از مجيع جهات، عقًال غريممكن اصًال چنني وجودى 
  »1« ».است

   اثرات سوء شرك

هاى خداوند، اگر انسان دچار شرك شود بايد بداند كه شرك سه اثر بسيار بد در وجود او  با توّجه به اين مهه نشانه
  :خواهد گذاشت

  . و زبوىن و ذّلت است در حاىل كه توحيد عامل قيام و حركت و سرفرازى استشرك، مايه ضعف و ناتواىن - 1

شرك، مايه مذّمت و نكوهش است، چرا كه يك خط روشن احنراىف است در برابر منطق عقل و كفراىن است آشكار  - 2
  .در مقابل نعمت پروردگار، و آن كس كه تن به چنني احنراىف دهد در خور مذّمت است

اش واگذارد و دست از محايتش بردارد، و از آجنا   شود كه خداوند، مشرك را به معبودهاى ساختگى مى شرك، سبب - 3
ا خمذول يعىن  كه معبودهاى ساختگى نيز قادر بر محايت كسى نيستند و خدا هم محايتش را از چنني كساىن برداشته، آ

  .بدون يار و ياور خواهند شد

   مرز توحيد و شرك
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هاى غريواقعى از برخى مفاهيم در  و شرك از آن رو امهّيت زيادى دارد كه بعضى مهيشه به عّلت برداشت تعيني مرز توحيد
مت شرك به ديگر مسلمانان هستند اند كه به  مثًال در تعريف عبادت و تعيني مصاديق آن دچار احنراىف شده. صدد 

 -قرآن كرمي و سّنت اهل بيت عليهم السالم استبه علت دارا بودن فرهنگ شفاعت و توّسل كه برگرفته از  -اماميه
  .دهند نسبت شرك مى

______________________________  
  .سوره زمر 67، ذيل آيه 529/ 19: تفسري منونه -)1(

  304: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

هستند؛ از خوارج نقل شده كه افزون بر اين، برخى از ِفَرق اسالمى در تشخيص مصاديق شرك گرفتار افراط يا تفريط 
  .شود صرف ارتكاب گناه بزرگ موجب كفر مى

  .زند با داشنت عقيده صحيح توحيدى، هيچ عملى به اميان انسان لطمه منى: گويند در مقابل، مرجئه مى

فعل در توحيد افعاىل گفته شد كه سراسر جهاِن امكان، مظهر خداى سبحان است و اعتقاد به موجودات ممكن كه گاهى 
ها وجود ممكن و ربطى است و هيچ نوع استقالىل از  حق و فيض او هستند، موجب شرك خنواهند شد؛ وجود مهه پديده

  .خود ندارند

نيز گذشت كه ارتباط ممكنات با يكديگر، يا به حنو علت و معلوِل معهود است و يا به حنو رقيق شده آن يعىن تشّأن، و 
انكار آن نشانه توحيد است و نه قبول و اقرار به آن عالمت شرك؛ چون رابطه اين مطلب چيزى است كه نه نكول و 

  :عّلّيت به دو گونه قابل تصّور است

  .دهد و در اعطاى وجود مستقّل است علت امكاىن كه معلول خود وجود مى. 1

افعاىل منافات دارد و از مصاديق اين اعتقاد با توحيد . معتزله درباره ارتباط انسان و افعال او، به چنني استقالىل معتقدند
  .شرك است، گرچه شرك جلى نيست تا موجب خروج از اسالم شود

در . اى از فعل حق تعاىل است و از خود چيزى ندارد عدم استقالل عّلت امكاىن، كه عّلت مانند معلول خود جلوه. 2
  .اين صورت، شرك خفى هم نيست
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عامل نقش داشت، وىل در بقاى آن دخالت ندارد و تدبري جهان به خداى سبحان در حدوث : بله، اگر كسى بگويد
  .شرك جلى است -چنان كه برخى از مشركان معتقد بودند -دست ديگران است

معجزه و كرامت هم خارج از قلمرو توحيد نيست و اگر براى بعضى افراد يا اشيا اثرهاى غريعادى و اصطالحاً معجزه 
  ريعادى خارج ازثابت شود، اين تأثري و تأثّر غ

  305: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

پس اعتقاد به تأثريات شگفت برخى از موجودهاى امكاىن تا . نظام عّلت و معلول نيست و با توحيد افعاىل منافات ندارد
ا در مهه مراحل معتقد باشيم، هرگز آسيىب به اعتقاد توحيدى وارد منى   .كند زماىن كه به فقر ذاتى آ

   عبادت -الف

  

عبادت غري خدا از مصاديق روشن شرك عملى است، الزم است خنست مفهوم عبادت و سپس برخى از مصاديق آن ذكر 
  .شود

ايت  عبودّيت به معناى اظهار فروتىن و تذّلل است و عبادت در اين معنا رساتر از عبودّيت است؛ زيرا عبادت يعىن 
اند وىل اين مفهوم، معناى مطابقى آن نيست،  به معناى خضوع و فروتىن دانسته برخى از لغويان عبادت را »1« .فروتىن

مرتادف با فروتىن  -كه به فارسى به معناى پرستش است  -عرف هرگز عبادت را. بلكه الزم معناى اصطالحى است
  .داند منى

يست آن است كه خضوع الزم عّلت اين كه خضوع معناى مطابقى عبادت ن: گويد استاد عالمه طباطباىي رمحه اهللا مى
  :شود، مانند است و با الم متعّدى مى

  »2« »ِإن نََّشْأ نـُنَـّزْل َعَلْيِهم ّمَن السََّمآِء َءايًَة َفَظلَّْت َأْعنُقُهْم َهلَا خِضِعنيَ 

ند كنيم كه فروتنانه و ىب اى بزرگ از آمسان بر آنان نازل مى اگر خبواهيم، معجزه   .اختيار در برابرش گردن 

جز : گويند دانند و مى فرقه وهابيون، مفهوم اله و معبود را يكى مى »3« .وىل كلمه عبادت بدون حرف جر متعّدى است
   خدا را نبايد خواند و جز به او نبايد اميدوار بود و جز از او نبايد طلب يارى كرد، و در تعريف
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______________________________  
  .ماده عبد: راغب اصفهاىنمفردات ألفاظ القرآن،  -)1(

  .4): 26(شعراء  -)2(

  .سوره محد 5، ذيل آيه 24/ 1: تفسري امليزان -)3(

  306: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

توحيد احنصار عبادت در خداى سبحان است و دين انبيا مهني است، خالصه آنچه از كلمات اين گروه : گويند توحيد مى
مطلق خضوع و تذّلل عبادت است و توّسل به غري خدا و اميد شفاعت از غري او شرك : كه  شود اين است استفاده مى

  .است

حق آن است كه عبادت، مطلق خضوع نيست، بلكه خضوع خاص، مهراه با اعتقاد به الوهّيت و استقالل است و اگر 
  .قيد الوهّيت و استقالل معبود نباشد، صرف خضوع شرك نيست

ماميه كه در باالترين درجه توحيد نظرى و عملى قرار دارد، به اختصار به موضوع توّسل و شفاعت براى دفاع از فرهنگ ا
  .پردازمي، تا معلوم شود كه هيچ يك از اين دو عمل مشروع، مناىف با توحيد عبادى نيست مى

   توّسل -ب

  

و  »1« شود ه غري نزديك مىچيزى است كه شخص با آن ب» وسيله«. به معناى تقّرب و نزديكى است» وسل«از ريشه 
  .در اصطالح، وسيله قرار دادن ذات و مقام اولياى اهلى براى تقّرب به خدا و رسيدن به حاجت است

  :توّسل به علل غريطبيعى دو گونه است

ا به عنوان علل مستقّل در تأثري و تأثر. 1   .توّسل به آ

ا به عنوان واسطه در رساندن متوّسالن به. 2 خداى سبحان، با اعتقاد به اينكه خود آنان مظهر و آيت حق  توّسل به آ
  .اند؛ نه بيش از آن
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دهد موّحد به نوع خنست از توّسل تفّوه كند و از خوِد وسايط حاجت بطلبد، چون چنني  بينش توحيدى هرگز اجازه منى
ب جسنت به خداست، سازگار اعتقادى هم شرك است و با توحيد منافات دارد و هم با معناى اصطالحى توّسل كه تقرّ 

  .نيست

   از غري خدا حاجت: گويند بنابراين، معتقدان به توّسل نيز با صراحت مى

______________________________  
  .ماده وسل: الصحاح -)1(

  307: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

وىل اگر طلب حاجت فقط . از توحيد است خواسنت و غري او را در برآوردن نياز، مستقّل پنداشنت شرك و موجب خروج
اند از اين رو  از خدا باشد ليكن از راه وسايط مقدسى كه در اثر عبادت خدا، مراتب معنوى واالىي را كسب كرده

توانندبه اذن خدا ما را به رمحت و مغفرت و توّجه اهلى نزديك و مشمول عنايات خاصه آن حضرت كنند، اين مطلب  مى
  .كنند توحيد ندارد و عقل و نقل به جواز آن حكم مى هيچ منافاتى با

توّسل در فرهنگ اماميه از نوع توّسل به وسايل عادى است؛ مثًال براى كسب نور و گرما به آفتاب و براى رفع تشنگى به 
خاندان به طور مسّلم . كنيم كه توّسل به جمارى فيض اهلى است آب و براى برطرف شدن گرسنگى به غذا توّسل پيدا مى

  .عصمت و طهارت به مراتب از اين جمارى فيض مادى، برتر و باالترند

نوشد، مهچون حضرت  خورد يا آب مى موّحد وقىت غذا مى. توّسل به انبيا و اوليا عليهم السالم نيز از اين قبيل است
  :گويد ابراهيم عليه السالم مى

  »1« »َو الَِّذى ُهَو ُيْطِعُمِىن َوَيْسِقنيِ 

  .كند دهد و سريامب مى او طعامم مىو آنكه 

  :فرمود و امام سّجاد عليه السالم نيز پس از صرف غذا مى

َنا و أَْفَضَل احلَْْمدُ    »2« . لِّلِه اّلذى يُْطِعُم، َو اليُطَعمُ احلَْْمُدِلّلِه الَِّذى َأْطَعَمَنا َو َسَقانَا، َو َكَفانَا َو أَيََّدنَا و آوانَا َو أَنـَْعَم َعَليـْ
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سپاس خمصوص خداىي است كه ما را طعام خبشيد و سرياب كرد و كفايت منود و تأييد فرمود و پناه داد و بر ما نعمت 
  .دهد دهد و كسى به او طعام منى خبشيد و برترين محد بر خداىي كه طعام مى

______________________________  
  .79): 26(شعراء  -)1(

  .30776، حديث 59، باب 360/ 24: ؛ وسائل الشيعة30، حديث 11 ، باب376/ 63: حبار األنوار -)2(

  308: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

كند، به وسايط عادى هم ديد استقالىل دارد و موّحد  آب و نان او را سرياب و سري مى: وىل تصّور ملحد آن است كه
بيند؛ از اين رو پس از اقرار به بنده خاص اهلى بودن  منى ...براى هيچ يك از ذوات مقّدسه استقالل در تأثري، شفاعت و 

ا توّسل پيدا مى   .كند آنان، به آ

ادله نقلى نيز داللت بر وقوع اين گونه توّسالت در عصر معصومان عليهم السالم . با اين بيان، توّسل عقًال ممكن است
  .دارد

   توّسل در قرآن و روايات

ل داللت دارد، بلكه مهگان را به رفنت به حضور پيامرب و طلب عفو از خدا و مشمول قرآن كرمي نه تنها بر جواز توسّ 
  :كند استغفار پيامرب قرار گرفنت ترغيب مى

َه َواْستَـْغَفَر َهلُُم الرَُّسوُل َلَوَجُدواْ اللََّه ْغَفُرواْ اللَّ َوَمآ َأْرَسْلَنا ِمن رَُّسوٍل ِإالَّ لُِيطَاَع بِِإْذِن اللَِّه َوَلْو أَنـَُّهْم ِإذ ظََّلُمواْ أَنُفَسُهْم َجآُءوَك َفاْستَـ 
  »1« »تـَوَّابًا رَِّحًيما

به خود ]  با ارتكاب گناه[و اگر آنان هنگامى كه . و هيچ پيامربى را نفرستادمي مگر آنكه به توفيق خدا از او اطاعت شود
كرد، يقيناً خدا را  م براى آنان طلب آمرزش مىخواستند، و پيامرب ه آمدند و از خدا آمرزش مى ستم كردند، نزد تو مى

  .يافتند پذير و مهربان مى بسيار توبه
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توّسل به شخص پيامرب صلى اهللا عليه و : كند وىل با قيود خاصى، اّول اين آيه توّسل را جتويز مى: گويند منكران توّسل مى
توّسل در حضور آن : سّوم. ز رحلت وى رافقط توّسل در زمان حيات آن حضرت را، نه پس ا: آله نه ديگران، دّوم

  .فقط توّسل در طلب استغفار؛ نه امور ديگر را: چهارم. حضرت و از نزديك را، نه از راه دور

  وىل هيچ يك از اين استثناها صحيح نيست؛ زيرا، با پذيرفنت جواز اصل توّسل،

______________________________  
  .64): 4(نساء  -)1(

  309: ، ص12 صحيفه سجاديه، جتفسري و شرح 

ريزد؛ چون اگر توّسل از جهت عقلى شرك باشد،  دانند، فرو مى بنيان اّدعاى آنان كه توّسل را ذاتاً شرك و مناىف توحيد مى
توحيد و شرك از . توان گفت توّسل حقيقًة شرك است وىل در مواردى جايز است بردار نيست، منى امر عقلى، ختصيص

ا را ختصيص يا تقييد زد، بلكه از مسائل عقلى است و اصلى مسائل نقلى و فر  عى نيست تا بتوان عموم يا اطالق آ
غريقابل ختصيص است، و اگر توّسل، به معناى درخواست دعا و طلب استغفار جايز باشد، ساير مصاديق آن نيز كه در 

  .آن اصل جامع را روا و برخى را ناروا دانست توان برخى از مصاديق اصل جامع توّسل مشرتك است بايد جايز باشد و منى

افزون بر اين، اگر توّسل به شخص پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله جايز است، چرا توّسل به ديگر اولياى اهلى جايز 
ايز نباشد؟ در حاىل كه ادلّه نقلى ديگر، مؤيّد عمومّيت جواز توّسل است و اگر در زمان حيات رسول خدا توّسل به او ج
باشد پس از رحلت وى نيز جايز است؛ زيرا انبيا و اوليا، و در رأس آنان رسول خدا صلى اهللا عليه و آله براى مهيشه 

  .اند زنده

 حضرت ختمى مرتبت صلى اهللا عليه و آله كه شهيد شهداست، »1« وقىت بر اساس نص قرآن كرمي شهدا زنده باشند،
افزون بر عرضه مستمّر اعمال بر آن حضرت در . ليل ناظر اعمال مردم استبه طور مسلم زنده است و به مهني د »2«

دنيا، در آخرت نيز شاهد حمكمه اعمال مهگان خواهد بود، پس وى مهواره زنده است و از اعمال مهه آگاه و آمدن 
   حضور آن حضرت معناى خاص خود را دارد و حضور فيزيكى او الزم

______________________________  
َتْشُعُرونَ « -)1( شوند  و به آنان كه در راه خدا كشته مى» َوَال تـَُقوُلواْ ِلَمن يـُْقَتُل ِىف َسِبيِل اللَِّه أَْمَو ُت َبْل َأْحَيآءٌ َو لِكن الَّ

  .154): 2(؛ بقره .كنيد درك منى] كيفيت آن حيات را[اند، وىل مشا  داراى حيات]  در عامل برزخ[مرده نگوييد، بلكه 
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َنا ِبَك َعَلى« -)2( َنا ِمن ُكّل أُمَِّة ِبَشِهيٍد َوِجئـْ هنگامى كه از ]  حال مردم[پس چگونه است » هُؤَآلِء َشِهيًدا  َفَكْيَف ِإَذا ِجئـْ
  .41): 4(؛ نساء !بياورمي، و تو را بر آنان گواه آورمي؟]  كه پيامرب آنان است بر اعمالشان[هر امىت گواهى 

  310: ، ص12 ، جتفسري و شرح صحيفه سجاديه

نيست، اظهار پشيماىن از راه دور و درخواست طلب مغفرت از او نيز به معناى ادراك حضور اوست؛ مهم آن است كه 
  .رسول خدا صلى اهللا عليه و آله از صدق استغاثه نادم با خرب شود

سه روز : ليه السالم نقل كرده كهاهل سّنت و از مجله قرطىب كه از متعّصبان ايشان است، در تفسري خود از امريمؤمنان ع
نشني آمد و خود را روى قرب آن حضرت افكند و از خاك آن بر  پس از دفن رسول خدا صلى اهللا عليه و آله عرىب بيابان

مشا فرموديد و ما شنيدمي و مشا از خدا دريافت كرديد، ما هم از مشا ! اى رسول خدا: كرد سر خود رخيت و عرض مى
  :مجله آياتى كه بر تو نازل شد اين آيه بود كه دريافت كردمي، از

ْغَفُرواْ اللََّه َواْستَـْغَفَر َهلُُم الرَُّسوُل َلَوَجُدواْ اللََّه َوَمآ َأْرَسْلَنا ِمن رَُّسوٍل ِإالَّ لُِيطَاَع بِِإْذِن اللَِّه َوَلْو أَنـَُّهْم ِإذ ظََّلُمواْ أَنُفَسُهْم َجآُءوَك َفاْستَـ 
  »1« »ماتـَوَّابًا رَِّحيً 

به خود ]  با ارتكاب گناه[و اگر آنان هنگامى كه . و هيچ پيامربى را نفرستادمي مگر آنكه به توفيق خدا از او اطاعت شود
كرد، يقيناً خدا را  خواستند، و پيامرب هم براى آنان طلب آمرزش مى آمدند و از خدا آمرزش مى ستم كردند، نزد تو مى

  .يافتند پذير و مهربان مى بسيار توبه

 »2« .پس از قرب صداىي برخاست كه تو خبشيده شدى. ام تا تو برامي طلب آمرزش كىن ام و آمده و من بر خود ستم كرده
نظري توّسل به پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله درباره اثر پرياهن حضرت يوسف عليه السالم نيز آمده كه امكان و اثر توّسل 

  :كند، حضرت يوسف عليه السالم گفت را بيان مى به ذوات و آثار ذوات مقّدس

   َوْجِه َأِىب يَْأِت َبِصريًا َو ْأتُوِىن ِبَأْهِلُكمْ   اْذَهُبواْ ِبَقِميِصى هَذا َفأَْلُقوُه َعَلى

______________________________  
  .64): 4(نساء  -)1(

  .سوره نساء 64، ذيل تفسري آيه 172/ 5: تفسري القرطىب -)2(
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  311: ، ص12 و شرح صحيفه سجاديه، ج تفسري

  »1« »َأْمجَِعنيَ 

  .شود و مهه خاندانتان را نزد من آوريد اين پرياهنم را بربيد، و روى صورت پدرم بيندازيد، او بينا مى

  »2« »َأْعَلُم ِمَن اللَِّه َما َالتـَْعَلُمونَ َفاْرَتدَّ َبِصريًا َقاَل َأَملْ أَُقل لَُّكْم ِإّىن  َوْجِههِ   فـََلمَّآ َأن َجآَء اْلَبِشُري أَْلَقاُه َعَلى

آيا به مشا نگفتم كه من از : پس هنگامى كه مژده رسان آمد، پرياهن را بر صورت او افكند و او دوباره بينا شد، گفت
  دانيد؟ دامن كه مشا منى خدا حقايقى مى

   شفاعت) ج

  

  :در تفسري املنار، ذيل آيه

  »3« »َعَلى اللَِّه َكِذبًا َأْو َكذََّب بَايِتِه ِإنَُّه َاليـُْفِلُح الظِلُمونَ   افْـتَـَرىَوَمْن َأْظَلُم ِممَِّن 

  .ستمكارتر از كسى كه بر خدا دروغ بسته، يا آيات او را تكذيب كرده، كيست؟ يقيناً ستمكاران، رستگار خنواهند بود

  :گويد مى

كنند، در صورتى كه آيه دو گروه ديگر را  آن بر غري كافر غفلت مىآيه درباره كافران نازل شده، از اين رو مردم در مشول 
   مشرند وىل بر خدا دروغ نامد يا ديگران او را مؤمن و مسلمان مى شود، يكى كسى كه خود را مسلمان مى شامل مى
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خواند تا نزد خدا شفاعتش   گريد و او را مى گفته او سخن مشركان است، يعىن غريخدا را وّىل مى: بندد، مانند اينكه مى
اين سخن كه توّسل به بزرگان دين و  »1« .افزايد كند، و ديگرى كسى است كه با نظر خود چيزى را به دين خدا مى

وّهابيان . اعت از آنان موجب كفر و شرك است، ناشى از عدم بررسى معناى دقيق شفاعت نزد امامّيه استطلب شف
افراطگرى خاصى دارند كه مرهون نگرش ساده آنان به معاىن دقيق توّسل و شفاعت است كه شفاعت را خواندن غري خدا 

  :دانند و بر اساس آيه شريفه مى

  »2« »َال َتْدُعواْ َمَع اللَِّه َأَحًداَو َأنَّ اْلَمسِجَد لِلَِّه فَ 

  .و مساجد ويژه خداست، پس هيچ كس را با خدا مپرستيد

  :و آيه

ِىف السَّمَو ِت َوَال  تـَُنُبوَن اللََّه ِمبَا َاليـَْعَلمُ َو يـَْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اللَِّه َما َالَيُضرُُّهْم َو َاليَنَفُعُهْم َو يـَُقولُوَن هُؤَآلِء ُشَفعُؤنَا ِعنَد اللَِّه ُقْل أَ 
  »3« »َعمَّا ُيْشرُِكونَ   ِىف اْألَْرِض ُسْبَحانَُه َو َتعاَىل 

اينان : گويند دهند؛ و مى رسانند و نه سودى به آنان مى پرستند كه نه زياىن به آنان مى و آنان به جاى خدا چيزهاىي را مى
  :بگو. شفيعان ما نزد خدايند

ا را در آمساند آيا خدا را به شفيعاىن خرب مى شناسد؟ او از آنچه كه شريك او  منى]  به عنوان شفيع[ها و زمني  هيد كه آ
  .دهند، منزّه و برتر است قرار مى

ى مى   .كنند از آن 

   ترين اشكال، مغالطه حمتواىي وىل اين سخنان از جهاتى خمدوش است و مهم

______________________________  
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  313: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

به مهني جهت بزرگان و علماى اماميه، به ويژه متأّخران، اين قبيل موضوعات را به دّقت مورد حتليل قرار داده و . آن است
  .اند اشكاالت و شبهات منتقدان به خوىب پاسخ دادهبا داليل متقْن شفاعت را اثبات كرده و از 

درخواست شفاعت از اولياى اهلى عبادت غري : مهان گونه كه اشاره شد، يكى از اشكاالت بر شفاعت اين است كه
  :خداست و نظرى است كه مشركان نسبت به معبودهاى خود داشتند

 َاليَنَفُعُهْم َو يـَُقولُوَن هُؤَآلِء ُشَفعُؤنَا ِعنَد اللَِّه ُقْل أَتـَُنُبوَن اللََّه ِمبَا َاليـَْعَلُم ِىف السَّمَو ِت َوَال َو يـَْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اللَِّه َما َالَيُضرُُّهْم َو 
  »1« »َعمَّا ُيْشرُِكونَ   ِىف اْألَْرِض ُسْبَحانَُه َو َتعاَىل 

اينان : گويند دهند؛ و مى ند و نه سودى به آنان مىرسان پرستند كه نه زياىن به آنان مى و آنان به جاى خدا چيزهاىي را مى
  :بگو. شفيعان ما نزد خدايند

ا را در آمسان آيا خدا را به شفيعاىن خرب مى شناسد؟ او از آنچه كه شريك او  منى]  به عنوان شفيع[ها و زمني  دهيد كه آ
  .دهند، منزّه و برتر است قرار مى

ها از جانب  اولياى اهلى از جانب مؤمنان، و درخواست شفاعت از بت بني تقاضاى شفاعت از: پاسخ آن است كه
  .مشركان، تفاوت جوهرى است

تواند او را بشناسد و  مشركان معتقد بودند اوًال، خدا موجود مقدس و واال و برتر از عبادت بندگان است و بشر منى
هاى مقّرب واگذار كرده است، و  شتگان و اخرتان و انسانثانياً، خدا تدبري امور عامل، از مجله زندگى بشر را به فر . بپرستد

ا را عبادت كند   :انسان براى تقّرب به خدا بايد آ

نَـُهْم ِىف َما ُهْم ِفيِه  ِإنَّ اللَّهَ    اللَِّه زُْلَفىَأَال لِلَِّه الّديُن اْخلَاِلُص َو الَِّذيَن اختََُّذواْ ِمن ُدوِنِه أَْوِلَيآَء َما نـَْعُبُدُهْم ِإالَّ ِليـَُقرّبُونَآ ِإَىل  َحيُْكُم بـَيـْ
   َخيَْتِلُفوَن ِإنَّ اللَّهَ 

______________________________  
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  »1« »َال يـَْهِدى َمْن ُهَو كِذٌب َكفَّارٌ 

ما :] گويند و مى[اند  كه دين خالص ويژه خداست، و آنان كه به جاى خدا سرپرستان و معبوداىن برگزيده! آگاه باشيد
درباره آنچه  ]  و مؤمنان[ترديد خدا ميان آنان  ىب. پرستيم آنان را جز براى اينكه ما را هر چه بيشرت به خدا نزديك كنند، منى

داورى خواهد كرد؛ قطعاً خدا آن كس را كه دروغگو و بسيار ]  يد و شرك استو آن آيني توح[كنند  كه اختالف مى
  .كند ناسپاس است، هدايت منى

از اين . و چون اداره جهان و سرنوشت ما به آنان سپرده شده، براى رفع نياز و دفع ضرر بايد به پيشگاه آنان تضرّع كرد
ها  پرداختند، كه باعث شد به مرور زمان مهني بت ن مدبّران مىها به عبادت و خضوع آ رو در برابر متثال و جمّسمه بت

  :معبود جاهالن و عوام مشركان قرار گريد

  »2« »َقاَل أَتـَْعُبُدوَن َما تـَْنِحُتونَ 

  !پرستيد؟ تراشيد، مى مى] با دست خود[آيا آنچه را : گفت]  به آنان[

قرآن نيز اين كار را نكوهش . كردند ر درخواست شفاعت مىها، يا از فرشتگان و بزرگان بش مشركان بر اين اساس، از بت
اينها : گويند كنند كه هيچ ضرر و نفعى براى آنان ندارد، و مى كند كه چرا مشركان غري از خدا چيزى را عبادت مى مى

  .شفيعان ما پيش خدا هستند

ستند؛ زيرا بر اين باورند كه غري از خدا، هيچ  پر  اما مؤمنان چنني اعتقادى نسبت به اولياى اهلى ندارند و هرگز آنان را منى
  :كس صالحّيت عبادت را ندارد

  َو َمآ أُِمُرواْ ِإالَّ ِليَـْعُبُدواْ اللََّه ُخمِْلِصَني َلُه الّديَن ُحنَـَفآَء َو يُِقيُمواْ الصََّلوةَ 
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در حاىل كه فرمان نيافته بودند جز آنكه خدا را بپرستند، و اميان و عبادت را براى او از هرگونه شركى خالص كنند، و 
  .است آيني استوار و ثابت گرا باشند، و مناز را برپا دارند، و زكات بپردازند؛ و اين حق

  »2« »ُهَو احلَْىُّ َآلِإلَه ِإالَّ ُهَو َفاْدُعوُه ُخمِْلِصَني َلُه الّديَن احلَْْمُد لِلَِّه َرّب اْلعاَلِمنيَ 

]  از هر گونه شركى[، هيچ معبودى جز او نيست، پس او را در حاىل كه اميان و عبادت را براى او ] زوال ىب[اوست زنده 
  .يد، بپرستيدكن خالص مى

  .ها ويژه خدا پروردگار جهانيان است مهه ستايش

   دانند و معتقدند خدا، هم مؤمنان، تنها خدا را رّب و مدبّر عامل مى

  »رّب العاملني«

  .هاست و مدبّر مهه جهان هسىت و هم رّب يكايك موجودات و انسان

َرّبُكم مَّْرِجُعُكْم   ُمثَّ ِإَىل   ٍء َوَال َتْكِسُب ُكلُّ نـَْفٍس ِإالَّ َعَليـَْها َوَال َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى ُقْل َأَغيـَْر اللَِّه أَْبِغى َربا َوُهَو َربُّ ُكّل َشىْ 
  »3« »فـَيـَُنّبُئُكم ِمبَا ُكنُتْم ِفيِه َختَْتِلُفونَ 

]  عمل زشىت[به زيان خود و هيچ كس جز ! آيا جز خدا پروردگارى جبومي در حاىل كه او پروردگار هر چيزى است؟: بگو
دارد؛ سپس بازگشت مهه مشا به سوى پروردگارتان خواهد  شود، و هيچ سنگني بارى بار گناه ديگرى را بر منى مرتكب منى

  .كند كرديد، آگاه مى اختالف مى]  با مردم مؤمن[آنچه درباره آن ]  حّقانّيت[بود، پس مشا را به 
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  :دانند تر مى و او را از مهه به خود نزديك
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تـُْبِصُرونَ    »1« »َو َحنُْن أَقْـَرُب ِإلَْيِه ِمنُكْم َو لِكن الَّ

  .بينيد ترمي، وىل منى و ما به او از مشا نزديك

ا را از خود برطرف مى و بر اين   :سازد اعتقادند كه خدا به بندگانش نزديك است و حوايج آ

  »2« » ِىب َلَعلَُّهْم يـَْرُشُدونَ َوِإَذا َسَأَلَك ِعَباِدى َعّىن َفِإّىن َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّاِع ِإَذا َدَعاِن فـَْلَيْسَتِجيُبواْ ِىل َوْليـُْؤِمُنواْ 

يقيناً من نزديكم، دعاى دعا كننده را زماىن كه مرا خبواند اجابت :] بگو[تو درباره من بپرسند،  هنگامى كه بندگامن از
  ].و به مقصد اعلى برسند[راه يابند ]  به حّق و حقيقت[كنم؛ پس بايد دعومت را بپذيرند و به من اميان آورند، تا  مى

  :شود بش حايل مىتر است تا جاىي كه بني او و قل و از خود انسان به وى نزديك

  »3« »َوأَنَّهُ ِإلَْيِه ُحتَْشُرونَ  َه َحيُوُل بـَْنيَ اْلَمْرِء َوقـَْلِبهِ يَأيـَُّها الَِّذيَن َءاَمُنواْ اْسَتِجيُبواْ لِلَِّه َوِللرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ُحيِْييُكْم َواْعَلُمواْ َأنَّ اللَّ 

خبشد، دعوت  مى]  واقعى[زندگى ] حيات معنوى و[ا را به حقايقى كه به مشا هنگامى كه خدا و پيامربش مش! اى اهل اميان
] تا حق را باطل و باطل را حق مپندارد[شود  كنند اجابت كنيد، و بدانيد كه خدا ميان آدمى و دلش حايل و مانع مى مى

  .و مسلماً مهه مشا به سوى او گردآورى خواهيد شد

  :و از وساوس دروىن او نيز آگاه است
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  »1« »َو َلَقْد َخَلْقَنا اْإلِنسَن َو نـَْعَلُم َما تـَُوْسِوُس ِبِه نـَْفُسُه َو َحنُْن أَقْـَرُب ِإلَْيِه ِمْن َحْبِل اْلَورِيدِ 
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دانيم، و ما  كند، مى به او وسوسه مى]  نسبت به معاد و ديگر حقايق[مهانا انسان را آفريدمي و مهواره آنچه را كه باطنش 
  .ترمي به او از رگ گردن نزديك

 افزون بر اين، مؤمنان، براى هيچ كس در عامل، جز خدا استقالىل در كار معتقد نيستند، حىت درباره پيامرب اكرم صلى اهللا
 -عليه و آله كه از هر وّىل و ملِك مقّرىب برتر است، معتقدند كه بدون مشّيت خدا، مالك هيچ نفع و ضررى براى خود

  :نيست -چه رسد به ديگران

أَْمِلُك لِنَـْفِسى َضرا َو َالنـَْفًعا ِإالَّ َما َشآَء اللَُّه ِلُكّل أُمٍَّة َأَجٌل ِإَذا َجآَء َأَجُلُهْم َفَال يَ    »2« »ْسْتِخُروَن َساَعًة َو َالَيْستَـْقِدُمونَ ُقل آلَّ

وظيفه من فقط ابالغ پيام [من براى خود قدرت دفع زيان و جلب سود ندارم، مگر آنچه را كه خدا خبواهد؛ : بگو
مانند و نه  اى پس مى براى هر امىت سرآمدى معني و اجلى حمدود است، هنگامى كه اجلشان سرآيد، نه حلظه]  خداست

  .افتند ىپيش م

  :دانند كه بدون اذن و امر او گفتار و كردارى از خود ندارند و فرشتگان مقّرب اهلى را مطيع حمض او مى

  »3« »ِباْلَقْوِل َو ُهم ِبَأْمرِِه يـَْعَمُلونَ  َال َيْسِبُقونَهُ 

  .كنند گريند، و آنان فقط به فرمان او عمل مى در گفتار بر او پيشى منى

  :كه مهه آفرينش هسىت و تدبري عامل به دست خداست  مؤمنان معتقدند چنان
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خمصوص اوست؛ مهيشه سودمند و با بركت است، ]  نافذ نسبت به مهه موجودات[باشيد كه آفريدن و فرمان آگاه 
  .پروردگار عامليان

  :مهه شفاعت هم از آِن اوست

يًعا   »2« »ُقْل لّلَِّه الشَّفَعُة مجَِ

  .شفاعت، يكسره ويژه خداست: بگو

  .شفاعت باشدو هر شفيعى بايد از جانب آن مدبّر عامل، مأذون در 

  »3« »يَُدبـُّر اْألَْمَر َما ِمن َشِفيٍع ِإالَّ ِمن بـَْعِد ِإْذنِِه َذ ِلُكُم اللَُّه َربُُّكْم َفاْعُبُدوُه أََفَال َتَذكَُّرونَ 

در مهه جهان هسىت براى جاجباىي [اى  هيچ واسطه] كار. [كند تدبري مى]  با قوانيىن استوار و منظم[مهواره كار جهان را 
اين است خدا، پروردگار مشا، پس او را بپرستيد؛ . جز پس از اذن او نيست] ر وتركيب اجزا وبه جريان انداخنت امورعناص

  شويد؟ منى]  حقايق[آيا متذّكر 

  :بايد از ناحيه خداوند تعيني گردند) شفاعت شونده(چنان كه مشفوٌع له 

  »4« »َو ُهم ّمْن َخْشَيِتِه ُمْشِفُقونَ   َيْشَفُعوَن ِإالَّ ِلَمِن اْرَتَضىيـَْعَلُم َما بـَْنيَ أَْيِديِهْم َو َما َخْلَفُهْم َو َال 

كنند، و آنان از ترس  داند، و جز براى كسى كه خدا بپسندد شفاعت منى شان را مى خدا مهه گذشته آنان و آينده
  .او هراسان و بيمناكند]  عظمت و جالل[

______________________________  
  .54): 7( اعراف -)1(

  .44): 39(زمر  -)2(

  .3): 10(يونس  -)3(

  .28): 21(انبياء  -)4(
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  :شعور كه مالك هيچ چيز نيستند صالحّيت شفاعت كردن را ندارند هاى ىب و بدون ترديد بت

  »1« »اْ َالَميِْلُكوَن َشًيا َو َاليـَْعِقُلونَ َأِم اختََُّذواْ ِمن ُدوِن اللَِّه ُشَفَعآَء ُقْل َأَو َلْو َكانُو 

از [آيا : بگو. اند شفيعاىن براى خود گرفته]  از بتان[بلكه به جاى خدا ] انديشند خربان، درباره قدرت خدا منى نه اينكه ىب[
ا شفاعت مى و پرستندگان [د نباشند و علم و عقلى نداشته باشن]  و اختياردار شفاعىت[هر چند مالك چيزى ] خواهيد آ

  ]خود را نشناسند؟

  .اما فرشتگان، پيامربان و حىت مؤمنان از شفاعت به معناى دعا و طلب مغفرت، برخوردارند

  :فرمايد قرآن درباره فرشتگان مى

ِّْم َو   »َيْستَـْغِفُروَن ِلَمن ِىف اْألَْرِض َأَآل ِإنَّ اللََّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ َتَكاُد السَّمَو ُت يـَتَـَفطَّْرَن ِمن فـَْوِقِهنَّ َواْلَملِئَكة ُيَسّبُحوَن ِحبَْمِد َر
»2«  

بشكافند و فرشتگان، پروردگارشان را مهواره مهراه با سپاس و ]  به سبب عظمت وحى[ها از فرازشان  نزديك است آمسان
ترديد خدا بسيار  ىب! كنند؛ آگاه باشيد مرزش مىگويند، و براى كساىن كه در زمني هستند، درخواست آ ستايش تسبيح مى

  .آمرزنده و مهربان است

  :فرمايد و درباره پيامربان چنني مى

   َوَمآ َأْرَسْلَنا ِمن رَُّسوٍل ِإالَّ لُِيطَاَع بِِإْذِن اللَِّه َوَلْو أَنـَُّهْم ِإذ ظََّلُمواْ أَنُفَسُهمْ 

______________________________  
  .43 ):39(زمر  -)1(

  .5): 42(شورى  -)2(

  320: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »َجآُءوَك َفاْستَـْغَفُرواْ اللََّه َواْستَـْغَفَر َهلُُم الرَُّسوُل َلَوَجُدواْ اللََّه تـَوَّابًا رَِّحًيما
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به خود ]  با ارتكاب گناه[ى كه و اگر آنان هنگام. و هيچ پيامربى را نفرستادمي مگر آنكه به توفيق خدا از او اطاعت شود
كرد، يقيناً خدا را  خواستند، و پيامرب هم براى آنان طلب آمرزش مى آمدند و از خدا آمرزش مى ستم كردند، نزد تو مى

  .يافتند پذير و مهربان مى بسيار توبه

  :مهچنني درباره مؤمنان چنني آمده است

ميَاِن َو َالَجتَْعْل ِىف قـُُلوِبَنا ِغال لّلَِّذيَن ءَ َو الَِّذيَن َجآُءو ِمن بـَْعِدِهْم يـَُقولُوَن  ْخَو نَِنا الَِّذيَن َسبَـُقونَا ِباْإلِ اَمُنواْ َربـََّنآ َربـََّنا اْغِفْر لََنا َو ِإلِ
  »2« »ِإنََّك رَُءوٌف رَِّحيمٌ 

ما و برادرامنان را كه به اميان بر ! پروردگارا: گويند آمدند در حاىل كه مى]  انصار و مهاجرين[و نيز كساىن كه بعد از آنان 
  .هاميان نسبت به مؤمنان، خيانت و كينه قرار مده ما پيشى گرفتند بيامرز، و در دل

  »3« ».يقيناً تو رؤوف و مهرباىن! پروردگارا

______________________________  
  .64): 4(نساء  -)1(

  .10): 59(حشر  -)2(

  .، با تلخيص602 -593/ 2: توحيد در قرآن، جوادى آملى -)3(
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َلى نـَْفِسي َذلِيٌل َعَمِلي َأْهَلَكِين َو اللَُّهمَّ ِإينِّ ُأْصِبُح َو أُْمِسي ُمْسَتِقال ِلَعَمِلي ُمْعَرتِفاً ِبَذْنِيب ُمِقرّاً ِخبََطايَاَي أَنَا ِبِإْسرَاِيف عَ » 7«[ 
ُه َفَأْسأَُلَك يَا َمْوَالَي ُسَؤاَل َمْن نـَْفُسُه َالِهَيٌة ِلطُوِل أََمِلِه َو َبَدنُُه َغاِفٌل ِلُسُكوِن ُعُروِقِه َو قـَْلبُ » 8«َو َشَهَواِيت َحَرَمْتِين َهَواَي َأْرَداِين 

نـَْيا َمْفُتوٌن ِبَكثْـَرِة النـَِّعِم َعَلْيِه َو ِفْكرُُه قَِليٌل ِلَما ُهَو َصائٌِر ِإلَْيِه ُسَؤاَل مَ  ْن َقْد َغَلَب َعَلْيِه اْألََمُل َو فـَتَـَنُه اْهلََوى َو اْسَتْمَكَنْت ِمْنُه الدُّ
َذ َلُه  َو َال ُمْنقِ ُسَؤاَل َمِن اْسَتْكثـََر ُذنُوَبُه َو اْعتَـَرَف ِخبَِطيَئِتِه ُسَؤاَل َمْن َال َربَّ َلُه َغيـُْرَك َو َال َوِيلَّ َلُه ُدوَنكَ » 9«َو َأظَلَُّه اْألََجُل 

  ] ِمْنَك َو َال َمْلَجأَ َلهُ ِمْنَك ِإالَّ ِإلَْيكَ 

مشارم، به گناهم معرتفم، به خطامي اقرار  رسامن، در حاىل كه عملم را اندك مى روز را به شب، و شب را به روز مى! خدايا
ت كرده، شهوامت مرا از من به سبب اسراف بر نفسم از طريق گناه خوارم، عمل زشتم هالكم كرده، هوسم مرا پس. دارم
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درخواست كسى كه نـَْفسش حمض آرزوى درازش به پوچى و ! كنم اى موالمي رمحتت حمروم منوده، از تو درخواست مى
پرورى،  سرگرمى و بيهوده كارى دچار شده، و بدنش به خاطر نگران نبودن از عذاب و عقاب، و دورى از عبادت و تن

برد، و اضطراب و لرزشى ندارد، و دلش به سبب فراواىن  در آرامش به سر مى اش از اين جهت رگ و پى. غافل مانده
  .اش نسبت به فرجام كارش اندك است نعمت به فتنه لّذت مفتون شده، و انديشه

  322: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

فتنه انداخته، و دنيا بر او  و هوس او را به  كنم؛ درخواست كسى كه آرزو بر او چريه شده و هوى از تو درخواست مى
كنم؛ درخواست كسى كه گناهانش را بسيار و فراوان  از تو درخواست مى. مسّلط گشته، و مرگ بر سرش سايه انداخته

اى از تو و  مشرده، و به خطايش اعرتاف كرده؛ درخواست كسى كه پروردگارى جز تو و سرپرسىت غري تو، و جنات دهنده
  .وى تو نداردپناهگاهى از تو جز به س

   خوارى در اسراف بر نفس

امام سّجاد عليه السالم در اين فراز از دعا، سرنوشت انسان را از ديدگاه اهلى مورد حبث قرار داده و به متامى دانشمندان 
فهماند كه انسان حقيقىت دارد فراتر از ماّده جسم و آن روح متعاىل انسان است، برخالف  و حمّققان جهان مى

  .بينند ايان كه فقط انسان را در حمدوده جسم و ماّده مىگر  مادى

در اين دنيا هر كه آزادتر : آرى، از منظر اهلى نيك خبىت و هالكت چيزى است غري از ديدگاه ماّدى گرايان كه معتقدند
وّفق و پريوز و تر باشد و در اشباع قواى حيواىن خود تالش كند، در زندگى م تر و چابك باشد و آزادانه عمل كند و زرنگ

  .خوشبخت شده است

داند و انسان را در مدار  ديدگاه اهلى ارزش انسان و انسانّيت را فراتر و واالتر از اين چيزهاى زودگذر دنيوى و ماّدى مى
بيند و سعى و تالش و مهّتش اين است كه از اين قانون جتاوز نكرده و در مسري حق  قانون اهلى و در حمضر بارى تعاىل مى

  .دم برداردق

اختالف اين دو گروه در اصل ساختار انسانّيت است كه انسان چه حقيقىت دارد، روشن است كه بر اساس : بنابراين
  .كند ها از گوهر انساىن، مفهوم سعادت و حمرومّيت فرق مى شناخت
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موجودى ابدى و اليزاىل بوده و حيات مهيشگى دارد و متام سعادت او از اين رو بر پايه نگرش حمّققان اسالمى، انسان 
باشد كه به تدريج از مرحله تعّلق به بدن گرفته تا به اوج خود كه مهان جتّرد تام است، برسد و  تكامل بُعد غريمادى او مى

  .ندگان آن بسيار اندك هستنداگر جز به سوى اين مرحله قدم بردارد زيانكار گرديده است هر چند اين راه، دشوار و رو 

باشد دقيق عمل شود، او را  نگرى او مى اگر به دستورهاى خداوند كه مهاهنگ با ذات انساىن و پيشرفت و آينده
شود و عمل  خوشبخت خواهد كرد واّال بنابر فرمايش امام سّجاد عليه السالم انسان در اثر تباه كردن خود خوار مى

  .كند مىناپسند، او را هالك و پست 

   تفسريى بر كلمه اسراف

  

خواهيم انسانّيت انسان از بني نرود بايد از اسراف بر نفس پرهيز كنيم و اسراف مهان جتاوز از حّد و قانون آفرينش  اگر مى
  .و قانون تشريع است

ه تعبري شود، ب اين نيز روشن است كه در يك نظام صحيح هر گونه جتاوز از حّد موجب فساد و از هم گسيختگى مى
  .ديگر سرچشمه فساد اسراف است و نتيجه اسراف فساد است

  .اى دارد البته اسراف معاىن گسرتده

  :گاهى به معىن ساده آن مانند خوردن و آشاميدن

  »1« »ُكُلواْ َواْشَربُواْ َوَال ُتْسرُِفواْ 

  .خبوريد و بياشاميد و اسراف نكنيد

  :گريى و قصاص بيش از حد گاهى در انتقام

______________________________  
  .31): 7(اعراف  -)1(
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  »1« »َفَال ُيْسِرف ّىف اْلَقْتِل ِإنَُّه َكاَن َمنُصورًا

مورد محايت قرار  ]  با قوانني صحيح و درسىت چون ديه و قصاص[پس وارث مقتول نبايد در كشنت زياده روى كند؛ زيرا او 
  .رفته استگ

  :گاه در انفاق و بذل و خبشش بيش از اندازه

  »2« »ِإَذآ أَنَفُقواْ َملْ ُيْسرُِفواْ 

  .گذرند مى]  و متعارف[كنند، نه از حّد معمول  و آنان كه وقىت انفاق مى

  :گاه در داورى كردن و قضاوت منودىن كه منجر به كذب و دروغ شود

َيُك كِذبًا  ْرَعْوَن َيْكُتُم ِإميَنُه أَتـَْقتـُُلوَن َرُجًال َأن يـَُقوَل َرّىبَ اللَُّه َوَقْد َجآءَُكم بِاْلبَـيّنِت ِمن رَّّبُكْم َو ِإنَو َقاَل َرُجٌل مُّْؤِمٌن ّمْن َءاِل فِ 
  »3« »ٌف َكذَّابٌ فـََعَلْيِه َكِذبُُه َوِإن َيُك َصاِدًقا ُيِصْبُكم بـَْعُض الَِّذى َيِعدُُكْم ِإنَّ اللََّه َاليـَْهِدى َمْن ُهَو ُمْسرِ 

پروردگار من : گويد كشيد كه مى آيا مردى را مى: داشت، گفت و مرد مؤمىن از خاندان فرعون كه اميانش را پنهان مى
ترديد از سوى پروردگارتان براى مشا داليل روشىن آورده است، و اگر دروغگو باشد دروغش به زيان خود  خداست؟ و ىب

دهد به مشا خواهد رسيد؛ زيرا خدا كسى را كه  هاىي كه به مشا وعده مى از عذاباوست، و اگر راستگو باشد برخى 
  .كند كار و بسيار دروغگوست، هدايت منى اسراف

  :شود گاه در اعتقادات است كه منجر به شك و ترديد مى

   َحىتَّ  َجآءَُكم ِبهِ َو َلَقْد َجآءَُكْم يُوُسُف ِمن قـَْبُل بِاْلبَـيّنِت َفَما زِْلُتْم ِىف َشكٍّ ّممَّا 

______________________________  
  .33): 17(اسراء  -)1(

  .67): 25(فرقان  -)2(

  .28): 40(غافر  -)3(
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  »1« »ُمْسِرٌف مُّْرتَابٌ ِإَذا َهَلَك قـُْلُتْم َلن يـَبـَْعَث اللَّهُ ِمن بـَْعِدِه َرُسوًال َكَذ ِلَك ُيِضلُّ اللَُّه َمْن ُهَو 

ترديد يوسف پيش از اين داليل روشىن براى مشا آورد، وىل مشا مهواره نسبت به آنچه كه آورده بود در ترديد بوديد، تا  ىب
گونه خدا هر  خدا هرگز بعد از او پيامربى مبعوث خنواهد كرد، اين: گفتيد] پس از مرگ او[زماىن كه از دنيا رفت، 

  .كند اى را گمراه مى د كنندهكار تردي اسراف

  :گاهى به معىن برترى جوىي و استكبار و استثمار آمده

  »2« »ِمن ِفْرَعْوَن ِإنَُّه َكاَن َعاِلًيا ّمَن اْلُمْسرِِفنيَ 

  .كاران بود از فرعون كه متكّربى سركش از زمره اسراف

  :آيد و باالخره گاهى به معىن هر گونه گناه مى

يًعا إِنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ   ِذيَن َأْسَرُفواْ َعَلىُقْل يا ِعَباِدَى الَّ    »3« »أَنُفِسِهْم َالتـَْقَنُطواْ ِمن رَّْمحَِة اللَِّه ِإنَّ اللََّه يـَْغِفُر الذُّنُوَب مجَِ

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

  »4« ».شود با توّجه به آيات فوق، رابطه اسراف و فساد به خوىب آشكار مى

______________________________  
  .34): 40(غافر  -)1(

  .31): 44(دخان  -)2(

  .53): 39(زمر  -)3(

  .سوره شعراء 152و  151آيه ، ذيل 308 -307/ 15: تفسري منونه -)4(

  326: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  



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

 

   اسراف و فساد در زمني

  

را نيز متذّكر شومي كه » امليزان«براى روشن شدن بيشرت جا دارد كالم مرحوم عّالمه طباطباىي رمحه اهللا در تفسري گران سنگ 
  :گويد مى

شود، تأليف و التيام  تضاّدى كه گاهى در ميان اجزاى آن ديده مى عامل هسىت يك پارچه نظم و صالح است و حىت با«
و مهاهنگى فراوان دارد، اين نظام به سوى اهداف صاحلى در جريان است و براى هر يك از اجزاى خود، خط سريى 

زاى اين جهان كند، حال اگر يكى از اجزا از مدار خود خارج شود و راه فساد را پيش گريد، ميان آن و ساير اج تعيني مى
رت واّال نابودش مى شود، اگر توانستند اين جزء نامنّظم اسراف درگريى اجياد مى كنند،  كار را به مدار اصليش بازگردانند چه 

  .تا نظام به خط سري خود ادامه دهد

مدار خود  انسان كه يكى از اجزاى اين عامل هسىت است از اين قانون عمومى مستثىن نيست، اگر بر اساس فطرت، بر
رسد، اما اگر از حّد خود  خبش كه براى او مقّدر شده است مى حركت كند و مهاهنگ نظام هسىت باشد به هدف سعادت

دهد و با حوادث سخت و دردناك  بگذارد، خنست خداوند او را گومشاىل مى» فساد در ارض«جتاوز كند و قدم در جاده 
  :مايدفر  دهد، چنان كه در قرآن مى او را هشدار مى

  »1« »يـَْرِجُعونَ َظَهَر اْلَفَساُد ِىف اْلبَـّر َو اْلَبْحِر ِمبَا َكَسَبْت أَْيِدى النَّاِس لُِيِذيَقُهم بـَْعَض الَِّذى َعِمُلواْ َلَعلَُّهْم 

خدا  [در خشكى و دريا به سبب اعمال زشىت كه مردم به دست خود مرتكب شدند، فساد و تباهى منودار شده است تا 
  .برگردند]  از گناه و طغيان[اند به آنان بچشاند، باشد كه  برخى از آنچه را اجنام داده] كيفر

______________________________  
  .41): 30(روم  -)1(

  327: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

استيصال صفحه زمني را از لوث اما اگر اين هم مؤثّر نيفتاد و فساد در اعماق جان او ريشه دوانيد، خداوند با عذاب 
  .كند وجود چنني كساىن پاك مى
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شود كه چرا در آيات قرآن، خداوند اسراف را با فساد در ارض و عدم اصالح، مهاهنگ ذكر كرده  و از اينجا روشن مى
  »1« ».است

______________________________  
  .ه شعراءسور  159 -141، ذيل آيات 307 -306/ 15: تفسري امليزان -)1(

  328: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

يِع َخْلِقَك َو بِامسَِْك اْلَعِظيِم الَِّذي َأَمْرَت َرُسوَلَك َأْن يَُسبِّ » 10«[  َحَك ِبِه َو ِجبََالِل ِإهلَِي َأْسأَُلَك ِحبَقَِّك اْلَواِجِب َعَلى مجَِ
ٍء  يـَُّر َو َال َحيُوُل َو َال يـَْفَىن َأْن ُتَصلَِّي َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِل ُحمَمٍَّد َو َأْن تـُْغِنَيِين َعْن ُكلِّ َشيْ َوْجِهَك اْلَكِرِمي الَِّذي َال يـَبـَْلى َو َال يـَتَـغَ 

نـَْيا ِمبََخافَِتَك َو َأْن تـُْثِنَيِين بِاْلَكِثِري ِمْن َكرَاَمِتَك ِبَرمحَْ  فَِإلَْيَك أَِفرُّ و ِمْنَك َأَخاُف َو ِبَك  ِتكَ ِبِعَباَدِتَك َو َأْن ُتَسلَِّي نـَْفِسي َعِن الدُّ
ُجوِدَك َو َلَك َأْدُعو َو ِإَلْيَك َأجلَْأُ َو ِبَك أَِثُق َو ِإيَّاَك َأْسَتِعُني َو ِبَك أُؤِمُن َو َعَلْيَك أَتـَوَكَُّل َو َعَلى » 11«َأْسَتِغيُث َو ِإيَّاَك َأْرُجو 

  ] َو َكَرِمَك أَتَِّكلُ 

هايت دارى، و به نام بزرگت كه به پيامربت دستور دادى، تو را به آن  زم و واجىب كه در مهه آفريدهبه حق ال! خداى من
شود، از تو  يابد، و فاىن منى گردد، و تغيري حال منى شود، و دگرگون منى تسبيح كند، و به بزرگى ذات كرميت كه كهنه منى

نياز كىن، و به خاطر ترس از تو، ارتباطم را  بندگيت از هر چيز ىب خواهم كه بر حمّمد و آل حمّمد درود فرسىت، و مرا با مى
  .با دنيا قطع فرماىي، و كرامت و رمحت فراوانت را به من برگرداىن

آورم، و  خوامن و به تو پناه مى كنم، و تو را اميدوارم و تو را مى ترسم و به تو فريادرسى مى گريزم و از تو مى به سوى تو مى
   كنم، و بر جود و كرمت آورم، و بر تو توّكل مى خواهم، و به تو اميان مى كنم، و از تو يارى مى مىبه تو اعتماد 

  329: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .زمن تكيه مى

   نام اعظم حق

ه بر قرآن اى از اهل دل و گروهى از اهل معرفت و مجعى از آنان كه باطنشان به نور عشق حمبوب منّور است، با تكي عده
  .است» ربّ «جميد و روايات عقيده دارند منظور از اسم اعظم حق 
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شويد كه متام انبياى حق در هنگام برخورد با حوادث متوّسل به  اگر به آيات قرآن جميد، دقت كنيد، به اين معنا آگاه مى
  :كردند شده و گره از كار بسته باز مى» ربّ «اسم 

  :اش به درگاه حضرت حق عرضه داشت آدم عليه السالم براى قبول توبه

  »1« »َربَّنا َظَلمنا انـُْفَسنا َو اْن َملْ تـَْغِفْرلَنا َو تـَْرَمحْنا َلَنُكوَننَّ ِمَن اْخلاِسرِينَ 

  .ما بر خود ستم ورزيدمي، و اگر ما را نيامرزى و به ما رحم نكىن مسلماً از زيانكاران خواهيم بود! پروردگارا

  :بدكاران و قوم خطاكارش به حضرت حق عرضه داشتنوح براى جنات از 

  »2« »َربِّ ال َتَذْر َعَلى اْالْرِض ِمَن اْلكاِفريَن َديّاراً 

  .هيچ يك از كافران را بر روى زمني باقى مگذار! پروردگارا

  :ابراهيم عليه السالم براى قبوىل زمحتش نسبت به ساخنت كعبه عرضه داشت

  »3« »َك اْنَت السَّميُع اْلَعليمُ َربَّنا تـََقبَّْل ِمنَّا انَّ 

  .از ما بپذير كه تو شنوا و داناىي] اين عمل را! [پروردگارا

______________________________  
  .23): 7(اعراف  -)1(

  .26): 71(نوح  -)2(

  .127): 2(بقره  -)3(

  330: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :وقت فرار از مصر و قرار گرفنت در منطقه َمْدَيْن عرضه داشتموسى عليه السالم براى رفع مشكلش به 

  »1« »َربِّ اّىن ِلَما انـَْزْلَت اَىلَّ ِمْن َخْريٍ َفقريٌ 
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  .كىن، نيازمندم به آنچه از خري بر من نازل مى! پروردگارا

  :عيسى عليه السالم براى درخواست مائده از حضرت حمبوب متوّسل به اين نام عظيم شد

  »2« »اْنزِْل َعَلْينا ماِئَدًة ِمَن السَّماءِ َربَّنا 

  .اى پر از غذا نازل كن براى ما از آمسان سفره! اى پروردگار ما

شدند، و مشكل خود را از اين طريق حّل منودند؛ البته شرايط  متام انبياى و اوليا در دعاهاى خود به اين نام متوّسل مى
  .كشاند بست مى عايت نكردن شرايط دعا، زمينه استجابت را به بنكردند، كه ر  مربوط به دعا را هم رعايت مى

  .دهد العابدين عليه السالم خداوند را به نام بزرگش قسم مى در اين مناجات عاشقانه هم حضرت زين

  تا نام مجال يار بردمي
 

  زار بردمي رنگ از رخ الله

  بردمي غمت به خلوت خاك
 

  آرايش روزگار بردمي

  به سيل گريهز آيينه دل 
 

  عامل عامل غبار بردمي

  تا كشته غمزه تو گردمي
 

  صد مشع به هر مزار بردمي

  

  مرهم مرهم زدمي چندان
 

  كز داغ دل اعتبار بردمي

  تا شاهد عافيت گزيدمي
 

  ناموس ز هر كنار بردمي

______________________________  
  .24): 28(قصص  -)1(

  .114): 5(مائده  -)2(
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  331: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  آزاده روى گذشت عرىف
 

  صد دوش به زير بار بردمي

  

  )عرىف شريازى(

  توكل و اميان به خدا

  :فرمايد و در پايان دعا امام سّجاد عليه السالم حبث توّكل را مطرح كرده و مى

  »َكَرِمَك أَتَِّكلُ َعَلْيَك أَتـَوَكَُّل َو َعَلى ُجوِدَك َو  «

  .زمن كنم، و بر جود و كرمت تكيه مى و بر تو توّكل مى

آرى، اگر انسان به خدا اميان بياورد و در گفتار خود اميان و اسالم خود صادق باشد و بر كسى غري او تكيه نكند، از 
حقيقت توّكل : بايد توّجه داشت كههراسد، چرا كه اميان واقعى از توّكل جدا نيست، اما  هاى سرسخت منى امواج و طوفان

واگذارى كار به ديگرى و انتخاب او به وكالت است و مفهوم آن اين نيست كه انسان دست از تالش و كوشش بردارد و 
ايت تالش و كوشش خود را به كار : تكيه گاه من خداست، بلكه مفهوم آن اين است كه: به انزوا خبزد و بگويد هرگاه 

وانع و مشكالت را از سر راه خود كنار زند، وحشىت به خود راه ندهد، و با اّتكاى به لطف پروردگار و برد و نتوانست م
چنان ادامه دهد، حىت در  گري خود هم پايان او، ايستادگى به خرج دهد و به جهاد پى استمداد از ذات پاك و قدرت ىب

  .اند، چرا كه هر قدرتى هست باالخره از ناحيه اوستنياز از لطف خداوند ند جاىي كه تواناىي دارد نيز خود را ىب

  332: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج
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   دعاى

  

53  

  

   ذّلت به پيشگاه حضرت حق

  

  

  335: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

»1«  

  

ِسُري بَِبِليَِّيت اْلُمْرتـََهُن ِبَعَمِلي اْلُمتَـَردُِّد ِيف َخِطيَئِيت اْلُمَتَحيـُِّر َعْن َربِّ أَْفَحَمْتِين ُذنُوِيب َو انـَْقَطَعْت َمَقاَلِيت َفَال ُحجََّة ِيل فَأَنَا اْألَ 
ِء اْلُمْذنِِبَني َمْوِقَف اْألَْشِقَياِء اْلُمَتَجرِّيَن َعَلْيَك اْلُمْسَتِخفِّ » 2«َقْصِدي اْلُمنـَْقَطُع ِيب  ْعِدَك َني ِبوَ َقْد أَْوقـَْفُت نـَْفِسي َمْوِقَف اْألَِذالَّ

َمْوَالَي اْرَحْم َكبـَْوِيت ِحلُرِّ َوْجِهي َو َزلََّة َقَدِمي َو » 4«! َو َأيَّ تـَْغرِيٍر َغرَّْرُت بِنَـْفِسي! َأيَّ ُجْرأٍَة اْجتَـَرْأُت َعَلْيكَ ! ُسْبَحاَنكَ » 3«
َذْنِيب اْلُمْعَرتُِف ِخبَِطيَئِيت َو َهِذِه َيِدي َو نَاِصَيِيت َأْسَتِكُني بِاْلَقَوِد ُعْد ِحبِْلِمَك َعَلى َجْهِلي َو ِبِإْحَساِنَك َعَلى ِإَسآَءِيت فََأنَا اْلُمِقرُّ بِ 

 َمْوَالَي َو اْرَمحِْين ِإَذا انـَْقَطَع ِمنَ » 5«ِمْن نـَْفِسي اْرَحْم َشْيَبِيت َو نـََفاَد أَيَّاِمي َو اْقِرتَاَب َأَجِلي َو َضْعِفي َو َمْسَكَنِيت َو ِقلََّة ِحيَلِيت 
نـَْيا أََثِري َو احمََّى ِمَن اْلَمْخُلوِقَني ذِْكِري َو ُكْنُت ِمَن اْلَمْنِسيَِّني َكَمْن َقْد ُنِسَي  َمْوَالَي َو اْرَمحِْين ِعْنَد تـََغريُِّ ُصوَرِيت َو َحاِيل » 6«الدُّ

َمْوَالَي َو اْرَمحِْين ِيف َحْشِري َو َنْشِري َو » 7«َلِيت َعمَّا يـُرَاُد ِيب ِجْسِمي َو تـََفرََّقْت أَْعَضاِئي َو تـََقطََّعْت أَْوَصاِيل يَا َغفْ ! ِإَذا بَِليَ 
  .اْلَعاَلِمنيَ اْجَعْل ِيف َذِلَك اْليَـْوِم َمَع أَْولَِياِئَك َمْوِقِفي َو ِيف َأِحبَّاِئَك َمْصَدِري َو ِيف ِجَوارَِك َمْسَكِين يَا َربَّ 
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ِلي اْلُمتَـَردُِّد ِيف َخِطيَئِيت اْلُمَتَحيـُِّر َربِّ أَْفَحَمْتِين ُذنُوِيب َو انـَْقَطَعْت َمَقاَلِيت َفَال ُحجََّة ِيل فَأَنَا اْألَِسُري ِبَبِليَِّيت اْلُمْرتـََهُن ِبَعمَ » 1«[ 
ِء اْلُمْذنِِبَني َمْوِقَف اْألَْشِقَياِء اْلُمَتَجرِّيَن َعَلْيَك اْلُمْسَتِخفَِّني َقْد أَْوقـَْفُت نـَْفِسي َمْوِقَف اْألَ » 2«َعْن َقْصِدي اْلُمنـَْقَطُع ِيب  ِذالَّ

  !]َو َأيَّ تـَْغرِيٍر َغرَّْرُت ِبنَـْفِسي! َأيَّ ُجْرأٍَة اْجتَـَرْأُت َعَلْيكَ ! ُسْبَحاَنكَ » 3«ِبَوْعِدَك 

انه و عذرى و دليل گناهم مرا از گفتار باز داشته، و رشته سخنم به خاط! پروردگارا ر شّدت شرمندگى از هم گسيخته، 
ام، سرگردان خطاهاى خود هستم،  به بال و مصيبتم كه گناهان من است اسريم، در گرو كردارم رفته. و برهاىن برامي نيست

ام؛ جايگاه  داشتهام، خود را در جايگاه خواران گنهكار وا در اراده و آهنگم نسبت به امور سرگردامن، با متام وجود درمانده
  .اند ات را سبك مشرده اند، و وعده تريه خبتاىن كه بر تو جرى شده

و با كدام عامل هالكت، خود را به نابودى ! با چه جرأت نسبت به روى گرداىن از دستورهايت دلري شدم؟. منزّه و پاكى
  !انداختم؟

   وضع گناهكار در دنيا و آخرت

شود كه با توّجه به اين حبث،  ديىن، موجب عقوبت و كيفر در عامل دنيا و عامل آخرت مى گناه يا نافرماىن از قانون اهلى و
   وضعّيت گناهكار در دنيا و آخرت روشن

  337: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .گردد مى

   عقاب دنيوى گنهكاران

كنند كه در تفسري حديث  تاب مىبعضى از گناهان در مهني دنيا موجب كيفر شده و در نابود كردن شخص گنهكار ش
  :شود ذيل به آن پرداخته مى

  :فرمايد امام سّجاد عليه السالم در اين باره مى

نُوُب اّلىت ادِّعاءُ اْالماَمِة َقطيَعُة الرَِّحِم، َو اْلَيمُني الفاِجَرُة َو اْألْقواُل اْلكاِذبَُة َو الزِّنا َو َسدُّ َطريِق اْلُمْسِلمَني َو : تـَُعجُِّل اْلَفناءَ   َوالذُّ
  »1« .ِبَغْريِ َحقٍّ 
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كند، قطع رحم، سخنان دروغ و زنا و سّد راه مسلمانان كردن، و ادعاى امامت و  گناهاىن كه در نابودى افراد شتاب مى
  .رهربى به ناحق است

   قطع رحم

  

فاميل و نزديكان خود كنيد، و اگر نگاهى به آشنايان و يا . شود قطع رحم از گناهاىن است كه باعث كوتاهى عمر مى
افراد زيادى را خواهيد ديد كه در اثر قطع رحم عمرشان كوتاه شده است يا در اثر صله رحم و رسيدگى به حال خويشان 

  .اند و اقوام خود، عمرى دراز و پربركت كرده

  :كند يكى از اصحاب، به امام صادق عليه السالم عرض مى

اند و من اگر در اين باره اقدام   اند و از مهه خانه، يك اطاق براى من گذاشته من تنگ كرده برادران و عموزادگامن خانه را بر
ا بگريم كنم مى   .توامن خانه را از آ

  :امام عليه السالم فرمود

______________________________  
/ 16: الشيعة ؛ وسائل2، حديث 271: ؛ معاىن االخبار12، حديث 138، باب 375/ 70: حبار األنوار -)1(

  .21556، حديث 41، باب 282

  338: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

َسَنِة اْحَدى َو َثالثَني و َماَئٍة َفماُتوا َو اللَِّه ُكلُُّهْم َفما بَِقَى   فَاْنَصَرْفُت َو َوَقَع اْلَوباءُ ىف: اْصِربْ َفانَّ اللََّه َسيَـْعَجُل َلَك فـََرجاً، قالَ 
َقْد ماُتوا َو اللَِّه ُكلُُّهْم َفما َبِقَى ِمنـُْهْم : قـُْلتُ : ما حاُل اْهِل بـَْيِتَك؟ قالَ : َفَخَرْجُت، فـََلمَّا َدَخْلُت َعلَْيِه، قالَ : اَحٌد قالَ ِمنـُْهْم 

ِهْم بُِرتُوا َأحتُِبُّ : اَحٌد، َفقالُ    »1« .ِإى َواللَّهِ : قـُْلتُ : انـَُّهم َضيـَُّقوا َعَلْيَك، قالَ ُهَو ِمبا َصنَـُعوا ِبَك َو ِبُعُقوبَِتِهْم ايَّاَك َو َقْطِع َرِمحِ

من خوددارى كردم تا در سال صد و سى و يك وبائى : راوى گويد. صرب كن خداوند براى تو گشايشى فراهم خواهد آورد
ا باقى مناند   .آمد كه به خدا قسم مهه هالك شدند و يك نفر از آ
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ات چطور است؟ عرض   حال اهل خانه: ق عليه السالم رفتم، مهني كه مرا ديد، فرمودپس از اين جريان به نزد امام صاد
ا مردند و يك نفر از ايشان باقى مناند: كردم اين به واسطه آن رفتارى بود كه با تو كردند و آزارى  : فرمود. به خدا مهه آ

آرى، به خدا : بر تو تنگ گريند، عرض كردمخواست كه زنده باشند و  آيا دلت مى. كه به تو رساندند و قطع رحم كردند
  .سوگند

   قسم و گفتار دروغ

  

شود، قسم دروغ است كه پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله در اين باره  يكى ديگر از گناهاىن كه باعث كوتاهى عمر مى
  :فرمايد مى

ياَر َبالِقَع ِمْن اْهِلها َو ُتوِرُث َميٍني َو ُهَو يـَْعَلُم أَنَُّه كاِذٌب فـََقْد باَرَز ال  َمْن َحَلَف َعلى لََّه ِباْلُمحارَبَِة َو انَّ اْلَيمَني اْلكاِذَبَة َتَذُر الدِّ
  »2« .اْلَفْقَر ِىف اْلَعِقبِ 

صاحب و  ها را ىب كسى كه به دروغ قسم خبورد و بداند كه دروغ است به جنگ خدا رفته و مهان قسم دروغ، خانه
  قرخامنان گرداند، و موجب ف ىب

______________________________  
  .3، حديث 342/ 2: ؛ الكاىف103، حديث 3، باب 133/ 71: حبار األنوار -)1(

  .402: ؛ أعالم الدين24، حديث 6، باب 283/ 101: حبار األنوار -)2(

  339: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .فرزندان گردد

به دروغ مّدعى شد كه من هزار درهم از حسن بن على عليه السالم طلب دارم، در زمان امام جمتىب عليه السالم مردى 
مشا قسم : حضرت با آن مرد براى حماكمه نزد شريح قاضى رفتند، شريح رو به امام حسن عليه السالم كرد و گفت

  :خورى كه بدهكار نيسىت؟ حضرت فرمود مى
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ال الَه االَّ ُهَو عاِملُ اْلَغْيِب َو الشَّهاَدِة، َفقاَل احلَْسُن عليه   ِباللَِّه الَّذى: ُجِل ُقلْ اْعِطيِه، َفقاَل ُشَرْيٌح، ِللرَّ   اْن َحَلَف َخْصمى
نانُري، فـََلمَّا قاَم َخرَّ : ال اريُد ِمْثَل هذا، لِكَن ُقلْ : السالم   اىل بِاللَِّه انَّ َلَك َعَلىَّ هذا َوُخِذ اْألَْلَف، َفقاَل الرَُّجُل ذِلَك َو اَخَذ الدَّ

  »1« .اْالْرِض َو ماتَ 

ان و ! بگو: دهم شريح رو به آن مرد كرده گفت اگر اين مرد قسم خبورد من پول را به او مى به خداى يگانه كه داناى 
به خدا من اين مبلغ را از تو ! خواهم اينطور قسم خبورى، بلكه بگو نه، منى: خورم؛ حضرت فرمود آشكار است قسم مى

  .دنبال آن هزار درهم را بگري طلب دارم و به

  .مرد مهانگونه قسم خورد و پول را گرفت وىل به حمض آنكه از جا برخاست، به رو افتاد و ُمرد

  عقوبت دنيوى زنا

  

  .زنا از گناهاىن است كه روايات، بيانگر عقوبت دنيوى اين عصيان و گناه است

  :پيامرب گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود

  »2« .َكثـَُر َمْوُت اْلُفْجأَةِ    َر الزِّنا ِمْن بـَْعدىاذا َظهَ 

______________________________  
  .7/ 4: ؛ املناقب، ابن شهر آشوب6، ذيل حديث 15، باب 327/ 43: حبار األنوار -)1(

  .2، حديث 374/ 2: ؛ الكاىف3، حديث 138، باب 369/ 70: حبار األنوار -)2(

  340: ، ص12 سجاديه، جتفسري و شرح صحيفه 

  .هر گاه پس از من زنا شايع شود مرگ ناگهاىن بسيار گردد

  :فرمايد و نيز مى

ْنيا َو َثالٌث ِىف اْآلِخَرِة، فََأمَّا الَّىت ِىف الدُّنْيا فَِإنَُّه يُ : ِإيّاُكْم َو الزِّنا فَِإنَّ ِفيِه ِستَّ ِخصالٍ ! يا َمْعَشَر اْلُمْسِلمنيَ  ْذِهُب َثالٌث ِىف الدُّ
  »1« .َء احلِْساِب َو اْخلُُلوَد ِىف النَّارِ ِباْلَبهاِء َو يُوِرُث اْلَفْقَر َو يـَنـُْقُص اْلُعْمَر َو أَمَّا الَّىت ِىف اآلِخَرِة فَِإنَّه يُوِجُب َسَخَط الرَّبِّ َو ُسو 
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در دنيا و سه در آخرت، اما سه : از زنا پرهيز كنيد كه در آخرت شش خصلت و اثر سوء وجود دارد! اى گروه مسلمانان
كند، و اما آن سه كه  آورد و عمر را كوتاه مى برد و پريشاىن و تنگدسىت مى مجال و زيباىي را مى: آن سه كه در دنيا است

  .موجب خشم خدا و بدى حساب و مهيشگى در آتش دوزخ گردد: در آخرت است

  حكايت موسى عليه السالم و بلعم باعورا

يكى از وقايع تاريخ داستان موسى عليه السالم و بلعم . زنا موجب نابودى مجع زيادى گرديده است :در تاريخ آمده كه
  :اند است كه نوشته

وقىت موسى عليه السالم در وادى تيه از دنيا رفت، يوشع بن نون وصى او بىن اسرائيل را به مهراه خود برداشت و براى فتح 
چون به آجنا رسيد و شهر را حماصره كرد، حاكم شهر، بلعم باعورا كه در اثر  حركت كرد، و) يا شهر ارحيا(شهرهاى شام 

بلعم برخواست و بر . بايد بروى و بر يوشع و لشگريانش نفرين كىن: عبادت مستجاب الدعوه بود خواست و به او گفت
   االغ خود سوار شد و به راه افتاد، وىل االغ اطاعت

______________________________  
  .462/ 2: ؛ روضة الواعظني2، حديث 320/ 1: اخلصال -)1(

  341: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

نكرده و باالخره آن حيوان را زير ضربات شالق كشت و خود پياده براى نفرين رفت، وىل جرياىن ديد كه نتوانست نفرين  
نيست، اما براى نابود ساخنت اينها راه ديگرى را به مشا ها  راهى براى نفرين بر اين: كند و باالخره نزد حاكم آمد، گفت

ا بفرستيد و راه  نشان مى دهم و آن راه اين است كه زنان زناكار و فواحش را زينت كنيد و به عنوان خريد و فروش ميان آ
ا د ا را تعليم كنيد كه اگر كسى از لشگريان يوشع خواست با آ ر آويزد از او ممانعت دلربائى را به آنان بياموزيد و آ

  .نكنند

دستور بلعم را اجرا كردند و در نتيجه رفت و آمد زنان زناكار، لشگريان يوشع با زنان درآميختند و به نوشته موّرخان در 
ا  ا پيدا شد و در فاصله چند روز هفتاد يا نود هزار نفر آ نتيجه شيوع اين عمل در ميان لشگريان، مرض طاعون در آ

  »1« .مردند

   سّد طريق مسلمانان
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راهزىن از آن دسته فسادهاى روى زمني است كه در حكم حماربه و مبارزه با خدا و پيامرب اوست و خداوند براى چنني  
  :كساىن كيفر سخت مقّرر فرموده است

َنا َعَلى يًعا َوَمْن َأْحَياَها َبِىن ِإْسَر ِءيَل أَنَُّه َمن قـََتَل نـَْفَسا ِبَغْريِ نَـ   ِمْن َأْجِل َذ ِلَك َكَتبـْ َا قـََتَل النَّاَس مجَِ ْفٍس َأْو َفَساٍد ِىف اْألَْرِض َفَكَأمنَّ
يًعا َوَلَقْد َجآَءتْـُهْم ُرُسُلَنا بِاْلبَـيّنِت ُمثَّ ِإنَّ َكِثريًا ّمنـُْهم بـَْعَد َذ ِلكَ  َآ َأْحَيا النَّاَس مجَِ َا جَ *  ِىف اْألَْرِض َلُمْسرِفُونَ َفَكَأمنَّ َز ُؤاْ الَِّذيَن ِإمنَّ

يِهْم َوَأْرُجُلُهم ّمْن ِخلٍف َأْو يُنَفْواْ ِمَن اْألَْرِض َذ ُحيَارِبُوَن اللََّه َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِىف اْألَْرِض َفَساًدا َأن يـَُقتـَُّلواْ أَْو ُيَصلَُّبواْ َأْو تـَُقطََّع أَْيدِ 
  »2« »ِخَرِة َعَذاٌب َعِظيمٌ ِلَك َهلُْم ِخْزٌى ِىف الدُّنـَْيا َوَهلُْم ِىف اْألَ 

يا بدون آنكه فسادى در زمني  ]  قصاص[اسرائيل الزم و مقّرر كردمي كه هر كس انساىن را جز براى حق،  به اين سبب بر بىن
   كرده باشد، بكشد، چنان است

______________________________  
  .30/ 1: ؛ مروج الذهب70 -68/ 1: الكامل، ابن اثري -)1(

  .33 -32): 5(مائده  -)2(

  342: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

و يقيناً . ها را زنده داشته است ها را كشته، و هر كس انساىن را از مرگ برهاند و زنده بدارد، گوىي مهه انسان كه مهه انسان
جتاوز از حدود حّق و [روى زمني به اسرائيل آوردند، سپس بسيارى از آنان بعد از آن در  پيامربان داليل روشىن براى بىن

كوشند، فقط  جنگند، و در زمني به فساد و تباهى مى كيفر آنان كه با خدا و پيامربش مى.* روى برخاستند زياده] فساد و
اين است كه كشته شوند، يا به دارشان آويزند، يا دست راست و پاى چپشان بريده شود، يا از وطن خود تبعيدشان  

  .ى آنان رسواىي و خوارى در دنياست، و براى آنان در آخرت عذاىب بزرگ استاين برا. كنند

كيفرهاىي كه در آيه فوق آمده، حق الّله است و از جانب حكومت يا مردم قابل عفو و تبديل نيست، عقوبت بايد مهراه 
ت و پاست و كيفر كيفر راهزىن و سرقت، قطع دس. با عدالت باشد چون فسادها و خصوصّيات مفسدان متفاوت است
  .قتل و راهزىن و سرقت مسّلحانه قطع دست و پا و دار آوخينت است

  :در شأن نزول آيه فوق آمده است كه
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گروهى از مشركان مّكه به مدينه آمده، مسلمان شدند وىل چون بيمار بودند به فرمان پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله به 
ره بربند و چون سامل شدند، آنان  منطقه خوش آب و هواىي در بريون مدينه رفته و اجازه يافتند از شري شرتهاى زكات 

هاى مسلمان را گرفته دست و پايشان را بريدند و چشمانشان را كور كرده، شرتان را به غارت بردند و از  سه نفر چوپان
كنند و مهان فسادهاىي را كه درباره رسول خدا صلى اهللا عليه و آله دستور داد آنان را دستگري  . اسالم هم دست كشيدند

 .پس آيه فوق نازل شد و حضرت حكم حمارب و قطع را برگزيد. چوپانان مرتكب شده بودند بر سر خودشان بياورند
»1«  

______________________________  
  .90، حديث 314/ 1: ؛ تفسري العياشى1، حديث 245/ 7: الكاىف -)1(

  343: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

جتاوز به حقوق يك فرد، . ارزش است كند و يا براى جان مردم ارزشى قائل نيست، ىب جان كسى كه در زمني فساد مى
ا اسلحه بكشد هر چند قتل و غارتى صورت  ديد كند و به روى آ ديد امنّيت جامعه است و كسى كه مسلمانان را 

. و در حق الّله اثر ندارد نه حق الّناس و رضايت صاحبان حق باقى استنگريد، باز هم مفسد در زمني است و توبه ا
ره   .گريى از اموال او هم نامشروع است حىت هر گونه داد و ستد و 

  :حممد بن حسن صّفار به امام حسن عسگرى عليه السالم نوشت

ِع الطَّرِيِق َأْو ِمْن َسرَِقٍة َهْل حيَِلُّ َلهُ ما َيْدُخُل َعَلْيِه ِمْن َمثََرِة َهِذِه ِمْن َرُجٍل َضيـَْعًة َأْو خاِدماً ِمباٍل اَخَذُه ِمْن َقطْ   َرُجٌل ِإْشَرتى
َعِة َأْو حيَِلُّ َلُه َأْن َيَطأَ هذا اْلَفرَْج اّلذى اْشَرتاُه ِمْن السَّرَِقِة َأْو ِمْن َقْطِع الطَّرِيقِ  ٍء، َأْصُلُه  ىشَ   ال َخيـَْر ىف: فـََوقََّع َعَلْيِه السَّالمُ . الضَّيـْ

  »1« .َحراٌم َو الحيَِلُّ اْسِتْعمالُهُ 

خرد، آيا ميوه و حمصول آن   شخصى از مردى ملك كشتزارى يا خدمتكارى را با ماىل كه از راهزىن يا دزدى گرفته، مى
از هيچ خريى در آن نيست؛ اصلش حرام و استفاده : كشاورزى و آميزش با آن كنيز حالل است يا نه؟ حضرت نوشتند

  .آن هم حالل نيست

   مّدعيان باطل امامت
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  :اند دانشمندان در تعريف امامت به طور جامع و حقيقى گفته

  .امامت يعىن پيشواىي و زمامدارى كّلى و كامل در متام امور ديىن و دنيوى

پيامرب خويش خداوند منّان در قرآن جميد، امامت را منصب و مقامى بلند مرتبه و خطري قرار داده است و خطاب بر 
  :فرمايد حضرت ابراهيم عليه السالم مى

______________________________  
  .22048، حديث 3، باب 86/ 17: ؛ وسائل الشيعة8، حديث 125/ 5: الكاىف -)1(

  344: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »قَاَل ِإّىن َجاِعُلَك لِلّناِس ِإَماًما َقاَل َو ِمن ُذرّيَِّىت قَاَل َاليـََناُل َعْهِدى الظِلِمنيَ ِإبـَْر ِهيَم َربُُّه ِبَكِلمٍت فََأَمتَُّهنَّ   َو ِإِذ ابـْتَـَلى

آزمايش كرد، پس او مهه را به طور كامل به ]  دشوار و سخت[هنگامى كه ابراهيم را پروردگارش به امورى ] ياد كنيد[و 
ابراهيم  . من تو را براى مهه مردم پيشوا و امام قرار دادم: فرمود] ياقت اوبه خاطر شايستگى ول[اجنام رسانيد، پروردگارش 

  ]. نيز پيشواياىن برگزين[و از دودمامن : گفت

  .رسد به ستمكاران منى]  كه امامت و پيشواىي است[پيمان من : فرمود] پروردگار[

ن و صابران و وفا كنندگان برمشرده شده در برخى از آيات آن مرد اهلى در رديف اخيار و صاحلان و قانتان و صّديقا
حضرت ابراهيم عليه السالم در هر . هاى سخىت قرار گرفت و سربلند و موّفق بريون آمد است؛ زيرا در عرصه آزمايش

در مرحله خنست عبدالّله شد سپس به مقام نىب الّله و پس از آن رسول الّله . رسيد شد به مقامى مى آزمايشى كه موّفق مى
ايت به مقام امامت و رهربى مردم منصوب گرديدو خلي   .ل الّله و در 

اين مقام، عهدى اهلى است كه به انسان : سپس مقام امامت را براى نسل خود هم درخواست كرد وىل پاسخ شنيد كه
  .شود شايسته عطا مى

ادار مباند و اطاعت منايد، ا گر كسى به عهد خداوند وف. و پيمان معّرىف كرده است» عهد«آيه فوق مقام امامت را 
  .خداوند هم قول يارى و پريوزى را وفا خواهد كرد
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باشد كه امام بايد معصوم باشد و مقام امامت به  و نيز اين آيه از مجله آياتى است كه پشتوانه فكرى و اعتقادى شيعه مى
   و با انتخاب. ظامل و منافق خنواهد رسيد

______________________________  
  .124): 2(بقره  -)1(

  345: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .آيد مردم يا شورا و قيام مسّلحانه به دست منى

و نيز تا شخصى به مرتبه يقني نرسد و با حقايق و عوامل غيب مّتصل نگردد و تا با چشم دل، ملكوت و باطن عامل 
در صورتى شخص سزاوار دريافت مقام امامت است كه در . يابد هسىت را مشاهده نكند، به مقام امامت و واليت راه منى

. بر نفس خويش مسّلط باشد و گرد گناه نگردد. برابر حوادث دشوار صرب و بردبارى كند و از عهده امتحانات اهلى برآيد
  .در اجنام وظيفه و عمل به دستورهاى خداوند با استقامت و پايدار باشد

كند و  اى بسيار خريخواهانه و شّفاف به معاويه، حّجت در امامت جامعه را بر او متام مى هامام على عليه السالم در نام
  :فرمايد مى

ا ِمَن الرَُّسوِل َو َأْعَلُمها بِاْلِكتاِب  ْم ِإْسالماً َو َو أَفْـَقُهها ِىف الدِّيِن؛ َأوَّهلُُ َفِإنَّ َأْوَىل النَّاِس بَِأْمِر َهَذا اْألُمَِّة َقِدميًا َو َحديثاً؛ أَقْـَرُ
  »1« .أَْفَضُلُهْم ِجهاداً َو َأَشدُُّهْم ِمبا َحتِْمُلُه الرَِّعيَُّة ِمْن أَْمِر اللَِّه اْضِطالعاً 

ترين مردم به امر حكومت كسى است كه از مهه مردم به رسول خدا نزديكرت باشد، به كتاب خدا داناتر و در دين  شايسته
رت باشددر قبول اسالم بر . تر باشد فقيه در اجنام وظايف پيشواىي از . ديگران سبقت داشته باشد، جهادش در راه خدا 

  .مهه نريومندتر باشد

ها و تبليغات دروغني بر مردم چريه شدند و با اّدعاى خالفت و رهربى  مايه و حسود با دسيسه هاى ىب متأّسفانه برخى آدم
اين مّدعيان گروهى را هم . تفرقه واختالف در بني مسلمانان شدند جامعه اسالمى، بسيار به دين اسالم ضربه زده و سبب

  .به دنبال خود گمراه منودند و به عذاب جاويدان آخرت گرفتار كردند

______________________________  
ج البالغه، ابن اىب احلديد390، حديث 11، باب 429/ 32: حبار األنوار -)1(   .210/ 3: ؛ شرح 
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  346: ، ص12 يفه سجاديه، جتفسري و شرح صح

   رواياتى درباره مّدعيان دروغني امامت

  :فرمايد رسول الّله صلى اهللا عليه و آله مى

َبنَّ ُكلَّ َرِعيٍَّة ِىف اْإلِْسالِم َأطاَعْت ِإماماً جائِراً َلْيَس ِمَن اللَِّه َعزََّوَجلَّ َو إْن كاَنْت : قاَل اللَُّه َعزََّوَجلَّ  َأْعماِهلا بـَرًَّة   الرَِّعيَُّة ىفَألَُعذِّ
  »1« ...َتِقيًَّة 

هر مردمى از اّمت اسالم كه از پيشواى ستمگرى كه از سوى خداوند متعال نيست؛ : خداوند عز و جل فرموده است
  .هر چند آنان در كارهايشان نيكوكار و پرهيزكار باشند. فرمان برد عذاب خواهم كرد

  :ره آيهامام باقر عليه السالم دربا

  »2« »ّربِينَ َو يـَْوَم اْلِقيَمِة تـََرى الَِّذيَن َكَذبُواْ َعَلى اللَِّه ُوُجوُهُهم مُّْسَودٌَّة أَلَْيَس ِىف َجَهنََّم َمثْـًوى لّْلُمَتكَ 

هايشان سياه است؛ آيا در دوزخ جايگاهى براى متكّربان  بيىن كه صورت و روز قيامت كساىن را كه بر خدا دروغ بستند مى
  نيست؟

  »3« ...ِإىنِّ ِإماٌم َو لَْيَس بِِإماٍم : َمْن قالَ : قالَ 

بيىن؛ مراد كسى است كه بگويد من امام هستم، در  اند سيه روى مى در روز قيامت آناىن را كه به خدا دروغ بسته: فرمود
  .حاىل كه امام نيست

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

  :يـَْوَم اْلِقياَمِة َو اليـُزَكِّيِهْم َو َهلُْم َعذاٌب أَِليمٌ  َثالثٌَة اليَُكلُِّمُهُم اللَّهُ 

   ِإماَمًة ِمَن اللَِّه لَْيَسْت لَُه، َو َمْن َجَحد ِإماماً ِمَن اللَِّه َو َمْن َزَعَم َأنَ   َمِن ادََّعى

______________________________  
  .206: ال؛ ثواب االعم1، حديث 3، باب 110/ 25: حبار األنوار -)1(
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  .60): 39(زمر  -)2(

  .6، حديث 3، باب 111/ 25: ؛ حبار األنوار1، حديث 372/ 1: الكاىف -)3(

  347: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ْسالِم َنِصيباً    »1« .َهلُما ِىف اْإلِ

  :زند و عذاىب دردناك دارند منىگويد و به صداقت آنان مهر تأييد  سه نفرند كه خداوند در روز قيامت با آنان سخن منى

هر كه به دروغ اّدعاى امامت از جانب خدا كند و هر كه امام از جانب خدا را انكار كند و هر كه بپندارد كه اين دو فرد 
ره   .اى دارند از اسالم 

  :و نيز فرمود

  »2« .َمِن ادََّعى اْالماَمَة َو لَْيَس ِمْن َأْهِلها فـَُهَو كاِفرٌ 

  .ى امامت كند در حاىل كه شايستگى آن را ندارد، كافر استهر كه اّدعا

  :و نيز فرمود

  »3« .َمْن َخرََج َيْدُعو النَّاَس َو ِفيهْم َمْن ُهَو أَْفَضُل ِمْنُه فـَُهَو ضالٌّ ُمْبَتدِعٌ 

خصى گمراه و هر كه قيام كند و مردم را به اطاعت خويش دعوت منايد؛ با اينكه در ميان آنان برتر از او هست، چنني ش
  .بدعت گذار است

در تاريخ اسالم بعضى در كنار ائمه اطهار عليهم السالم اّدعاى مقام امامت و واليت منودند و اكنون هم ادامه دارد؛ براى 
اند، و به صف باطل و نفاق  خويش مذهب و فرقه ساختند و گروهى از مردم نادان و ساده لوح را از دين خدا خارج كرده

  .پيوستند

______________________________  
  .10، حديث 3، باب 113/ 25: ؛ حبار األنوار4، حديث 373/ 1: الكاىف -)1(
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  .7، حديث 3، باب 112/ 25: ؛ حبار األنوار2، حديث 372/ 1: الكاىف -)2(

  .115: ؛ غيبة النعماىن18، حديث 3، باب 115/ 25: حبار األنوار -)3(

  348: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

   جعفر كّذاب، مّدعى دروغني امامت

او . يكى از كساىن كه اّدعاى به ناحق امامت منود، جعفر بن على النقى برادر امام حسن عسكرى عليه السالم است
پس از شهادت امام حسن عسكرى عليه السالم به دروغ اّدعاى امامت منود و در . مردى فاسد و عّياش و دروغگو بود

به سن  271او در سال . كرد و گروهى از مردم را هم به گمراهى و هالكت كشاند برنامه بسيار آشكارا اصرار مىاين 
  .چهل و پنج سالگى در سامرا درگذشت

  :هاى اسحاق بن يعقوب فرمودند حضرت حجة بن احلسن عليه السالم در پاسخ نامه پرسش

ا مهان به حضرت : گويد ابوخالد كابلى مى »1« .ند امر برادران يوسف استاما درباره عمومي جعفر و فرزندانش، امر آ
  :امام بعد از مشا كيست؟ فرمود: امام سّجاد عليه السالم عرض كردم

عرض  . پس از او فرزندش جعفر است كه نام او نزد ساكنان آمسان صادق است. شكافد فرزندم حممد كه دانش را مى
  :چرا نام او صادق است؟ فرمود: كردم

بندد  يرا پنجمني فرزندش به نام جعفر به دروغ اّدعاى امامت منايد، او در نزد خدا جعفر كّذاب است كه بر خدا دروغ مىز 
بينم مهان جعفر كّذاب خليفه ستمگر زمان را وادار به  گويا مى: هاى امام جارى شده و فرمود در اين وقت اشك

حضرت حجة  »2« .پس مهانطور شد كه فرموده بود. كند مىجستجوى وّىل خدا و امام غائب كه خدا حافظ اوست، 
ساخت، وقىت   كرد، ظاهر شده و او را رسوا مى ابن احلسن عليه السالم در برخى قضايا كه جعفر با اّدعاى خود حكم مى

ناگهان كه امام حسن عسكرى عليه السالم رحلت فرمود، يارانش در خانه آن حضرت گرد آمدند تا بر ايشان مناز خبوانند 
  ديدند

______________________________  
  .1113/ 3: ؛ اخلرائج و اجلرائح1، حديث 6، باب 227/ 50: حبار األنوار -)1(
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  .268/ 1: ؛ اخلرائج و اجلرائح2، حديث 6، باب 227/ 50: حبار األنوار -)2(

  349: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ا گرفت و او را از كنار پدرش دور كرد و خود بر جنازه پدرش منازش خواند و جعفر  نوجواىن نوراىن آمد و دامن جعفر ر 
 .كّذاب مات و مبهوت مانده بود و قدرت سخن گفنت نداشت وقىت مناز بر پدرش پايان يافت از ميان مردم ناپديد گشت

»1«  

   رسواىي دنيوى بعضى گناهان

  .شود در مهني دنيا رسوا مىدرى شده و شخص گناهكار  بعضى از گناهان باعث پرده

  :فرمايد امام سّجاد عليه السالم مى

نُوُب الَّىت ما ُيْضِحُك النَّاَس ِمَن اللَّْغِو َو اْلِمزاِح َو ِذْكُر ُعُيوِب النَّاِس   تـَْهِتُك اْلِعَصَم ُشْرُب اخلَْْمِر َو الَلِعُب بِاْلِقماِر َو َتعاطى  الذُّ
  »2« .َو ُجماَلَسِة اْهِل الرَّْيبِ 

نوشيدن شراب، قماربازى، رّد و بدل كردن سخنان بيهوده و شوخى براى : درد عبارت است از ها را مى آن گناهاىن كه پرده
  .هاى مردم، مهنشيىن با مردمان بدنام خنداندن مردم، ذكر عيب

   شراب خوارى

  

  :خداوند عز و جل به پيغمرب خود وحى كرد: امام باقر عليه السالم فرمود

رسول خدا صلى اهللا عليه و آله جعفر را خواست و : خصلت در جعفر بن اىب طالب مورد تقدير و سپاس من استچهار 
  :موضوع وحى را به او گزارش داد، جعفر عرض كرد

  َو ما َكَذْبُت َقطُّ   اْن َشرِبـُْتها زاَل َعْقلى  َعِلْمُت اىنّ   ما َشرِْبُت َمخْراً َقطُّ ِالىنّ 
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______________________________  
  .1102/ 3: ؛ اخلرائج و اجلرائح5، حديث 5، باب 332/ 50: حبار األنوار -)1(

  .213: ؛ عدة الداعى2، حديث 271: ؛ معاىن االخبار12، حديث 138، باب 375/ 70: حبار األنوار -)2(

  350: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ُُروََّة، َو 
َعِلْمُت انَُّه   ، َو ما َعَبْدُت َصَنماً َقطُّ ِالىنّ  اذا َعِمْلُت ُعِمَل ىب  ِخْفُت َأىنّ   ما َزنـَْيُت َقطُّ ِالىنّ ِالنَّ اْلَكِذَب يـَنـُْقُص امل

  »1« .الَيُضرُّ َو اليـَنـَْفعُ 

گردد و هرگز دروغ نگفتم؛ زيرا دروغ نقص  دانستم اگر آن را بنوشم عقلم زائل مى من هيچ گاه شراب ننوشيدم چون مى
و هيچ گاه بىت ) و ديگران با نواميس من زنا كنند(نگى است و هرگز زنا نكردم؛ زيرا ترسيدم كه مهان عمل با من بشود مردا

  .رسانند را نپرستيدم؛ زيرا دانستم كه زيان و سودى ندارند و منى

  قمار

  

كردن و حتريك حس گردد و عامل خطرناكى براى بيدار   ها مى قمار، يكى از گناهاىن است كه موجب دريدن پرده
  .جوىي و دمشىن است انتقام

  :فرمايد كه خداوند متعال در اين باره مى

َنُكُم اْلَعَد َوَة َواْلبَـْغَضآَء ِىف اخلَْْمِر َواْلَمْيِسِر َوَيُصدَُّكْم َعن  َا يُرِيُد الشَّْيطُن َأن يُوِقَع بـَيـْ  »تَـُهونَ ِذْكِر اللَِّه َوَعِن الصََّلوِة فـََهْل أَنُتم مُّنِإمنَّ
»2«  

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 از اين امور با مهه زيان[مشا 

ها  چنني اعرتافاتى كه از طرف جمرمان در بازپرسىآيد و مه اى از جرائم به عمل مى مطالعاتى كه درباره علل وقوع پاره
  اى و چاقوكشان و افراد فاسد، تربيت شده و برهاى حرفه دهد كه اغلب دزدها و جيب گريد نشان مى صورت مى
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______________________________  
  .5847، حديث 397/ 4: ؛ من الحيضره الفقيه16، حديث 5، باب 272/ 22: حبار األنوار -)1(

  .91): 5(مائده  -)2(

  351: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .باشند هاى فساد و قمار مى مولود مهني مراكز و النه

   سخنان شوخى و بيهوده

  

  .گردد، بيان سخنان بيهوده و شوخى براى خنداندن مردم است ها مى يكى از چيزهاىي كه موجب دريدن پرده

  :فرمايد ه و آله در عقوبت اين گناه مىپيامرب گرامى اسالم صلى اهللا علي

ا ُجَلساُؤُه َيهوى ا ابـَْعُد ِمَن الثـَُّريا  انَّ الرَُّجَل لََيَتَكلَُّم ِبَكِلَمٍة فـََيْضَحَك ِ ِ. »1«  

به جاىي دورتر ) از نظر هالكت و بدخبىت(گويد تا مهنشينان خود را خبنداند وىل مهان سخن او را  گاهى انسان سخىن مى
  .كند ريّا ساقط مىاز ث

  :فرمايد و در سفارشى به اباذر رمحه اهللا درباره سخنان بيهوده براى خنداندن ديگران چنني مى

ا فـَُيهوى   »2« .َجَهنََّم ما بـَْنيَ السَّماِء َو اْالْرضِ   ىف  انَّ الرَُّجَل لََيَتَكلَُّم ِباْلَكِلَمِة ِىف اْلَمْجِلِس لُِيْضِحَكُهْم ِ

  .رود گويد تا اهل جملس را خبنداند پس به سبب آن به فاصله آمسان و زمني در دوزخ فرومى سخىن مىگاهى مردى 

   حكايت متسخر حكم بن اىب العاص

از دمشنان سرسخت رسول خدا صلى اهللا عليه و ) پدر مروان كه فرزندانش بعدها به خالفت رسيدند(حكم بن اىب العاص 
  آزرد و از را مى آله در مّكه بوده و بسيار آن حضرت
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______________________________  
  .111/ 1: جمموعة ورّام -)1(

  .16228، حديث 140، باب 251/ 12: ؛ وسائل الشيعة201: أعالم الدين -)2(

  352: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

وى نسبت به آن حضرت، اين بود كه هاى  مهني جهت او و پسرش مروان را از مدينه به طائف تبعيد كرد و از مجله اذّيت
پشت . ديد رفت و حكم بن اىب العاص آن بزرگوار را مى هاى مّكه راه مى هر گاه رسول خدا صلى اهللا عليه و آله در كوچه

كرد و به اين وسيله دمشنان اسالم و  آمد و از روى مسخره راه رفنت و حركات آن حضرت را تقليد مى سر آن حضرت مى
  .خنداند مشركان را مى

باألخره روزى رسول گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله روى خود را برگرداند و مهچنان كه وى مشغول تقليد رفتار آن 
  :حضرت بود، به او فرمود

  »ُكْن ذلكَ «

 .، از آن پس تا وقىت كه مرگش رسيد، بدنش به حال رعشه باقى بود و مهيشه حالت ارتعاش داشت»مهچنني باش«يعىن 
»1«  

   عقوبت عيب جوىي

  

  .جوىي از ديگران است كند، عيب يكى ديگر از گناهاىن كه پرده درى كرده و انسان را رسوا مى

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

ِِْم تـََتبََّع اللَّهُ قـَْلِبِه الَتُذمُّوا اْلمُ   َخيُْلِص اْالمياَن اىل يا َمْعَشَر َمْن اْسَلَم بِِلساِنِه َو ملَْ  ِِْم َفانَُّه َمْن تـََتبََّع َعْورا ْسِلِمَني َو التـََتبـَُّعوا َعورا
  »2« .بـَْيِتهِ   َعْوَرَتُه َو َمْن تـََتبََّع اللَُّه َعْوَرَتُه يـَْفَضْحُه َو َلْو ىف
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هاى آنان جستجو  نكنيد و از عيبمسلمانان را نكوهش ! اى مردمى كه به زبان اسالم آورده وىل اميان در دلشان نرسيده
هاى او را دنبال كند و هر كه را خداوند عيبش را دنبال  نكنيد، كه هر كس عيوب مسلمانان را جستجو كند خداوند عيب

  .اش باشد كند رسوايش منايد، اگرچه در خانه

______________________________  
  .34/ 2: اسد الغابة -)1(

  .2، حديث 354/ 2: ؛ الكاىف21، حديث 65، باب 218/ 72: حبار األنوار -)2(

  353: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

   مهنشيىن با افراد ناباب

  

  .يكى ديگر از گناهاىن كه عاقبىت جز رسواىي براى انسان ندارد، مهنشيىن با افراد ناباب است

  :فرمايد امام على عليه السالم در اين زمينه مى

  »1« .نـَْفَسُه َمْوِقَف التـُّْهَمِة َفاليـَُلوَمنَّ َمْن اساَء ِبِه الظَّنَ َمْن َوَقَف 

مت قرار دهد اگر مورد سوءظن كسى واقع شد او را سرزنش نكند   .كسى كه خود را در جايگاه 

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

  »2« .َمْن جاَلَس اْهَل الرَّْيِب فـَُهَو ُمريبٌ 

  .جمالست كند متهم گردد كسى كه با مردم متهم

باشد را پاره  هاى انساىن كه باعث كمال و امتياز انسان از حيوان مى درد و پرده هاى اجتماعى انسان را مى آرى، گناه، پرده
  .آورد كند و فضايل انساىن را به يك سو افكنده و او را به صورت حيواىن در مى مى
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ن بود كه غري از عذاب اخروى، عقوبت دنيوى آن را گنهكار در اين دنيا البته اين جزء كوچكى از انواع و اقسام گناها
  .بيند مى

   عقاب اخروى گناهكاران

هاى اخروى گناهان، بسيار زياد است كه به برخى از آن  روايات ائمه معصومني عليهم السالم درباره انذار مردم از عقاب
  .شود احاديث اشاره مى

______________________________  
  .368: ؛ حتف العقول7، حديث 13، باب 187/ 71: حبار األنوار -)1(

  .16، حديث 9: ؛ صفات الشيعة31، ذيل حديث 14، باب 197/ 71: حبار األنوار -)2(

  354: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  كيفر ظلم به اجري

  

  :فرمايد رسول گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله مى

  »1« .ِسِمأَئِة عامٍ اجرياً َأْجَرُه اْحَبَط اللَُّه َعَمَلُه َو َحرََّم اللَُّه َعَلْيِه ريَح اْجلَنَِّة َو انَّ رَحيها َلُتوَجُد ِمْن َمسريَِة مخَْ َمْن اْظَلَم 

شت را بر او حرام  كسى كه در دستمزد كسى كه براى او كار مى كند ظلم منايد، خداوند عمل او را تباه و بوى 
شت از فاصله پانصد سال راه به مشام مى سازد مى   .رسد با اين كه بوى 

  كيفر زنا

  

  :فرمايد پيامرب گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله در عقوبت زنا مى
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  قـَْربِه  ِمَن النَّاِس فـََتَح اللَُّه َعزََّوَجلَّ َعَلْيِه ىفِبِإْمرَأَِة يـَُهوِديٍَّة اْو َنْصرانِيٍَّة اْو َجمُوِسيٍَّة اْو ُمْسِلَمٍة، ُحرًَّة اْو اَمًة اْو َمْن كاَنْت   َمْن َزىنَ 
يـَْوِم اْلِقياَمِة يـََتَأذَّى النَّاُس ِمْن   َثالِمثاَئِة اْلِف باٍب ِمَن النَّاِر َختْرُُج َعَلْيِه ِمْنها َحيَّاٌت َو َعقاِرُب َو ُشُهٌب ِمْن ناٍر فـَُهَو َحيَْرتُِق اىل

ِة اْلَعذ  َرُف ِبِه اىلنـََنتِ فـَْرِجِه فـَيـُعْ  اِب، ِالنَّ اللََّه يـَْوِم اْلِقياَمِة َحىتَّ يُؤَمَر ِبِه اَىل النَّاِر فـََيَتَأذَّى ِبِه اْهُل اجلَْْمِع َمَع ما ُهْم ِفيِه ِمْن ِشدَّ
َرِتِه انَُّه َحرََّم اْلَفواحِ    »2« .َش َو َحدَّ احلُُْدودَ َحرََّم اْلَمحارَِم َو ما اَحٌد اْغيَـَر ِمَن اللَِّه َو ِمْن َغيـْ

كسى كه با زن يهودى يا نصراىن يا جموسى يا مسلمان، خواه آزاد باشد يا برده، يا با هر زن ديگرى زنا كند، خداوند 
   هاى ها و گدازه ها، مارها و عقرب گشايد كه از آن درب هاى آتش دوزخ را در قرب او مى سيصد هزار درب از درب

______________________________  
  .4968، حديث 11/ 4: ؛ من الحيضره الفقيه1، حديث 67، باب 332/ 73: حبار األنوار -)1(

  .412: ؛ أعالم الدين282: ؛ ثواب األعمال1، حديث 67، باب 361/ 73: حبار األنوار -)2(

  355: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

در آتش خواهد سوخت و مردم از بوى گند شرمگاه او در رنج و عذابند و آورند و تا روز قيامت  آتش به قرب او روى مى
شود، تا اين كه روز قيامت فرمان رسد كه او را در آتش درافكنند و دوزخيان با مهه  او به اين بوى بد شناخته مى

اى ناپسند را حرام كرده در رنج و عذابند، چرا كه خداوند كاره) بوى بد او(ها و عذاىب كه بر آنان مقّرر است از  شكنجه
  .و هيچ كس غيورتر از خدا نيست و از غريت اوست كه كارهاى زشت را حرام كرده و حدود اهلى را مقّرر فرموده است

   كيفر مصافحه و شوخى با زن ناحمرم

  

  :فرمايد پيامرب اعظم صلى اهللا عليه و آله درباره مصافحه با زن ناحمرم مى

  »1« .َحراماً َجاَء يـَْوَم اْلِقياَمِة َمْغُلوًال ُمثَّ يُؤَمُر ِبِه اَىل النَّارِ َمْن صاَفَح اْمَرأًَة 

شود و فرمان ورود او به  هايش در زجنري است وارد مى هر كس با زن ناحمرم دست دهد، روز قيامت در حاىل كه دست
  .گردد دوزخ صادر مى

  :فرمايد و در ادامه حديث مى
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ْنيا اْلَف عاٍم ِىف النَّارِ َمْن فاَكَه اْمَرأًَة    »2« .الَميِْلُكها ُحِبَس ِبُكلِّ َكِلَمٍة َكلََّمها ِىف الدُّ

  .اى كه در دنيا به او گفته است هزار سال او را در دوزخ زنداىن كنند هر كس با زن ناحمرمى شوخى كند، براى هر كلمه

______________________________  
  .282: ؛ ثواب األعمال30، حديث 67باب  ،363/ 73: حبار األنوار -)1(

  .282: ؛ ثواب األعمال30، حديث 67، باب 363/ 73: حبار األنوار -)2(

  356: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

   كيفر سيلى زدن به مسلمان

  

  :فرمايد پيامرب گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله مى

َد اللَُّه ِعظاَمُه يـَْوَم اْلِقياَمِة ُمثَّ َسلََّط َعلَْيِه النَّاَر َو َحَشَرهُ َمْغُلوًال َحىتَّ َيْدُخَل النَّارَ َمْن َلَطَم َخدَّ ُمْسِلٍم َلْطَمًة    »1« .َبدَّ

كند و آتش دوزخ را  هاى او را در هم خرد مى كسى كه به صورت مسلماىن سيلى بزند، خداوند در روز قيامت استخوان
  .اىل كه به زجنري كشيده شده به حمشر درآيد تا رهسپار آتش جهّنم شودبر او مسّلط سازد، و در ح

   كيفر سخن چيىن

  

  :فرمايد پيامرب گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله درباره كيفر اخروى سخن چيىن بني دو نفر، مى

يـَْوِم اْلِقياَمِة َو اذا َخرََج ِمْن قـَْربِِه َسلََّط اللَُّه َعَلْيِه تِنِّيًنا اْسَوَد   رُِقُه اىلقـَْربِِه ناراً حتُْ   َمنيَمٍة بـَْنيَ اثـْنَـْنيِ َسلََّط اللَُّه َعَلْيِه ىف  ىف  َمْن َمشى
  »2« .يـَنـَْهُش حلََْمُه َحىتَّ َيْدُخَل النَّارَ 
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 كند كه تا روز قيامت او را كسى كه ميان دو نفر به سخن چيىن بپردازد، خداوند در گور، آتشى را بر او مسّلط مى
بسوزاند و چون از گور برانگيخته شود، خداوند تا زماىن كه وارد دوزخ گردد، اژدهاىي بر او چريه سازد تا گوشت بدن او را 

  .بگزد

  كيفر شرب مخر

  

  :فرمايد پيامرب گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله درباره كيفر اخروى شرب مخر مى

______________________________  
  .414: ؛ أعالم الدين284: الثواب األعم -)1(

  .16374، حديث 164، باب 308/ 12: ؛ وسائل الشيعة284: ثواب األعمال -)2(

  357: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ْنيا َسقاُه اللَُّه َعزََّوَجلَّ ِمْن َسمِّ األفاعى يـََتساَقُط حلَُْم َوْجِهِه ىف اآلناِء قـَْبَل اْن َو ِمْن َسمِّ اْلَعقاِرِب َشْربًَة   َمْن َشِرَب اخلَْْمَر ِىف الدُّ
ا تـََفسََّخ حلَُْمُه َو ِجْلُدُه َكاجليَفِة يـََتَأذَّى ِبِه اْهُل اجلَْْمِع َحىتَّ يـُْؤَمَر ِبِه اىل ا َفاذا َشِرَ   »1« .النَّارِ   َيْشَرَ

سازد و پيش از  ها براى او مهّيا مى عقرب ها، مارها، و كسى كه در اين دنيا شراب خبورد، خداوند جامى از زهر افعى
ريزد، و پس از آشاميدن، گوشت و پوست او بسان مردار  گوشت صورتش در جام مى) از شّدت زهرآگيىن(آنكه بياشامد 

  .گردد و مهه اهل حمشر از مهنشيىن با او در عذابند تا زماىن كه او را رهسپار دوزخ سازند از هم پاشيده و متالشى مى

   برخى زنان در حديث معراجعقاب 

  

  :كند امام على عليه السالم، حديث معراج پيامرب گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله را چنني بيان مى

گريست يافتيم، من  من و فاطمه بر رسول خدا صلى اهللا عليه و آله وارد شدمي، پس ايشان را در حاىل كه سخت مى«
  كنيد؟ چه باعث شده كه مشا اين چنني گريه مى! اللّه پدر و مادرم فدايت يا رسول: عرض كردم
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زناىن از اّمتم را در عذاىب شديد ديدم و آن وضع براى ) يعىن معراج(شىب كه مرا به آمسان بردند ! اى على: در پاسخ فرمود
  :ام از جهت عذاب سخت آنان است كه به چشم خويش وضعشان را ديدم من سخت گران آمده و گريه

جوشيد، زن ديگرى را ديدم كه به زبانش در  م كه به مويش در دوزخ، معّلق و آوخيته بودند كه مغز سر او مىزىن را ديد
   هايش رخيتند، زن ديگرى را مشاهده كردم كه او را به پستان جهّنم آويزان بود و آتش در حلقوم او مى

______________________________  
  .285: ؛ ثواب األعمال30، حديث 67، باب 364/ 73: حبار األنوار -)1(

  358: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

كشيد، و زىن ديگر را ديدم   خورد و آتش در زير او شعله مى آوخيته بودند، و ديگرى را ديدم كه گوشت بدن خويش را مى
زىن را ديدم كر و كور و الل كه در  ها بر او مسّلط بودند، و كه پاهايش را به دستهايش زجنري كرده بودند و مارها و عقرب

  .شود و مهه بدنش قطعه قطعه است و خوره و پيسى گرفته است تابوتى از آتش است و مخ او از بينيش خارج مى

  و زن ديگر را مشاهده كردم كه در تنورى از آتش به پاهايش آويزان است،

هايش آتش   برند، و ديگرى را ديدم صورت و دست و زىن را ديدم كه گوشت بدنش را از پس و پيش با قيچى آتشني مى
هاى خويش است، و زىن را ديدم كه سرش سر خوك و بدنش بدن محار است و هزار هزار  گرفته و مشغول خوردن روده

  .كنند نوع او را عذاب مى

ن با گرزهاى ريزد و فرشتگا ريزند و از دهانش بريون مى و زىن را به صورت سگ ديدم كه از عقب به شكم او آتش مى
  .زنند آتشني بر سر و پيكر او مى

به من بگو كه اينان چه كرده بودند و ! و اى نور ديدگامن! اى حبيب من: پس فاطمه عليها السالم به پدرش عرض كرد
  .رفتارشان چه بود كه به اين عقوبت گرفتار شدند

  :پيامرب گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود

پوشانيد؛  زىن كه به موى سرش آويزان در آتش بود، آن فردى بود كه موى سر خويش را از ناحمرمان منى اما! اى دخرت عزيزم
داد؛ و آن كه به پستانش آويزان  و اما آن زىن كه به زبانش آوخيته بود او كسى بود كه با زبان، شوهر خويش را آزار مى
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و آن كه به پاهايش آويزان در دوزخ بود كسى بود كه بدون  بود، شوهردارى بود كه از آميزش با شوى خود امتناع داشت؛
  .رفت اجازه مهسر خود از خانه بريون مى

  359: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

كرد؛ و اما آن كه دست و پايش را  خورد آن بود كه خود را براى ناحمرمان زينت مى و اما زىن كه گوشت بدن خويش را مى
ساخت و لباسش را از آلودگى  ها بر او مسّلط بودند زىن بود كه درست وضو منى ودند و مارها و عقرببه هم زجنري كرده ب
  .داد ساخت و به مناز امهّيت منى آورد و خود را نظيف منى كرد و غسل جنابت و حيض به جاى منى به جنس تطهري منى

داد؛ و آن كه   شد و به شوهر خود نسبت مى ند مىو اما آن كر و كور و الل زىن بود كه از غري شوهر خويش داراى فرز 
گذاشت؛ و اما آن زىن كه سر و رويش  بريد زىن بود كه خود را در اختيار مردان اجنىب مى ها مى گوشت بدنش را با قيچى

ر كرد؛ و اما آن كه سرش س هاى خود بود آن كسى بود كه دّالىل جنسى به حرام مى آتش گرفته بود و مشغول خوردن روده
اش رخسار سگ بود و آتش  منود؛ و اّما آن كه چهره خوك و بدنش بدن االغ بود آن زىن بود كه سخن چيىن به دروغ مى

  »1« .گر و حسود بود آمد آن زن آوازه خوان و نوحه رخيتند و از دماغش بريون مى در برابر او مى

 هر كس چو من از هجر رخ يار بنالد
 

 از يار كجا در بر اغيار بنالد

 بلبل كند افغان به كنار گلى اّما
 

 دلباخته از دورى دلدار بنالد

 دل ياد چو از شاهد بازارى خود كرد
 

 بايد به سر كوچه و بازار بنالد

  طالب كه به ناچار جدا گشت ز مطلوب
 

 آن حلظه به آن واقعه ناچار بنالد

  از فرقت معشوق دل عاشق صادق
 

 بسيار به ياد آرد و بسيار بنالد

  صّياد مكن منع من از ناله و افغان
 

 بايد كه چو من مرغ گرفتار بنالد

  يكبار چو دل ياد كند از غم آن جان
 

 جا دارد از اين غّصه دوصدبار بنالد

 آن كس كه بنالد ز غم يار وفادار
 

 كى از ستم خصم جفا كار بنالد
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______________________________  
  .24، حديث 30، باب 10/ 2: ؛ عيون اخبار الرضا عليه السالم61، حديث 3، باب 351/ 18: حبار األنوار -)1(

  

  360: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

 اينسان كه بود ناله مرا دور نباشد
 

 از ناله من گر در و ديوار بنالد

  با ياد رخ و طرّه جانان دل رجنى
 

 در روز ز غمهاى شب تار بنالد

  

  )رجنى(

  361: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ِيت فََأنَا اْلُمِقرُّ ِبَذْنِيب َمْوَالَي اْرَحْم َكبـَْوِيت ِحلُرِّ َوْجِهي َو َزلََّة َقَدِمي َو ُعْد ِحبِْلِمَك َعَلى َجْهِلي َو ِبِإْحَساِنَك َعَلى ِإَسآءَ » 4«[ 
نَاِصَيِيت َأْسَتِكُني بِاْلَقَوِد ِمْن نـَْفِسي اْرَحْم َشْيَبِيت َو نـََفاَد أَيَّاِمي َو اْقِرتَاَب َأَجِلي َو َضْعِفي َو  اْلُمْعَرتُِف ِخبَِطيَئِيت َو َهِذِه َيِدي وَ 

  ] َمْسَكَنِيت َو ِقلََّة ِحيَلِيت 

. به من بازگرد سقوط و به رو در افتادمن، و لغزش گامم را رمحت آر، و به نادانيم با بردباريت و به بدكردارمي با احسانت
اين دست و سر من است كه براى قصاص از نفسم آن را به زارى . كنم من به گناهم اقرار دارم و به خطامي اعرتاف مى

  .ام، و كمى تدبريم رحم كن به پريى و به پايان رسيدن روزگارم، و نزديك شدن مرگم و ناتواىن و بيچارگى. كنم تسليم مى

  دامن جز حديث تو من منى
 

  دامن مشى از سخن منىخا

  در كمند غم تو پا بستم
 

  اشتياق تو مستم وز مى
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  ديده ما اگر چه ىب نورست
 

  ليك نزديك بني هر دورست

  ساكن است او مگر تو بشتاىب
 

  درنيابد مگر تو درياىب

  گرچه ما خود نه مرد عشق توييم
 

  ليك جوياى درد عشق توييم

  طالبان را ره طلب بگشاى
 

  راه مقصود را به ما بنماى

  دل و دنياى خويش در كويت
 

  مهه دادم به ديدن رويت

  

  )فخرالدين عراقى(

  362: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

» 6«ُكْنُت ِمَن اْلَمْنِسيَِّني َكَمْن َقْد ُنِسَي َمْوَالَي َو اْرَمحِْين ِإَذا انـَْقَطَع ِمَن الدُّنـَْيا أَثَِري َو احمََّى ِمَن اْلَمْخُلوِقَني ِذْكرِي َو  » 5«[ 
» 7«ِجْسِمي َو تـََفرََّقْت َأْعَضاِئي َو تـََقطََّعْت َأْوَصاِيل يَا َغْفَلِيت َعمَّا يـُرَاُد ِيب ! َمْوَالَي َو اْرَمحِْين ِعْنَد تـََغريُِّ ُصوَرِيت َو َحاِيل ِإَذا بَِليَ 

َكِين ي َو َنْشِري َو اْجَعْل ِيف َذِلَك اْليَـْوِم َمَع أَْوِلَياِئَك َمْوِقِفي َو ِيف َأِحبَّاِئَك َمْصَدِري َو ِيف ِجَوارَِك َمسْ َمْوَالَي َو اْرَمحِْين ِيف َحْشرِ 
  .]يَا َربَّ اْلَعاَلِمنيَ 

م چون  ها حمو شد، و ه هنگامى كه اثر و نشامن از دنيا قطع شد و زير خاك رفتم، و يادم از خاطر آفريده! موالى من
  .كسى كه فراموش شده، در زمره فراموش شدگان قرار گرفتم، به من رمحت آر

هنگامى كه چهره و حامل دگرگون شود و بدمن بپوسد و اعضامي از هم بپاشند و پراكنده شوند، و پيوندهامي ! موالى من
  .بگسلد، بر من ترّحم فرما

  !شود و كنار ميزان و صراط از من خواسته مى خربى من نسبت به آنچه كه در برزخ و قيامت اى واى بر ىب

مرا در برانگيخنت و زنده شدمن رحم كن، و در آن روز جايگاهم را با اوليايت، و حمل برآمدن و حركتم را در ! موالى من
  !.ميان عاشقانت، و مسكنم را در جوارت قرار ده اى پروردگار جهانيان
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   ه جنات و برخوردارى از رحم خدا در برزخ و قيامترا

خبشش خداوند متعال و رمحت و لطف و مغفرت او در دنيا و آخرت بسيار زياد است، وىل آن كس كه رجا و اميد به 
ه رمحت حق و توّقع عفو و مغفرت دارد بايد با اعمال خالص و رفتار و كردار پاك، در خود زمينه مشول رمحت را فراهم منود

  .گردد، كنار گذارد و فرورفنت در معصيت و آلودگى به گناه را كه موجب فوت و از دست دادن اين استعداد مى

آرى، مهيشه درهاى رمحت و فضل و عافيت و خري بر درهاى نقمت و نكبت و شّر زياده است و آب كه مظهر رمحت 
  .كند ن را خاموش مىخدا در اين جهان است، بر آتش كه مظهر غضب خداست سبقت دارد و آ

   وعده و وعيدهاى اهلى

  

خداوند نسبت به پاداش و ثواب اعمال يا عقاب و عذاب اعمال بندگان از : يابيم كه با مراجعه به آيات و روايات در مى
  .آورد سخن به ميان مى» وعيد«و » وعده«دو واژه 

در لغت و اصطالح قرآن، لفظ مشرتكى است كه هم براى ثواب اعمال و پاداش آن و هم براى عذاب و عقاب  :وعده
  .اعمال به كار گرفته شده، وىل بيشرتين استعمالش درباره ثواب و پاداش است

از عواقب ترساندن : در لغت و اصطالح قرآن خمصوص به عقاب و عذاب، يا به عبارت ديگر عبارت است از :وعيد اّما
ديد كردن، و لفظ وعيد منحصر در بدى و شّر و زيان است   .وخيم عمل زشت، به عذاب و عقاب و 

هر كس را كه : اعتقاد ما در باب وعده و وعيد اهلى اين است كه: بعد از روشن شدن اين دو واژه بايد عرض كنيم كه
ناپذير است و  ق و حاصل خواهد شد و وعده اهلى ختّلفخداوند وعده ثواىب و پاداشى به او داده باشد به طور يقني حمقّ 

   بايد هم

  364: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ا در ذات خداوند  چنني باشد، چرا كه ختّلف از وعده يا به خاطر جهل است يا عجز از اجنام آن، كه هيچ يك از آ
  :فرمايد متعال راه ندارد، مهچنانكه قرآن مى
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  »1« »ينَ نُه َوْعًدا َحَسًنا فـَُهَو لِقيِه َكَمن مَّتـَّْعنُه َمتَع احلََْيوِة الدُّنـَْيا ُمثَّ ُهَو يـَْوَم اْلِقيَمِة ِمَن اْلُمْحَضرِ أََفَمن َوَعدْ 

از كاال و ابزار ] فقط[امي و حتماً به آن خواهد رسيد، مانند كسى است كه او را  پس آيا كسى كه وعده نيك به او داده
  !است؟]  براى عذاب[امي، سپس او در روز قيامت از احضار شوندگان  رخوردارش كردهزندگى دنيا ب

ديد به عقاىب كرده، الزم نيست او را عذاب كند، بلكه خمتار مى باشد، اگر عذابش   وىل هر كه را خداوند وعيد داده و 
  .كند به عدل عمل كرده و اگر عفوش منايد با فضلش رفتار منوده است

تواند در صورت وعيد، جمرمان را عذاب و يا مورد عفو و رمحت خود قرار دهد،  د اين حاكم مطلق و حق مىآرى، خداون
تواند اطمينان و اّتكاى بر عفو و مغفرت پيدا كند، تا  و اين خبشش و عفو چون امرى الزامى نيست، هيچ بنده جمرمى منى

ست خداوند در خصوص او عمل به عدل كند نه به عفو؛ و بر اين اساس بر جرم و جنايت خود ادامه دهد؛ زيرا ممكن ا
  .شود تا بنده دچار يأس و نوميدى از رمحت خداوند نشود از آن طرف هم اين اختيارى بودن عفو يا عذاب موجب مى

ها و عمل  پس اين يك قاعده و قانون عقلى و عقالىي است كه در حماكم دنيا براى هر حاكمى، ناديده گرفنت خوىب
  .شود ن به وعده صحيح نيست و خالف شئون حق و كرامت مشرده مىننمود

ها و عمل نكردن به وعيدها صحيح است، چه بسا موجب كرامت و شرافت حاكم و سلطان  اما ناديده گرفنت بدى
  .صاحب قدرت مشرده شود

______________________________  
  .61): 28(قصص  -)1(

  365: ص، 12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :فرمايد پس مهيشه بايد اميدوار به رمحت خداوند بود مهچنانكه امام رضا عليه السالم مى

  »1« .اْن َخْرياً َفَخْرياً َو اْن َشرّاً َفَشرا  انَا ِعْنَد ُحْسِن َظنِّ َعْبِدَى اْلُمؤِمِن ىب: اْحِسْن الظَّنَّ ِباللَِّه فَانَّ اللََّه َعزََّوَجلَّ يـَُقولُ 

من به گمان نيكو توّجه دارم، اگر بنده مؤمن خري در نظر : فرمايد داوند گمان نيكو داشته باشيد؛ زيرا خداوند مىبه خ
  .بگريد به خري خواهد رسد و اگر شر در نظر بگريد به شر خواهيد رسيد

شت و هفت باب جهّنم    هشت باب 
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عثمان بن مظعون بعد از مرگ فرزندش دچار غّصه و اندوه وقىت خرب به رسول گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله رسيد كه 
شده و از شّدت غم و غصه در خانه، خودش را حمبوس كرده و فقط مشغول عبادت شده، حضرت رسول صلى اهللا عليه 

  :و آله نزد عثمان آمد و فرمود

  .در جهاد استرهبانّيت اّمت من . گريى را ننوشته است خداوند براى ما رهبانّيت و گوشه! اى عثمان

شت هشت در است و از براى جهّنم هفت در، آيا تو را خوشحال منى! اى عثمان كند كه از درى از آن وارد  از براى 
لو و كنارت ببيىن كه دست به دامن تو زده است و خود را شفيع تو به سوى  نشوى مگر اينكه پسر خود را در 

شود كه مهيشه رمحت خداوند بر غضب او غلبه دارد از اين رو  مى از اين حديث مشخص »2« ».پروردگارت قرار دهد
  .شت هشت در و جهّنم هفت در دارد

______________________________  
  .3، حديث 72/ 2: ؛ الكاىف15، حديث 59، باب 366/ 67: حبار األنوار -)1(

  .3531، حديث 72، باب 246/ 3: ؛ وسائل الشيعة112، حديث 23، باب 170/ 8: حبار األنوار -)2(

  366: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

شت و هفت در جهّنم توّجه و عمل منود كه پيامرب  شىت شدن بايد به احاديث نگاشته شده بر هشت در  البته براى 
  :فرمايد صلى اهللا عليه و آله براى ما نقل مى

شت چون در شب معراج مرا به آمسان را ديدم كه داراى هشت در بود و بر فراز هر درى چهار كلمه  ها بردند، من 
رت است نوشته بود، كه هر كلمه آن از متام دنيا و آن   .چه در دنياست براى كسى كه بداند و عمل كند، 

شت    باب اّول 

  

  :بر باالى در اول نوشته بود - 1

   َوىلُّ اللَّهِ ال الَه االَّ اللَُّه ُحمَمٌَّد َرُسوُل اللَِّه َعلىٌّ 
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َلُة اْلَعْيِش اْرَبُع ِخصالٍ  ِلُكلِّ َشىْ  َلٌة َو ِحيـْ   .اْلَقناَعُة َو بَْذُل احلَْقِّ َو تـَْرُك اِحلْقِد َو ُجماَلَسُة اْهِل اخلَْْريِ : ٍء ِحيـْ

  .زمني استخداىي به جز خداى يگانه نيست و حممد صلى اهللا عليه و آله فرستاده او و على عليه السالم وّىل خدا در 

قناعت، بذل كردن حق، ترك  : اى است و راه وصول به راحىت و عيش چهار صفت است براى هر چيزى راهى و چاره
  .كينه، مهنشيىن با اهل خري

شت    باب دّوم 

  

  :بر باالى در دّوم نوشته شده است - 2

   ال الَه االَّ اللَُّه ُحمَمٌَّد َرُسوُل اللَِّه َعلىٌّ َوىلُّ اللَّهِ 

َلُة السُُّروِر ِىف اْآلِخَرِة اْرَبُع ِخصالٍ  ِلُكلِّ َشىْ  َلٌة َو ِحيـْ َحواِئِج   َو التـََّعطُُّف َعَلى اْألَراِمِل َو السَّعى ىف  َمْسُح رُئُوِس اْلَيتامى: ٍء ِحيـْ
  .اْلُمْؤِمنَني َو التـََّفقُُّد لِْلُفَقراِء َو اْلَمساِكنيِ 

  

  367: ص، 12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .خداىي به جز خداى يگانه نيست و حمّمد صلى اهللا عليه و آله فرستاده او و على عليه السالم وّىل خدا در زمني است

دست كشيدن : اى است، و راه وصول به سرور و خوشحاىل در آخرت چهار صفت است براى هر چيزى راهى و چاره
  .دن نيازهاى مؤمنان، تفّقد از فقريان و مسكينانبر سر يتيمان، عطوفت بر بيوه زنان و كوشش در برآور 

شت    باب سّوم 

  

  :بر باالى در سوم نوشته بود - 3

  .ال الَه االَّ اللَُّه ُحمَمٌَّد َرُسوُل اللَِّه َعلىٌّ َوىلُّ اللَّهِ 
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ْنيا اْرَبُع ِخصالٍ  ِلُكلِّ َشىْ  َلُة الصِّحَِّة ِىف الدُّ َلٌة َو ِحيـْ ْشِى َو ِقلَُّة الطَّعامِ ِقلَُّة اْلَكال: ٍء ِحيـْ
َ
  .ِم َو ِقلَُّة اْلَمناِم َو ِقلَُّة امل

  .خداىي به جز خداى يگانه نيست و حممد صلى اهللا عليه و آله فرستاده او و على عليه السالم وّىل خدا در زمني است

كم خوابيدن، كم راه كم گفنت،  : اى است و راه وصول به سالمىت در دنيا چهار صفت است براى هر چيزى راهى و چاره
  .رفنت، كم خوردن

شت    باب چهارم 

  

  :بر باالى در چهارم نوشته بود - 4

  .ال الَه االَّ اللَُّه ُحمَمٌَّد َرُسوُل اللَِّه َعلىٌّ َوىلُّ اللَّهِ 

ِباللَِّه َو اْليَـْوِم اْآلِخِر فـَْلُيْكرِْم جاَرُه و َمْن كاَن يـُْؤِمن بِاللَِّه َو َو َمْن يـُْؤِمْن بِاللَِّه َو اْليَـْوِم اْآلِخِر فـَْلُيْكرِْم َضيـَْفُه َو َمْن كاَن يـُْؤِمْن 
  .تْ اْليَـْوِم اْآلِخِر فـَْلُيْكرِْم واِلَدْيِه َو َمْن كاَن يـُْؤِمْن ِباللَِّه َو اْليَـْوِم اْآلِخِر فـَْليَـُقْل َخْرياً اْو َيْسكُ 

  

  368: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .داىي به جز خداى يگانه نيست و حمّمد صلى اهللا عليه و آله فرستاده او و على عليه السالم وّىل خدا در زمني استخ

كسى كه اميان به خدا و روز قيامت دارد، بايد ميهمان خود را گرامى بدارد و كسى كه اميان به خدا و روز قيامت دارد، 
ميان به خدا و روز قيامت دارد، بايد به پدر و مادر خود احرتام بگذارد و  بايد مهسايه خود را گرامى بدارد و كسى كه ا

  .كسى كه اميان به خدا و روز قيامت دارد، بايد يا كالم خوب و گفتار خوب بگويد يا ساكت باشد

شت    باب پنجم 

  

  :بر باالى در پنجم نوشته بود - 5
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  .َعلىٌّ َوىلُّ اللَّهِ ال الَه االَّ اللَُّه ُحمَمٌَّد َرُسوِل اللَِّه 

َمْن اراَد اْن َيْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة َمْن اراَد اْن الُيْظَلَم َفالَيْظِلْم َو َمْن َأراَد َأْن الُيْشَتَم َفال َيْشِتْم َمْن اراَد اْن اليَُذلَّ َفال يُِذلَّ َو 
ْنيا َو اْآلِخَرِة فـَْليَـُقلْ   اْلُوْثقى   :ِىف الدُّ

  .للَُّه ُحمَمٌَّد َرُسوُل اللَِّه َعلىٌّ َوىلُّ اللَّهِ ال الَه االَّ ا

  .خداىي به جز خداى يگانه نيست و حمّمد صلى اهللا عليه و آله فرستاده او و على عليه السالم وّىل خدا در زمني است

او فحش  كسى كه خبواهد به او ظلم نشود، بايد خود او ظلم نكند، و كسى كه خبواهد به او فحش ندهند، بايد خود
ندهد، و كسى كه خبواهد ذليل و پست نشود، بايد كسى را ذليل و پست نكند، و كسى كه خبواهد به دستگريه حمكم و 

  :استوار در دنيا و آخرت چنگ زند بايد بگويد

  .ال الَه االَّ اللَُّه ُحمَمٌَّد َرُسوُل اللَِّه َعلىٌّ َوىلُّ اللَّهِ 

  

  369: ص، 12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

شت    باب ششم 

  

  :بر باالى در ششم نوشته بود - 6

  .ال الَه االَّ اللَُّه ُحمَمٌَّد َرُسوُل اللَِّه َعلىٌّ َوىلُّ اللَّهِ 

ْلَيْسُكِن اْلَمساِجَد َو َمْن ْرِض فَـ َمْن اراَد اْن َيُكوَن قـَبْـرُُه َوسيعاً َفسيحاً فـَْلَيْنبِ اْلَمساِجِد َو َمْن اراَد اْن الَتْأُكَلُه اْلِدْيداُن َحتَْت اْال 
  .َمْوِضَعُه ِىف اْجلَنَِّة فـَْلَيْكُس اْلَمساِجَد ِبالُْبْسطِ   فـَْلَيْكُنِس اْلَمساِجَد َو َمْن اَحبَّ اْن َيرى  اَحبَّ اْن َيُكوَن َطرِيّاً ُمِطرَّاً اليـَبـَْلى

  .او و على عليه السالم وّىل خدا در زمني استخداىي به جز خداى يگانه نيست و حمّمد صلى اهللا عليه و آله فرستاده 
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ها در زمني خنورند،  كسى كه دوست دارد قربش وسيع و گشاد باشد، مساجد را بنا كند و كسى كه دوست دارد او را كرم
در مساجد بسيار مباند، و كسى كه دوست دارد پيوسته جسدش پاك و تازه بوده و نپوسد و كهنه نشود مساجد را 

شت ببيند مساجد را با فرش بپوشاند جاروب كند،   .و كسى كه دوست دارد جايگاه خود را در 

شت    باب هفتم 

  

  :و بر باالى در هفتم نوشته بود - 7

  .ال الَه االَّ اللَُّه ُحمَمٌَّد َرُسوُل اللَِّه َعلىٌّ َوىلُّ اللَّهِ 

  .اتِّباُع اجلَْناِئِز َو ِشراِء اْألَْكفاِن َو َردُّ اْلَقْرضِ َعياَدُة اْلَمريِض َو : َأْرَبِع ِخصالٍ   بَياُض اْلَقْلِب ىف

  .خداىي به جز خداى يگانه نيست و حمّمد صلى اهللا عليه و آله فرستاده او و على عليه السالم وّىل خدا در زمني است

  370: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

از مريض و تشييع كردن جنازه و خريدن كفن براى خود و عيادت كردن : سفيدى و روشناىي دل در چهار صفت است
  .اداى قرض خود

شت    باب هشتم 

  

  :بر باالى درب هشتم نوشته بود - 8

  .ال الَه االَّ اللَُّه ُحمَمٌَّد َرُسوُل اللَِّه َعلىٌّ َوىلُّ اللَّهِ 

ِعباِد اللَِّه   السَّخاءُ َو ُحْسُن اْخلُْلِق َو الصََّدَقُة َو اْلَكفُّ َعْن اذى: صالٍ َمْن اراَد الدُُّخوَل ِمْن هِذِه اْألَْبواِب فـَْلَيَتَمسَّْك ِباْرَبِع خِ 
  . َتعاىل

  .خداىي به جز خداى يگانه نيست و حمّمد صلى اهللا عليه و آله فرستاده او و على عليه السالم وّىل خدا در زمني است
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شت شود بايد به چ اخالق (سخاوت، حسن خلق : هار خصلت متمّسك گرددكسى كه دوست دارد از اين درها وارد 
  .، صدقه دادن، نگاهداشنت خود از اذّيت و آزار بندگان خداوند تعاىل)نيكو

  :فرمايد باشد كه بر باالى آن اين احاديث نگاشته شده كه پيامرب براى ما نقل مى اّما ابواب جهّنم هفت در مى

   باب اّول جهّنم

  

  :شده بود بر باالى در اول نوشته - 1

  .َمْن َرَجا اللََّه َسِعَد َو َمْن خاَف اللََّه اِمَن َواْهلاِلُك اْلَمْغُروُر َمْن َرجا َغيـَْر اللَِّه َو خاَف ِسواهُ 

هر كس اميد به خدا داشته باشد سعادمتند خواهد شد و هر كس از خداوند برتسد در امان است و مرده و فاىن فريب 
   خورده كسى است كه اميد به

  371: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .غريخدا و ترس از غريخدا داشته باشد

   باب دّوم جهّنم

  

  :بر باالى در دّوم نوشته شده بود - 2

ْنيا،   َمْن َأراَد َأْن الَيُكوَن ُعْرياناً يـَْوَم الِقياَمِة فـَْلَيْكُس اْجلُُلوَد العارَِيَة ِىف الدُّ

ْنيا َمْن َأراَد َأْن الَيُكونَ    َعْطَشاناً يـَْوَم الِقياَمِة فـَْلَيْسِق الِعْطاَش ِىف الدُّ

ْنيا   .َمْن َأراَد َأْن الَيُكوَن يـَْوَم الِقياَمِة جائعاً فـَْلُيْطِعِم اْلُبطُوَن اْجلائَِعَة ِىف الدُّ

  .خواهد در قيامت عريان حمشور نشود، پس در دنيا عرياىن را بپوشاند هر كس مى



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

 

  .اى را سرياب كند ر قيامت تشنه حمشور نشود، پس در دنيا تشنهخواهد د هر كس مى

  .هاى گرسنه را سري كند خواهد در قيامت گرسنه حمشور نشود، پس در دنيا شكم هر كس مى

   باب سّوم جهّنم

  

  :بر باالى در سّوم نوشته شده بود - 3

  .الظَّاِلِمنيَ  َلَعَن اللَُّه اْلكاِذبَني، َلَعَن اللَُّه الباِخلني، َلَعَن اللَّهُ 

  .نفرين خدا بر دروغگويان، نفرين خدا بر خبيالن، نفرين خدا بر ستمكاران

   باب چهارم جهّنم

  

  :بر باالى در چهارم نوشته شده بود - 4

   َأَذلَّ اللَّهُ َمْن َأهاَن اإلسالَم، أََذلَّ اللَُّه َمْن َأهاَن َأْهَل البيِت، أََذلَّ اللَُّه َمْن َأَعانَ 

  372: ، ص12 و شرح صحيفه سجاديه، جتفسري 

  .ظُْلِمِهْم ِلْلَمْخُلوِقنيَ   الظَّاِلمَني َعلى

خداوند خوار و ذليل كند كسى را كه به اسالم توهني كند، خداوند خوار و ذليل كند كسى را كه به خاندان اهل بيت 
  .بر بندگان خدا، كمك كند پيغمرب توهني كند، خداوند خوار و ذليل كند كسى را كه ستمكاران را براى ستم

   باب پنجم جهّنم

  

  :بر باالى در پنجم نوشته شده بود - 5
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  .نيَ ُخياِلُف اِإلمياَن َو الُتْكِثْر َمْنِطَقَك ِفيما اليـَْعنِيَك فـََتْسُقُط ِمْن َرْمحَِة اللَِّه َو الَتُكْن َعْوناً ِللظَّاِلمِ   التـَتَِّبُعوا اهلََوى َفاهلَوى

ن نكن كه برخالف اميان است، كالم و گفتارت را در امور بيهوده زياده مگردان كه تو را از رمحت از هواى نفس پريو 
  .خداوند ساقط و دور گرداند، و كمك كار ستمكاران مباش

   باب ششم جهّنم

  

  :بر باالى در ششم نوشته شده بود - 6

ْجَتِهديَن، أَنَا َحراٌم َعلى 
ُ
  .اْلُمَتَصدِّقَني، أَنَا َحراٌم َعلى الصاِئمنيَ أَنَا َحراٌم َعلى امل

  .باشم بر تالش كنندگان در راه خدا و صدقه دهندگان و روزه داران حرام مى]  جهّنم[من 

   باب هفتم جهّنم

  

  :بر باالى در هفتم نوشته شده بود - 7

  373: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ْقِدُروا َعَلى اَسُبوا َو َوخبُِّوا نـُُفوَسُكْم قـَْبَل َأْن تـَُوخبَُّوا َو اْدُعوا اللََّه َعزََّوَجلَّ قـَْبَل َأْن َترُِدوا َعَلْيِه َو التَـ حاِسُبوا نـُُفوَسُكْم قـَْبَل َأْن حتُ 
  .ذِلكَ 

به حساب خودتان رسيدگى كنيد قبل از آنكه به حسابتان رسيدگى شود، خودتان را سرزنش كنيد قبل از آنكه سرزنش 
  .و نتوانيد او را خبوانيد]  كنايه از مرگ[داى عز و جل را خبوانيد قبل از آن كه بر او وارد شويد شويد، خ

شت هر كدام با رمز ويژه باز و بسته مى: البته بايد توّجه داشت كه اى كه بر  شود و مجالت زيبا و حكيمانه اين درهاى 
شت به عنوان كتيبه نقش بسته، مزيّ  ن به شهادت و وحدانّيت پروردگار و رسالت رسول گرامى سر در متامى هشت در 

شت تكرار شده و  اسالم صلى اهللا عليه و آله و شهادت بر واليت امريمؤمنان على عليه السالم است كه در متام ابواب 
حمتواى  اين سه اصل: باشد، كه اين مطلب بيانگر فلسفه و حكمىت است و آن اينكه اين سه شهادت در ابواب جهّنم منى
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خواهد مشمول رمحت اهلى قرار گرفته و وارد  اسالم راستني است و به هيچ وجه از هم جداشدىن نيست و هر كه مى
  .شت شود، بايد به اين سه اصل پايبند و معتقد باشد

  :از ابن عباس نقل شده كه پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود

  »1« .يا َعلىُّ : ٍة َمحْراَء َعَلى َصفاِئِح الذََّهِب َفاذا َدقَِّت اَحلْلَقُة َعَلى الصَّْفَحِة طَنَّْت َو قاَلتْ انَّ َحْلَقَة باِب اْجلَنَِّة ِمْن ياقُوتَ 

شت، از ياقوت سرخ است كه بر صفحه   .شود هاى طال نواخته مى حلقه در 

  .يا على: هنگامى كه حلقه بر آن صفحه بكوبد، صدا كند و گويد

شت، مقام واليت است كه ) يا على(از آن جهت آرى، صداى كوبه در  شت و مهماندار اصلى  است كه صاحب 
  .على ابن اىب طالب عليه السالم مصداق جامع و كامل آن است

______________________________  
  .13، حديث 588: ؛ األماىل، شيخ صدوق13، حديث 23، باب 122/ 8: حبار األنوار -)1(

  377: ، ص12 سجاديه، ج تفسري و شرح صحيفه

  

  توحيد كه ال اله اّال اهللا است
 

  اسالم حممد رسول الّله است

 با اين دو سخن كسى به جاىي نرسد
 

  خرب از على وىل الّله است گر ىب

  توحيد و نبّوت و امامت هر سه
 

  در گفنت يك على وىل الّله است

  

  54دعاى 

  

  درخواست از حق جهت دور



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

 

  ها اندوهگرداندن 

نـَْيا َو اْآلِخَرِة َو َرِحيَمُهَما َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِل » 1« ُحمَمٍَّد َو افْـرُْج َمهِّي َو اْكِشْف يَا َفارَِج اْهلَمِّ َو َكاِشَف اْلَغمِّ يَا َرْمحَاَن الدُّ
ْد َو َملْ َيُكْن َلُه ُكُفواً َأَحٌد اْعِصْمِين َو َطهِّْرِين َو اْذَهْب بَِبِليَِّيت َو اقْـَرأْ يَا َواِحُد يَا َأَحُد يَا َصَمُد يَا َمْن َملْ يَِلْد َو َملْ يُولَ » 2«َغمِّي 

وَُّتُه َو َكثـَُرْت اللَُّهمَّ ِإينِّ َأْسأَُلَك ُسَؤاَل َمِن اْشَتدَّْت َفاقـَُتُه َو َضُعَفْت قُـ » 3«آَيَة اْلُكْرِسيِّ َو اْلُمَعوََّذتـَْنيِ َو ُقْل ُهَو اللَّهُ َأَحٌد َو ُقْل 
يَا َذا اجلََْالِل َو اْإلِْكرَاِم َأْسأَُلَك َعَمًال حتُِبُّ » 4«ُذنُوبُُه ُسَؤاَل َمْن َال جيَُِد ِلَفاقَِتِه ُمِغيثاً َو َال ِلَضْعِفِه ُمَقوِّياً َو َال ِلَذنِْبِه َغاِفراً َغيـَْرَك 

َفُع ِبِه مَ  َقَن ِبِه َحقَّ اْلَيِقَني ِيف نـََفاِذ َأْمرَِك ِبِه َمْن َعِمَل ِبِه َو يَِقيناً تـَنـْ اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِل ُحمَمٍَّد َو اْقِبْض » 5«ِن اْستـَيـْ
نـَْيا َحاَجِيت َو اْجَعْل ِفيَما ِعْنَدَك َرْغَبِيت َشْوقاً ِإَىل ِلَقاِئَك َو هَ  ِصْدَق التـَّوَكُِّل َعَلْيَك ْب ِيل َعَلى الصِّْدِق نـَْفِسي َو اْقَطْع ِمَن الدُّ

َو ِعَباَدَة اْخلَاِشِعَني َلَك َأْسأَُلَك ِمْن َخْريِ ِكَتاٍب َقْد َخَال َو أَُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ ِكَتاٍب َقْد َخَال َأْسأَُلَك َخْوَف اْلَعاِبِديَن َلَك » 6«
اللَُّهمَّ اْجَعْل َرْغَبِيت ِيف َمْسأََلِيت ِمْثَل َرْغَبِة أَْولَِياِئَك ِيف َمَسائِِلِهْم َو َرْهَبِيت » 7«َعَلْيَك َو َيِقَني اْلُمتَـوَكِِّلَني َعَلْيَك َو تـَوَكَُّل اْلُمْؤِمِنَني 

اللَُّهمَّ َهِذِه َحاَجِيت » 8«ْلِقَك َحٍد ِمْن خَ ِمْثَل َرْهَبِة أَْوِلَياِئَك َو اْستَـْعِمْلِين ِيف َمْرَضاِتَك َعَمًال َال أَتْـُرُك َمَعُه َشْيًئا ِمْن ِديِنَك َخمَاَفَة أَ 
اللَُّهمَّ َمْن َأْصَبَح َلهُ ثَِقٌة َأْو َرَجاءٌ َغيـُْرَك » 9«َفَأْعِظْم ِفيَها َرْغَبِيت َو َأْظِهْر ِفيَها ُعْذِري َو َلقِّينِّ ِفيَها ُحجَِّيت َو َعاِف ِفيَها َجَسِدي 

  فـََقْد َأْصَبْحُت وَ 

  378: ، ص12 جتفسري و شرح صحيفه سجاديه، 

ِت اْلِفَنتِ بِ  َو » 10«َرْمحَِتَك يَا أَْرَحَم الرَّاِمحَِني أَْنَت ثَِقِيت َو َرَجاِئي ِيف اْألُُموِر ُكلَِّها َفاْقِض ِيل ِخبَْريَِها َعاِقَبًة َو َجنِِّين ِمْن َمِضالَّ
  .َعَلى آِلِه الطَّاِهرِينَ  َصلَّى اللَُّه َعَلى َسيِِّدنَا ُحمَمٍَّد َرُسوِل اللَِّه اْلُمْصَطَفى وَ 

  379: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

نـَْيا َو اْآلِخَرِة َو َرِحيَمُهَما َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِل » 1«[  ُحمَمٍَّد َو افْـرُْج َمهِّي َو اْكِشْف يَا َفارَِج اْهلَمِّ َو َكاِشَف اْلَغمِّ يَا َرْمحَاَن الدُّ
  ] َغمِّي

بر حمّمد و آل حمّمد درود فرست و ! اى رمحان دنيا و آخرت و مهربان هر دو جهان! اندوه و برطرف كننده غم اى زاينده
  .اندوه مرا بزداى، و غمم را برطرف كن

   خداوند، پناهگاه انسان در اندوه و غم
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ها و سجاياى  وت روحيهبنابر تفا. دهد غم و اندوه از حاالت روحى و رواىن است كه در شرايط ويژه، به آدمى دست مى
توان از اين حالت به  اى كه مى به گونه. اخالقى و مراتب وجودى انسان، ظهور چنني حالىت نسبت به افراد گوناگون است

  .مقام و مرتبه هوّيىت هر آدمى پى برد

معرفت، بر اين پايه، ظروف خاص براى بروز چنني حالىت در دنياخواهان با ظرف خاّص اهل آخرت و اهل كمال و 
ها و بروز  هاى ناپايدار نفساىن هستند و با شّدت عالقه ها و لّذت اهل دنيا پيوسته به دنبال خوشى. تفاوت اساسى دارد

  .اجنامد شود و گاهى به خودكشى و نابودى مى حالت اندوه و غم در آنان، سبب نااميدى و افسردگى مى

  :فرمايد ه مىدر اين زمينه رسول گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آل

ْنيا، ِبَفْقٍر ال َغناَء َلُه َو ِبُشْغٍل ال َفراَغ َلُه وَ    أَنَا َزِعيٌم بَِثالٍث ِلَمْن َأَكبَّ َعَلى الدُّ

  380: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

َمٍّ َو ُحْزٍن ال اْنِقطاَع َلهُ  ِ. »1«  

نيازى نياجنامد، مشغولّيىت كه  گاه به ىب دامن، فقرى كه هيچ مىمن سه چيز را براى كسى كه به دنيا بچسبد، حتمى و قطعى 
  .هرگز از آن خالصى ندارد و غم و اندوهى كه براى او پاياىن نيست

  :فرمايد امام على عليه السالم در حال و هواى دنيا مى

ا َمَالْت َضمريَُه َأْشجاناً َهلُنَّ رَْقٌص َعل...  ُسَوْيداِء قـَْلِبِه َهمٌّ َيْشَغُلُه َو َغمٌّ َحيْزُنُُه َكذِلَك َحىتَّ يـُْؤَخَذ   ىَو َمِن اْسَتْشَعَر الشََّعَف ِ
َقِطعاً ابـَْهراُه   ِبَكَظِمِه فـَيـُْلقى   »2« ...ِباْلَفضاِء ُمنـْ

ها در سويداى قلبش خلجان است،  ها پر كند كه براى آن اندوه و آن كه عشقش را به دل گريد خاطرش را از اندوه... 
هى مشغولش دارد، و غمى حمزونش كند، چنني است تا نفس گلوگريش شود و او را به بيابان اندازند در حاىل كه اندو 
  ....هاى حياتش قطع شده  رگ

  :فرمايد امام صادق عليه السالم در مواعظ خويش مى

ْنيا ُتوِرُث اْلَغمَّ َو احلََْزَن َو الزُّْهُد ىف ْنيا رَ   الرَّْغَبُة ِىف الدُّ   »3« .اَحُة اْلَقْلِب َو اْلَبَدنِ الدُّ
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  .آورد و پشت كردن به دنيا مايه آسايش جان و تن است دنياخواهى، غم و اندوه مى

  :فرمايد و نيز مى

  َلمَّا نُزَِلْت َهِذِه اْآليَةُ 

نَـْيَك ِإَىل     َما َمتـَّْعَنا ِبِه َأْزَو ًجا ّمنـُْهْم َو َالَحتَْزنْ   َال َمتُدَّنَّ َعيـْ

______________________________  
  .344/ 1: ؛ كنز الفوائد43، ذيل حديث 122، باب 81/ 70: حبار األنوار -)1(

  .367حكمت : ج البالغه -)2(

  .358: ؛ حتف العقول108، ذيل حديث 23، باب 240/ 75: حبار األنوار -)3(

  381: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »َجَناَحَك ِلْلُمْؤِمِننيَ َعَلْيِهْم َو اْخِفْض 

  َمْن َملْ يـَتَـَعزَّ : قاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله

  »2« .َيْشِف َغْيظُهُ  َيَدْى َغْريِِه َكثـَُر َمهُُّه َو ملَْ   ما ىف  ِبَعزَاِء اللَِّه تـََقطََّعْت نـَْفُسُه َعَلى الدُّنْيا َحَسراٍت َو َمْن َرَمى بَِبَصرِِه ِإىل

هاى آنان را از آن برخوردار   كه برخى از گروه]  و ثروت و اوالدى[بنابراين به امكانات مادى «: ون آيه نازل شده كهچ
خود را براى ]  لطف و مهرباىنِ [اندوه خمور، وپر و بال ] به سبب اينكه پذيراى حق نيستند[كردمي، چشم مدوز، و بر آنان 

  ».مؤمنان فرو گري

ها خورد و هر كه  كسى كه به دلدارى دادن خدا، آرام نگريد جانش بر دنيا حسرت: عليه و آله فرمودپيامرب خدا صلى اهللا 
بود نيابد چشمش به داراىي   .هاى ديگران باشد، اندوهش بسيار شود و ناراحتيش 

شت است ها و لّذت حزن چنني ظرفّيىت براى اهل آخرت، مهان شوق رسيدن به نعمت ت به خدا، و نسب. هاى ويژه اهل 
اى  شوند و گاه تا اندازه آنان از شّدت شيداىي وصال به اندوه و غم دچار مى. باشد شّدت حّب و عشق و وصال حق مى
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چنانكه با . كند رود كه مانند حضرت يعقوب عليه السالم را در فراق فرزندش يوسف، گرفتار نابيناىي و ناتواىن مى باال مى
  :فرمايد كند كه حق تعاىل او را چنني بازگو مى مى اين حال آشفته، به خداوند شكوه

َآ َأْشُكواْ بـَّثى َو ُحْزِىن ِإَىل اللَِّه َو َأْعَلُم ِمَن اللَِّه َما َالتـَْعَلُمونَ    »3« »َقاَل ِإمنَّ

  .دانيد دامن آنچه را كه مشا منى برم و از خدا مى ام را فقط به خدا مى شكوه اندوه شديد و غم و غّصه: گفت

______________________________  
  .88): 15(حجر  -)1(

  .381/ 1: ؛ تفسري القمى5، حديث 315/ 2: ؛ الكاىف58، حديث 122، باب 89/ 70: حبار األنوار -)2(

  .86): 12(يوسف  -)3(

  382: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  شّدت اندوه يعقوب عليه السالم چه اندازه بوده است؟! خدااى فرزند رسول : ابوبصري از امام صادق عليه السالم پرسيد

  .ها را روى سينه مادرشان بريده باشند اند و سر آن بچه به اندازه هفتاد زىن كه كودك شريخوارشان را كشته: حضرت فرمود

  حزن جده مشا فاطمه زهرا عليها السالم چقدر بوده است؟: عرض كرد

  .كه در رحلت پدرش پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله به ايشان دست دادهفتاد برابر اندوه يعقوب  : فرمود

ام زهرا عليها السالم بوده آگاه  خواهى تو را از اندوه كسى كه هفتاد برابر اندوه جّده آيا مى! اى ابابصري: سپس فرمود
  سازم؟

  !بله، اى فرزند رسول خدا صلى اهللا عليه و آله: عرض كردم

چنان كه حضرت سّجاد عليه السالم از حوادث كربال حمزون   »1«  حضرت زين العابدين عليه السالم اندوه جّدم: فرمود
ابن  »2« .گرديد كه بيست سال يا چهل سال به ياد عاشورا و پدرش امام حسني عليه السالم و اهل بيت ايشان گريست

  :فرمايد شهر آشوب از امام صادق عليه السالم نقل مى
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يه السالم بر پدرش حسني بن على عليه السالم بيست سال گريه كرد و هيچ آب و غذا در برابر ايشان على بن احلسني عل
ترسم مشا با  من مى! فدايت شوم، فرزند رسول خدا: گريست تا جاىي كه يكى از خادمان گفت ادند، مگر آن كه مى منى

  :حضرت فرمود. اين حال از بني برويد

من هرگز قتلگاه فرزندان فاطمه را به ياد . دانند دامن آنچه را منى كنم و از خدا مى خدا شكوه مى پايان را نزد اندوه و غم ىب
   آورم مگر آن كه گريه منى

______________________________  
  .، به نقل از خري الكالم ىف وقايع االيّام428: صحيفه عشق، حممد رضا نيكوكالم -)1(

  .3، حديث 6، باب 109/ 46: ؛ حبار األنوار2و  1 ، حديث107: كامل الزيارات  -)2(

  383: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

بنابراين گرفتارى و اندوه معصومان عليهم السالم و اهل آخرت و جزع و فزع آنان، عني  »1« .بندد راه گلومي را مى
  .غم فراغ استو شكايت آنان نزد پروردگار، نوعى درد اشتياق و . عبودّيت و بندگى است

  :فرمايد امام سّجاد عليه السالم در اين زمينه مى

  »2« .ِإنَّ الّلَه حيُِبُّ ُكلَّ قـَْلٍب َحزِينٍ 

  .دارد هاى اندوهناك را دوست مى خداوند دل

  :فرمايد از اين رو در دعاى بيستم مى

  »ِإْن َحزِْنتُ   اللَُّهمَّ اْنَت ُعدَّتى«

  .دخلوشى مىنچون اندوهناك شدم تو ! خدايا

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

  ...َسراِئرِِهْم َو ُطوِل ُمباهاِِْم َحتَْت َتَسرتُِّ اْلِكْربياِء   احلُْْزُن ِمْن ِشعاِر اْلعارِفَني ِلَكثـَْرِة وارِداِت اْلَغْيِب َعلى
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  »3« .َوَلْو ُوِضَع ِىف قـُُلوِب َغْريِِهم َالْستـَْنَكروهُ َو َلْو ُحِجَب احلُْْزُن َعْن قـُُلوِب اْلعارِفَني ساَعًة َالْسَتغاثُوا 

اندوه، جامه زيرين عارفان است به سبب افزوىن اهلامات غيىب بر درونشان و افتخار بسيارشان كه در پوشش كربيا هستند 
...  

______________________________  
  .165/ 4: شهر آشوب؛ املناقب، ابن 1، حديث 6، باب 108/ 46: حبار األنوار -)1(

  .25، حديث 61، باب 38/ 68: ؛ حبار األنوار30، حديث 99/ 2: الكاىف -)2(

  .187: ؛ مصباح الشريعة1، حديث 97، باب 70/ 69: حبار األنوار -)3(

  384: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اده شود آن را خوش  اگر در دلهاى عارفان كنار رود، ناله از سويدا برآرند و  اى از دل اگر اندوه حلظه هاى ديگران 
  .ندارند

  :روايت شده كه

  »1« .بِاْهلُُموِم َو اْلُغُمومِ : ؟ قالَ  ِباْلماِء َفِبماذا اَطهُِّر َلَك قـَْلىب  َو رِْجلى  َأْن ُأَطهَِّر َوْجِهى َو َبَدىن  إهلى أََمْرَتىن: َأنَّ َداُوَد قالَ 

فرمامن دادى كه چهره و بدن و پاهامي را با آب بشومي، دمل را با چه ! اى منخد: داود در مناجات خويش عرض كرد
  .ها ها و اندوه با غم: بشومي؟ فرمود

  :در كتاب حضرت على عليه السالم خواندم كه: فرمايد امام باقر عليه السالم مى

  »2« .گذراند و جز اين به صالح او نيست مؤمن بامدادان و شامگاه را به اندوه مى

  شناخت انسان نسبت به حوادث دنيا

  

  :كند بنابراين انسان نسبت به حوادث دنيا، دو گونه شناخت يا برداشت پيدا مى



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

 

. باشد و مهه چيز پيوسته مطابق ميل و مراد، به راحىت و خوىب برقرار مى. دنيا حمل خوشگذراىن و اسرتاحت است -الف
  .شود كه بسيار شكننده و تلخ خواهد بود هاىي در انسان مى دوهاين طرز بينش سبب پيدايش نامالميات و بالها و ان

صاحب اين بينش دنيا را چنني . ماند جهان دار بال و امتحان و مشكالت است و هيچ چيزى پايدار و پابرجا منى -ب
كمال و مجال   شود و حزن و اندوه را وسيله رسيدن به شناخته و هرگز به خاطر درد و بال و كمبود حمزون و اندوهناك منى

  .ها را حتّمل كند تواند تلخى داند؛ چنني انساىن بدون اعرتاض و رضايت و خشنودى به تقديرات اهلى، به راحىت مى مى

______________________________  
  .142، حديث 56: ؛ الدعوات، راوندى3، ذيل حديث 125، باب 157/ 70: حبار األنوار -)1(

  .55، حديث 44: ؛ التمحيص3، حديث 97، باب 73/ 69: حبار األنوار -)2(

  385: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

   عوامل غم و اندوه

  

ا به  بر اساس روايات اهل بيت عليهم السالم و معصومان دين، عوامل و زمينه هاى غم و اندوه بسيارند كه مهمرتين آ
  :شرح زير است

  هاى دنيا اندازه به جلوه شوق ىب - 1

افزايد و انسان را بسيار حريص و ترسو و خيانتكار  عالقه شديد به مال و مقام و منزل دنياىي بر غم و نگراىن انسان مى
  .شود گرداند و در پايان عمر افسردگى و افسوس دامنگري او مى مى

   تنگدسىت - 2

هاى  تالش تدبريى منود تا زمينههاست، اما بايد با كار و  تنگدسىت سبب خوارى نفس و حرياىن عقل و جذب كننده غم
  .نيازمندى دور شود
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   مال و منال و منافع - 3

هاى  دانند، ثروت ماّدى، از كانون برخالف گمان بسيارى از مردم كه مال اندوخنت را عامل خوشى و شادى و افتخار مى
زيادى مال در دام خطر و  هاست و بيشرت مردم ثرومتند از ها و ناله غّصه ساز بشر است و در حقيقت سرچشمه اندوه

  .وىل نبايد براى آنچه از دنياست تأّسف خورد. گريند حادثه قرار مى

   حسادت - 4

هاى حسود فراوان و گناهانش هم دو برابر است؛ زيرا  خودخورى و برتربيىن از عوامل مهم حسرت و اندوه است و غم
سازد و روحش را آزار  هاى ديگران، او را جان به لب مى ها و موفّقيت پيوسته مراقب پريامون خويش است، مهيشه پريوزى

  .كند دهد و زندگى خود و ديگران را تباه مى مى

   تنبلى و سسىت - 5

و كسى كه در اصل كار و تالش  . برنامگى و حمرومّيت است ها، سبب ىب انگارى در نظم امور و تصميم كوتاهى و ساده
  كند از رسيدن به هدف و كمال باز كوتاهى مى

  386: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .شود ها اندوهى فراوان، گريبانگري زندگى انسان مى به ويژه با از دست دادن فرصت. ماند مى

   بدهكارى - 6

  :از اين رو پيامرب گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود. قرض گرفنت هم از اسباب توليد اندوه و نگراىن است

  »1« .ْيَن فَإنَُّه َهمٌّ بِاللَّْيِل َو ُذلُّ بِالنَّهارِ ِإيَّاُكْم والدَّ 

  .بدهى، غّصه شب و ذّلت روز است

   گناه  - 7
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شود و عملى كه بتواند گناهانش را بپوشاند نداشته باشد، خداوند او را گرفتار درد يا  اى گناهش زياد مى گاهى كه بنده
شود دچار غم و اندوه  عيان و مسلمانان كه مرتكب گناه مىو هر كسى از شي. كند تا گناهانش را بپوشاند حزن مى

  .شود تا سياهى گناه پاك شود مى

  .بازگشت مسئله فوق به اطاعت نفس و پريوى از هواهاى نفساىن است كه پايه هر رنج و سرچشمه هر گمراهى است

   اندوزى به اموال و تواناىي ديگران چشم - 8

كنند و از كمبودهاى ماّدى  افراد تنگ نظر كه مراقب امكانات ديگران هستند، مهيشه وجود خويش را با مردم مقايسه مى
پس كسى كه چشم . اين طرز تفّكر نشانه عدم رشد كاىف و احساس حقارت دروىن و كمبود ّمهت است. برند خود رنج مى

چشم دوخنت به . نشيند بود و هرگز آتش خشم او فرو منى هاى ديگران بدوزد مهيشه اندوهگني خواهد به داراىي
  .هاى درازى را در پى دارد هاى مردم، غم اندوخته

  مصايب و حوادث روزگار - 9

______________________________  
  .1، حديث 527/ 2: ؛ علل الشرايع4، حديث 2، باب 141/ 100: حبار األنوار -)1(

  387: ص ،12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

تاىب و جزع و فزع  اما آنچه ناپسند است ىب. شود ها و نامالميات زندگى غمگني مى به طور طبيعى انسان براى ناگوارى
هاى  اگر كسى به سود و بركت. كند ها آرزو را بريده و عمل را كم مى و فرياد كشيدن و ناله زدن در اين وضعّيت. است

  .شود تاب منى اين مصايب توّجه كند، اين مقدار ىب

   رزق و روزى -10

اى به تناسب وجودش روزى  داند خداوند منّان روزى دهنده مهه موجودات است و براى هر آفريده انسان در حاىل كه مى
  .خورد و به اصطالح، غم روزى مى. ها اندوهناك است وىل باز در كمبود رزق و روزى و قسمت. مناسب قرار داده است

  :السالم فرمودحضرت على عليه 
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َهمِّ يـَْوِمَك، َكفاَك ُكلُّ يـَْوٍم ما فيِه فَاْن   ِرْزٌق َتْطلُُبُه َو ِرْزٌق َيْطُلُبَك، َفاْن َملْ تَْأِتِه اتاَك، َفالَحتِْمْل َهمَّ َسَنِتَك َعلى: الرِّْزُق ِرْزقانِ 
َتُكِن السََّنُة ِمْن ُعُمرَِك َفما َتْصَنُع ِباْهلَمِّ  َغٍد َجديٍد ما َقَسَم َلَك َو اْن ملَْ  َسُيؤتيَك ىف ُكلِّ   َتُكْن السََّنُة ِمْن ُعُمرَِك َفانَّ اللََّه َتعاىل

  »1« .فيما لَْيَس َلكَ 

آيد، بنابراين  جويد، كه اگر دنبالش نروى به دنبالت مى طلىب، و آن كه تو را مى آنكه تو آن را مى: زى دو نوع استرو 
كند، اگر سال از عمر تو باشد  روز خويش بار مكن، كه روزى هر روز تو را كفايت مىاندوه سال خود را بر اندوه 

رساند، واگر سال از عمرت نباشد، پس چه اندوهى  خداوند متعال در هر روز جديد آنچه نصيب تو منوده به تو مى
  !خورى بر چيزى كه از آِن تو نيست؟ مى

هاى زودگذر مايه حسرت  ها و لّذت آورد و گاهى شادى وند؛ اميدوارى مىبيىن به آينده و گمان نيك به خدا بنابراين خوش
  شود و گاهى اندوه و و اندوه فراوان مى

______________________________  
  .379حكمت : ج البالغه -)1(

  388: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .داردغّصه، بدون سبب به قلب انسان وارد شده وىل ريشه در نور حق 

اى . فدايت شوم: با يكى از ياران خدمت امام صادق عليه السالم رسيدمي، به آن حضرت عرض كردم: گويد ابوبصري مى
  :دليلش چيست؟ امام صادق عليه السالم فرمود. شوم گاهى من بدون آنكه بدامن، غمگني مى! پسر رسول خدا

شود، چون ما و  وهى يا سرورى به ما برسد بر مشا نيز وارد مىرسد؛ زيرا اگر اند آن غم و شادى است كه از ما به مشا مى
  »1« .مشا از نور خداوند عز و جل هستيم

   هاى از بني بردن اندوه و غم راه

  

  :آيد، عبارتند از هاى از بني بردن اندوه و غم كه از مضمون آيات و روايات معترب به دست مى اما راه

  دوسىت خدا - 1
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ها و  آورد و متامى اضطراب پيوسته با خداوند و دوسىت با حق و ياد او، اطمينان دل و آرامش نفس مىارتباط و پيوند قلىب 
دارد و مردان بزرگ، داراى روحى بلند و قلىب آرام و زندگى خود را مهراه با امنّيت و افتخار  ها را از وجود انسان برمى نگراىن

  :فرمايد كنند كه خداوند درباره آنان مى سپرى مى

  »2« »َأَآل ِإنَّ أَْوِلَيآَء اللَِّه َالَخْوٌف َعَلْيِهْم َو َالُهْم َحيَْزنُونَ 

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

  »3« »نُونَ ِإنَّ الَِّذيَن َقاُلواْ َربـَُّنا اللَّهُ ُمثَّ اْسَتقُمواْ َفَال َخْوٌف َعَلْيِهْم َو َالُهْم َحيْزَ 

______________________________  
  .2، حديث 94/ 1: ؛ علل الشرايع29، حديث 10، باب 242/ 5: حبار األنوار -)1(

  .62): 10(يونس  -)2(

  .13): 46(احقاف  -)3(

  389: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

استقامت ورزيدند، نه بيمى بر ]  مل بر اين حقيقتدر ميدان ع[پروردگار ما اهللا است، سپس : ترديد كساىن كه گفتند ىب
  .شوند آنان است و نه اندوهگني مى

  »1« »َو َقاُلواْ احلَْْمُد لِلَِّه الَِّذى َأْذَهَب َعنَّا احلََْزَن ِإنَّ َربـََّنا َلَغُفوٌر َشُكورٌ 

وردگارمان بسيارآمرزنده و عطا كننده ترديد پر  ها ويژه خداست كه اندوه را از ما برطرف كرد؛ ىب مهه ستايش: گويند و مى
  .پاداش فراوان در برابر عمل اندك است

  يقني نيكو - 2

و در بني بندگان خدا كمرتين چيزى كه تقسيم . اى باالتر از تقواست و يقني و باور درجه. اميان باالتر از اسالم است
تر و از سالمت و صّحت بيشرتى  شهود او كاملهر چه نور يقني در دل انسان افزايش يابد، افق ديد و . شده يقني است

  .گردد مند مى ره
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  :فرمايد امام على عليه السالم در وصّيت خويش به فرزندش امام حسن عليه السالم مى

  »2« .ِنْعَم طارُِد اْهلُُموِم اْلَيِقنيُ 

  .يقني، چه نيكو غم زداىي است

  :فرمايد حضرت سّجاد عليه السالم مى

  »3« .ِمبَْكُروِه الَقضاِء َأْرَفُع َدَرجاِت اْلَيِقنيِ الرَِّضا 

  .هاى باور است راضى بودن به تقديرات ناخوشايند، از باالترين مرتبه

  پيامرب: كند كه امري مؤمنان عليه السالم در حديث معراج از رسول الّله صلى اهللا عليه و آله نقل مى

______________________________  
  .34): 35(فاطر  -)1(

  .84: ؛ حتف العقول1، حديث 8، باب 213/ 74: حبار األنوار -)2(

  .278: ؛ حتف العقول3، حديث 21، باب 135/ 75: حبار األنوار -)3(

  390: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  رد؟اى دا روزه چه اثر و نتيجه! پروردگارا: اكرم صلى اهللا عليه و آله در معراج از پروردگار پرسيد

  :خداوند به او فرمود

و هر گاه بنده خدا به . روزه سبب حكمت است و حكمت سبب شناخت است و شناخت حق موجب يقني است
  تكيه بر تقدير -3 »1« .مرتبه يقني برسد، باكى ندارد كه به سخىت يا به آساىن روزگار را سپرى كند

كند؛ روحيه اطمينان و آرامش به انسان  قسمت انسان مىتوّكل بر تقديرات و الطاف اهلى و يقني به آنچه پروردگار 
  .برد هاى ساختگى را از بني مى و اندوه. دهد مى
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  :فرمايد امام صادق عليه السالم در مواعظ خويش مى

  »2« !ٍء ِبَقضاٍء َو َقَدٍر َفاْحلُْزُن ِلماذا؟ ِإْن كاَن ُكلُّ َشىْ 

  چه؟اگر مهه چيز به حكم و تقدير است، پس اندوه براى 

  :فرمايد امام حسني عليه السالم مى

من خدا هستم و جز من خداىي نيست و حمّمد پيامرب من : زير ديوار يكى از شهرها لوحى پيدا شد كه در آن نوشته بود
كند و در شگفتم از كسى كه به تقدير يقني دارد،  در شگفتم از كسى كه به مرگ يقني دارد، چگونه شادى مى. است

   خشنودى به قضاى اهلى -4 »3« .وردخ چگونه غم مى

ا   :خرسندى به قضا و قدر خداوند بركات بسيارى دارد از مجله آ

  آرامش و نشاط مهيشگى، زياد شدن توان مقاومت در تنگناها، روحيه رضايت و

______________________________  
  .203: ؛ إرشاد القلوب، ديلمى6، حديث 2، باب 27/ 74: حبار األنوار -)1(

  .55، حديث 450/ 2: ؛ اخلصال1، حديث 23، باب 190/ 75: حبار األنوار -)2(

  .158، حديث 44/ 2: ؛ عيون أخبار الرضا عليه السالم11، حديث 10، باب 295/ 13: حبار األنوار -)3(

  391: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .ها و آسايش بدن است كفايت در روزى

  :السالم فرمودامام صادق عليه 

  »1« .اْلَيِقِني َو الرِّضا  ِإنَّ اللََّه ِبَعْدِلِه َو ِقْسِطِه َجَعَل الرَّْوَح َو الرَّاَحَة ىف

  .مهانا خداوند به عدل و داد خود، خّرمى و آسايش را در يقني و رضا قرار داده است
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  :امام كاظم عليه السالم فرمود

  »2« .ِلْلُمْؤِمِن َأْن َيُكوَن ِباللَِّه َو ِمبا َصَنَع راِضياً   فـَيَـْنَبغىَمِن اْغَتمَّ كاَن ِلْلَغمِّ أَْهًال 

  .كند، خشنود باشد خورد، شايسته غم و اندوه است؛ پس مؤمن بايد به خدا و آنچه او مى آن كه غم مى

   شناخت دنيا و اهل آن - 5

هر كه . ادى و راحىت در آن ماندىن نيستدنيا سراى غم و دشوارى است و حمّبت آن اسارت روحى و رواىن دارد، و ش
  .گردد ها آن اندوهناك منى شود و به سخىت آن را شناخت به اميدى شاد منى

  :فرمايد خداوند كرمي مى

  »3« »َما َفاَتُكْم َوَال تـَْفَرُحواْ ِمبَآ َءاتَاُكْم َو اللَُّه َالحيُِبُّ ُكلَّ ُخمَْتاٍل َفُخورٍ   ّلَكْيَال َتْأَسْواْ َعَلى

بر آنچه ]  با يقني به اينكه هر گزند و آسيىب و هر عطا و منعى فقط به اراده خداست و مشا را در آن اختيارى نيست[تا 
  از دست مشا رفت، تأسف خنوريد،

______________________________  
  .7، حديث 52، باب 143/ 67: ؛ حبار األنوار2، حديث 57/ 2: الكاىف -)1(

  .122، حديث 59: ؛ التمحيص57، حديث 63، باب 152/ 68: حبار األنوار -)2(

  .23): 57(حديد  -)3(

  392: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

كه به نعمت ها مغرور [و بر آنچه به مشا عطا كرده است، شادمان و دخلوش نشويد، و خدا هيچ گردنكش خودستا را 
  .دوست ندارد]  شده است

  :فرمايد اين باره مىحضرت على عليه السالم در 

  »1« .الُتْشِعْر قـَْلَبَك اْهلَمَّ َعَلى مافاَت فـََيْشَغَلَك َعمَّا ُهَو آتٍ 
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  .دارد آيد باز مى براى آنچه از دست رفته است اندوه به دلت راه مده، كه تو را از آنچه مى

  يارى جسنت از خدا - 6

شود و شيطان هم از اين موقعّيت كمال استفاده را برده  مى گريى تاىب و حال گاهى انسان در اثر حوادث روزگار، دچار ىب
سازد و او  كند و اندك اندك او را نسبت به پروردگار، ناسازگار و بدبني مى و درهاى نااميدى و شك و شبهه را باز مى

  .در چنني حاىل پناه بردن به ذات مقّدس اهلى و دورى از شيطان، بسيار مؤثّر است. شود ناسپاس مى

  :فرمايد پيامرب گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله مى

  »2« .يُث الَحيَْتِسبُ َمْن َأْكثـََر اْالْسِتْغفاَر َجَعَل اللَُّه َلُه ِمْن ُكلِّ َهمٍّ فـََرجاً َو ِمْن ُكلِّ ِضيٍق َخمَْرجاً َو يـَْرزُُقُه ِمْن حَ 

برد روزيش  هر تنگناىي بريونش برد و از جاىي كه گمان منىهاى او را بگشايد و از  هر كه زياد استغفار كند خداوند گره غم
  .رساند

  :و نيز خطاب به امام على بن اىب طالب عليه السالم فرمود

   ال َمْلَجأَ َو ال َمْنَجى. ال َحْوَل َو ال قـُوََّة االَّ ِباللَّهِ : ِمَن اْهلَمِّ   أَماٌن ِألُمَّىت! يا َعِلىُّ 

______________________________  
  .7460، حديث 321: غرر احلكم -)1(

  .57: ؛ جامع األخبار23، حديث 15، باب 281/ 90: حبار األنوار -)2(

  393: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .ِمَن اللَِّه االَّ ِإلَْيهِ 

  ذكر! اى على

  »...ال َحْوَل َو ال قـُوََّة االَّ ِباللَِّه «

  .استامان اّمت من از غم و اندوه 
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  .شود ، هم سبب از بني رفنت اندوه و نگراىن مى)سياه(مهچنني نظافت لباس و شسنت سر و صورت و خوردن انگور 

   مناجات با قاضى احلاجات

  در حقيقت دان كه دل شد جام جم
 

  منايد اندرو هر بيش و كم مى

  دل بود مرآت وجه ذواجلالل
 

  در دل صاىف منايد حق مجال

  زمني و آمسانحق نگنجد در 
 

  در دل مؤمن بگنجد اين بدان

  ملك دل را كس نديده غايىت
 

  در احاطه حق دل آمد آيىت

 مظهر شأن اهلى دل بود
 

 مظهر شأنش كماهى دل بود

  

  )حممد اسريى الهيجى(

______________________________  
  .443: ؛ مكارم األخالق3، حديث 3، باب 60/ 74: حبار األنوار -)1(

  394: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ْرِين َو اْذَهْب بَِبِليَِّيت َو اقْـَرأْ آيََة يَا َواِحُد يَا َأَحُد يَا َصَمُد يَا َمْن َملْ يَِلْد َو َملْ يُوَلْد َو َملْ َيُكْن َلُه ُكُفواً َأَحٌد اْعِصْمِين َو َطهِّ » 2«[ 
اللَُّهمَّ ِإينِّ َأْسَأُلَك ُسَؤاَل َمِن اْشَتدَّْت َفاقـَُتُه َو َضُعَفْت قـُوَّتُُه َو َكثـَُرْت » 3«َو ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد َو ُقْل  اْلُكْرِسيِّ َو اْلُمَعوََّذتـَْنيِ 

يَا َذا اجلََْالِل َو اْإلِْكرَاِم َأْسأَُلَك َعَمًال حتُِبُّ » 4« ُذنُوبُُه ُسَؤاَل َمْن َال جيَُِد ِلَفاقَِتِه ُمِغيثاً َو َال ِلَضْعِفِه ُمَقوِّياً َو َال ِلَذنِْبِه َغاِفراً َغيـَْركَ 
َقَن ِبِه َحقَّ اْلَيِقَني ِيف نـََفاِذ َأْمرِكَ  َفُع ِبِه َمِن اْستـَيـْ   ] ِبِه َمْن َعِمَل ِبِه َو يَِقيناً تـَنـْ

حفظم كن و پاكم فرما، و ! نيست اى كسى كه نزاده و زاده نشده و احدى براى او مهتا! نياز اى ىب! اى يكتا! اى يگانه
در اين قسمت از دعا آية الكرسى و سوره فلق و ناس و قل هو الّله احد را خبوان و « -مصيبت و بالمي را از ميان برب

كنم؛ درخواست كسى كه نيازش شديد، و نريويش ضعيف و گناهانش زياد شده،  از تو درخواست مى! خدايا -»:بگو
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اى، غري تو  اى، و براى گناهش آمرزنده ازمنديش فرياد رسى، و براى ناتوانيش نريو دهندهدرخواست كسى كه براى ني
  .يابد منى

كنم كه هر كس آن را اجنام دهد، به خاطر آن دوستش دارى و  عملى را از تو درخواست مى! اى صاحب جالل و اكرام
   ات به وسيله آن يقني، حق ان فرمان و ارادهدهى كه در مسري جري خواهم كه به سبب آن كسى را سود مى يقيىن را مى

  395: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .اليقني را به دست آورد

   آيات و اذكارى براى رهاىي از غّصه و اندوه

  :آيات و اذكارى هم در جنات از غم و اندوه سفارش شده است

  »ذكر يونسيه« -الف

  .هاى مؤثّر در جنات و گشايش امور انسان است و عرفان و از زمينهاز ذكرهاى معروف و پرمغز بني اهل معرفت 

  :خداوند از قول يونس عليه السالم در سوره انبيا بازگو فرموده

ِإلَه ِإآلَّ أَنَت ُسْبحَنَك إِ   َو َذا النُّوِن ِإذ ذََّهَب ُمغِضًبا َفَظنَّ َأن لَّن نـَّْقِدَر َعَلْيِه فـََناَدى  »ّىن ُكنُت ِمَن الظِلِمنيَ ِىف الظُُّلمِت َأن آلَّ
»1«  

بر ] زندگى را[رفت و گمان كرد كه ما ]  از ميان قومش[زماىن كه خشمناك ]  ياد كن[را ]  حضرت يونس[و صاحب ماهى 
ندا داد كه معبودى جز تو نيست تو از هر ]  ى شب، زير آب، و دل ماهى[ها  او تنگ خنواهيم گرفت، پس در تاريكى

  .، مهانا من از ستمكارامنعيب و نقصى منّزهى

پس از آنكه حضرت يونس عليه السالم را به دريا افكندند، ماهى بزرگى او را بلعيد و به امر خداوند در دل خود 
انگيز  در آن زندان غم. هاى قعر دريا مشغول بود پناهگاهى قرار داد، او پيوسته در دل ماهى دريا، به شكافنت ظلمت

من از ستمكارامن، با ذكر فوق به درگاه اهلى شتافت و خداوند  : ا حال غم و افسردگى گفتدچار اندوهى بزرگ شد و ب
كه داراى رمحت فراگري بود، دعاى حضرت را پذيرفت و يونس را از غم و گرفتارى جنات داد و خداوند در سوره انبياء 

  :درباره او چنني فرمود
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______________________________  
  .87 ):21(انبياء  -)1(

  396: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

َنا َلُه َو َجنَّْينُه ِمَن اْلَغّم َو َكَذ ِلَك نُنِجى اْلُمْؤِمِننيَ    »1« »َفاْسَتَجبـْ

  .دهيم گونه مؤمنان را جنات مى پس ندايش را اجابت كردمي و از اندوه جناتش دادمي؛ و اين

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

ِإلَه ِإآلَّ أَنَت ُسْبَحاَنَك ِإّىن ُكنُت ِمَن الظَّاِلِمنيَ  :از كسى كه غمگني است و به قول خداونددر عجبم  برد، مهانا من  پناه منى  آلَّ
ذكر « -ب »2« .دهيم پس ما او را از غم رهانيدمي و مهچنني مؤمنان را جنات مى: فرمايد شنيدم كه خداوند در پى آن مى

  »يا فتّاح

براى حل مشكالت بيان شده است؛ زيرا اين اسم بزرگ اهلى كه به صيغه مبالغه از ماّده » يا فتّاح«يات ذكر در برخى روا
گرفته شده، بيانگر قدرت پروردگار بر گشودن هر مشكل و از بني بردن هر اندوه و غمى است و فراهم ساز » فتح«

  .دست قدرت ىب زوال اوستكليد مهه درهاى بسته در » يا فّتاح«. اسباب فتح و پريوزى است

   ها و آيات فضايل بعضى از سوره

   فضيلت و بركات آية الكرسى

  

اگر تركيبات خاصى از آن حاصل . آية الكرسى شأن عظيم و اثرى عميق در برخورد با مشكالت روحى و جسمى دارد
  .سازد شود، اسم اعظم را متجّلى مى

______________________________  
  .88): 21(انبياء  -)1(

  .43، حديث 218/ 1: ؛ اخلصال1، حديث 4، باب 184/ 90: حبار األنوار -)2(
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  397: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

َوُهَو  تا اللَُّه َآلِإلَه ِإالَّ ُهوَ   آغاز آن از كلمات. شود اين آيه شريفه كه در سوره بقره قرار دارد، سّيد آيات قرآن ناميده مى
  .آية الكرسى داراى پنجاه كلمه است و در هر كلمه پنجاه بركت است. شود ختم مى  اْلَعِلىُّ اْلَعِظيمُ 

ها، موجب اثرخبشى و تأثري ژرف بر حضور قلب و بركت و هدايت و صيانت براى  ده جايگاه وقفى دارد كه رعايت وقف
است و هم امسى بر روح معّالى موال على عليه السالم اطالق  نام مقّدس و مبارك علّى از امساى اهلى. قارى آن دارد

  .شود مى

  .و به طور كلى دواىي براى هر مرض و شفاخبش است

امام على عليه السالم از پيامرب صلى اهللا عليه و آله نقل منود كه هنگام نزول آية الكرسى، رسول خدا صلى اهللا عليه و آله 
  :فرمود

از گنج عرش نازل شده و زماىن كه اين آيه نازل گشت، هر بىت كه در جهان ايستاده بود با  اى است كه آية الكرسى، آيه
  .صورت به زمني افتاد

  :در اين زمان ابليس ترسيد و به قوم خود گفت

ابليس جهان را گشت تا به شهر . اى بزرگ اتفاق افتاده است، من جستجو كنم آن حادثه چه بوده است امشب حادثه
  :از مردى در آن شهر پرسيد مدينه رسيد،

  ديشب چه اتفاقى افتاده است؟

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله به ما فرمود: آن مرد گفت

سپس ابليس اين واقعه را به قوم . اند هاى جهان به خاطر آن بر زمني افتاده اى از گنج عرش نازل شده است كه بت آيه
! اى رسول خدا: ابوذر به رسول خدا صلى اهللا عليه و آله عرض كرد: ودامام صادق عليه السالم فرم »1« .خود خرب داد

  اى كه بر تو نازل شده كدام آيه است؟ ترين آيه مهمرتين و با فضيلت

  .اى بيش نيست كه در سرزميىن افتاده باشد هاى هفتگانه در مقابل كرسى، حلقه آية الكرسى، آمسان: فرمود
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   اى انند برترى بياباىن است بر مهان حلقهبرترى عرش بر كرسى، م: آنگاه فرمود

______________________________  
، باب 245، حديث 93/ 15: ؛ جامع أحاديث الشيعة4824، حديث 44، باب 336/ 4: مستدرك الوسائل -)1(

22.  

  398: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :از على بن اىب طالب عليه السالم شنيدم كه فرمود: گويد اىب امامه باهلى مى »1« .اى از آن افتاده است كه در گوشه

  .كنم كه كسى اسالم را فهميده باشد و يا در اسالم متولّد شده است و سياهى شب را به صبح سر كند باور منى

  مقصود از سياهى شب چيست؟: عرض كردم

  :يعىن مهه شب اين آيه را قرائت كند: فرمود

يـَْعَلُم  ا الَِّذى َيْشَفُع ِعنَدُه ِإالَّ ِبِإْذنِهِ ِإلَه ِإالَّ ُهَو احلَْىُّ اْلَقيُّوُم َالتَْأُخُذُه ِسَنٌة َوَال نـَْوٌم لَُّه َما ِىف السَّمَو ِت َوَما ِىف اْألَْرِض َمن ذَ اللَُّه َآل 
يطُوَن ِبَشىْ  ِمِه ِإالَّ ِمبَا َشآَء َوِسَع ُكْرِسيُُّه السَّمَو ِت َواْألَْرَض َوَال يُوُدُه ِحْفُظُهَما َوُهَو ٍء ّمْن ِعلْ  َما بـَْنيَ أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوَال حيُِ

  »2« »اْلَعِلىُّ اْلَعِظيمُ 

است، ]  و مّدبر و برپا دارنده و نگه دارنده مهه خملوقات[خداى يكتا كه جز او هيچ معبودى نيست، زنده و قائم به ذات 
ها و آنچه در زمني است در سيطره مالكّيت و فرمانرواىي  گريد، آنچه در آمسان سنگني او را فرا منى گاه خواب سبك و هيچ

  كيست آنكه جز به اذن او در پيشگاهش شفاعت كند؟. اوست

كه نسبت به آنان [و آنچه را پشت سر آنان است ]  كه نزد ايشان حاضر و مشهود است[آنچه را پيش روى مردم است 
حكومت، قدرت [ختت . و آنان به چيزى از دانش او احاطه ندارند مگر به آنچه او خبواهد. داند مى]  است دور و پنهان

آور نيست؛ و او بلند مرتبه و بزرگ  ها و زمني را فرا گرفته و نگهدارى آنان بر او گران و مشقت ش آمسان]  و سلطنت
  .است

  بدانيد در اين آيه چيست دراگر بدانيد كه اين آيه چيست و يا اگر : آنگاه فرمود
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______________________________  
  .1، حديث 333: ؛ معاىن األخبار1، حديث 4، باب 73/ 74: حبار األنوار -)1(

  .255): 2(بقره  -)2(

  399: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :حضرت امام باقر عليه السالم فرمود »1« .هيچ حاىل آن را ترك خنواهيد كرد

ْنيا َو أَْلُف َمْكُروٍه مِ  ْن َمْكُروِه اْآلِخرَِة، أَْيَسُر َمْكُروِه الدُّنْيا َمْن قـََرأَ آيََة اْلُكْرِسىِّ َمرًَّة ُصِرَف اللَُّه َعْنُه أَْلُف َمْكُروٍه ِمْن َمْكُروِه الدُّ
  »2« .اْلَفْقُر َو أَْيَسُر َمْكُروِه اْآلِخَرِة َعذاُب اْلَقْربِ 

مرتبه آية الكرسى را خبواند، خداوند از او هزار ناراحىت و اندوه دنياىي و هزار ناراحىت و اندوه آخرتى را كسى كه يك 
  .كند كه كوچكرتين ناپسندى دنيا، فقر و كوچكرتين ناخشنودى آخرت، عذاب قرب است برطرف مى

  فضيلت سوره توحيد

  

  .كند بيان مى سوره اخالص يا توحيد، وحدانّيت و اوصاف يگانگى خداوند را

  .هم ياد شده است» اساس«و به نام سوره . معادل يك سّوم قرآن است

  :امام صادق عليه السالم در فضيلت اين سوره فرمود

اين سوره در ابتداى بعثت و در پاسخ پرسش گروهى از يهوديان كه از پيامرب  »3« .نسب نامه خداست ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحدٌ 
  .و آله توصيف خداوند را در خواست كرده بودند، در مّكه نازل شده استاسالم صلى اهللا عليه 

  :فرمايد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مى

  »4« .براى هر چيزى نورى است و نور قرآن سوره توحيد است
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______________________________  
  .1112حديث  ،508: ؛ األماىل، شيخ طوسى7، حديث 30، باب 264/ 89: حبار األنوار -)1(

  .451، حديث 136/ 1: ؛ تفسري العياشى1، حديث 30، باب 262/ 89: حبار األنوار -)2(

  .288: ؛ مكارم األخالق12، حديث 44، باب 195/ 73: حبار األنوار -)3(

  .4706، حديث 24، باب 287/ 4: ؛ مستدرك الوسائل44: جامع األخبار -)4(

  400: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

ا خنواند، به او خطاب  ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحدٌ   كسى كه روز بر او بگذرد و پنج نوبت مناز بر پا كند و سوره را در هيچ يك از آ
  :فرمايد و نيز مى »1« .تو از منازگزاران نيسىت! اى بنده خدا: شود كه مى

را بعد از منازهاى واجب خويش ترك نكند؛ زيرا هر كه بعد  ُقْل ُهَو اللَّهُ َأَحدٌ   ن دارد قرائتكسى كه به خدا و روز جزا اميا
 .سازد و او و پدر و مادرش و فرزندان آنان را بيامرزد از مناز آن را خبواند، خداوند خري دنيا و آخرت را برايش فراهم مى

  :فرمايد و نيز مى »2«

ا : ليه و آله بر جنازه سعد بن معاذ مناز گزارد، فرمودهنگامى كه رسول خدا صلى اهللا ع هفتاد هزار ملك كه در ميان آ
به خاطر كدام : من از جربئيل پرسيدم: حضرت رسول صلى اهللا عليه و آله فرمود! جربئيل نيز بود بر جنازه او مناز خواندند

در حال نشسنت و ايستادن و سوار شدن و پياده  َأَحدٌ  ُقْل ُهَو اللَّهُ   به خاطر خواندن: گفت. عمل مستحق منازگزاردن شد
  »3« .روى و رفت و آمد

   فضيلت سوره فلق و ناس

  

گران جّىن و انسى به  در اين دو سوره، خداوند حكيم به پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمان داده است كه از شّر وسوسه
   خداوند متعال پناه بربد و هر دو سوره فلق و ناس به
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  .1، حديث 124، باب 344/ 89: ؛ حبار األنوار10، حديث 622/ 2: الكاىف -)1(

  .4، حديث 124، باب 345/ 89: ؛ حبار األنوار11، حديث 622/ 2: الكاىف -)2(

  .6، حديث 124، باب 346/ 89: ؛ حبار األنوار13، حديث 622/ 2: الكاىف -)3(

  401: ، ص12 فه سجاديه، جتفسري و شرح صحي

هم معروف است؛ زيرا كه در آغاز هر دو، تعويذ و پناه بردن به خدا از شرارت حسودان و افسونگران و » معوَّذتني«
جادوگران و شياطني است كه چنني دمشناىن از طريق جادو و افسون و فريب، قصد صدمه زدن به پيامرب اسالم صلى اهللا 

  .عليه و آله را داشتند

  :امام باقر عليه السالم فرمود

خبواند به  ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحدٌ   را با سوره  ُقْل َأُعوُذ ِبَرّب النَّاسِ  و  ُقْل َأُعوُذ ِبَرّب اْلَفَلقِ   هاى سوره) مناز شب(هر كس در مناز وتر 
رسول خدا : گويد بة بن عامر مىعق »1« .مژده باد تو را كه خداوند وتر تو را قبول فرمود! او خطاب شود، اى بنده خدا

  :صلى اهللا عليه و آله فرمود

  .بر من آياتى نازل شده كه مانند آن نازل نشده و آن معّوذتان است

  هاى برتر قرآنند؟ به تو نياموزم دو سوره را كه سوره! اى عقبه: و نيز فرمود

  :مناز صبح خواند و به من فرمودپس معّوذتني را به من آموخت، سپس آن را در ! آرى، اى رسول خدا: گفتم

  »2« .آن را خبوان هر گاه ايستادى و خوابيدى

______________________________  
  .129: ؛ ثواب األعمال1، حديث 12، باب 194/ 84: حبار األنوار -)1(

  .4 -3، حديث 716/ 5: ؛ تفسري نور الثقلني491/ 10: جممع البيان ىف تفسري القرآن -)2(
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  402: ، ص12 رح صحيفه سجاديه، جتفسري و ش

نـَْيا َحاَجِيت َو ا» 5«[  ْجَعْل ِفيَما ِعْنَدَك َرْغَبِيت اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِل ُحمَمٍَّد َو اْقِبْض َعَلى الصِّْدِق نـَْفِسي َو اْقَطْع ِمَن الدُّ
َأْسَأُلَك ِمْن َخْريِ ِكَتاٍب َقْد َخَال َو َأُعوذُ ِبَك ِمْن َشرِّ ِكَتاٍب َقْد َخَال » 6«َك َشْوقاً ِإَىل ِلَقاِئَك َو َهْب ِيل ِصْدَق التـَّوَكُِّل َعَليْ 

  ] ْؤِمِنَني َعَلْيكَ َأْسأَُلَك َخْوَف اْلَعاِبِديَن َلَك َو ِعَباَدَة اْخلَاِشِعَني َلَك َو َيِقَني اْلُمتَـوَكِِّلَني َعَلْيَك َو تـَوَكَُّل اْلمُ 

و آل حمّمد درود فرست و جان مرا بر پايه صدق در نّيت و عمل و اخالق قبض كن، و نيازم را از دنيا  بر حمّمد! خدايا
بگسل و رغبتم را در آنچه نزد توست، در حاىل كه مشتاق لقايت باشم، قرار ده و صدق توّكل بر وجود مباركت را به من 

رتين سرنوشىت كه مقدر شده درخواست مى. ببخش . آورم از بدترين سرنوشىت كه مقدر شده به تو پناه مى كنم، و از تو 
ترس بندگان را از مقامت و بندگى فروتنان را برايت، و يقني توّكل كنندگان را بر وجودت، و توّكل مؤمنان را بر حضرتت از 

  .تو درخواست دارم

  403: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

 َمْرَضاِتَك  َمْسأََلِيت ِمْثَل َرْغَبِة أَْوِلَياِئَك ِيف َمَسائِِلِهْم َو َرْهَبِيت ِمْثَل َرْهَبِة أَْولَِياِئَك َو اْستَـْعِمْلِين ِيف اللَُّهمَّ اْجَعْل َرْغَبِيت ِيف » 7«[ 
  ] َعَمًال َال أَتْـُرُك َمَعُه َشْيًئا ِمْن ِديِنَك َخمَاَفَة َأَحٍد ِمْن َخْلِقكَ 

هايشان، و ترسم را مانند ترس دوستانت قرار ده، و مرا  ند رغبت عاشقانت در خواستههامي مان رغبتم را در خواسته! خدايا
هايت رها  در عرصه خشنوديت به كار و عملى به كارگري، كه با آن چيزى از دينت را به خاطر ترس از كسى از آفريده

  .نكنم

  خوف و خشيت از خدا، نه از بنده خدا

  .ى تفاوت نزديك به هم هستنددر معنا با اندك» خشيت«و » خوف«واژه 

  .ترس توأم با تعظيم وا حرتام است :خشيت«

وىل در بني عرفا خوف و خشيت به . متأّمل بودن به سبب رسيدن ناخوشى كه حتّقق آن حمتمل و يا حقيقى است :خوف
  .طور كامل با هم متفاوتند

  :گويد حمقق طوسى رمحه اهللا مى
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  .باشند، وىل در عرف صاحبدالن فرق دارد مى) يا نزديك به يك معىن( خشيت و خوف هر چند در لغت به يك معىن

ناراحىت دروىن از جمازاتى است كه انسان به خاطر ارتكاب گناهان يا تقصري در طاعات، انتظار آن را دارد، و اين  :خوف
  شود حالت براى بيشرت مردم حاصل مى

  404: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .شود آن بسيار متفاوت و مرتبه اعالى آن جز براى گروه اندكى، حاصل منى هر چند مراتب

حالىت است كه به هنگام درك عظمت خداوند و هيبت او و ترس از مهجور ماندن از انوار فيض او، براى  :اّما خشيت
اىي او هستند و شود و اين حالىت است كه جز براى كساىن كه آگاه به عظمت ذات پاك و مقام كربي انسان حاصل مى

گردد، به خاطر مهني در قرآن اين حالت را خمصوص بندگان عامل و آگاه مشرده و  اند حاصل منى لّذت قرب او را چشيده
  :فرمايد مى

َا َخيَْشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلمآءُ    »1« »ِإمنَّ

بان قلب است، كه خائف با  آرى، خوف از حق، مراقب و ديده »2« ».ترسند از بندگان خدا فقط دانشمندان از او مى
  .كند اين بال امياىن متوّجه رضوان اهلى است و به وسيله آن پرواز مى

  .منايد بيند و در اعمال از هوا و هوس پرهيز مى خائف، وعيدهاى اهلى را مى

گونه نرتسد در حاىل كه داناى به عاقبت  كسى كه خدا را بندگى كند بر ميزان خوف، گمراه نشود و به مقصود برسد، چ
  .داند سبك است يا سنگني كار خود نيست و نامه اعمالش را منى

باشد، وقىت كه نفس او از  اش مى مرياند و خائف بني دو خوف از گذشته و آينده خوف اگر خوف واقعى شد، نفس را مى
  .شود ات در آن موجب آمدن رجاى در دل مىرسد و ثب ها مبريد، قلبش حيات پيدا كرده و به استقامت مى هوس

______________________________  
  .28): 35(فاطر  -)1(

  .واژه خوف و خشيت: جممع البحرين -)2(
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  405: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

   مراتب خوف

  

  :خوف مراتىب دارد كه در بعضى تفاسري بدان اشاره شده است

  .به معىن خوف از مواقف قيامت و حضور در پيشگاه او براى حسابخوف از مقام پروردگار  - 1

ها كه اين تفسري، مناسب چيزى است كه در  خوف از مقام علمى خداوند و مراقبت دائمى او نسبت به مهه انسان - 2
  :فرمايد سوره رعد آمده كه مى 33آيه 

  »1« »ُكّل نـَْفِس ِمبَا َكَسَبتْ    أََفَمْن ُهَو َقاِئٌم َعَلى

  .اند، مسّلط و حاكم و نگهبان است با آنچه به دست آورده]  جهانيان[يا كسى كه بر مهه نفوس آ

شت، بلكه تنها به خاطر مقام پروردگار  - 3 خوف به اين معنا كه ترس از خدا نه به خاطر آتش دوزخ و طمع در نعيم 
  .و جالل او خائف است

اوست، چرا كه ذات مقّدس او مايه خوف نيست، بلكه خوف از از مقام پروردگار مقام عدالت ]  خوف[منظور  - 4
كند؛ زيرا كسى كه پاك است از حماسبه  عدالت اوست و خوف از عدالت نيز بازگشت به خوف از اعمال خود انسان مى

  .چه باك دارد

كند كه آجنا دادگاه است  گذرند ترسانند، اما براى پاكان فرق منى جمرمان هنگامى كه از كنار حمكمه و دادگاه و زندان مى
  .يا هر مكان ديگر

  :هاى خمتلفى دارد البته خوف از پروردگار سرچشمه

  .گاه مهان اعمال ناپاك و افكار آلوده است
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ا است   .گاه مقرّبان، به خاطر قرب به ذات پاكش، كمرتين ترك اوىل و غفلت، مايه وحشت آ

  انتها را دود و عظمت ىبو گاه بدون مهه اينها، هنگامى كه تصّور آن ذات ناحم

______________________________  
  .33): 13(رعد  -)1(

  406: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ا دست مى طى مى ايت  كنند، در مقابل او احساس حقارت كرده و حالت خوف به آ دهد و اين خوىف است كه از 
بنابراين خوىف كه امام سّجاد عليه  »1« .خملصان درگاه اوستشود و خمصوص عارفان و  معرفت پروردگار حاصل مى

انتهاى بارى تعاىل است، نه چيز ديگر،  كند، اين خوف به خاطر تصّور ذات ناحمدود و عظمت ىب السالم در دعا بيان مى
لبد كه انسان را از ط وىل ما بندگان ضعيف هستيم كه بايد از اعمال خود در آن دنيا برتسيم كه اين خود توفيق اهلى را مى

  .ها بيدار كرده تا نسبت به آينده و آخرت خود انديشه كند غفلت

   تفسريى از جهّنم

  :وقىت كه اين آيه

  »2« »َهلَا َسبـَْعُة أَبـَْو ٍب ّلُكّل بَاٍب ّمنـُْهْم ُجْزءٌ مَّْقُسومٌ * َو ِإنَّ َجَهنََّم َلَمْوِعُدُهْم َأْمجَِعنيَ 

براى آن هفت در است، براى هر درى گروهى از پريوان شيطان تقسيم .* مهگى آنان استگاه  و مسلماً دوزخ، وعده
  .اند شده

دانست  كرد كه اصحاب از گريه او به گريه افتادند و كسى منى بر پيامرب صلى اهللا عليه و آله نازل شد، چنان گريه مى
  :جربئيل با خود چه وحى كرده است كه پيامرب اين چنني گريان شده است

فاطمه . يكى از اصحاب به در خانه دخرت پيامرب رفت و داستان نزول وحى و گريه پيامرب صلى اهللا عليه و آله را شرح داد
   اى كه دوازده جاى چادر كهنه. عليها السالم از جاى حركت كرد
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______________________________  
  .سوره الرمحن 46، ذيل آيه 162 -161/ 23: تفسري منونه -)1(

  .44 -43): 15(حجر  -)2(

  407: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .آن به وسيله برگ خرما دوخته شده بود، بر سر منود و از منزل خارج شد

هاى ابريشمني و ديباى  پادشاهان روم و ايران لباس: چشم سلمان فارسى به آن چادر افتاد و در گريه شد و با خود گفت
  !دخرت پيامرب چادرى چنني دارد و در شگفت شدپوشند، وىل  زربافت مى

اى است كه  دخرتم از آن دسته: وقىت فاطمه عليها السالم به نزد پيامرب صلى اهللا عليه و آله آمد، حضرتش به سلمان فرمود
  .در بندگى، بسيار پيشى و سبقت گرفته است

  :است؟ فرمود بابا چه چيز مشا را حمزون كرده: آنگاه فاطمه عليها السالم عرض كرد

  :سپس آن آيه را براى دخرتش خواند. اى را كه جربئيل آورده آيه

فاطمه از شنيدن جهّنم و آتش عذاب چنان ناراحت شد كه زانويش قدرت ايستادن را از دست داد و بر زمني افتاد و 
  .واى بر كسى كه داخل آتش شود: گفت مى

  .شنيدم دريدند و اسم آتش جهّنم را منى و پوستم را مىخوردند  اى كاش گوسفند بودم و مرا مى: سلمان گفت

  .اى كاش مادر مرا نزاييده بود كه اسم آتش جهّنم را بشنوم: گفت ابوذر مى

  .شنيدم اى در بيابان بودم و مرا حساب و عقاىب نبود و نام آتش جهّنم را منى كاش پرنده: گفت مقداد مى

كردند و مادر مرا نزاييده بود و نام آتش جهّنم را  ام مى انات درّنده پاره پارهكاش حيو : امري املؤمنني عليه السالم فرمود
  .شنيدم منى

  :آنگاه دست خود را بر روى سر گذاشته و شروع به گريه منود و فرمود
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ا را به سوى آتش مى  برند، مريضاىن كه در بند آه، چه دور است سفر قيامت، واى از كمى توشه، در اين سفر قيامت، آ
ا از آتش است و در جايگاه شود، كسى بندهايشان را منى اسارتند و جراحت آنان مداوا منى هاى  گشايد، آب و غذاى آ

  »1« .شوند خمتلف جهّنم زير و رو مى

______________________________  
  .62، حديث 24، باب 303/ 8: حبار األنوار -)1(

  408: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

   خوف و خشيت در روايات

  

  :فرمايد رسول گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله مى

ْنيا َأَخْفُتُه يـَْوَم   َعْبدى  ال اْمجَُع َعلى  َو َجالىل  َو ِعزَّتى:  قاَل اللَُّه َتباَرَك َو َتعاىل ، َفاذا َأِمَنِىن ِىف الدُّ َخْوفـَْنيِ َو ال اْمجَُع َلُه أَْمنَـْنيِ
ْنيا آَمْنُتُه يـَْوَم اْلِقياَمةِ   اذا خاَفىن اْلِقياَمِة وَ    »1« .ِىف الدُّ

ام دو ترس و دو امنّيت با هم فراهم  به عّزت و جالمل سوگند، كه براى بنده: خداوند متعال در حديث قدسى فرمود
نيا از من برتسد در روز پس اگر در دنيا خود را از من امين بداند در روز رستاخيز او را هراسان كنم و اگر در د. آورم منى

  .قيامت او را امين گردامن

  :فرمايد و در روايىت ديگر مى

َخيَْف االَّ اللََّه ما َسلََّط اللَُّه َعَلْيِه َغيْـَرُه َو ال وُِكَل اْبُن آَدَم  اْبِن آَدَم االَّ َمْن خاَفُه اْبُن آَدَم، َو َلْو انَّ ابَن آَدَم ملَْ   ما َسلََّط اللَُّه َعلى
  »2« . َغْريِه  االَّ َمْن َرجاُه، َو َلْو انَّ اْبَن آَدَم َملْ يـَرُْج االَّ اللََّه ما وُِكَل اىل

  .ترسد خداوند بر فرزند آدم مسّلط نكرد، مگر كسى را كه فرزند آدم از او مى
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د آدم واگذار نشد مگر كرد و فرزن ترسيد، خداوند جز خود كسى را بر او مسّلط منى اگر فرزند آدم از كسى جز خدا منى
  .شد بست، به غري خدا واگذار منى اگر فرزند آدم جز به خدا اميد منى. به كسى كه به او اميد بسته باشد

  به پاى دوست رسد گر سر ارادت من
 

  به ماه طعنه زند اخرت سعادت من

______________________________  
  .127، حديث 79/ 1: ؛ اخلصال28حديث ، 59، باب 379/ 67: حبار األنوار -)1(

  .2609، حديث 399/ 1: ؛ اجلامع الصغري5909، حديث 148/ 3: كنز العمال  -)2(

  

  409: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  ام به ياد چشم تو بيمار بسرتى شده
 

  بدين اميد كه آىي پى عيادت من

 از آن به سوى تو روى آورم به وقت مناز
 

  ابروى تو بود قبله عبادت منكه 

  ادم از سر حتقيق پا به وادى عشق
 

  خدا كند نشود گفتگوش عادت من

  ام شهيد آرزوى وصلت اى پرى شده
 

  بود به وادى هجرت اگر شهادت من

 به راه دوست گرم بگسلند بند از بند
 

  زبون خصم خنواهد شدن رشادت من

  گوياستزبان به نام تو زان تا دم اجل  
 

  كه گوشزد شده اين نام در والدت من

  رجنى  سزد به چرخ بسامي سر از شرف
 

  به پاى دوست رسد گر سر ارادت من
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  )رجنى(

  410: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  ] َلقِّينِّ ِفيَها ُحجَِّيت َو َعاِف ِفيَها َجَسِدياللَُّهمَّ َهِذِه َحاَجِيت َفَأْعِظْم ِفيَها َرْغَبِيت َو َأْظِهْر ِفيَها ُعْذرِي َو » 8«[ 

اين است حاجت من، رغبت و ميلم را در آن بزرگ كن، و عذرم را در آن آشكار فرما، و حّجتم را در آن بر ! خدايا
  .زبامن گذار، و جسمم را در آن سالمت خبش

  411: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ِخبَْريَِها َعاِقَبًة َو ْصَبَح َلُه ثَِقٌة َأْو َرَجاءٌ َغيـُْرَك فـََقْد َأْصَبْحُت َو أَْنَت ِثَقِيت َو َرَجاِئي ِيف اْألُُموِر ُكلَِّها َفاْقِض ِيل اللَُّهمَّ َمْن أَ » 9«[ 
ِت اْلِفَنتِ ِبَرْمحَِتَك يَا َأْرَحَم الرَّاِمحَِني  يِِّدنَا ُحمَمٍَّد َرُسوِل اللَِّه اْلُمْصَطَفى َو َعَلى آِلِه َو َصلَّى اللَُّه َعَلى سَ » 10«َجنِِّين ِمْن َمِضالَّ

  ] الطَّاِهرِينَ 

كنند در حاىل كه به غري تو اعتماد و اميد دارند؛ وىل من صبح كردم در حاىل كه در متام امورم  كساىن صبح مى! خدايا
رت است حكم فرم. اعتماد و اميدم توىي هاى گمراه كننده جنامت ده، به  ا، و از فتنهبراى من به آنچه سراجنامش از مهه 
  .و درود خدا بر سرور ما حممد، فرستاده برگزيده خدا و اهل بيت پاكش! ترين مهربانان مهربانيت اى مهربان

  اعتماد و اميد به خدا

  :گويند دانشمندان اخالق مى

اى كه در هسىت رخ  ش و جنبشى و پديدهاعتماد بر خدا مثره مستقيم توحيد افعاىل خداوند است؛ زيرا هر حركت و كوش
  .كند و حمور اصلى نظام امور آفرينش بر پايه اعتماد است دهد به ذات خداوند ارتباط پيدا مى مى

   اعتماد به خدا در آيات قرآن

  

  :پروردگار حكيم در آياتى، بر اين حمور اشاره فرموده است
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  412: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »ٍل َعمَّا تـَْعَمُلونَ َغْيُب السَّمَو ِت َو اْألَْرِض َو ِإلَْيِه يـُْرَجُع اْألَْمُر ُكلُُّه َفاْعُبْدُه َو تـَوَكَّْل َعَلْيِه َو َما َربَُّك ِبغفِ  َو ِللَّهِ 

بر او شود؛ پس او را بندگى كن و  ها و زمني فقط در سيطره دانش خداست، مهه كارها به او باز گردانده مى ان آمسان
  .خرب نيست دهيد، ىب توّكل داشته باش، و پروردگارت از آنچه اجنام مى

ٍء ِإِن احلُْْكُم ِإالَّ لِلَِّه َعَلْيِه  ِه ِمن َشىْ َو َقاَل يَبِىنَّ َالَتْدُخُلواْ ِمن بَاٍب َو ِحٍد َواْدُخُلواْ ِمْن أَبـَْو ٍب مُّتَـَفرَّقٍة َو َمآ أُْغِىن َعنُكم ّمَن اللَّ 
  »2« »ْلُت َو َعَلْيِه فـَْلَيتَـوَكَِّل اْلُمتَـوَّكُلونَ تـَوَكَّ 

] با اين تدبري[از يك در وارد نشويد بلكه از درهاى متعدد وارد شويد، و البته من ] در اين سفر! [اى پسرامن: و گفت
بر او ] تنها[است، اى را كه از سوى خدا براى مشا رقم خورده از مشا برطرف كنم، حكم فقط ويژه خد توامن هيچ حادثه منى

  .كنندگان بايد به خدا توكل كنند توّكل]  مهه[ام، و  توكل كرده

ا اْستَـْغِفْر َهلُْم َوَشاِوْرُهْم ِىف اْألَْمِر َفِإذَ فـََبما َرْمحٍَة ّمَن اللَِّه ِلنَت َهلُْم َوَلْو ُكنَت َفظا َغِليَظ اْلَقْلِب َالنَفضُّواْ ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعنـُْهْم وَ 
  »3« »َعَزْمَت فـَتَـوَكَّْل َعَلى اللَِّه ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ اْلُمتَـوَّكِلنيَ 

پس به مهر و رمحىت از سوى خدا با آنان نرم خوى شدى، و اگر درشت خوى و سخت دل بودى از !] اى پيامرب[
در كارها با آنان مشورت كن، و شدند؛ بنابراين از آنان گذشت كن، و براى آنان آمرزش خبواه، و  پريامونت پراكنده مى

  .چون تصميم گرفىت بر خدا توّكل كن؛ زيرا خدا توّكل كنندگان را دوست دارد

______________________________  
  .123): 11(هود  -)1(

  .67): 12(يوسف  -)2(

  .159): 3(آل عمران  -)3(

  413: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ِّْم يـَتَـوَكَُّلونَ   طٌن َعَلى الَِّذيَن َءاَمُنواْ َو َعَلىَلْيَس َلُه ُسلْ  ِإنَّهُ    »1« »َر
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  .كنند، تسّلطى ندارد اند ومهواره بر پروردگارشان توّكل مى يقيناً او بر كساىن كه اميان آورده

دا اين است  هاى توّكل و اميد به خ شود كه از فايده از جمموع آياتى كه در اين باب نازل شده است، چنني برداشت مى
پايان  ها، احساس سسىت و ضعف نكند، بلكه با اّتكاى بر قدرت ىب انسان در برابر كوه مشكالت و گرفتارى: كه

  .خداوند، خويش را در خدمت ديگران موّفق و پريوز بداند

   اعتماد به خدا در روايات

  

  :فرمايد امام على عليه السالم مى

  »2« .بِاللَّهِ َأْصُل الرِّضا ُحْسُن الثـَِّقِة 

  .ريشه خشنودى، حسن اعتماد به خداست

  :و نيز فرمود

  »3« .َمْن َوِثَق بِاللَِّه صاَن يَقيُنهُ 

  .هر كه به خدا اعتماد كند، يقني او باقى مباند

  :و نيز فرمود

  »4« .َمْن َوِثَق بِاللَِّه تـَوَكََّل َعَلْيهِ 

  .ذاردهر كه به خدا اعتماد داشته باشد، امور را به او واگ

______________________________  
  .99): 16(حنل  -)1(

  .3927، حديث 198: غرر احلكم -)2(

  .3930، حديث 198: غرر احلكم -)3(
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  .3854، حديث 196: غرر احلكم -)4(

  414: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :و نيز فرمود

  »1« .ِممَّْن ِسواهُ   ِبِه، َفِإنَُّه َيْكفىايـَُّها النَّاس تـَوَكَُّلوا َعَلى اللَِّه َوثُِقوا 

  .نياز است به خدا اعتماد و باور داشته باشيد؛ زيرا كه او از غري خود ىب! اى مردم

  :و نيز فرمود

  »2« .َحصَُّن ِفيِه ِإالَّ ُمْؤِمٌن أَِمنيٌ َمْن َوِثَق بِاللَِّه َأراُه السُُّروَر، َو َمْن تـَوَكََّل َعَلْيِه َكفاُه اْألُُموَر َو الثـَِّقُة بِاللَِّه ِحْصٌن اليـَتَ 

. دهد و هر كه به او توّكل كند، خداوند كارهايش را كفايت كند هر كه به خدا اعتماد كند، خداوند شادماىن نشانش مى
  .برد دار به آن پناه مى اعتماد به خدا دژ حمكمى است كه تنها انسان با اميان و امانت

  :فرمايد امام جواد عليه السالم مى

  »3« .َمثٌَن ِلُكلِّ غاٍل َو ُسلٌَّم ِإَىل ُكلِّ عالٍ   الثـَِّقُة بِاللَِّه َتعاىل

اى هر چيز گراىن و نردبان رسيدن به هر مقام باالىي است   .اعتماد به خداوند متعال، 

  :فرمايد امام حسن عسكرى عليه السالم مى

پافشارى در خواهش، : اى دارد، بدان كه زيرا هر روز، روزى تازه تواىن حتّمل كىن دست نياز دراز مكن؛ تا جاىي كه مى
   آورد، پس صرب كن تا خداوند درى به رويت گشايد كه به برد و رنج و سخىت به بار مى هيبت آدمى را مى

______________________________  
  .8513، حديث 703/ 3: ؛ كنز العمال587، حديث 23، باب 347/ 33: حبار األنوار -)1(

  .346/ 2: ؛ كشف الغمة56، حديث 16، باب 79/ 75: حبار األنوار -)2(
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  .309: ؛ أعالم الدين5، ذيل حديث 27، باب 364/ 75: حبار األنوار -)3(

  415: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

چه بسا كه . ديك استزده، نز  راحىت از آن وارد شوى؛ چون احسان به آدم اندوهناك و امنّيت به آدم فرارى وحشت
ره دگرگوىن و گرفتارى هاى نارس شتاب مكن كه به  ها مرحله دارند، پس براى چيدن ميوه ها نوعى تنبيه خداوند باشد و 

رت مى آن كه تو را تدبري مى: بدان. وقت آن را خواهى چيد داند كه چه وقت بيشرت مناسب حال توست، پس در  كند، 
قبل از وقت نيازهايت، شتاب مكن كه در اين . اعتماد كن تا حال و روزت سامان گريد مهه كارهايت به انتخاب او

پندارند كه توّجه به عامل اسباب  اگر كساىن چنني مى »1« .گريد شود و نااميدى تو را فرا مى صورت دل و جانت تنگ مى
و عوامل طبيعى با روح توّكل و اعتماد ناسازگار است، سخت در اشتباهند؛ زيرا جدا كردن اثرات عوامل طبيعى از اراده 

اراده  مگر نه اين است كه عوامل طبيعى نيز هر چه دارند از او دارند و مهه به. شود خدا و حكمت او شرك حمسوب مى
ها كه سرچشمه ذّلت و بردگى است جنات  و عالوه بر اين، اعتماد به خداوند، آدمى را از وابستگى. و فرمان اوست

از اين رو ريشه و فلسفه توّكل و تفويض قناعت و عّزت نفس، مشرتك . خبشد دهد و به او آزادگى و اطمينان مى مى
  .است

ر منودن كارهاى خويش به خدا، برتر از مرتبه توّكل است؛ زيرا انسان در حىت در برخى روايات درجه تفويض يعىن واگذا
كند، اما در مقام تفويض هر تقدير و  دهد وىل بر امور خود نظارت و مديريت مى توّكل، خدا را وكيل خود قرار مى

  .سپارد و خود هيچ نظرى ندارد سرنوشىت را به طور مطلق به خدا مى

ايت كوش ها وحشت نكند و  ش و تالش خود را در كارها به كار گريد و در برابر مشكالت و سخىتبه هر حال، بايد 
   دلسرد نشود بلكه با قّوت و اميد كار خود را به

______________________________  
  .313: ؛ أعالم الدين4؛ ذيل حديث 29، باب 379/ 75: حبار األنوار -)1(

  416: ، ص12 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .خدا واگذار كند
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  .شوند بنابراين اگر مالك جريان امور بر منوال خواسته نفساىن يا نظر مردم باشد، بسيارى از اهل اميان، از حق نااميد مى

  :فرمايد داند و مى به اين جهت امريمؤمنان على عليه السالم ترتيب و تنظيم امور را از اركان اميان مى

  »1« .التَـوَكُِّل َعَلى اللَِّه َو التـَّْفويِض ِإَىل اللَِّه َو التَّْسِليِم ِألَْمِر اللَِّه َو الرِّضا ِبَقضاِء اللَّهِ : أَرْكانٍ اِإلمياُن َعَلى َأْربـََعِة 

ادن به فرمان خدا و راضى بودن به : اميان بر چهار ركن استوار است اعتماد بر خدا، واگذارى امور به خداوند، گردن 
  .حكم خدا

درود بر تو اى : هايش با كارواىن رو به رو شد، كاروانيان گفتند زيز اسالم صلى اهللا عليه و آله در يكى از مسافرتپيامرب ع
  .پيامرب خدا

  .اى مؤمن هستيم ما عّده: مشا كيستيد؟ عرض كردند: پيامرب صلى اهللا عليه و آله پرسيد

داوند و فرمانربدارى خدا و سپردن كارها به خشنودى به قضاى خ: حقيقت اميان مشا چيست؟ گفتند: حضرت فرمود
  .دست او

گوييد، آنچه را كه در آن ساكن  دانشمنداىن فرزانه كه نزديك است از فرزانگى پيامرب شوند؛ پس اگر راست مى: فرمود
  »2« .گرديد، پروا كنيد خوريد نيندوزيد و از خداىي كه به سويش باز مى شويد نسازيد و آنچه را منى منى

   تفويض حقيقت

  

  :فرمايد از اين رو امام صادق عليه السالم حقيقت تفويض را چنني بيان مى

______________________________  
  .223: ؛ حتف العقول154، حديث 16، باب 63/ 75: حبار األنوار -)1(

  .8، حديث 14، باب 286/ 64: ؛ حبار األنوار1، حديث 53/ 2: الكاىف -)2(

  417: ، ص12 جاديه، جتفسري و شرح صحيفه س
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كسى كه كار خود را به خدا واگذارد، در آسايش جاودان و زندگى مهيشه خوش است و واگذارنده حقيقى كسى است  
  .اى، جز خدا دست شويد كه از هر خواسته

  :خداوند متعال در قرآن جميد درباره مؤمن آل فرعون فرمود

فـََوقَاُه اللَُّه َسَياِت َما َمَكُرواْ َو َحاَق بَاِل ِفْرَعْوَن ُسوءُ * أَْمِرى ِإَىل اللَِّه ِإنَّ اللََّه َبِصُري بِاْلِعَبادِ َفَسَتْذُكُروَن َمآ أَقُوُل َلُكْم َو أُفـَّوُض 
  »1« »اْلَعَذابِ 

شد، متوّجه خواهيد ] كنيد و مشا باور منى[گومي  مى]  كاران كه امروز درباره عذاب اسراف[آنچه را ]  درسىتِ [پس به زودى 
هاى آنچه بر ضد او نرينگ  پس خدا او را از آسيب.* گذارم؛ زيرا خدا به بندگان بيناست و من كارم را به خدا وامى

  .زدند، نگه داشت و عذاب سخىت فرعونيان را احاطه كرد مى

ه تفويض پنج حرف دارد و هر حرىف نشانه حكمى است، هر كه به حرىف از آن عمل كند حكم آن را به جاى آورد
  .است

  .نشانه ترك تدبري امور دنيا» تاء«

  .فاىن شدن هر ّمهىت به جز ّمهت براى خدا» فاء«

  .هاست نشانه وفاى به عهد و راست مشردن وعده» واو«

  .نشانه يأس از خويشنت و يقني به پروردگار است» ياء«

  .نشانه ضمري پاك و ضرورت نياز به خداوند است» ضاد«

سپارد، شبش را با سالمت از هر گزند و آفىت به روز رساند، و روزش را  ه كارش را به خدا مىواگذارنده امور كسى است ك
  »2« .با ديىن سامل به شب آورد

______________________________  
  .45 -44): 40(غافر  -)1(

  .175: ؛ مصباح الشريعة44، حديث 63، باب 148/ 68: حبار األنوار -)2(
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  418: ، ص12 سجاديه، جتفسري و شرح صحيفه 

   حكايت امام سّجاد عليه السالم با عبدامللك

  :در تاريخ آمده است كه

العابدين عليه السالم خربدار شده بود كه مششري رسول خدا  عبدامللك بن مروان، حاكم خودكامه عصر امامت امام زين
گرفت تا آن يادگار ارزمشند را از هر راه ممكن به   پس تصميم. صلى اهللا عليه و آله در اختيار امام سّجاد عليه السالم است

ره سياسى و دنياىي بربد، پس سربازى را نزد آن حضرت فرستاد و درخواست كرد كه حضرت مششري  چنگ آورد و از آن 
  .را براى وى بفرستد و در نامه، اضافه كرد كه هر كارى داشته باشيد به سرعت آن را اجنام خواهم داد

  .عبدامللك به شّدت خشمگني شده بود. سالم به صراحت، جواب رّد دادامام عليه ال

ديدآميز نوشت كه اگر مششري را نفرسىت، حقوق تو را از بيت املال قطع خواهم كرد و تو به سخىت  بار ديگر نامه اى 
  .زندگى، دچار خواهى شد

  :اى خوف در پاسخ نوشت امام بدون ذرّه

دار شده است كه بندگان پرهيزكارش را از امور ناخوشايند جنات خبشد و از آجنا كه   عهدهخداوند متعال، خود : اما بعد
  :فرمايد گمان ندارند، روزى دهد و در قرآن مى

  »1« »ِإنَّ اللََّه يَُد ِفُع َعِن الَِّذيَن ءَاَمُنواْ ِإنَّ اللََّه َالحيُِبُّ ُكلَّ َخوَّاٍن َكُفورٍ 

  .كند، قطعاً خدا هيچ خيانت كار ناسپاسى را دوست ندارد مسلماً خدا از مؤمنان دفاع مى

  »2« .بنگر كه كدام يك از ما بيشرت مشمول اين آيه هستيم

______________________________  
  .38): 22(حج  -)1(

  .165/ 4: ؛ املناقب، ابن شهر آشوب84، ذيل حديث 5، باب 95/ 46: حبار األنوار -)2(
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   خامته

اى از علوم  ها، و منبع تبليغ مبّلغان، و رشته كتاب درسى حوزه» صحيفه سجاديه«اميد است روزى اين كتاب با عظمت 
  .دانشگاهى گردد، تا بر اثر آن سعادت دنيا و آخرت آنان كه عاشق سعادتند، تأمني شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


