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

 

  

  

  

  

  

  



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

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  1 تفسیر و شرح صحیفه سجادیه جلد
  

  

  

  

  

  

  



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

 

  

  3: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

   تفسري و شرح صحيفه سّجاديه جلد اّول

  

  مقدمه ناشر

  

هاى وجود مقّدس امام زين العابدين عليه السالم است، اين كتاب اّولني اثر  اى از نيايش ، نام جمموعه صحيفه سجاديه
آيد و پس از قرآن كرمي، اّولني كتاب مدّون جامعى است كه از  قطعى الصدور از ناحيه امام معصوم به حساب مىمكتوب 

  .منبع وحى به دست ما رسيده است

  .اند بزرگان علمى شيعه از اين كتاب به عنوان اجنيل اهل بيت عليهم السالم و زبور آل حممد عليهم السالم ياد كرده

دعاىي است كه تنها دعا و نيايش و تضرّع نيست، بلكه وجود مبارك امام سجاد عليه السالم،  ، كتاب صحيفه سجاديه
  .اند مباىن بسيار مهم كالمى و فلسفى و عرفاىن و اجتماعى و تربيىت و اخالقى را در قالب دعا بيان فرموده

  ،ترين جنايت تاريخ امام عليه السالم، در فضاى رعب و وحشت امويان و پس از عظيم

  6: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .يعىن واقعه اسف بار كربال، اين جمموعه معارف اهلى را در اختيار شيعيان قرار دادند

اين كتاب گران سنگ علمى كه شامل مباحث مهّمى در ابواب خمتلف علوم اسالمى است، نيازمند تفسري و شرحى است  
  .ها را با حقايق آن، آشنا سازد كه انسان

  .اند از اين جهت بزرگان علمى شيعه در طول تاريخ به تفسري و شرح اين سرمايه عظيم اهلى پرداخته
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راىن،  هاى خمتلف و تفاسري تدوين شده  لكن شرح. كند شرح را بر اين كتاب شريف نقل مى 65مرحوم شيخ آقابزرگ 
  :پريامون اين منبع ارزمشند، از دو جهت قابل تأّمل است

باشد، تنها برخى از انديشمندان مانند مرحوم سيد على خان مدىن  ين شروح و تفاسري به صورت كامل منىغالب ا: اول
  .شريازى، موّفق به شرح كامل آن شده است

به جهت پيشرفت علوم زمان، قرآن و كلمات اهل بيت عليهم السالم، نيازمند شرحى نو، بر اساس نيازهاى زمان : دوم
مه حمّقق حضرت استاد انصاريان مد ظله العاىل، اقدام به تفسري و شرح اين منت ارزمشند اخالقى باشد بر اين اساس عّال  مى

  .و عرفاىن منودند

اين شرح هر دو معنا را در بر دارد؛ زيرا متام ادعيه، مورد حبث قرار گرفته و از طرىف اين اثر، از رشحات قلم دانشمندى 
ترين مباىن علمى شيعه، مورد حبث واقع شده تا جاىي   ازهاى زمان، بر اساس عميقزمان شناس و عاملى فرزانه، مطابق با ني

  .اند مشرده  صحيفه سجاديه ترين شروح بر كه برخى از بزرگان علمى معاصر، اين كتاب را در زمره عاىل

   در اين مقام خاىل از لطف نيست كه به نظر مرحوم عّالمه حممد تقى جعفرى رمحه اهللا

  7: ، ص1 صحيفه سجاديه، جتفسري و شرح 

  :فرمايد پريامون اين تأليف ارزمشند توّجه شود، ايشان پريامون اين كتاب مى

يكى از آن حقايق بسيار پرمعىن و سازنده ابعاد مثبت بشرى، دعا و نيايش با مقام ربوىب است كه عدم تفسري صحيح و 
رف و گرايش شديد خود حموران به منفعت و لّذت و توضيح الزم و كاىف درباره آن براى عموم افكار بشرى از يك ط

ها و در مهه جوامع از برقرار ساخنت ارتباط تكاملى  هاى بسيار فراواىن را در مهه دوران ها از طرف ديگر، انسان خودكامگى
  .انسان با كمال مطلق، حمروم منوده است

هاى زيبا و  ها از مقدارى پديده اين نبوده است كه انساننتيجه از بني رفنت يا خمتل شدن آن حقايق پرمعنا و سازنده، تنها 
ا را ذيًال   -اند، بلكه باالتر از اين، با از بني رفنت يا ورود اختالل در آن حقايق مطلوب و مفيد حمروم گشته كه برخى از آ

ت بدهد، از دست تواند طعم ابديّ  اش مى حيات معقول انساىن هوّيت اصيل خود را كه هر حلظه -متذّكر خواهيم گشت
  .ماند داده و كمرتين هدف و حكمىت براى حيات در فرهنگ بشرى منى
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تواند طعم  مشا گمان نكنيد كه زيباىي و رفاه و نظم و قانومنندى زندگى اجتماعى در جوامع به اصطالح پيشرفته امروزى مى
ا كام عقل و وجدان ناب بشرى هوّيت اصلى خوِد حيات را كه حكمت و هدف اعالى خود را در ذات خود دارد، ب

هاى امروزى كه خود را موجوداتى زنده  و مشا گمان نكنيد كه حمبت و عالقه اكثريت قريب به اتفاق انسان. آشنا بسازد
، بلكه »1«  دارند، ناشى از درك و دريافت حقيقت خود زندگى است تلّقى منوده و به جريان اين زندگى دل خوش مى

اند، ناشى از دلبستگى  اهيم ديد رضايت و دخلوشى از زندگى غريقابل تفسريى كه در پيش گرفتهاگر درست دقت كنيم خو 
   به آن وسايل و منودهاى زندگى

______________________________  
منايد، علم و معرفت  خداوند سبحان به اضافه اين كه اين زندگى دنيوى را در برابر زندگى ابدى، ناچيز معرىف مى -)1(

نـَْيا َو ُهْم َعِن اْألَِخَرِة ُهْم غاِفُلونَ «: فرمايد مردم را درباره اين زندگى به منودى از آن منحصر مى » يـَْعَلُموَن ظِهرًا ّمَن احلََْيوِة الدُّ
كه سراى ابدى و داراى نعمت هاى جاوداىن و [شناسند و آنان از آخرت  از زندگى دنيا را مى]  حمسوس[ظاهرى ] تنها[

  .7): 30(؛ روم .خربند ىب]  رمدى استحيات س

  8: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ا به صورت بسيار ناچيزى حملول شده است   .است كه هوّيت حيات در آ

است، به قرار ذيل است   :برخى از آن حقايق پرمعنا و سازنده ابعاد بشرى كه دعا و نيايش از مجله آ

   حق و حقيقت - 1

   عدالت - 2

   آزادى - 3

   علم و معرفت - 4

   تعّقل اصيل - 5

   وجدان فّعال - 6

   صيانت تكاملى ذات - 7
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   استقالل - 8

   سعادت - 9

   عشق حقيقى -10

   اخالق واالى انساىن -11

   رقابت سازنده -12

ا، با دست باغبان كّل آفرينش، در اعماق جان   .ستهاى آدميان كاشته شده ا اينها حقايقى هستند كه بذرهاى اوليه آ

مه حقايق باعظمت اين است كه انسان ها به وسيله اين ارتباط، به طور مستقيم در  اختصاص دعا و نيايش درميان آ
گريند، در صورتى كه مهه آن حقايق در آن هنگام، عظمت واقعى خود  جاذبه مبدأ كمال كه خداوند متعال است قرار مى

ا كمال اعلى شوند و از امتياز جاذبه مذكور در دعا و نيايش برخوردار  كنند كه خنست وارد منطقه ارتباط ب را دريافت مى
  .گردند و آنگاه اصالت خود را دريابند

  9: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اين كه ما معنا و نتيجه دعا را در برآوردن نيازهاى ماّدى خود خالصه مناييم، اگر چه اين معنا و نتيجه، يكى از با 
كند، وىل چنني خالصه كردن،  موارد دعا است كه در هنگام به وجود آمدن شرايط آن، ضرورت حياتى پيدا مى ترين امهّيت

ها از معاىن و نتايج بسيار با  است كه موجب حمروم گشنت انسان  موجب حمدودّيت بسيار نارواى اين حقيقت عظمى
  .گردد امهيت دعا و نيايش مى

ها تعليم شده است با دّقت كامل بينديشيم و آن قسمت از  در قرآن جميد براى انسانهاىي كه  اگر ما در دعاها و نيايش
هاى  و ديگر منابع حديثى آمده است مورد حتليل و حتقيق »صحيفه سجاديه« و» ج البالغه«ها را كه در  دعاها و نيايش

تواناىي حتّقق خبشيدن به تقاضاهاى انواع اى مانند دعا  مهه جانبه قرار بدهيم، با كمال وضوح خواهيم ديد كه هيچ وسيله
  .رشد و كمال را ندارد

ترين نتايج دو حقيقت مزبور را كه قابل  با توّجه به منابع فوق با دريافت ناب وجداىن درباره دعا و نيايش، مقدارى از عمده
  :مناييم شهود عيىن است، مطرح مى
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هاى پشت پرده طبيعت است؛ طبيعىت كه با نظام بسته مناى  واقعيتترين عوامل رشد معرفىت انساىن به  دعا از اساسى - 1
اى  منايد ارتباط تازه در هر دعاىي كه يك انسان آگاه مى. خود، اكثرّيت افراد را در زندان تاريك جهل گرفتار ساخته است

  .كند با كمال و مبدأ كمال احساس مى

  اى مقيمان درت را عاملى در هر دمى
 

  هر دمى در عاملىرهروان كوى عشقت 

  

  )خواجوى كرماىن(

 هر نظرم كه بگذرد جلوه رويش از نظر
 

  ام بار دگر نكوترش بينم از آنچه ديده

  

رتين صفات و  بدان جهت كه آدمى در حاالت دعا و نيايش كه جّدى - 2 ترين حاالت زندگى است، اّتصاف با 
  دعا: توان گفت مىمنايد، لذا  ملكات و اخالق فاضله را مسألت مى

  10: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

مهواره انسان را در اين معبد بزرگ دنيا كه براى ناآگاهان، تنها جاى خور و خواب و خشم و شهوت است، در حال 
بفهمد، بنابراين، اگر كسى معناى دعا و نيايش را واقعاً . دارد هاى موجب رشد و كمال، نگه مى تعّلم حقايق و واقعيت

انسان آن چنان كه «ترين دروس درباره  مهني جهان هسىت در عني حال كه معبدى است بزرگ، دانشگاهى است كه عاىل
  .دهد را براى وى تعليم مى» انسان آن چنان كه بايد و شايد«و » هست

ند و به خواب  مىخرب از كمال، كتاب بزرگ هسىت را به عنوان يك بالش زير سر خود  آرى، در آن حال كه مردم ىب
خوانند كه از ذهن  روند، نيايشگران آگاه از مهني كتاب، در حال نيايش، حقايقى را مى عميق جهل و خودخواهى فرو مى

  :كند خربان خطور منى آن ىب

 گر چه مقصود از كتاب آن فن بود
 

 شود گر توأش بالش كىن هم مى
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آورد، اين است كه وى را به نياِز قرار گرفنت در جاذبه   به وجود مىخنستني سازندگى دعا كه در يك انسان آگاه  - 3
  .دهد سازد و آنگاه او را در جاذبه مزبور قرار مى كمال، آگاه مى

دريافت نقص و نياز براى يك انسان آگاه از منبع جوشان اشتياق به كمال در درون مبدأ، حركىت است كه ادامه آن را تا 
  .منايد مى ورود به منطقه كمال تأمني

باشد » خدايا«پردازد، پيش از تلّفظ خنستني كلمه دعا خمصوصاً در موقعى كه آن كلمه  كسى كه آگاهانه به نيايش مى  - 4
كند كه هيچ نامى براى آن  از درون خود احساس مى -اگر چه در يك حلظه -حالىت فوق حاالت معموىل مغزى و رواىن را

  :جز لبّيك خداوند نتوان گذاشت

  آن الّله تو لبّيك ما است بلكه
 

  وان نياز و درد و سوزت پيك ما است

  ام ىن تو را در كار، من آورده
 

  ام نه كه من مشغول ذكرت كرده

 هاى تو جوىي ها و چاره حيله
 

 جذب ما بوده گشاده پاى تو

  درد عشق تو كمند لطف ما است
 

  ها است زير هر يا رّب تو لّبيك

 نتواىن شنيدهست لّبيكى كه 
 

 ليك سر تا پا توان آن را چشيد

  

دهد و  اگر دعا و نيايش حكمىت جز اين نداشت كه انسان را در موضعى فوق طبيعت و جريانات قانوىن آن قرار مى - 5
باز تواند جريان هسىت را در يك نظام  سلطه و نظاره دائمى خداوندى را درباره هسىت و اين كه خداوند در هر حلظه مى

  .مورد دگرگوىن به وسيله ارواح شيفته بارگاه خود قرار بدهد، براى ضرورت در حيات انساىن كاىف بود

اى نداشت، كاىف بود كه سرنوشت يك انسان را در مهه ساليان عمر تغيري داده و  آرى، اگر دعا و نيايش جز اين نتيجه
  .دحيات او را با اشراف و گسرتش من در هسىت به جريان بينداز 

  .گريد سازندگى دعا و نيايش درباره ابعاد گوناگون انسان بسيار متعّدد و متنوّع است كه متأّسفانه مورد توّجه كاىف قرار منى



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

 

گردد   هاى عاشق كمال، زنده مى هاى انسان با مطالعه و بررسى اين كتاب و ورود به سرزمني حمتويات آن، اين اميد در دل
يج و باالتر از مهه هوّيت اصلى خود را در فرهنگ معنوى بشر بازيافته و به عنوان يكى از كه دعا و نيايش، معاىن و نتا

  .جاى خود را باز كند» حيات معقول«ترين عوامل حتّرك و تالش پرمعنا در  اساسى

  :كند ايشان سپس اضافه مى

ها در  سري لزوم قرار گرفنت انسانبايست در توضيح و تف اين كتاب ارزمشند در حقيقت بياىن رسا از بياناتى است كه مى
هاى عاشقان  به صحنه عقول و دل -شود كه در خط نوراىن مكتب انبياى عظام عليهم السالم مشاهده مى  -جاذبه كمال

مطالعه كنندگان و خمصوصاً حمققان ارمجند در حمتويات اين كتاب كه شرحى است بر . گشت حق و حقيقت وارد مى
زين العابدين و موىل العارفني امام علّى بن احلسني السّجاد عليه السالم، با هوّيت و تفسري و صحيفه مباركه سّجاديه از 

ترى روياروى خواهند گشت كه اميدوارمي با تالش پيگري خود بار ديگر دعا و نيايش را به عنوان يكى از با  حتقيقات عاىل
به ربوىب به طور جّدى مطرح منايند و آن عّده مردماىن كه در مسري جاذ» حيات معقول«ترين عوامل به وجود آورنده  امهّيت

اند توجيه صحيح منوده و  توّجهى به معناى دعا و نيايش، از برخوردارى از اين نعمت عظماى اهلى حمروم مانده به جهت ىب
  .براى حيات آنان درخشش و طراوت حقيقى و ذاتى آن را باز گردانند

  12: ص، 1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اين كتاب، اكنون در زمره كتب مرجع و مورد توّجه خاص حمّققان علوم اسالمى و انديشمندان و فرهيختگان قرار گرفته و 
افراد متعّددى از فضالى حوزه علميه، اين اثر را مرجعى براى آثار حتقيقى خود و گروهى از انديشمندان دانشگاهى، در 

  .اند هاى علمى خود قرار داده نامه سطوح خمتلف، آن را مصدرى براى پايان

  :توان به موارد زير اشاره منود هاى قبلى مى از امتيازات اين اثر نسبت به چاپ

  .حروفچيىن و مقابله منت با دست نوشته مؤّلف - 1

  .»به اشراف مؤّلف«بازبيىن منت و اعمال بازنگرى  - 2

  .گذارى جهت سهولت دسرتسى به مطالب موضوع - 3

  .ادىب منت فارسى و عرىبويرايش  - 4
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  .بازنگرى اعراب و ترمجه روايات - 5

ج البالغه، - 6   .صحيفه سجاديه جايگزيىن ترمجه جديد مؤّلف از آيات قرآن جميد، 

  .استخراج منابع و تطبيق روايات با مصادر رواىي شيعى و سّىن  - 7

  .فرازهاىي كه قبًال شرح نشده بودبه برخى » حتت اشراف مؤّلف«موضوع،  250اضافه كردن بيش از  - 8

  .تلطيف در اشعار كتاب و شناساندن شاعر - 9

  .صحيفه سجاديه  گذارى فرازهاى مشاره -10

  .هاى مربوط به فرازهاى دعا، به صورت جداگانه تنظيم ترمجه -11

  .تنظيم فهارس متنوّع در جمّلدى مستقل -12

  .تنظيم فهرست موضوعى مطالب در جمّلدى مستقل -13

  .هاى كتاب در جمّلدى مستقل ارائه داستان -14

هاى تأليف كتاب بوده و دخلى در موضوع كتاب نداشته  حذف برخى از مطالب كه مناسب امور اجتماعى سال -15
  .»به اشراف مؤّلف«است 

  13: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

مركز دارالعرفان الشيعى، فضالى عزيز، حجج   فه سجاديهصحي  در پايان، از مهكارى كلّيه عزيزان، حمّققان واحد ختّصصى
  :اسالم آقايان

  پور حجة االسالم شيخ حمسن فيض - 1

   حجة االسالم على تقديرى - 2

  حجة االسالم حممد حسني اميدوار - 3
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  .كمال تشّكر را داشته و توفيق روز افزون ايشان را از خداوند متعال خواستارمي

   واحد حتقيقات

  )حتقيقاتى دارالعرفان الشيعىمركز علمى (

  14: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

   ُهَواحلق

  

  پيشگفتار

رسيد، تا از توّجه و  خبش اهلى در فكر بودم، وىل فكرم به جاىي منى اى در مسري فرهنگ سعادت چند ماهى براى اجنام برنامه
اهللا عليه و آله و امام به حق ناطق حضرت صادق عليه عنايت حضرت حق، در ايّام والدت رسول اكرم و نىب مكّرم صلى 

السالم، در حلظاتى از شب پرفروغ مجعه، نسبت به تفسري و شرح صحيفه سجاديّه كه حمصول قلب و روح و جان و دل و 
حال و مقال امام عاشقان و حيات عارفان و زبده عابدان و سرور ساجدان و خنبه حكيمان و اسوه شب زنده داران 

  !!زين العابدين عليه السالم است، ُملَهم شدم حضرت

براى قّوت قلب، نسبت به اين برنامه معنوى، با تضرّع و زارى و با انكسار و خوارى، در حال توّجه به حضرت حّق به 
كرميه   نظري اهلى تفأل زدم، اين آيه قرآن جميد كه مهيشه در مصايب و مشكالت راهگشامي بود، پناه برده و به آن گنجينه ىب

  :آمد

  16: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »َو اْلبِقيُت الصِلحُت َخيـٌْر ِعنَد َرّبَك ثـََوابًا َو َخيـٌْر أََمًال 

ا نيكوتر است رت و از حلاظ اميد داشنت به آ   .وىل اعمال شايسته پايدار نزد پروردگارت از جهت پاداش 
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روز متام فكرم به كالم حضرت حّق مشغول بود، داللت و راهنماىي آيه كرميه مرا مات زده كرد، تا دو  آيه شريفه مرا شگفت
اى حضرت دوست، شوقى عجيب نسبت به شروع تفسري و شرح  »صحيفه سجاديه«  و مبهوت و معنوّيت اين سخن پر

  .در قلبم اجياد كرد

شدم و  گذشتم به آن آيه ملكوتى و نوراىن خريه مى در آن دو روز، قرآن جميد در مقابلم باز بود، هر بار كه از كنارش مى
ره مى زد، در حاىل   گرفتم، تا به وقت شنيدن صداى مؤذن كه جهت اعالن مناز مغرب فرياد عاشقانه مى از انوار تابناكش 

ز و ذّلت و نگريستم، اين برنامه خدا خواسته را، در عني اعرتاف به عج كه هنوز قرآن روبرومي بود و به آن آيه شريفه مى
تنها تكيه گاهم در اين كار لطف و عنايت حضرت اوست و هم از آن جناب . خاىل بودن از دانش و بينش، شروع كردم

خواهم كه تا پايان كار، مرمحت و رمحتش را از اين فقري دل شكسته و بينواى دست و پا بسته دريغ نورزد كه هيچ كارى  مى
  .گريد ىبدون نظر و خواست و اراده او صورت من

اند و بينايان راه از اين درياى پر  ياد كرده» اجنيل اهل بيت عليهم السالم«به  »صحيفه سجاديه« عارفان روشن ضمري، از
  !!اند منوده» زبور آل حممد عليهم السالم«از حكمت، تعبري به 

مري كشور جالل و جربوت، ، خزانه پرگوهر سلطان ُملك و ملكوت، حاكم عرصه گاه ناسوت و الهوت، ا صحيفه سجاديه
دل و پيشواى عاشقان عامل، وجود مقّدس حضرت سجاد عليه  فرمانرواى جهان صدق و عشق، موالى عارفان روشن

  .السالم است

______________________________  
  .46): 18(كهف   -)1(

  17: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

باشد، در اين منبع گنجانده شده  آنچه براى رشد و كمال انسان الزم مىهاى حكمت است و هر  اين خزانه، داراى گنج
  .است

اى است كه معّلم آن امام سّجاد عليه السالم است و اين معّلم است كه با اين كتاب، جهانيان  ، مدرسه صحيفه سجاديه
استعدادش به مقامى كه بايد  دهد و هر كسى را در حّد توان و قدرتش و به اندازه تكليف و را در متام اعصار درس مى

  .رساند برسد مى
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، درياى پرخروش فيض اهلى است كه لؤلؤ و مرجانش از مشارش بريون و اشياى پرقيمتش از حّد احصا  صحيفه سجاديه
  .خارج است

ال وجود انسان در پرتو تابنده صحيفه سجاديه   .ه گردداش قرار گريد تبديل به شجره طيّب ، خورشيد پرفروغى است كه چون 

، آفتاب پرحرارت اهلى است كه از مشرق وجود حضرت زين العابدين عليه السالم براى تربيت درخت  صحيفه سجاديه
  !!وجود انسان طلوع كرده و تا عمق ابدّيت از فروغ خبشى باز خنواهد ماند

ىت، حيات از مرگ، دنيا از ، ميزان سنجش سره از ناسره، حّق از باطل، نور از ظلمت، درسىت از نادرس صحيفه سجاديه
  .آخرت و سالمت از مرض است

  .، چشمه فيض اهلى، جنات دهنده از تباهى، رها كننده انسان از گمراهى است صحيفه سجاديه

، معّلم حكمت، منبع معرفت، جاذبه رمحت، اجياد كننده حمّبت، سازنده شخصّيت، به وجود آورنده   صحيفه سجاديه
  .مقام با عظمت قرب و معّيت است كرامت و رساننده انسان به

، طبيب حاذق، حمبوب قلب صادق، آرامش جان عاشق، عذراى دل را وامق، روشنگر مغارب و مشارق،   صحيفه سجاديه
  .كاشف حقايق، دواى درد نفوس ناطق، كوبنده منافق و به حقيقت چشمه فيّاض حضرت خالق است

   يز پروازان، نواى ناى، آرام جان پاكبازان، حمّرك قلب ت صحيفه سجاديه

  18: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

پناهان، راز دل رازداران، آه دل مستمندان به وقت  دلنوازان، قدرت نفس جوامنردان، عشق عاشقان، عرفان عارفان، پناه ىب
  .شامگاهان، مناجات پرشور سحرخيزان و سرمايه روح اميدواران است

رى است كه با كمال تأّسف تاكنون ناشناخته مانده و آن طور كه شايسته اين كتاب با ، خزانه پرگوه صحيفه سجاديه
ساحل معنوى  عظمت است، از آن استفاده نشده و شرح جامعى كه قابل استفاده متام مردم باشد، براى اين درياى ىب

  .فراهم نيامده است

ج البالغه عظيم ىب   !!اند ، نيز در غفلت صحيفه سجاديه ند، ازخرب  اكثرّيت شيعه دوازده امامى، چنانكه از 
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ترين معدن حكمت و علم و  خربند، از غىن اند، در جنب بزرگرتين گنجينه معارفند وىل ىب كرانند وىل تشنه در كنار درياى ىب
يدستند بزرگ   .ترين منبع دانش و بينش برخوردارند وىل 

پردازند، احواىل از  گريند؛ وىل در حدى كه به جسم مى ع منىرسند، از آخرت خويش اّطال آن قدر كه به دنياى خود مى
منايند، به معنا و  اى كه براى آبادى شكم و پاسخگوىي به شهوت اقدام مى پرسند؛ به اين اندازه قلب و روح و نفس منى

  .كنند معنويت و به مقام و شخصّيت خود توّجه منى

نظري اهلى  هنوز اكثرّيت مردم در تاريكى جهل نسبت به اين سرمايه ىب ، صحيفه سجاديه  بعد از گذشت پانزده قرن از طلوع
  .برند به سر مى

هاى  در حوزه  صحيفه سجاديه دهد كه بايد دّقت در دعاهاى امام سجاد عليه السالم، اين معىن را به انسان نشان مى
راى تعليم اين فرهنگ پرفروغ تربيت علمى شيعه و در مدارس فرهنگى، جزء كتب اصيل درسى شود و برجستگان با هنرى ب

  .شوند

هاى اسالمى، به عنوان يكى از مهمرتين منابع درسى مورد استفاده قرار گريد، تا در  ، بايد در دانشگاه صحيفه سجاديه
  اى از علم، متخّصصاىن با سايه آن، در هر رشته

  19: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .دانشمنداىن متعّهد و معّلماىن با كرامت، حتويل جامعه گرددفضيلت و انديشمنداىن دلسوز و 

را به شاگردان   صحيفه سجاديه سزاوار است اساتيد حوزه علميه در پايان درس فقه و اصول هر روزه خود، فصوىل از
قوى و آگاه،  مكتب حق القا منايند، تا پس از طى مراحل فقه و اصول، افرادى عابد و زاهد، بينا و بصري، خبري و عليم،

  !خملص و خالص، شيفته و سوخته، عارف و عاشق در جامعه ظهور كنند

واجب است گويندگان مذهىب، خبشى از سخنان خود را، در وقت تبليغ، به خصوص ايّام حمرّم و صفر و ماه مبارك 
ه شده و به حسنات اهلّيه هاى ناب حق آگا رمضان در حمور معارف اين كتاب قرار دهند، تا مستعمان بزرگوار، از خواسته

آراسته گردند و نيز بر هر امام مجاعىت الزم است بعد از مناز مجاعت يا بني دو مناز فرازهاىي از اين كتاب گرانبها را بر مردم 
  .منازگزار خبواند، باشد كه از اين مائده اهلى، نصيب قابل توّجهى به آنان برسد
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قّقان توانا فرض است كه در شرح و تفسري اين كتاب ّمهت گمارند و از اين طريق بر انديشمندان آگاه و متفّكران بينا و حم
  .به كشف حقايق اين منبع ناشناخته نايل آيند، باشد كه به انسان و انسانّيت خدمىت شود

يق كنند بر آنان كه از منعت و مكنت مال برخوردارند، الزم و واجب است، بينايان راه را در تفسري مفّصل اين كتاب تشو 
رتين و  و آنان را با بذل مال خود جهت اجنام امور چاپى و پخش اين منبع فيض حق اميدوار و دلگرم سازند كه يكى از 

  .ترين نقاط خرج مال و انفاق در راه خداى متعال، اين نقطه روشن و اين گذرگاه پرقيمت است ارزنده

رتين صورت بدون شك اگر اين كتاب به دست عاملان آگاه و متخّصصا ن واال و حكيمان دانا، تفسري و حتليل شود، به 
و با زيباترين كيفّيت چاپ شده و به دست مردم برسد، نيكوترين اثر تربيىت را در وجود مردم خواهد گذاشت و از اين 

  مسري

  20: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

هاى آتشني اين كتاب از  ها و بارقه چه بسا كه جرقّههزاران نفر به راه آشىت با حق و حقيقت درخواهند آمد و 
  .ها به وجود آورد كارترين افراد، نيكوكارترين انسان زشت

ترين دزد  مگر با يك بارقه ربّاىن كه از طريق قرآن جهيد، هولناك! مگر با يك جرّقه اهلى پسر يزيد رياحى، حّر اهلى نشد
رتين عارف و معّلم عارفان نشد گر بازيگرى شهوت ران و غرق شده در هلو و لعب، با نسيمى كه از قلب م! سرگردنه 

  !موسى بن جعفر عليه السالم به او رسيد عابد و زاهد زمانه نشد؟

  امي؟ دهد، معّطل نشسته براى چه پس از اين مهه دليل و برهان و اين مهه مصاديقى كه قرآن و روايات و تاريخ نشان مى

يعه و اى آموزش و پرورش مملكت اسالمى زجركشيده و اى روحانّيون انديشمند و آگاه و اى هاى علمّيه ش اى حوزه! هان
معّلمان بينا و دلسوز تا نفس داريد، در راه رضاى حّق و در كمال آگاهى و اخالص براى رشد و تربيت مردم و 

هاد و جبهه و خون و پاسخگوىي به نيازهاى معنوى جامعه، به خصوص نسل با كرامت جوان كه نسل انقالب و ج
توّجهى به تشنگان معرفت  شهادت است، دامن مهت به كمر زنيد و از آسوده نشسنت و بر حمور عافيت گشنت و ىب

  .بپرهيزيد كه در دادگاههاى عدل اهلى در صحنه باعظمت حمشر جوابگو خنواهيد بود

پر و بامل، چرا از  اى ىب ر از كمامل، دل شكستهاى خسته حامل، به وجودت قسم تشنه وصامل، دستم بگري كه دو  بنده اهلى،
  !درِد حمرومى ننامل؟
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  .پناهم، چه سازم كه با متام وجود دود آهم ىب! روسياهم، ناآگاهم، غرق گناهم، اى پناه فقريان اهلى،

كار من    يهصحيفه سجاد  در اين مسريى كه مرا ُملَهم ساخىت، سخت حمتاج و نيازمند به يارى توام، تفسري و شرح اهلى،
نيست، من از نور معرفت حمرومم و از علم و دانش دورم، تنها با لطف و رمحت و رأفت و مرمحت تو دست به اين كار 

   سنگني

  21: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .برم، اگر به خود واگذارمي از اين نعمت عظيم حمروم گردم زمن اگر توفيق رفيقم كىن آن را به پايان مى مى

  »1« .ِخْدَمِتَك َجوارِحى و اْشُدْد َعَلى اْلَعزميَِة َجواِحنى  قـَوِّ َعلى

  .اعضا و جوارحم را براى خدمتت نريو ده و نريوهاى درونيم را بر تصميم جّدى توان خبش

  .آرى، اين مهه از حمّبت توست و ظهور هر حقيقىت معلول عنايت و كرم توست

گداخىت كسى  افتاد و اگر جرقّه لطف در بوته دل منى انداخىت كسى به فكر كار مثبىت منى منىاگر برق عشق خود به قلب 
  .رفت از پى معرفت و تعليم آن به ديگران منى

ها به هر صورت و كيفّيىت كه هست در پرتو فضل توست و هيچ عقلى، اين معنا را در هيچ  آرى، متام حقايق و واقعّيت
  .نكر نبوده استاى از ادوار حيات، م دوره

   حسني انصاريان: فقري

______________________________  
  .، دعاى كميل559: ؛ املصباح، كفعمى849: مصباح املتهّجد -)1(

  22: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

   حيات پر فروغ
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   حضرت امام زين العابدين عليه السالم

  

  

  25: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

   والدت زين العابدين عليه السالم

وجود مقدس حضرت سّجاد عليه السالم بنا بر مشهور، روايات در روز پنجشنبه برابر با پنجم ماه با عظمت شعبان، در 
سال سى و هشتم هجرى، دو سال قبل از شهادت حضرت موىل املواىل امرياملؤمنني عليه السالم در شهر مدينه، از پدرى 

حضرت ابوعبداهللا احلسني، سّيد الشهداء عليه السالم و مادرى با عظمت به نام ُسالفه كه امرياملؤمنني وى با كرامت چون 
  .را مرمي ناميد، متوّلد شد

  :توان به هاى ديگرى نيز نقل شده است كه مى گرچه در روايات نام

  .شهربانو، غزاله، شاه زنان، شاه جهان، جهان بانو، خوله اشاره كرد

ها، يك نفر است كه دخرتى از نسل يكى از بزرگان ساسانيان ايران  شود كه مهه اين نام استفاده مى »1«  رواياتاز جمموع 
  .باشد مى

   اى كه پدرش از عرب به خاطر چنني پدر و مادرى و اين گونه اصل و ريشه

______________________________  
؛ 33، 32، 27، 25، 24، 23، 21، 20، 19، 18، 4، احاديث 1، باب 16 -4/ 46: حبار األنوار -)1(

؛ عيون أخبار 105، 101، 73/ 2: ؛ كشف الغمة402/ 1: ؛ ربيع االبرار176، 167/ 4: مناقب ابن شهر آشوب
/ 2: ؛ االرشاد، شيخ مفيد8، حديث 11، باب 355/ 7: ؛ بصائر الدرجات128/ 2، 40/ 1: الرضا عليه السالم
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؛ 138/ 3: ؛ الصراط املستقيم480/ 1: د على بن احلسني عليه السالم؛ اعالم الورى، باب مول466/ 6: ؛ الكاىف137
  .12/ 2: ؛ الدروس الشرعية55: العدد القوية

  26: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .گفتند مى» ابن اخلريتني«باشد او را  قريشى و مادرش از عجم فارس مى

  :فرمايد مى پيامرب گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله

  »1« .للَِّه ِمْن ِعباِدِه ِخيَـَرتاِن، َفِخيَـَرُتهُ ِمَن اْلَعَرِب قـَُرْيٌش َوِمَن اْلَعَجِم فاْرسٌ 

باشد و بندگان نيكو و برگزيده  بندگان نيكو و برگزيده عرب، قريش مى. از بندگان خدا دو گروه برگزيده و نيكو هستند
  .ها هستند عجم فارس

  :فرمود السالم مهواره مىامام سجاد عليه 

  »2« .أَنَا اْبُن اْخلِيَـَرتـَْنيِ 

  .من فرزند دو طايفه نيكو و برگزيده هستم

زيرا جد او رسول خدا صلى اهللا عليه و آله است كه قريشى و عرب است و مادر او دخرتى از بزرگان ساسانيان است كه 
پيشواى مؤمنان و عارفان، قطب اهل تقوا، امام على عليه السالم به فرزند بزرگوارش در  »3« .باشد فارس و ايراىن مى

  :تعريف و متجيد از مهسرش فرمود

  »4« .َوِهَى امُّ ْاألْوِصياِء الذُّرِّيَِّة الطَّيَِّبةِ 

  .مهسرت سالفه، مادر امامان معصوم بعد از تو و ريشه ذريّه پاك و پاكيزه است! فرزندم

______________________________  
  .402/ 1: ؛ ربيع االبرار4/ 46: ؛ حبار األنوار167/ 4: املناقب، ابن شهر آشوب -)1(

  .402/ 1: ؛ ربيع االبرار4/ 46: ؛ حبار األنوار167/ 4: املناقب، ابن شهر آشوب -)2(
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رد مضافاً بر اين كه در روايات و در اصل ماجرا ترديد وجود دا: اى كه نبايد از آن غفلت شود اين است كه نكته -)3(
 116 - 108: »خدمات متقابل اسالم و ايران«مهان طور كه شهيد مطهرى در . شود تاريخ هم اختالف مشاهده مى

هاى  توان پذيرفت كه مادر امام سجاد عليه السالم زىن وابسته به يكى از خاندان رسد كه تنها مى اند، به نظر مى اشاره كرده
اما . اند باشد ها قدرت را به دست داشته هاى ساساىن باشد كه نوعاً در متامى مراكز استان نسته از خاندانتوا مهم كه مى

  .259: حيات فكرى و سياسى امامان شيعه عليهم السالم«؛ .اثبات اين كه دخرت خود كسرى ايران بوده، دشوار است

  .21، حديث 1، باب 11/ 46: نوار؛ حبار األ67، حديث 15، باب 751/ 2: اخلرائج و اجلرائح -)4(

  27: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

   نام و القاب زين العابدين عليه السالم

ترين فرزند  شود، در اوالد پسر، بزرگ نام نامى و اسم گرامى آن حضرت، على است و از بعضى روايات استفاده مى
  .حضرت نيز على نام داشتندحضرت حسني عليه السالم است و دو فرزند پسر ديگر آن 

سبب اين كه امام حسني عليه السالم نام هر سه فرزند پسر خود را، على انتخاب كرد، عشق عجيىب بود كه به 
رتين نام و با معناترين  پدربزرگوارش امرياملؤمنني داشت و هم درسى بود كه به اّمت اسالم داد تا در انتخاب نام فرزندان، 

هاى پاك اهلى در ذهن آنان و شنوندگان ديگر تداعى شود، تا از  ا به هنگام صدا كردن فرزندان، چهرهاسم را برگزينند، ت
  .اى به قلوب بزند و از شعله آن، روح و جان به اوصاف اولياى اهلى مّتصف شود اين رهگذر جرقّه

اىي كه داشتند ملّقب به ه آن حضرت به خاطر حاالت و روحّيات و كماالت و اعمال و اخالق و اوصاف و واقعّيت
  :القاب زير شدند، القاىب كه معاىن آن در متام شؤون هسىت آن حضرت جتّلى داشت

سّيد العابدين، زين الصاحلني، وارث علم النّبّيني، وصّى الوصّيني، خازن وصايا املرسلني، امام املؤمنني، منار القانتني و 
، امام االّمة، أبواألئّمة، حبيب، زكّى، امني، زين »1«  ّكاء، ذوالثَِّفناتاخلاشعني، متهّجد، زاهد، عابد، عدل، سّجاد، بَ 

  .العابدين

   لقب زين العابدين عليه السالم

  

رتين كتب حديث آمده العابدين مى در اين كه آن حضرت را زين   :گويند دو روايت جالب در 
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______________________________  
  .گردد ت بر مواضع سجده ظاهر مىپينه هاىي كه از كثرت عباد -)1(

  28: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

. العابدين روايت كرد مرا زين: گفت كرد، مى هرگاه زُهرى از علّى بن احلسني مطلىب نقل مى: گويد عمران بن سليم مى - 1
  گوىي؟ العابدين مى از چه جهت او را زين: يك بار سفيان بن ُعيَـْينه به او گفت

  :از سعيد بن مسّيب شنيدم كه رسول خدا فرمود: دادپاسخ 

  أَْيَن َزْيُن العاِبدين؟: يُناِدى ُمنادٍ 

  زينت عبادت كنندگان، كجاست؟: اى آواز برآرد روز قيامت، فرياد كننده

بر بينم كه فرزندم علّى بن احلسني با متام وقار و سكون در ميان مردم حمشر براى رسيدن به جايگاهش قدم  چنان مى
سحرگاهى در حال عبادت و مناجات بود، مناجاتى عاشقانه و عبادتى خالصانه، ابليس به صورتى  -2 »1« .دارد مى

وحشتناك در برابرش جمّسم شد تا وى را از حال خوشى كه با حمبوبش داشت باز دارد، آن حضرت كمرتين توّجهى به آن 
اى از طرف  به ذكر و مناجاتش ادامه داد كه ناگهان شنيد گويندهآور نكرد، به قيام و قعود و  شبح هولناك و چهره ترس
  .غيب، سه مرتبه فرياد زد

  .أْنَت َزْيُن اْلعاِبديَن َحّقاً 

  :سّيد حممد حسني شهريار، اديب بزرگ چه نيكو سروده »2« !تو، به حقيقت زينت عبادت كنندگان هسىت

 دهد َصالى تو را دمل جواب بلى مى
 

 خرم بالى تو را مى صال بزن كه به جان

 ِكشم جفاى تو تا عمر باشدم هر چند
 

 كند اين عمرها وفاى تو را وفا منى

  جباست كز غم دل رجنه باشم و دلتنگ
 

 مگر نه در دل من تنگ كرده جاى تو را

  آىي روى و مى تو از دريچه دل مى
 

 شنود كس صداى پاى تو را وىل منى
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  )شهريار(

______________________________  
  .1، حديث 165، باب 230/ 1: ؛ علل الشرايع1، حديث 1، باب 3/ 46: حبار األنوار -)1(

  .74/ 2: ؛ كشف الغّمة6، حديث 1، باب 5/ 46: حبار األنوار -)2(

  29: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

   عبادت زين العابدين عليه السالم

چرا به وقت : زماىن اهل بيت بزرگوارش از او پرسيدند. گراييد گرفت، رنگ مباركش به زردى مى مىبه هنگامى كه وضو 
  :شوى؟ پاسخ داد وضو اين چنني مى

  !دانيد آماده ايستادن در برابر چه آقاىي هستم مى

به : ت؟ فرموددر جواب كسى كه از حضرت پرسيد اين چه حال اس!! افتاد ايستاد لرزه بر اندامش مى چون به مناز مى
  .دهد وقت مناجات و عبادت در پيشگاه حمبومب اين حالت به من دست مى

: رفت كه شعله آتش متام اطاق را بگريد، ناگهان فرياد زدند روزى در اطاقى كه در حال سجده بود آتش افتاد و بيم آن مى
  !!آتش آتش! پسر پيامرب

چه : نوز در سجود بود، چون از عبادت فارغ شد، عرضه داشتنداهل خانه آتش را خاموش كردند و آن عاشق پاكباخته ه
روايىت بس مهم در باب كيفّيت  »1« !!آتش آخرت: عّلىت مشا را از توّجه به حريقى كه به اطاق افتاد بازداشت؟ فرمود

  :عبادت عابدان به مضمون زير از حضرت على عليه السالم نقل شده

ُشْكراً، فَِتْلَك  ًة، فَِتْلَك ِعباَدُة اْلَعبيِد؛ و آَخريَن َعَبُدوُه َرْغَبًة، فَِتْلَك ِعباَدُة التُّّجاِر؛ و ِإنَّ قـَْوماً َعَبُدوا اللَّهَ إنَّ قـَْوماً َعَبُدوا اللََّه َرْهبَ 
  »2« .ِعباَدُة اْألْحرارِ 

رت دوست را از مجعى حض. كنند، اين عبادت غالمان و بردگان بزدل است گروهى خداوند را از ترس عذاب بندگى مى
شت عبادت مى    اى وجود مقّدس او را حمض و عّده. كنند، اين كار تاجران است شوق رسيدن به 
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______________________________  
  .75، حديث 5، باب 80/ 46: ؛ حبار األنوار290/ 3: ؛ املناقب، ابن شهر آشوب237حكمت : ج البالغه -)1(

  .150/ 2: ؛ كشف الغّمة2934، حديث 198: غرر احلكم؛ 237حكمت : ج البالغه -)2(

  30: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .منايند و اين عبادت آزادگان است شكر و اين كه آن جناب اليق عبادت است، پرستش مى

واست، خ عبادت آن جناب عبادت آزاد از ترس و شوق بود، او با متام هسىت و وجودش خداوند را حمض خداونديش مى
  !!در هيچ عبادتى از حضرت معبود توّقع اجر و مزد نداشت و به خاطر ترس از عذاب به هيچ عبادتى قيام نكرد

  :فرمود خواست و به فرزندانش مى رفت، به وقت شب به قضاى آن برمى اگر نافله روز به خاطر كار زياد از دستش مى

اى عادت كرد آن را از دست  يك از مشا كه به برنامه شايستهاين برنامه بر مشا واجب نيست، وىل من دوست دارم هر 
  :نويسد كشف الغّمه مى  »1« !ندهد، اگر در زمان معيّنش نتوانست جباى آورد، به وقت ديگر آن را قضا كند

شد از هيبت  آورد و چون صبح مى امام سجاد عليه السالم در هر بيست و چهار ساعت، هزار ركعت مناز به جاى مى
وزيد او را مهچون خوشه گندم به راست و چپ  شد كه وقىت باد مى خود مى كرد و آن چنان از خود ىب مى حق غش

  :آمده است» پرواز در ملكوت«در  »2« !!داد حركت مى

خودند، از هر  آنان كه جمذوب مجال مجيل و عاشق و دلباخته ُحسن ازلند و از جام حمّبت سرمست و از پيمانه اَلْست ىب«
ا دوام حضور است و حلظه ن رسته و چشم از اقاليم وجود بسته و به عّز قدس مجال اللَّه پيوستهدو جها اى از  اند، براى آ

  .فكر و ذكر و مشاهدت و مراقبت مهجور نيستند

اند، چيزى را به مناجات حق اختيار  آنان كه اصحاب معارف و ارباب فضايل و فواضلند و شريف النفس و كرمي الطّينه
  نند و از خلوت و مناجات حق فقط ونك

______________________________  
  .288/ 2: ؛ كشف الغمة86، حديث 5، باب 98/ 46: حبار األنوار -)1(

  .4614، حديث 30، باب 98/ 4: ؛ وسائل الشيعة86/ 2: كشف الغمة  -)2(
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  31: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .شرف و فضيلت و معرفت را مهه در تذّكر و مناجات با حق دانندفقط خود او را طالبند و عّز و 

ا عارفانه باشد و در عامل، حّق جو و حق طلبند و متام  اينان اگر توّجه به عامل كنند و نظر به كونـَْني اندازند، نظر آ
  .موجودات را جلوه حّق و مجال مجيل دانند

اضر كنند و عبودّيت را موّدت و معاشرت با كامل مطلق دانند و از حمضر، حاضر را طلبند و احرتام حمضر را براى ح
  !!اشتياق آنان براى عبادت از اين باب است

وىل ما بيچارگان گرفتار آمال و اماىن و بسته زجنريهاى هوا و هوس و فرورفتگان در ِسْجِن مسجور ظلماىن طبيعت كه نه 
تى از عرفان و فضيلت را ذائقه قلبمان چشيده، نه اصحاب عرفان و بوىي از حمّبت و عشق به شاّمه رومحان رسيده، نه لذّ 

عيانيم و نه ارباب اميان و اطمينان، عبادات اهلّيه را تكليف و كلفت دانيم و مناجات با قاضى احلاجات را سربار و تكّلف 
َكف ظاملان است تعّلقى براى مشارمي، جز دنيا كه َمْعَلف حيوانات است ميل به چيزى ندارمي و جز به دار طبيعت كه ُمعتَ 

امام باقر عليه  »1« !!»ما نيست، چشم بصريت قلبمان از مجال مجيل، كور و ذائقه روح از ذوق عرفان، مهجور است
  :فرمايد السالم مى

  .پدرم حضرت سّجاد، نعمىت از نعم اهلى را ياد نكرد مگر اين كه سجده آورد

رجنى از او برطرف نگشت مگر اين  . قرائت نكرد مگر مهراهش به سجده آمداى از قرآن كه در آن مسئله سجده بود  آيه
كه به خاطر آن سجده كرد و از مناز واجىب فارغ نشد جز اين كه آن را به سجده پيوند داد و موّفق به اصالح اختالف 

ودش اثر سجود در مجيع مواضع سج. بني دو نفر نگشت مگر اين كه به خاطر توفيقش به آن كار بر خدا سجده كرد
  آشكار بود، به مهني خاطر

______________________________  
  .258/ 1: پرواز در ملكوت -)1(

  32: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :حاالت عاىل و عرفاىن حضرت سّجاد عليه السالم را در غزل زيباى سيف فرغاىن ببينيد »1« !پدرم را سّجاد ناميدند
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  اى غم تو جان دلدل زغمت زنده شد، 
 

  نام تو آرام جان، درد تو درمان دل

  من به تو اوىل كه تو، آِن مىن آِن من
 

  دل به تو اليق كه تو، آِن دىل آِن دل

  عشق ستمكار تو، رفته به پيكار جان
 

  شوق جگر خوار تو، آمده مهمان دل

 تركنم از آب چشم، روى چونان خشك را
 

  بر خوان دل چون جگرى بيش نيست، سوخته

  

  )سيف فرغاىن(

  :در حاالت اهلى آن حضرت آمده

هاى حق بود و فرشش، نشاطش در عبادت و دوستش، تصديق نسبت به حقايق و  بسرتش، خوشحاليش از برنامه
  !گاهش، سّجاده و پوششش قربش بود خلوصش، خودداريش از غري رضاى رّب، تكيه

اش، سوخنت  خواب و چرتش، قيام و خضوع و خشوع نسبت به پروردگار و حرفهحلافش، اصرارش در بندگى و مناجات و 
  !در عشق ربّ 

اش، طاعت و  جتارتش، زيارِت خانه حّق و حرم پيامرب و بازارش شوق به خدمت و بوى خوشش، مهر و حمّبت و حرفه
  اش، گرسنگى و رمايهلباسش، عّزت و سالحش، صالح و مركبش، زمني و عادتش، ظهور نريوهاى ملكوتى دروىن و س

______________________________  
  .8597، حديث 7، باب 21/ 7: ؛ وسائل الشيعة10، حديث 1، باب 6/ 46: حبار األنوار -)1(

  33: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .آرزويش، سفر به آخرت و خشنوديش، در لقا و وصال حضرت حمبوب بود

   عليه السالممناجات زين العابدين 
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وجود مقّدس حضرت سّجاد عليه السالم، در متام حلظات عمرش در مناجات و دعا بود، مسئله غرق بودنش در دعا و 
مناجات آن قدر عجيب است كه در هر كجا و در هر زمان نام مقّدسش برده شود؛ گريه و زارى، اصرار و احلاح، دعا و 

  .كند مناجات به ذهن شنونده تداعى مى

ات مخس عشر، دعاى عرفاىن ابومحزه ُمثاىل در سحر ماه مبارك رمضان، قطعاتى از زيارت امني اللَّه و پنجاه و چهار مناج
  .دور مناىي از حاالت دروىن آن حضرت و نورانّيت قلب و جان آن جناب است» صحيفه سجاديه«دعاى 

بلد «و » زاد املعاد«و » مصباح«كه در   هاى حضرت البّته شرح مناجات مخس عشر و دعاى ابومحزه و ساير مناجات
و ديگر كتب ادعيه آمده، توفيق خاّصى از ناحيه حضرت معبود الزم دارد تا بتوان از عهده » مفاتيح اجلنان«و » األمني

  .آن برآمد

ّلت و شود، باشد كه ما منغمران در چاه طبيعت و گرفتاران ذ هاى آن جناب اشاره مى در اين جا به چند خبش از مناجات
  .شيطنت، در اين مسري اهلى قرار بگريمي

   مناجات زين العابدين عليه السالم در كالم اصمعى

  

  :گويد اصمعى، اديب معروف مى - 1

   شىب در طواف كعبه بودم، جواىن خوش منظر را ديدم كه به پرده خانه آوخيته

______________________________  
؛ 11058، حديث 18، باب 353/ 9: ؛ مستدرك الوسائل11، حديث 35، باب 197/ 96: حبار األنوار -)1(

  .165/ 4: املناقب، ابن شهر آشوب

  34: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :كرد بود و اينچنني با حضرت معبود مناجات مى

سالطني و دنياداران در به انگيز آمسان برآمدند، پادشاه حّى و قّيوم توىي،  ها به خواب رفت، ستارگان بر صفحه دل ديده«
هاى خود پاسبان گماشتند، تا كسى به وقت شب به آنان رجوع نكند، وىل  ها و خانه روى مردم بستند و بر ابواب كاخ
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ام، اى وجود  درهاى رمحت تو به روى گدايان باز است، سائلى چون من به اميد عنايت و رمحتت به پيشگاهت پناه آورده
  :سپس اشعارى به مضمون زير زمزمه كرد. »يىنمقّدسى كه ارحم الرامح

ميهمانانت به دور ! گشاىي اى آن كه گره از كار بسته مى! كىن اى آن كه به تاريكى شب دعاى بيچاره را اجابت مى«
ت ام، به حرم اى برخاسته ات درخوابند، اّما تو اى نگهدارنده متام كاينات بيدارى، به مناجاتى كه به آن امر فرموده خانه

ام رمحت آور كه اگر گنهكار بيچاره را مشمول عفو و خبششت نكىن، پس چه كسى بايد به فرياد او  بيت و حرم، بر گريه
  ؟»برسد

به دنبال صاحب ناله رفتم و وى را با پاى جان جستجو كردم، ديدم وجود مقّدس حضرت سّجاد، امام زين العابدين عليه 
  »1« !السالم است

   عليه السالم در كالم طاووس فقيه مناجات زين العابدين

  

  :گويد طاووس فقيه مى - 2

وجود مبارك حضرت علّى بن احلسني امام سّجاد عليه السالم را در حرم امن اهلى ديدم كه از سر شب تا به سحر در 
اين طواف و عبادت و مناز شب بود، چون مسجد احلرام و اطراف بيت را خلوت ديد، گوشه چشم به آمسان انداخت و 

  :چنني با حمبوب حمبّان و معروف عارفان و معشوق عاشقان به مناجات برخاست

ها به خواب رفت، پيشگاهت براى ورود گدايان آماده است، گداىي چون من به  ستارگان آمسان ناپديد شدند، ديده! اهلى«
   اشتياق غفران و رمحتت به درگاهت

______________________________  
؛ 11058، حديث 18، باب 353/ 9: ؛ مستدرك الوسائل11، حديث 35، باب 197/ 96: نوارحبار األ -)1(

  .150/ 4: املناقب، ابن شهر آشوب

  35: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .»روى آورده، او اميدوار است كه در قيامت از زيارت رسول مكرّمت حمرومش ننماىي
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ار از ديدگانش اشك باريد   :و به حمضر حضرت دوست عرضه داشت سپس چون ابر 

ات  از باب خمالفت به معصيت برخناستم و به هنگام گناه ترديدى نسبت به تو در دمل نبود، به عذاب و جرميه! پروردگارا«
جاهل نبودم و از عقوبتت روى گرداىن نداشتم، اين نفس بد انديش بود كه با من خدعه كرد، اين دلگرمى درومن به 

  بود كه مرا در لغزش انداخت؟ اكنون آن كه مرا از عذابت برهاند كيست؟سّتارّيت تو 

ات را با من قطع كىن؟ افسوس بر من به وقىت كه مرا در پيشگاهت براى  به كدام ريسمان حمكم چنگ بزمن اگر رابطه
دراندازى، در آن روز در  حماكمه حاضر كنند، آن زماىن كه سبك باران را اجازه عبور دهى و محّاالن گناه را به چاه جهّنم

  صنف سبك بارامن تا جنات يامب، يا زير بار سنگني گناهامن، تا در عذاب درافتم؟

كه به موازات طول عمرم بر گناهم افزوده شد و در مقام توبه برنيامدم، چرا زمان حياى از پروردگارم ! آه و حسرت بر من
  ؟»رسد به من منى

  :سپس گريست و چنني زمزمه كرد

  !شود؟ اگر چنني باشد پس اميد و عشقم به تو چه مى! سوزاىن، اى منتهاى آرزوى من مرا به آتش جهّنم مى آيا«

كنم كه در ميان بندگانت گنهكارى چون من وجود  ام و اقرار مى موالى من با اعمال زشت و پست به پيشگاهت رو كرده
  !!»ندارد

  :باز به سخىت گريست و عرضه داشت

خيزند گوىي از ديده تو دورند و تو چنان نسبت به  نقصى منّزهى، مردم آن چنان به معصيت و گناه بر مىاز هر عيب و «
  .اند آنان بردبارى كه گويا گناهى مرتكب نشده

  كىن كه گويا به آنان نيازمندى، در هاى نيكويت به خلق حمّبت مى آن گونه با برنامه

  36: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .»كه وجود مقّدست از مهه هسىت و عناصرش ىب نياز است  حاىل
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به او نزديك شدم، سرش را به زانو گذاشتم . پس از آن به زمني افتاد و با حاىل عاشقانه و غري قابل وصف به سجده رفت
مرا كيست كه : و چنان گريستم كه اشكم به صورت پاكش رخيت، سر از زانومي برداشت و به حال نشسته درآمد و گفت

  از حمبومب به برنامه ديگر مشغول كرد؟

اين گريه و فرياد و اين ناله و زارى و اين جزع و فزع چيست؟ اين ما ! طاووسم، اى پسر رسول خدا: عرضه داشتم
عاصيان و خطاكاران هستيم كه بايد اينچنني به پيشگاه حضرت دوست بناليم، مشا چرا؟ مشاىي كه پدرت حضرت سّيد 

  است؟: ت فاطمه و جّدت رسول خداالشهداء و مادر 

شت را براى مطيع نيكوكار ! آه آه اى طاووس: به من متوّجه شد و فرمود سخن پدر و مادر و جد را رها كن، خداوند 
  :آفريده گر چه سياه حبشى باشد مگر نشنيدى

  .جهّنم را براى گنهكار مقّرر فرموده گرچه فرزند قرشى قلمداد شود

نَـُهْم يـَْوَمِئٍذ و ال يـََتسائـَُلونَ َفإذا نُِفَح ِىف ال   »1« »صُّوِر َفال اْنَساَب بـَيـْ

پس هنگامى كه در صور دميده شود، در آن روز نه ميانشان خويشاوندى و نسىب وجود خواهد داشت و نه از اوضاع و 
  .پرسند احوال يكديگر مى

طاووس  -3 »2« !!گر برايت سودمند نيستاى دي اى، برنامه در قيامت جز عمل صاحلى كه پيش فرستاده! به خدا قسم
  :گويد فقيه مى

  :گويد خواند و مى حضرت سّجاد را در حجر امساعيل ديدم مناز مى

  ُعبَـْيُدَك ِبباِبَك، أسريَُك ِبِفناِئَك، ِمْسكيُنَك ِبِفناِئَك، سائُِلَك ِبِفناِئَك، َيْشُكو

______________________________  
  .101): 23(مؤمنون  -)1(

  .150/ 3: ؛ املناقب، ابن شهر آشوب5، باب 81/ 46: حبار األنوار -)2(

  37: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج
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  »1« .َعَلْيَك، ال تـَُردَّىن َعْن باِبكَ   إلَْيَك، ما ال َخيْفى

بر تو خمفى نيست گريى فاىن، گداىي فاىن در درگاه توست، از آنچه  اى كوچك به پيشگاه توست، اسريى فاىن، زمني بنده
  .به تو شكايت دارد، عنايت كن او را از در خانه رمحتت مران

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى - 4

حضرت باقر عليه السالم بر پدر بزرگوارش امام سّجاد عليه السالم وارد شد، او را در عبادت آن چنان ديد كه از كسى 
و گوىي از شّدت گريه چشمش سوخته بود و پيشاىن مباركش از زيادى از بيدارى زياد رنگش زرد شده : سابقه نداشت

حضرت باقر عليه السالم چون اين حاالت را ديد نتوانست از گريه . سجود زخم آورده و از كثرت قيام قدمش ورم داشت
  :امام سّجاد عليه السالم در فكر بود، ناگهان به فرزندش رو كرد و فرمود. خوددارى كند

كه عبادات امام على عليه السالم بر آن ثبت است بياور، براى آن جناب اوراق را آوردم، كمى از آن را خواند اين اوراقى  
شىب در  -5 »2« !چه كسى قدرت دارد مهانند علّى بن اىب طالب عبادت كند؟: سپس با ناراحىت زمني گذاشت و فرمود

ها آمدند، با كمك  كست، اهل خانه فرياد زدند، مهسايهحال مناجات و عبادت بود، يكى از فرزندانش افتاد و دستش ش
اين : چون صبح شد دست طفل را به گردنش آوخيته ديد، پرسيد. بندى آوردند، دست كودك را بست هم طبيب شكسته

آن حضرت  -6 »3« .چه وضع است؟ حادثه را به خاطر غرق بودنش در مناجات توّجه نفرموده بود، به او خرب دادند
   خواست ناجات و راز و نياز و عبادت و مناز بر مىچون به م

______________________________  
  .148/ 4: ؛ املناقب، ابن شهر آشوب75، ذيل حديث 5، باب 78/ 46: حبار األنوار -)1(

؛ املناقب، ابن 215، حديث 20، باب 91/ 1: ؛ وسائل الشيعة65، حديث 5، باب 75/ 46: حبار األنوار -)2(
  .149/ 4: شوبشهر آ

  .150/ 4: ؛ املناقب، ابن شهر آشوب5، باب 80/ 46: حبار األنوار -)3(

  38: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

شد، قيامش براى عبادت و راز و نياز قياِم عبد ذليل در برابر موالى جليل بود، از خشيت حق   اش رنگ به رنگ مى چهره
لرزيد و منازش در هر بار مناِز وداع بود كه گوىي  رّب العزّه بود، اعضايش مى كه معلول آگاهى قلب او نسبت به حضرت
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اين مهه حمصول قلب پاك و دل عرشى حضرت سّجاد عليه السالم و معرفت  »1« !پس از آن ديگر مهلت مناز ندارد
  .واالى آن حضرت نسبت به مقام قدس رّب العاملني بود

  :گويد ادب، چه نيكو مىصائب تربيزى آن بزرگ غزل سراى عرصه 

  چرخ است حلقه دِر دولتسراى دل
 

  عرشست پرده حرم كربياى دل

اده است   با آن كه پاى بر سر گردون 
 

  كشد زدرازى، قباى دل بر خاك مى

  دل را به خسروان َجمازى چه نسبت است
 

  دارد به دست لطف يد اللَّه لواى دل

  خود را اگر گرفت جگردار عامل است
 

  آن را كه ازخرام تو لغزيد پاى دل

  

  با نور آفتاب به اجنم چه حاجت است
 

  با خلق آشنا نشود آشناى دل

  صائب اگر به ديده ّمهت نظر كىن
 

  افتاده است قصر فلك پيش پاى دل

  

  )صائب تربيزى(

   شخصّيت زين العابدين عليه السالم

به عنوان چهارمني اخرت تابناك امامت، براى اين كه متام عامليان در مهه شؤون، وجود مقّدس او از جانب حضرت رّب العزّه 
جنابش را براى يافنت سعادت دنيا و آخرت اسوه و سرمشق قرار دهند، انتخاب شد، مهني مسئله در باز شناساندن 

  .شخصّيت و عظمت حضرت در متام جهات حيات كاىف است

  :گويد اش مى خواهر زاده



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

 

______________________________  
  .150/ 4: ؛ املناقب، ابن شهر آشوب5، باب 80/ 46: حبار األنوار -)1(

  39: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

به تشويق فاطمه، دخرت حضرت سّيد الشهداء در مدار خدمت آن جناب برآمدم، هرگز در كنارش ننشستم مگر اين كه 
آن جناب از حضرت حّق دمل غرق خشيت شد، يا دانشى پاك و علمى با  باب خريى به رومي باز شد، يا از خشيت
  :گويد ابن شهاب زُهرى مى »1« .منفعت از آن منبع فيض و كرامت آموختم

  :گويد سعيد بن كلثوم مى »2« .رتين فردى كه از بىن هاشم يافتيم، حضرت زين العابدين عليه السالم بود

سخن از وجود مقّدس امريمؤمنان به ميان آمد، امام صادق عليه السالم آن خدمت حضرت صادق عليه السالم بودم، 
رتين صورتى كه لياقت داشت ستود، سپس  چنان كه حّق على عليه السالم بود از آن جناب متجيد كرد و حضرتش را به 

  :فرمود

ترينش را براى  در آن بود سختاى كه رضاى حّق  هرگز حرامى خنورد تا عمرش پايان گرفت و از دو برنامه! به خدا قسم
گاه براى رفع حادثه  اى براى رسول خدا پيش نيامد، مگر اين كه آن حضرت را به عنوان تكيه حادثه. كرد عمل انتخاب مى

شت و جهّنم . جز او كسى مهانند رسول خدا طاقت عبادت نداشت. خواست به وقت عمل مانند كسى بود كه بني 
در راه رضاى حق و دورى از عذاب فردا از كاركرد روزانه و عرق . ت و از عذابش خائف بوداست، ثواب حق را اميد داش

م انباشته بود. پيشاىن مباركش هزار بنده در راه خدا آزاد كرد لباسى جز لباس  . غذاى اهلش روغن و سركه و خرماى 
در ميان فرزندان و اهل بيتش در لباس و . بريد خواست و آن را مى آمد، قيچى مى كرباس نداشت، اگر آستينش اضافه مى

   دانش و حكمت زندگى نظري علّى بن

______________________________  
  .84/ 2: ؛ كشف الغّمة140/ 2: ؛ االرشاد، شيخ مفيد59، حديث 5، باب 73/ 46: حبار األنوار -)1(

  .92/ 2: ؛ كشف الغمة141/ 2: ؛ االرشاد، شيخ مفيد12، حديث 4، باب 309/ 79: حبار األنوار -)2(

  40: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج



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

 

دّقت در احاديث و روايات نقل شده از آن حضرت و توّجه به عمق دعاهاىي كه از آن  »1« .احلسني عليه السالم نبود
كوتى آن جناب رسيده و نظر به اعمال و اخالق آن چشمه فيض اهلى و درياى كرامت ربّاىن، نشان دهنده شخصّيت مل

  .اسوه فضيلت و الگوى حقيقت و سعادت است

   امام سجاد عليه السالم و برخورد با عبدامللك

  

  :گويد ُزْهرى مى

مهراه با حضرت سّجاد عليه السالم برخوردى با عبدامللك بن مروان داشتيم، آثار عبادت در چهره امام سجاد عليه السالم 
  .حضرت با پروردگار براى او بسيار بزرگ جلوه كردعبدامللك را به تعّجب انداخت و برنامه 

ات آثار زمحت و كوشش و عبادت و بندگى سنگني آشكار است، در صورتى كه  از چهره: به حضرت عرضه داشت
عاقبت به خريى در پرونده مشا ثبت است و تو پاره تن رسول خداىي، براى تو نسبت به اهل بيت و مردم زمانه فضل 

ز علل برترى و دانش و بينش و ورع و دين به مشا عنايت شده به احدى جز رسول خدا و على و عظيم است، آنچه ا
  !داده نشده: فاطمه و حسن و حسني

آنچه را گفىت «: عبدامللك مدح و ثنا و تعريف و متجيدش را از حضرت قطع نكرد، تا امام سجاد عليه السالم به او فرمود
اى است از تأييد و توفيق حضرت دوست؛  ى به اين بنده درگاه حّق است، جلوهاز من نيست، بلكه عنايت و الطاف اهل

  به من بگو با كدام قدرت و با چه قّوت به اداى شكر اين مهه نعمت برخيزم؟

______________________________  
  .85/ 2: ؛ كشف الغمة65، حديث 5، باب 75/ 46: حبار األنوار -)1(

  41: ، ص1 ج تفسري و شرح صحيفه سجاديه،

چنان در مدار روزه قرار گرفت كه . هايش ورم كرد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله آن قدر به عبادت و مناز ايستاد تا قدم
ات بر اساس خرب  مگر نه اين است كه گذشته و آينده! يا رسول اللَّه: به حضرت عرضه داشتند. آب دهانش خشك شد

  ، پس اين مهه زمحت در عرصه عبادت چيست؟حضرت حق در قرآن غرق در مغفرت است



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

 

خواهيد بنده شاكرى باشم؟ خدا را شكر و سپاس كه مرا به عبادت و اطاعت برگزيد و در دايره امتحان  منى: پاسخ داد
اگر اعضامي قطعه قطعه شود و پيه چشمم به ! به خدا قسم. دامن توفيقم داد، در دنيا و آخرت سپاس را خمتّص او مى

هاى عنايت شده او را كه مشاره كنندگان از  ريزد، قدرت اقدام به ُعشرى از اعشاِر يك نعمت از متام نعمتام ب سينه
اى كه روز و شب و  ترك شكرش نكنم، به اندازه! نه به خدا قسم. رسد، ندارم مشارشش عاجزند و محد حامدان به آن منى
  .در خلوت و آشكار مرا در اين حال ببيند

نگريستم  اهل بيتم و خاّص و عام مردم نبود و من مأمور به ادايش نبودم، هر آينه به چشم به آفرينش مىاگر حقوق واجبه 
رتين حاكم است، آنگاه حضرت سجاد عليه  و به قلب به حضرت اللَّه، تا وجود مقّدس او بر من قضاوت كند كه او 

  :فرمودالسالم گريه كرد و عبدامللك هم به گريه حضرت گريست، سپس امام 

كوشد و كسى كه متوّجه دنياست  چقدر فاصله است بني كسى كه در طلب آخرت است و براى به دست آوردن آن مى«
صائب در هشدار به دنياپرستان  »1« !!»آيد و در آخرت هيچ نصيىب ندارد و برايش مهم نيست مال و مقام از كجا مى

  :فرمايد چه نيكو مى

 چرا در طلْب سسىت چو ارباب هوس كردن
 

 راه دورى پيش دارى رو به پس كردن چرا

  سايگان افكندن است شكر دولت سايه بر ىب
 

 اين مهاى خوش نشني را در قفس كردن چرا

  

______________________________  
  .165، حديث 18، باب 125/ 1: ؛ مستدرك الوسائل10، حديث 5، باب 57/ 46: حبار األنوار -)1(

  42: ، ص1 صحيفه سجاديه، جتفسري و شرح 

  

  در خراب آباد دنياى دىن چون عنكبوت
 

 تار و پود زندگى دام مگس كردن چرا

 بايد نفس در يوزه كرد در ره دورى كه مى
 

 عمر صرف پوچ گوىي چون جرس كردن چرا
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  )صائب تربيزى(

   امام سجاد عليه السالم و عبداللَّه مبارك

  

  :گويد عبداللَّه مبارك مى

پيش خود  . رفتم، كودكى را بني هفت تا هشت سال ديدم كه سبك بال و سبك بار، به سوى حرم روان است به مّكه مى
آىي؟ جواب  از كجا مى: به نزدش شتافتم و بدو گفتم. كند ها را تا مّكه چگونه سپرى مى طفلى خردسال اين بيابان: گفتم

: اين بيابان خموف را با چه كسى طى كردى؟ گفت: گفتم. خدا به سوى: روى؟ گفت كجا مى: گفتم. از نزد خدا: داد
از چه : گفتم. ام قدم و قصدم حضرت موالست زادم تقوى، راحله: ات كو؟ گفت راحله: گفتم. با خداى نيكوكار

  :اى؟ گفت طايفه

اى؟   شعر سروده: گفتم. ام علوى فاطمى: گفت. تر بگو واضح: گفتم. ام هامشى: فرزند كه هسىت؟ گفت: گفتم. مطّلىب
  :اشعارى به مضمون زير خواند. خبوان: آرى، گفتم: گفت

كنيم؛  ماييم كه واردان بر چشمه كوثرمي؛ تشنگان اليق را از آن آب سرياب كرده و درصحراى حمشر از آنان محايت مى«
شد؛ آن كه با اميان هيچ كس جز از طريق ما به رستگارى نرسيده؛ و آن كس كه زادش رابطه با ماست بيچاره و بدخبت ن

شود و هر كس با ما به دمشىن و خمالفت برخاست، در اصل و  و عملش ما را خوشحال كرد، از جانب ما مسرور مى
  !!»اش خلل است و آن كس كه حّق مسّلم ما را غصب كرد، در قيامت سر و كارش با حضرت رّب العزّه است ريشه

  43: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .به مّكه رفتم، حّجم را جبا آوردم. از خواندن آن اشعار از نظرم ناپديد شد او پس

: پرسيدم. سركشيدم ناگهان آن چهره پاك و با عظمت را ديدم. اند وار نشسته در بازگشت، مجعى را در بيابان ديدم دايره
  اين شخصّيت واال كيست؟

  »1« .علّى بن احلسني: گفتند

   لعابدين عليه السالماخالق و رفتار و صفات زين ا
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ره جامع داشت، ازهرگونه عيب و  امام عليه السالم مهچون سلف صاحل و خلف پاكش از متام حماسن و حمامد اخالقى 
  .نقصى در زمينه اخالق و ساير شؤون حيات پاك بود

اى از سّيئات  يّئههيچ برخورد و حادثه و مصيبىت آن حضرت را از جتّلى دادن حسنات اهلى باز نداشت و وى را به س
  .اخالقى آلوده نكرد

  برخورد اهلى با مردى تندخو - 1

  

. مردى از نزديكانش به آن حضرت دشنام داد و ناسزا گفت، حضرت جواب وى را نداد تا به بدگوييش پايان داد و رفت
مهراهى كنيد تا پاسخ مرا شنيديد به من چه گفت؟ من دوست دارم مرا : آنگاه آن منبع فيض به دوستانش رو كرد و فرمود

  .به وى بشنويد

  :كرد داشت اين آيه را قرائت مى حضرت حركت كرد و در حاىل كه قدم بر مى. آييم با تو مى: عرضه داشتند

  »2« »َواْلَكاِظِمَني اْلَغْيَظ َواْلَعاِفَني َعِن النَّاِس َوالّلُه حيُِبُّ اْلُمْحِسِننيَ 

______________________________  
، 31/ 8: ؛ مستدرك الوسائل78، حديث 5، باب 91/ 46: ؛ حبار األنوار155/ 4: املناقب، ابن شهر آشوب -)1(

  .8996، حديث 21باب 

  .134): 3(آل عمران  -)2(

  44: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .وست داردگذرند؛ و خدا نيكوكاران را د مردم در مى]  خطاهاىِ [برند و از  و خشم خود را فرو مى

به : چون به در خانه آن مرد رسيدمي، حضرت فرمودند. براى ما معلوم شد كه حضرت كارى به دشنام دهنده ندارد
  .صاحب خانه بگوييد على بن احلسني است

  :حضرت به او فرمودند. صاحب منزل در حاىل كه نگران تالىف بود، به در خانه آمد
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كنم، اگر در  اگر در من وجود دارد، به خاطر آن از حضرت حق طلب مغفرت مىحلظاتى قبل مطالىب را درباره من گفىت، 
  !!خواهم من نيست و تو اشتباه كردى، براى تو عفو و خبشش مى

آنچه گفتم در تو نبود، اين ! يابن رسول اللَّه: صاحب خانه پيشاىن حضرت سّجاد عليه السالم را بوسيد و عرضه داشت
  »1« .رار بگريممنم كه بايد مورد عفو حّق ق

   رفتار با جذاميان - 2

  

در حال سواره بر مجعى گذشت كه گرفتار بيمارى خطرناك و مهلك جذام بودند و كسى حاضر نبود با آنان نشست و 
  !!برخاست كند

خواستند مشغول خوردن شوند، تا حضرت را ديدند وى را به غذا خوردن با خود دعوت   آنان سفره غذا انداخته و مى
  .كردند

چون به منزل رسيد دستور داد غذاىي خمصوص آماده  . نشستم شدم و كنار سفره مشا مى اگر روزه نبودم پياده مى: فرمود
  »2« .كنند، سپس مهه جذاميان را به خانه خواست و مهراه آنان سر يك سفره نشست و از آنان بدينگونه دجلوىي فرمود

______________________________  
  .261: ؛ اعالم الورى145/ 2: ؛ االرشاد، شيخ مفيد1، حديث 5، باب 54/ 46: نوارحبار األ -)1(

  .8، حديث 123/ 2: ؛ الكاىف2، حديث 5، باب 55/ 46: حبار األنوار -)2(

  45: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

رسند برسيم و دست  فريادشان منىبياييم مهچون سّيد عابدان و زينت عبادت كنندگان و فخر سالكان به فرياد آنان كه به 
خيزد اقدام كنيم  كشند بكشيم و به رفع نياز آنان كه كسى به رفع نيازشان بر منى نوازش به سر آنان كه دسىت به سرشان منى

  .و در اين چند روزه عمر كسب معرفت و فضيلت كنيم و به اخالق اولياى حّق و عاشقان مجال و جالل آراسته گردمي

  :سروده ه، حاج مريزا حبيب اللَّه جمتهد خراساىن چه نيكو مىعاشق دلباخت
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 گاهى سخن از عشق بگوييد
 

 گه در ره توحيد بپوييد بپوييد

  هرچند كه اين كام به جسنت نشود رام
 

 چندان كه توان جست جبوييد جبوييد

  مشّامه حال است كه از باغ وصال است
 

 مشّامه اين باغ ببوييد ببوييد

 گياهان كه مهه خشك خزانيداى سبز  
 

ار است بروييد بروييد  اين فصل 

 اى زنده تن و مرده دالن چند مخوشيد
 

 بر سوگ دل مرده مبوييد مبوييد

  

  )مريزا حبيب اللَّه جمتهد خراساىن(

   گذشت از استاندار معزول  - 3

  

  .هشام بن امساعيل از طرف عبدامللك مروان به استاندارى مدينه منصوب شد

از . مقام رياست، او را به دايره غرور و كرب و ستم و ظلم كشيد، حّق را ناحّق كرد و هر چه در توان داشت به ميدان آورد
  .افرادى كه از او رنج بسيار و آزار فراوان ديدند حضرت زين العابدين عليه السالم بود

مأمورّيت يافت استاندار قدمي را در برابر مردم به  استاندار جديد مدينه به نام َوليد،. پس از مّدتى از مقامش عزل شد
  ستوىن ببندد، تا هر كس خبواهد آزارهاى او

  46: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  !را تالىف كند بتواند

  .ام گفت متام وحشت من از برخورد با زين العابدين عليه السالم است؛ زيرا وى را زياد آزار داده در چنان حاىل مى
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امام در آن هنگام به ياران و دوستانش فرمود، به هيچ وجه متعّرض وى نشويد، آنگاه به ديدن هشام بن امساعيل رفت و 
از آنچه برايت پيش آمده ناراحتم، آنچه دوست دارى از من خبواه كه من در اجابت درخواست تو ! پسر عمو: فرمود

  :هشام بن امساعيل فرياد زد. مضايقه ندارم

  »1« »أْعَلُم َحْيُث َجيَْعُل رِسالََتهُ اللَّهُ 

  »2« .خدا داناتر است كه مقام رسالت را در كجا قرار دهد

   احساس امنّيت - 4

  

چون بار سّوم جواب داد، . وجود مقّدسش، روزى يكى از خدمتكارانش را دوبار صدا زد، از پاسخ دادن خوددارى كرد
يا بن : دادى؟ گفت چرا جوامب را منى: چرا، فرمود: عرضه داشت صداى مرا در دوبار گذشته نشنيدى؟: حضرت فرمود

خدا : امام سجاد عليه السالم زبان به شكر گشود و به پيشگاه حّق عرضه داشت. از سياستت در امان بودم! رسول اللَّه
  »3« .بينند را سپاس كه مملوكان من خودشان را از اين بنده رّب در امان مى

  توجه به فقرا - 5

  

   هاى فقريى در مدينه بودند كه از وسايل زندگى و خورد و خوراك آنچه ادهخانو 

______________________________  
  .124): 6(انعام  -)1(

  .، با كمى اختالف5، حديث 5، باب 55/ 46: ؛ حبار األنوار100/ 2: كشف الغمة  -)2(

  .157/ 4: املناقب، ابن شهر آشوب؛ 87/ 2: ؛ كشف الغمة6، حديث 5، باب 56/ 46: حبار األنوار -)3(

  47: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج
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چون زين . دانستند اين مهه لطف و مرمحت و اين گونه مهر و عنايت از كجاست شدند، وىل منى كم داشتند تأمني مى
فيض و فضيلت حضرت سّجاد ها به تعطيلى رسيد، دانستند كه منبع آن مهه  العابدين عليه السالم شهيد شد متام آن برنامه

  »1« !عليه السالم بود

   عهده ديون - 6

  

حضرت سّجاد عليه السالم در حاىل كه ناظر وضع او بود، . اسامة بن زيد به وقت مشاهده آثار مرگ به سخىت گريست
  :عرضه داشت. سبب گريه و ناله او را پرسيد

  .كند را پُر منىماند خأل قرضم  پانزده هزار درهم بدهكارم، آنچه از من مى

آنگاه به . متام ديونت بر عهده من است، از گريه خوددارى كن كه هم اكنون به هيچ كس بدهكار نيسىت: حضرت فرمود
  »2« .اداى َدين او اقدام كرد و او را از سخىت حّق الّناس جنات داد

  مسافر مسجد - 7

  

اى از خز به سر  حاىل كه جّبه و لباس و عمامه در شىب سرد غالمى از غالمانش آن حضرت را در مسري مسجد ديد در
در اين ساعت با اين وضع و شكل كجا ! موالى من: عرضه داشت. داشت و با خوشبوترين عطرخود را زينت داده بود

  روى؟ مى

  :فرمود

  »3« .مسافر مسجد جّدم رسول خدامي، تا برنامه ازدواج با حورالعني را براى خود فراهم آورم

______________________________  
  .153/ 4: ؛ املناقب، ابن شهر آشوب87/ 2: ؛ كشف الغمة77، ذيل حديث 5، باب 88/ 46: حبار األنوار -)1(
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، باب 436/ 13: ؛ مستدرك الوسائل149/ 2: ؛ االرشاد، شيخ مفيد8، حديث 5، باب 56/ 46: حبار األنوار -)2(
  .15834، حديث 3

، باب 228/ 5: ؛ وسائل الشيعة5، حديث 517/ 6: ؛ الكاىف13، حديث 5، باب 59/ 46: رحبار األنوا -)3(
  .6417، حديث 23

  48: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

   روزى حالل - 8

  

روى؟  اين وقت روز كجا مى: گفتند چون به آن حضرت مى. رفت براى كسب معاش اّول صبح از خانه بريون مى
  :فرمود مى

آرى، آنچه از حالل به دست : داد داشتند؟ صدقه، پاسخ مى با تعّجب عرضه مى. روم ه دادن به عياالمت مىجهت صدق
  »1« .آيد، صدقه حّق بر بندگان است مى

   تسليم حمض - 9

  

  :فرمايد امام سجاد عليه السالم مى

  چه ميل دارى؟: پدرم امام حسني عليه السالم به من فرمود. به بيمارى سخىت دچار شدم

ميل دارم نسبت به خود براى حضرت حّق، تعيني تكليف نكنم؛ او آنچه به نفع من است از باب لطف و : عرضه داشتم
آفرين، با ابراهيم خليل مهاهنگ : پدرم فرمود. كند، من عالقه دارم در پيشگاه حضرتش تسليم حمض باشم مهرش تدبري مى

براى حّق : چه حاجىت دارى؟ پاسخ داد: زند، جربئيل به او گفتخواستند او را در آتش بيندا شدى، به هنگامى كه مى
رتين وكيل من در متام شؤون حيات است كنم؛ او مرا كفايت مى تعيني تكليف منى   »2« .فرمايد كه 
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   فرو خوردن خشم -10

  

  رخيت، روزى از روزها كنيزش از ابريقى گلني به روى دستش جهت وضو آب مى

______________________________  
، باب 67/ 17: ؛ وسائل الشيعة11، حديث 12/ 4: ؛ الكاىف32، حديث 5، باب 67/ 46: حبار األنوار -)1(

  .22004، حديث 23

، باب 148/ 2: ؛ مستدرك الوسائل168: ؛ الدعوات، راوندى34، حديث 5، باب 67/ 46: حبار األنوار -)2(
  .1667، حديث 39

  49: ، ص1 شرح صحيفه سجاديه، جتفسري و 

  !از ىب توّجهى كنيز آفتابه رها شد و پيشاىن حضرت را جمروح كرد

  :فرمايد خداوند عّزوجّل مى: حضرت سربلند كرد؛ كنيز عرضه داشت

  َواْلكاِظمَني اْلَغيظَ 

  .برند و خشم خود را فرو مى

  .خشمم را فرو خوردم: حضرت فرمود

  :عرضه داشت

   الّناسِ َواْلعافَني َعِن 

  .گذرند مردم در مى]  خطاهاىِ [و از 

  .از تو گذشت منودم: فرمود

  :گفت
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   َواللَّه حيُِبُّ اْلُمْحِسننيَ 

  .و خدا نيكوكاران را دوست دارد

  »1« !برو، در راه خدا آزادى: فرمود

  در برخورد با متسخر -11

  

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

  .خنديدند مردم از اطوار و افعال و حركات و اداهاى او مىاى در مدينه بود كه  مرد هرزه

روزى در حاىل كه حضرت علّى بن احلسني عليه السالم با دو نفر از خادمانش در حركت بود، به دنبال آن جناب آمد و 
   دار اجنام دهد؛ در برابر ديدگان قصد كرد كارى خنده

______________________________  
  .157/ 4: ؛ املناقب، ابن شهر آشوب38، حديث 5، باب 68/ 46: رحبار األنوا -)1(

  50: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

مردم عباى حضرت را از گردن آن جناب كشيد، سپس دور شد؛ دوباره آمد عبا را برداشت و فرار كرد؛ آنگاه بازگشت و 
  :التفات كند، فرمودندحضرت بدون آن كه به وى . عبا را به طرف آن جناب انداخت

براى : به او بگوييد: خنداند، حضرت فرمودند دلقكى است كه مردم مدينه را مى: اين شخص كيست؟ عرضه داشتند
  »1« .خداوند روزى است كه در آن روز اهل باطل غرق در خسارتند

  اى حريت آور واقعه -12

  

  :فرمايند امام صاق عليه السالم مى
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كرد  شدند كه آن حضرت را نشناسند و با آنان شرط مى در سفرهاى خود با كساىن مهراه مىحضرت سّجاد عليه السالم 
  !در متام امور، قافله را خدمت كند

  .اى به سفر رفت؛ از هيچ خدمىت نسبت به آنان مضايقه نفرمود مهراه با قافله

  !نه: شناسيد؟ گفتند اال را مىاز اهل قافله پرسيد، اين انسان و . شخصى در برخورد به كاروان، حضرت را شناخت

به جانب حضرت هجوم بردند و دست و پايش را غرق بوسه  . او حضرت علّى بن احلسني عليه السالم است: گفت
  :كردند و به آن مقام بزرگ عرضه داشتند

آمدمي چه  شناختيم و خداى ناخواسته با دست و زبان به آزارت بر مى اگر تو را منى! خواسىت دچار عذاب حّق شومي مى
  .شدمي ىب شك به هالكت ابدى دچار مى! كردمي مى

  :حضرت سّجاد فرمودند

   شناختند؛ حمض رسول خدا به اى مهفسر شدم؛ آنان مرا مى من يك بار با قافله

______________________________  
قب، ابن شهر ؛ املنا6، حديث 220: ؛ األماىل، شيخ صدوق39، حديث 5، باب 68/ 46: حبار األنوار -)1(

  .158/ 4: آشوب

  51: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

آنچه شايسته آن نبودم از من پذيراىي و احرتام كردند؛ من به آن خاطر از كار خري باز ماندم؛ اين بار با مشا آمدم كه مانند  
  »1« !!تر است گذشته گرفتار نشوم كه اين گونه سفر براى من حمبوب

   عدالتحمّبت و  -13

  

  :حضرت زين العابدين به وقت وفات، به فرزندش حضرت باقر عليه السالم فرمود
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چون شرت مبريد، او را در . با شرتى كه دارم بيست مرتبه به حّج خانه حّق رفتم و براى يك بار اين حيوان را تازيانه نزدم
  :ه و آله فرمودزميىن دفن كن تا پيكرش نصيب درندگان نشود كه رسول اهلى صلى اهللا علي

شت است و خداوند در نسلش بركت قرار  شرتى كه هفت بار در سفر حّج به موقف عرفات قرار بگريد، از نعمت هاى 
  »2« .چون شرت ُمرد، حضرت باقر عليه السالم بر اساس وصّيت پدر عمل كرد. دهد مى

   ايت جود و كرم -14

  

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

فرمودند گوسفندى را ذبح كنند و آن را قطعه قطعه كرده  گرفتند، امر مى لعابدين عليه السالم روزى كه روزه مىحضرت زين ا
داد  خورد در حاىل كه نزديك افطار بود؛ دستور مى در ديگ بريزند تا پخته شود، بوى لّذت خبش آبگوشت به مشامش مى

اين غذاها را در خانه فالن و فالن : فرمود كرد و مى چند عدد سيىن حاضر كنند؛ غذاى پخته را قسمت قسمت مى
   اى نان و مقدارى آنگاه خود حضرت با قطعه. برسانيد

______________________________  
  .13، حديث 40، باب 145/ 2 7؛ عيون أخبار الرضا 41، حديث 5، باب 69/ 46: حبار األنوار -)1(

  .50: ؛ ثواب االعمال46، حديث 5، باب 70/ 46: حبار األنوار -)2(

  52: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« !!كردند خرما افطار مى

   رسيدگى به نيازمندان -15

  

  :فرمايد امام باقر عليه السالم مى
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گرفت، در حاىل كه  گرفت پدرم حضرت سّجاد عليه السالم انباىن از چرم به دوش مى چون تاريكى شب مهه جا را فرا مى
فرمود،  رفت و هر كس را به مقدار نيازش كمك مى انبان ماحيتاج نيازمندان را قرار داده بود، آنگاه خانه به خانه مىدر آن 

  !!شناختند پوشاند او را منى وىل به خاطر اين كه صورت مباركش را مى

 .ش مشاهده كردندبه وقت غسل بدن شريفش، آثار به دوش كشيدن آن انبان را به صورت سياهى پوست بر شانه مبارك
»2«  

  اعتناىي به زر و زيور دنيا ىب -16

  

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

پوشيد و از مناز روى فرش و تشك و جامناز خاص پرهيز  كرد لباسى خشن مى لباسش از پشم بود و چون قصد مناز مى
آمد و بر سنگى سوزان قيام و قعود  شت مىبه كوه َجّبان كه در نزديكى مدينه قرار دا. اش بر زمني بود داشت، سجاده

   گريست كه اش مى هاى عاشقانه آن چنان از عشق و خوف خدا در سجده. منود مى

______________________________  
/ 4: ؛ املناقب، ابن شهر آشوب1955، حديث 134/ 2: ؛ من الحيضره الفقيه3، حديث 68/ 4: الكاىف -)1(

155.  

؛ املناقب، 12325، حديث 13، باب 397/ 9: ؛ وسائل الشيعة19، حديث 5، باب 62/ 46: حبار األنوار -)2(
  .153/ 4: ابن شهر آشوب

  53: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« !!داشت گوىي چهره مباركش را در آب فرو برده چون سر بر مى

   در كنار قرآن -17

  

  :فرمود امام سّجاد زين العابدين عليه السالم مى
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  »2« .َلْوماَت َمْن بـَْنيَ اْلَمشرِِق و اْلَمْغِرِب َلَما اْستَـْوَحْشُت بـَْعَد أْن َيكوَن اْلُقْرآُن َمعى

هاى مشرق و مغرب يكجا مبريند و جز من كسى در روى زمني مناند، به خاطر اين كه اهل قرآمن و انسم با  اگرمتام انسان
  .داين منبع فيض حّق شديد است، وحشىت خنواهم كر 

ز دل غافل مشو چون هست حمبوب اندر اين 
   منزل

  كه بر طالب منايد روى مطلوب اندر اين منزل

  برون از منزل دل نيست جاى جلوه جانان
 

  كه ما را جذبه او ساخت جمذوب اندر اين منزل

 توان پيوست با دلرب بدانسان كز ره دل مى
 

  كند كارى نه مكتوب اندر اين منزل نه قاصد مى

  از آن كام زليخا برنيايد از مه كنعان
 

  كه بر يوسف جتّلى كرد يعقوب اندر اين منزل

  ز پشتيباىن آن آشنا گر دل قوى دارى
 

  گردى زهر بيگانه مرعوب اندر اين منزل منى

  

  )صائب تربيزى(

______________________________  
  .32: الدعوات، راوندى؛ 104، حديث 5، باب 108/ 46: حبار األنوار -)1(

، 331/ 5: ؛ وسائل الشيعة13، حديث 602/ 2: ؛ الكاىف101، حديث 5، باب 107/ 46: حبار األنوار -)2(
  .6704، حديث 20باب 

  54: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

   معجزه اخالقى -18
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  :كند مىاز قول حضرت صادق عليه السالم روايت » اقبال«سّيد ابن طاووس در 

كرد، چون  رسيد، حضرت سّجاد عليه السالم هيچ يك از غالمان و كنيزان خود را سياست منى چون ماه رمضان مى
از آن جناب . نوشت، فالن كس در فالن روز چنني خطاىي را مرتكب شد اى مى كرد در ورقه غالمى يا كنيزى خطا مى

  .شد كنيزان، خمصوصاً به هنگام ماه رمضان ديده منىجز ادب و احرتام و حمّبت و عنايت نسبت به غالمان و  

كرد، سپس كتاىب كه اشتباهات و گناهان آنان را ثبت كرده  رسيد مهه را دور خود مجع مى چون شب آخر ماه رمضان مى
بت اين خطا را داشىت و من هم نسبت به آن تو را عقو : فرمود خواند و مى گشود و نام هر يك را با گناهانش مى بود مى

  .آرى، يا ابن رسول اللَّه: داشت آرى؟ عرضه مى نكردم، آيا به ياد مى

  :فرمود با صداى بلند دنبال من بگوييد آمد و مى گرفت در مجع آنان مى وقىت از مهه اقرار مى

خطاها و  ات ثبت كرده، مهان طورى كه تو اشتباهات و  هايت را در پرونده پروردگارت متام برنامه! اى پسر حسني بن على
گويد، گناه كوچك  اى، كتاىب كه نزد خدا است بر ضرر تو، به حق سخن مى اى نوشته هاى ما را در چنني پرونده كم كارى

و بزرگى نيست مگر آن كه در آن كتاب مشاره شده، متام اعمالت را در آن روز به وسيله آن كتاب، حاضر خواهى ديد، 
  !!بينيم را در اين پرونده حاضر مىچنانكه ما در اين ساعت متام گذشته خود 

ما را ببخش و از ما چشم پوشى كن، چنانكه خود تو از حضرت حق اميد چشم پوشى و  ! اى پسر حسني بن على
اى و طالب رمحت آن منبع فيضى، ما را مشمول عفو  گذشت دارى و مهچنان كه عاشق عفو و رمحت حضرت رّب العزّه

   و رمحت

  55: ، ص1 ه، جتفسري و شرح صحيفه سجادي

  .خود قرار ده

ذّلت و خوارى خود را در پيشگاه حضرت حمبوب به ياد آر، آن وجود مقّدسى كه حكيم و ! اى پسر حسني بن على
دارد و اعمال بندگان را به ميزان كشيده و با دّقت حماسبه كرده و بر  عادل است و به اندازه خردىل به كسى ستم روا منى

  :هاى ما چشم بپوش كه خداوند فرموده بيا در چنني شىب از ما گذشت كن و از بدى. دهد اجنام آن شهادت مى

  »1« »َوْليـَْعُفوا و ْلَيْصَفُحوا أال حتُِبُّوَن أْن يـَْغِفَر اللَُّه َلُكْم َو اللَُّه َغُفوٌر رَِّحيمٌ 
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كنند و از جمازات درگذرند؛ آيا عفو  ]  بدى آنان را كه براى مشا مؤمنان توانگر سبب خوددارى از انفاق شده[و بايد 
؛ و خدا ]اگر دوست داريد، پس مشا هم ديگران را مورد عفو و گذشت قرار دهيد[داريد خدا مشا را بيامرزد؟  دوست منى

  .بسيار آمرزنده و مهربان است

حضرت دوست زد و به درگاه  رخيت و ناله مى كرد و اشك مى گفت و به غالمان و كنيزان تلقني مى به مهني صورت مى
  :داشت عرضه مى

ما را امر كردى، از آنان كه بر ما ستم كردند بگذرمي، ما هم گذشتيم، پس تو هم از ما بگذر كه تو درگذشت و ! خداوندا
  .ترى عفو از مهه ما اوىل

را طالبيم و  امي، عنايتت به ما فرمودى گدا را از در خانه خود نرانيم و اكنون خود ما به گداىي به پيشگاهت آمده! اهلى
به . ها به ما مّنت بگذار و از اين پيشگاه با عظمت ما را نا اميد مكن عطا و احسانت را خواهانيم، در متام اين برنامه

  :گفت فرمود و مى رخيت، سپس رو به جانب آنان مى كرد و اشك مى مهني كيفّيت با حضرت حّق مناجات مى

  ؟ من مالك خوىب براى مشامن مشا را خبشيدم، آيا مشا هم مرا خبشيديد

______________________________  
  .22): 24(نور  -)1(

  56: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .نبودم، از من سوء رفتار ديديد، آرى، من مالك بدكارى هستم كه مملوك كرِمي جواد و عادِل حمسنم

  .از حضرت تو جز خوىب نديدمي، اّما درعني حال از تو گذشتيمآقاى ما، با اين كه ما غالمان و كنيزان : داشتند عرضه مى

  :اين دعا را با من خبوانيد: فرمود امام سّجاد عليه السالم مى

غالمان و  . خدايا، از پسر حسني درگذر، چنانكه از ما درگذشت، او را از آتش جهّنم برهان، چنانكه ما را آزاد كرد
  .گفت آمني مىگفتند و حضرت  كنيزان اين مجالت را مى

مهه مشا از قيد غالمى و كنيزى آزاديد، من مشا را به عشق رسيدن به عفو حّق و آزادى از عذاب آزاد  : فرمود سپس مى
  .كردم
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اى كه پس از آزادى از بردگى حمتاج مردم نباشند به آنان بذل و خبشش  طلبيد و به اندازه آنگاه روز عيد فطر مهه را مى
  .فرمود مى

خداوند در : فرمود كرد و مى فرمود و حدود بيست نفر غالم و كنيز آزاد مى گر اين كه دراين برنامه اقدام مىساىل نبود م
دهد و چون شب آخر شود به اندازه متام ماه  ماه رمضان به وقت افطار هفتاد هزار هزار مستحّق عذاب را برات آزادى مى

اى ببيند، باشد كه وسيله جناتى براى  ند من مرا در چنني برنامهرهاند، من دوست دارم خداو  رمضان، از عذاب جهّنم مى
  .من مقّرر گردد

البّته براى او فرقى نداشت كه غالم و كنيز را چه زماىن خريده، آنچه براى او مهم بود اين بود كه شب آخر ماه رمضان 
  .دندآنان را آزاد كند، گر چه چند ماهى بيشرت نبود كه به خدمت آن جناب درآمده بو 

 .كرد، تا وقىت كه به وصال حضرت حمبوب و لقاى جناب دوست نايل شد اين برنامه با عظمت را هر سال تكرار مى
»1«  

______________________________  
، 18، باب 317/ 10: ؛ وسائل الشيعة260: ؛ إقبال األعمال93، حديث 5، باب 103/ 46: حبار األنوار -)1(

  .13502حديث 

  57: ، ص1 ح صحيفه سجاديه، جتفسري و شر 

  

   صله ارحام -19

  

  .يكى از پسر عموهاى زين العابدين عليه السالم از نظر معيشت در سخىت و مشّقت بود

علّى بن : گفت نشست مى برد، او هر كجا مى امام سجاد عليه السالم شبانه بدون اين كه شناساىي شود براى او پول مى
شنيد و براى حفظ آبروى  امام سجاد عليه السالم مى. خداوند جزايش را از وى دريغ كنداحلسني اهل صله رحم نيست، 

ها  آمد و مّدت چون از دنيا رفت، پسر عّمش متوّجه داستان شد، از شّدت غّصه كنار قرب حضرت مى. كرد او حتّمل مى
  »1« !بر آن جناب ناله و ندبه داشت
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  برخورد با ناسزا -20

  

غالمان به سوى او هجوم كردند، حضرت . گذشت، مردى به آن حضرت ناسزا گفت راهى مى روزى با غالمانش از
آنچه از ما بر تو پوشيده است خيلى بيش از آن است  : خودش روبه روى آن مرد آمد و فرمود. دست نگاه داريد: فرمود

خود را به او داد و دستور آن شخص خجالت كشيد، حضرت عباى . داىن، اگر نيازى دارى بگو تا برآورده كنم كه مى
  :گفت آن مرد پس از آن مى. فرمود هزار درهم به او بپردازند

  »2« .دهم كه تو از اوالد انبياىي شهادت مى

   بردبارى -21

  

غالم حضرت در آوردن غذاى گرم در يك سيىن بزرگ عجله  . براى حضرت زين العابدين عليه السالم مهمان رسيده بود
  ها ها شد و از باالى پّلهكرد، سيىن از دستش ر 

______________________________  
  .107/ 2: ؛ كشف الغمة88، حديث 5، باب 100/ 46: حبار األنوار -)1(

  .157/ 4: ؛ املناقب، ابن شهر آشوب5، باب 95/ 46: حبار األنوار -)2(

  58: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

امام در حاىل كه غالم در اضطراب سخىت قرار داشت . و او را از بني بردبه سر يكى از فرزندان حضرت فرود آمد 
  »1« !برو در راه خدا آزادى، تو در اين برنامه عمدى نداشىت: فرمودند

   اسوه فضيلت -22

  

  :فرمايد امام باقر عليه السالم مى
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: تازيانه به غالم زد، غالم گفتپدرم خادمش را دنبال كارى فرستاد و او در آن كار، كندى به خرج داد؛ حضرت يك 
  :حضرت گريه كرد و فرمود! زىن كىن، تازيانه هم مى به من در كار رجوع مى! اللَّه، اى پسر حسني

خدايا در روز : كنار قرب رسول خدا صلى اهللا عليه و آله برو و دو ركعت مناز خبوان و بگو! اى حمّمد بن على پسر عزيزم
  .برو در راه خدا آزادى: آنگاه رو به غالم كرد و فرمود. رقيامت از علّى بن احلسني بگذ

  »2« .آيا آزادى، كّفاره يك ضربه تازيانه است؟ امام پاسخ نگفتند: به حضرت عرضه داشتم: گويد ابو بصري مى

   بركىت عجيب از دو قرص نان -23

  

  :گويد شيخ صدوق رمحه اهللا از قول زُهرى مى

چه خرب؟ عرضه : سالم بودم، مردى ازياران حضرت وارد شد، امام به او فرمودندخدمت حضرت زين العابدين عليه ال
ام سنگني  فعًال خرب خود را باز گومي، چهارصد دينار بدهكارم، در برابرش براى پرداخت دينارى ندارم، عائله: داشت

  :رت عرضه داشتمبه حض. امام سّجاد عليه السالم بلند بلند گريه كرد. آمي است، از عهده خرجشان برمنى

______________________________  
  .158/ 4: ؛ املناقب، ابن شهر آشوب5، باب 96/ 46: حبار األنوار -)1(

  .116، حديث 43: ؛ كتاب الزهد، حسني بن سعيد79، حديث 5، باب 92/ 46: حبار األنوار -)2(

  59: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .حاضران در جملس هم مهان را گفتند. استگريه براى مصايب و شدايد 

چه مصيبىت بزرگرت از اين كه انسان خأل زندگى برادر مؤمنش را ببيند و امكان جربانش نباشد، سخىت و فاقه : امام فرمود
جملس متام شد، خمالفاىن كه از آن جلسه خرب شدند، زبان به طعنه  . مسلمان را بنگرد و قدرت رفع آن را نداشته باشد

اينان اّدعا دارند كه آمسان و زمني در مدار اطاعتشان هستند و خداوند خواسته آنان را ! گشودند كه چقدر عجيب است
  !كنند كند، با اين مهه به عجز از اصالح وضع نزديكرتين دوستشان اقرار مى اى اجابت مى در هر زمينه
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ام بر دوش  طعنه دمشن از فقر و فاقه: شد و عرضه داشت ها را شنيد، به حمضر مقّدس امام شرفياب مرد پريشان، آن ياوه
  :امام فرمودند. تر است جامن سنگني

  :خادمه خود را صدا زدند و فرمودند. خداوند براى كارت اجياد گشايش كرده

اين دو قرص نان را : افطارى و سحرى مرا بياور، دو قرص نان جوين كه از خشكى قابل خوردن نبود آورد، حضرت فرمود
دانست براى قرض  مرد آن دو قطعه را گرفت و در حاىل كه منى. برب كه خداوند خري و فرج تو را در اين دو نان قرار داده

كند، وارد بازار  كرد كه اين دو قرص نان چه مشكلى حل مى و سخىت وضع عيالش چه كند و شيطان وى را وسوسه مى
يش مانده، آن ماهى را به يك قرص نان معامله كرد، سپس به منك اى برا ماهى فروشى را ديد كه ماهى رنگ پريده. شد

فروشى رسيد و نان ديگر را به مقدارى منك عوض كرد، آنگاه به خانه آمد، چون شكم ماهى را باز كردند دو لؤلؤ گران 
فتند، چون در اين وقت در خانه را كو . خدا را شكر كردند و در نشاط و سرور غرق شدند. قيمت از شكم ماهى درآمد

ما را قدرت بر خوردن اين دو نان جوين : به در خانه آمد ماهى فروش و منكى بودند، دو قرص نان را پس دادند و گفتند
  !نيست نان از آن تو، ماهى و منك هم بر تو و اهل و عيالت حالل

ى تو گشايش داد، امام اى مرد، خداوند برا: چون ماهى فروش و منك فروش گذشتند، خادم زين العابدين آمد و گفت
   آن دو قرص نان را برگردان كه: سّجاد فرمود

  60: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  !!غري از ما كسى قدرت خوردن اين گونه طعام را ندارد

  .اى براى خرج خانه فراهم آورد آن مرد دو لؤلؤ را فروخت، قرضش را ادا كرد و مايه

يكجا از رفع رنج وى عاجز است، جاى ديگر اين  . ختند كه اين چيست و آن كدام استمردم دوباره به ياوه گوىي پردا
گفتند كه چگونه  ها را درباره رسول خدا هم مى اين ياوه: چون به حضرت خرب رسيد، فرمود! كند گونه وى را ىب نياز مى

در حاىل كه بني مكه و مدينه كه راهى  در يك شب از مّكه به بيت املقدس رفته و آثار انبيا را در آن جا مشاهده منوده،
دانند كه  مردم به وضع ما جاهلند، منى! نزديك است بيش از دوازده روز راه است چه رسد به مّكه و بيت املقدس و اللَّه
  .رسد مراتب رفيعه از طريق تسليم و رضا و عدِم چون و چرا در كار حّق به انسان مى

رسد، از اين روى خداوند مهربان متام درهاى  اره صابرند كه كسى به پاى آنان منىاولياى اهلى آن چنان در ِحمَن و مك
  »1« .خواهند خواهد منى عنايت را به روى آنان باز فرموده و در هر حال عاشقان خدا جز آنچه خدا مى
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  مستغىن است ازمهه عامل گداى عشق
 

  ما و گداىيِ در دولت سراى عشق

ادند بر    دوامعشق و اساس عشق 
 

  پذير نگردد بناى عشق يعىن خلل

ا كه نام آب بقا وضع كرده  اند آ
 

  اى زدوام و بقاى عشق گفتند نكته

  گو خاِك تريه زركن و سنگ سياه، سيم
 

  آن كس كه يافت آگهى از كيمياى عشق

  

  پروانه حمو كرد در آتش وجود خويش
 

  يعىن كه اّحتاد بود انتهاى عشق

  

  )بافقى وحشى(

______________________________  
/ 25: ؛ وسائل الشيعة3، حديث 453: ؛ األماىل، شيخ صدوق1، حديث 3، باب 20/ 46: حبار األنوار -)1(

  .32340، حديث 10، باب 454

  61: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

   امام سجاد عليه السالم و هشام

  

ازدحام مجعّيت مانع از اين شد كه به حجراالسود دست بزند و آن سنگ پرقيمت را هشام بن عبدامللك به حّج آمد، 
در اين بني . خوار و بدخبت، وى را طواف دهند استالم كند، بر باالى بلندى قرار گرفت تا اهل شام، آن نوكران جريه

عظمت حضرت راه را باز كردند حضرت زين العابدين عليه السالم رسيد، چون به حمّل حجر نزديك شد، مردم از هيبت و 
  .و امام بدون مزامحت به استالم حجر نايل شد
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مرد شامى . شناسم دامن، فرزدق فرياد زد من او را مى منى: اين آقا كيست؟ پاسخ داد: مردى از اهل شام از هشام پرسيد
  پرسيد كيست؟

  :خوانيد جامى در سطور زير مىفرزدق قصيده بسيار عاىل خود را مهان جا انشا كرد كه مضمونش را از قول 

  پور عبدامللك به نام هشام
 

  در حرم بود با اهاىل شام

  زد اندر طواف كعبه قدم مى
 

  ليكن از ازدحام اهل حرم

  استالم َحَجر ندادش دست
 

  اى بنشست ر نظّاره گوشه

  ناگهان خنبه نّىب و وىلّ 
 

  زين عّباد، بن حسني على

ا و ُحّله   نوردركساى 
 

 بر حرمي حرم فكند عبور

ر طواف هر طرف مى   گذشت 
 

  فتاد شكاف در صف خلق مى

ر استالم حجر  زد قدم 
 

 گشت خاىل ز خلق راه و گذر

  شامىي كرد از هشام سؤال
 

  كيست اين با چنني مجال و جالل

 از جهالت در آن تعّلل كرد
 

 وز شناساييش جتاهل كرد

  گفت نشنامسش ندامن كيست
 

  مدىن يا َمياىن يا مّكى است

 بوفراس آن سخنور نادر
 

 بود در مجع شاميان حاضر

 شنامسش نيكو گفت من مى
 

 وز چه پرسى به سوى من كن رو
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 آن كس است اين كه مّكه و َبطحا
 

 زمزم و بوقـَُبيس و َخْيف و ِمنا

  و َحطيم حرم و ِحّل و بيت و ركن
 

  ناودان و مقام ابراهيم

  ، صفا، حجر، عرفات مروه، َمْسعى
 

  طيبه، كوفه، كربال و فرات

  هر يك آمد به قدر او عارف
 

  بر علّو مقام او واقف

  قرّة العني سّيد الّشهداست
 

  زهراست «1»  غنچه شاخ َدوحه

 حيدر كرّار «2»  ميوه باغ امحد خمتارالله راغ
  

  

  )جامى(

كند و  هشام از اين مدح دچار خشم شديد شده و پس از توهني به فرزدق وى را در حمّلى بني مّكه و مدينه حبس مى
  .منايد املال قطع مى حقوقش را از بيت

. كند فرستد و از كمى آن عذرخواهى مى زين العابدين عليه السالم در برابر اين حمّبت، دوازده هزار درهم براى شاعر مى
من سر ارادت و صدق و صفا و وفا و حمّبت به آستان : گويد طمع از قبول آن ابا كرده و در پاسخ مى اده و ىبشاعر آز 

مشا سرودم و اين مدح را حمض اظهار حّق و حقيقت گفتم نه براى درم و زر، لكن اصرار حضرت و جود و كرم آن منبع 
مّال حمّمد تقى  »3« .كند شود او را وادار به قبول مى ىخري و داليلى كه از جانب حضرت سّجاد عليه السالم اقامه م

حكايت شريين زير را در رابطه با اين قصيده نقل » من الحيضره الفقيه«در شرح » حبار األنوار«جملسى پدر صاحب 
  :كند مى

فرزدق   زىن، فرزدق شاعر را در عامل رؤيا ديد، از حال وى جويا شد،: شخصى در يكى از جلسات جامى نقل كرد كه
   اى كه براى اظهار حق به سبب قصيده: گفت
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______________________________  
  .درخت تناور، درخت بزرگ و پرشاخ و بال و پرسايه: دوحه -)1(

  .مرغزار، دامن كوه: راغ -)2(

؛ 11133، حديث 9، باب 383/ 9: ؛ مستدرك الوسائل17، حديث 8، باب 124/ 46: حبار األنوار -)3(
  .169/ 4: ، ابن شهر آشوباملناقب

  63: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« !سزاوار است خداوند مهربان مهه عامليان را به بركت آن قصيده بيامرزد: جامى گفت. گفتم، حق تعاىل مرا خبشيد

  حقيقت دعا

  .چهار عنوان استترين دعاها و مناجات ها در پنجاه و  ترين و پرمنفعت ، حاوى با ارزش»صحيفه سجاديّه«

صحيفه، به پريوى از قرآن جميد و ديگر كتاب هاى آمساىن كه از جانب حق بر انبيا نازل شده، اين تابلوهاى زنده و زيبا را 
  .به وجود آورده است

استحكام اند، كامل كرده و بنيان دعا را  صحيفه، بناىي را كه انبيا و اوليا و عاشقان و عارفان از دعا و مناجات ساخته
  .بيشرت خبشيده است

آورد، يك دوره   اى پرشور، عاشقى دلسوز و عارىف شوريده به وجود مى صحيفه، عالوه بر اين كه از انسان، مناجات كننده
  .دهد هاىي سالمت آور تعليم مى خبش، برنامه كامل از مسائل عاىل اهلى، معارف ربّاىن، قوانني اصوىل، قواعدى سعادت

  .كه بايد نشان آن را در صحف آمساىن و كتب ادعيه و جوامع حديث جستجو كرد  دعا، حقيقىت است

دعا، واقعّيىت است كه در تام شؤون ذرّه ذرّه اجسام و عناصر و موجودات عامل طبيعت و كشور غيب و شهود، حكومت 
  .كنند مى دارد و از اين راه متام موجودات هسىت، از مبدأ آفرينش در دو مرحله ماّدى و معنوى تغذيه

اگر دعا نبود، ادامه حيات مهمانان هسىت امكان نداشت كه موجودّيت متام موجودات و ظهور مهه كاينات و وجود متام 
  .عامليان از بركت دعاست
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   آن عامل با عظمىت كه باعث رساندن فيض از منبع لطف، به متام جهانيان است

______________________________  
  .201: جامىمقدمه ديوان  -)1(
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  .دعا است

  غفلت از حقيقت دعا

  

  :گويند گروهى مى

دعا تعيني تكليف براى خداست و اين برنامه از هر كس حتّقق يابد، جسارت به پيشگاه حّق است و عني ىب ادىب نسبت 
  .به ساحت قدس حضرت حمبوب

ى دروىن و بروىن موجودات آگاه است و هر آنچه به مصلحت آنان است اجنام او وجود مقّدسى است كه به متام نيازها
  .دهد و هيچ نيازى به تعيني تكليف براى او نيست مى

  :گويند، از دو نكته غافلند اى خمصوص و ژسىت خاّص اين سخنان را مى رسد، اينان كه با چهره به نظر مى

  .اطالعند ىب از دستور خداوند بر دعا و وجوب آن در قرآن: اّول

  »1« »َوقاَل َربُُّكُم اْدُعوىن أسَتِجْب َلُكم إنَّ الَّذين َيْسَتْكِربُوَن َعْن ِعباَدتى َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم داِخرينَ 

مرا خبوانيد تا مشا را اجابت كنم، آنان كه از عبادت من تكّرب ورزند، به زودى خوار و رسوا به دوزخ : و پروردگارتان گفت
  .درآيند

  .دراين آيه شريفه به مسأله دعا امر فرموده و استجابت آن را وعده حتمى داده و متكّرب از دعا را اهل جهّنم دانسته است
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از معنا و مفهوم لغت دعا ىب خربند؛ زيرا دعا تعيني تكليف از مقام مادون نسبت به مقام مافوق نيست، بلكه مفهوم : دّوم
  ز ذات غىن و كرمي و رحيم است و چنني حالىت هيچ گونه منافاتى با عقل و منطق ودعا عبارت از درخواست فقري و گدا ا

____________________________________________________________  
  .60): 40(غافر  -)1(

  65: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .شرع و عرف ندارد

  :گويند گروهى ديگر مى

قدر، آنچه را بايد، بر بندگان مقّرر فرموده و هيچ تغيريى در سرنوشت انسان از ابتداى خداوند بزرگ با قلم قضا و 
اى ىب مفهوم  والدت تا حلظه مرگ معقول نيست و آنچه بر اراده او گذشته، مهان خواهد شد و دعا امرى ىب معنا و مسأله

  .و كارى بدون نتيجه است

  :به اينان بايد گفت

و قدر خارج نيست و مثرات و نتايج اين حركت مثبت و معقول عبد، بر لوح قضا و قدر  مسأله دعا از چهارچوب قضا 
  .رسد گذشته و به وسيله دعا و احلاح و زارى و تضرّع، به بنده حّق مى

هاى دنيا و آخرت عبد كه به صالح اوست و آنچه در سعادت ابدى او نقش دارد،  بسيارى از برنامه: و به عبارت ديگر
ّيت و اراده حضرت دوست به زلف دعا گره خورده و اين انسان است كه به دستور حّق بايد براى درخواست برابر با مش

  .ها و علل سعادت و بسط رزق مادى و معنوى به دعا برخيزد، تا پس از آن به نتايج الزم برسد واقعّيت

رتين حلظات شريين عمر خود را به مناجات و مگر نه اين است كه متام انبيا و ائّمه و اوليا و عاشقان و عرفا و صلحا 
  دعا و زارى سپرى كردند و از اين راه به صالح دين و دنيا و آخرت و عقىب رسيدند؟

بسيارى از علل رشد و كمال بندگان، چه در جهت ماّدى و چه در مرحله معنوى بر اراده حق گذشته كه به شرط دعا به 
ر اسالمى به مسئله دعا اصرار فراوان شده و از دعا به عنوان مركب رساننده عبد آنان عنايت شود و به مهني خاطر در آثا
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اند، بنابراين اگر كسى به دعا و مناجات و راز و نياز و  بر سر خوان عنايت ماّدى و معنوى حضرت حق ياد كرده
   هاى ماّدى و معنوى از پيشگاه حق اقدام كند به درخواست

  66: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

بسيارى از آنچه عطايش به وسيله دعا مقرر شده خواهد رسيد و اگر در اين امر مهم كاهلى يا تكّرب منايد به چاه 
  .حمرومّيت درافتد و از عنايت و الطاف دوست ممنوع گردد

دانند و از  ىعجيب اين است كه خود اين ايراد كنندگان، متام صحنه هسىت را ميدان اسباب و وسائط و علل و روابط م
اين نكته مهم در باب دعا غافلند كه دعا براى رساندن انسان به منظور و مطلوب از نريومندترين وسايل و اسباب و از 

ها و تدابري حضرت حّق منافات  ترين علل و وسائط است و كجاى اين حقيقت با قضا و قدر و امور اهلّيه و نقشه قوى
  دارد؟

ر و مّتحد با نقشه و تدبري حق و اصلى متقن و حقيقىت اهلى و واقعّيىت ربّاىن است و در دعا در حقيقت، عني قضا و قد
چهارچوب هسىت مهراه با نتايج و مثراتش مهچون عّلت و معلول و شرط و مشروط است، به اين معىن كه گوىي از جانب 

واهى، در خزانه من براى تو موجود هاى ماّدى و معنوى در حدود مصلحتت خب آنچه از برنامه: حّق به عبد گفته شده
ا را بايد به وسيله و واسطه دعا به دست آورى   .است، وىل آ

   دعاى بنده واقعى

  

  :در معارف اسالمى آمده است

خداوند مهربان دعا و مناجات و صدا و ناله عبد را دوست دارد، دعا كننده چون پيشاىن مذّلت به پيشگاه عّزت سايد و 
بر دامان چهره بارد، ابر رمحت به حركت آيد و ابواب خزانه غيب با نريوى كليد دعا گشاده گردد و زماىن كه گهر اشك 

  .آنچه مطلوب و مقصود گداى درگاه است دير يا زود عنايت شود

اىي كه تصّور مى كنند؛  كنند، آرامش روحى و سكون قلىب و عالج مشكالت مّتكى به جتهيزات مادى است، اشتباه مى آ
   جتربه چندين هزار ساله تاريخ نشانزيرا 
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هاى فراوان  آن نريوىي كه با هزاران دليل علمى و منطقى و جتربه. داده اين تصّور واقعّيت خارجى و حقيقت عيىن ندارد
از با حضرت او در متام اوقات ثابت كرده و كليد آرامش و حّل مشكالت است، اّتصال قلىب به مبدأ هسىت و راز و ني

  .زندگى است

انسان با توّجه به معشوق حقيقى عامل يعىن پروردگار حكيم، عادل، مهربان، رحيم، كرمي، قادر، عزيز، لطيف و با راز و 
  .تواند بر اضطراب، تشويش، نگراىن و سردرگمى و رنج و حمنت و شّدت فايق آيد نياز به درگاه او مى

اگر روزى اين زرق و برق و اين ماّديات گذرا، چهره از انسان . م دنيا به آن گرفتارند نقطه اّتكا نيستزرق و برقى كه مرد
برتابد و آدمى را در امواج حوادث و تنهاىي رها سازد، انسان ماّديگر چه خواهد كرد و در آن وقت اعتمادش بر چه 

  خواهد بود؟

چاه يأس و نااميدى و غم و اندوه و ترس و وحشت و پوچى و هيچى  اند كه درآن حالت به ماّديگران تاريخ نشان داده
  .اى جز دچار شدن به مرگ و نيسىت و يا گرفتار آمدن به امراض رواىن و عصىب ندارند فرو رفته، آن زمان چاره

، نه اين كه اى در راه اطاعت حّق و راز و نياز با حضرت حمبوب باشد زرق و برق دنيا و امور ماّدى اگر ابزار و وسيله
آورد بلكه روز به روز به يقني و آرامش و به راحت و سكون قلب و به راحت و امنّيت درون  حادثه و بالىي پيش منى

  .افزايد مى

  :از انبيا و ائّمه و اوليا و عّشاق حضرت حّق در متام مراحل زندگى زبان و جان و لسان قلبشان مرتّمن بود به ذكر

  »1« .يماً ِألْمرِكَ ِرضاً ِبَقضاِئَك وَتْسل

  .به قضايت خشنود و در برابر فرمانت تسليمم

  چهارچوب ماّديات تنها و جداى از معنويت حمصوىل جز آالم روحى و

______________________________  
  .248: موسوعة االمام على بن اىب طالب عليه السالم ىف الكتاب والسنة والتاريخ -)1(
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دانش بشرى براى درمان دردهاى جسمى، هزاران داروى متنوّع ساخته، وىل براى . اضطراب و تشويش نداشته وندارد
داروى دردهاى درون در داروخانه . آيد تسكني آالم روحى و ناراحىت خاطر كارى نكرده و كارى هم از دست او برمنى

داروخانه به روى متام مردم تاريخ گشوده شده و هر كس هر نوع داروىي را  وحى است كه به وسيله سفريان اهلى ابواب اين
  .تواند در آن داروخانه بيابد هاى باطىن و ظاهرى خبواهد، مى براى رفع نگراىن

انباز آن قدر مهم است كه دانشمندان و  مسأله اميان و اتكاى به حق و دعا و مناجات و راز و نياز با حضرت ىب
برند، معتقدند كه آالم روحى و هيجانات  زمان، حّىت آنان كه در سيطره مكاتيب غري اسالمى به سر مى روانشناسان اين

زاىي گردد، چون زندگى روزمرّه كنوىن مهواره با  تواند بدن انساىن را حتت الشعاع قرار داده و موجب بيمارى خارجى مى
تواند روى دستگاههاى خمتلف بدن اثر كرده  لذا مى ها و اضطراب، مشّقت و سنگيىن فشار روحى توأم است، نگراىن

ا گردد   .موجب ناراحىت آ

ا را خنثى منايد، داشنت  تواند آالم و ناراحىت اى كه مى آنان معتقدند كه تنها روزنه ها را از بدن آدمى خارج ساخته و يا آ
  .اميان به خدا و اعتقاد به مبدأ هسىت و قدرت مافوق قدرت هاست

تواند انسان را بر متام مشكالت پريوز كند، پيوند با حضرت او و راز و نياز و مناجات با آن منبع  نريوىي كه مى آرى، تنها
  .ايت است ايت در ىب فيض و قدرت ىب

ها و ختفيف دهنده نگراىن ها، ارتباط با حمبوب هسىت است، حمبوىب كه زندگى در  به حقيقت عامل پريوزى انسان بر رنج
  .ا او شريين و آرام و مهراه با امنّيت خواهد گذشترابطه ب

  راهروان راه و سالكان منزل عشق، چون با مصيبت و مشكلى روبرو شوند، از
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نريوى عشق خود به حضرت دوست كمك خواسته و در فضاى بسيار عاِىل توّسل به جناب او و راز و نياز با حضرتش، 
يابند كه آن قدرت مافوق قدرت ها، مشكل را حّل و   كند و در سايه روشناىي آن برق مى اميد در قلبشان جتّلى مىبرق 

ا را در اّتصال به حضرت حّق بيشرت كرده و سبب شكسنت موج آالم و . گره را باز خواهد كرد اين انديشه حرارت آ
ر زير بار سنگني مشكالت و مصايب و حوادث سخىت  اضطرابات شده و از شكنجه شدن اعصاب و روان و بدنشان د

  .مانند كه از عوارض چهارچوب ماّدى است، مصون مى
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اى با مبدأ هسىت ندارند و در وادى نوراىن و شفاخبش دعا و  وىل آنان كه از اين صحنه با عظمت معنوى دورند و رابطه
ه حّق و روى آوردن به پيشگاه او و دعا و مناجات تكّرب مناجات نيستند و راهى به راز و نياز ندارند، بلكه از اّتصال ب

ها و مصايب درون و برون آنان را ضربه زده و متام وجودشان را به  ورزند، عوامل نگراىن و آالم و اضطرابات و رنج مى
  .دهد سوى هالكت و نيسىت سوق مى

اى زيبا در نشان  عضى از حقايق است، در قطعهويليام جيمز كه از زمره دانشمندان با انصاف و در حّد خود متوّجه به ب
  :گويد دادن نقش اميان و خطر عدم آن چنني مى

  »1« .كند و فقدان كامل آن در حكم سقوط انسان است اميان يكى از قواىي است كه بشر به مدد آن زندگى مى

   شرك و سقوط انسان

  :فرمايد خداوند متعال در قرآن جميد مى

ا َخرَّ ِمَن السَّماِء فـََتْخَطُفُه الطَّيـُْر أْوتـَْهِوى ِبِه الرّيحُ َوَمْن ُيْشرِْك بِاللَّ     ِه َفَكأمنَّ

______________________________  
  .با اندكى تلخيص و تغيري در عبارت» آرامش رواىن و مذهب« -)1(
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  »1« »ىف َمكاٍن َسحيقٍ 

ربايند، يا باد او را  او را مى]  شكارى[ورزد، گويا چنان است كه از آمسان سقوط كرده و پرندگان و هر كس به خدا شرك 
  .اندازد به جاىي دور دست مى

  :خورمي در ذيل اين آيه به توضيح زيباى زير برمى» منونه«در تفسري 

طبيعى است . گردد اين آمسان مىآمسان در آيه شريفه كنايه از توحيد است و انتخاب معبودى غري حّق سبب سقوط از «
خوشا به حال كسى كه اگر در اين آمسان مهچون آفتاب و . تابند درخشند و ماه و خورشيد مى در اين آمسان ستارگان مى

  .ماه نيست حّداقّل مهانند ستاره درخشاىن است
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يا در : گردد سرنوشت دردناك مى وىل وقىت انسان از اين مرحله بلند معنوى و علّو و رفعت سقوط كند گرفتار يكى از دو
با از دست دادن اين : گردد؛ و به تعبري ديگر وسط راه، قبل از آن كه به زمني سقوط كند طعمه پرندگان الشخور مى

ا خبشى از هسىت او را مى پايگاه مطمئن، در چنگال هوا و هوسهاى سركش گرفتار مى ربايند و نابود  شود كه هر يك از آ
ا جان به سالمت بربد، به دست طوفان مرگبارى مى كنند؛ و يا مى اى دوردست آن  افتد كه او را در گوشه اگر از دست آ

شود و اين طوفان گويا كنايه از شيطان  اى پرتاب مى اى از آن به نقطه كوبد كه بدنش متالشى و هر ذرّه چنان به زمني مى
  .است كه در كمني نشسته

دهد، با سرعت و شتاىب كه هر حلظه  گريى را از دست مى كند قدرت تصميم مى بدون شك كسى كه از آمسان سقوط
  »2« .»!!گردد رود و سراجنام حمو و نابود مى گريد به سوى نيسىت پيش مى فزوىن مى

______________________________  
  .31): 22(حج  -)1(

  .سوره حج 31، ذيل آيه 96 -95/ 14: تفسري منونه -)2(

  71: ، ص1 صحيفه سجاديه، جتفسري و شرح 

  دفع بال با دعا

  :فرمايد مى» ج البالغه«امرياملؤمنني عليه السالم در 

  »1« .َواْدفـَُعوا أْمواَج اْلَبالِء ِبالدُّعاءِ 

  .هاى پى در پى و ممتّد را با دعا و درخواست دور مناييد گرفتارى

دانشمندان بزرگ جهان، هيجانات ممتّد را عامل بيمارى زاىي هم اكنون پس از گذشت صدها سال از اين مجله حكيمانه، 
  .دانند مى

تواند به بيماريهاى  از نظر باليىن و جترىب مسّلم شده است كه حمرّكات هيجاىن پى در پى و متواىل در افراد مستعد مى
  !عضوى منجر شود
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راض و هم داروى بسيار پرقدرتى براى عالج در هر صورت، دعا و راز و نياز عامل مؤثّرى در پيشگريى از بسيارى از ام
  .قسمىت از آالم و دردها و مصايب است

حضرت زين العابدين عليه السالم پنجاه و هفت سال عمر خود را در ميداىن از بالها و خطرها و آالم و مصايب و 
مهراه با طوفان جنگ صّفني و  دو سال آخر حكومت حضرت موىل املوّحدين امرياملؤمنني عليه السالم را كه. شدايد گذراند

روان و جنايات ىب مشار بىن امّيه بود درك كرد، سپس در مركز حوادث بسيار سخت ده ساله عمر عمويش امام جمتىب 
هاى ده ساله آخر عمر پدر بزرگوارش سيدالشهداء عليه السالم روبرو شد  ها و سخىت آنگاه با آالم و رنج. عليه السالم بود

هاى  اى از سخىت خود را پس از حادثه عجيب كربال و اسارت اهل بيت به مّدت سى و پنج سال در حوزهو بقّيه عمر 
ناگوار و مصايب ىب مشار و مظامل سخت و اعمال ناپسند حّكام مرواىن گذراند، وىل در متام آن مّدت كه مساوى با 

امراض خطرناك عضوى و بدىن در امان  والدت تا شهادت حضرتش بود، از هيجانات عصىب و آالم شكننده دروىن و
   بود، چرا كه متام

______________________________  
  .146حكمت : ج البالغه -)1(

  72: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

حلظات عمرش را با تكيه بر حّق و اّتكال به حضرت رّب و دعا و مناجات و راز و نياز و خدمت به بندگان پروردگار  
هاى جانسوز سحر شكست و در طوفان آن مهه حادثه و  ند و متام امواج بال را با قدرت دعا و قّوت عبادت و نالهگذرا

مرا چون كسى قرار ده كه عمرش را دراز و كردارش را نيكو  ! خدايا«: داشت بال به پيشگاه حضرت حق عرضه مى
  :دارد از و نياز و مناجات و دعا عرضه مىوحشى بافقى به پيشگاه حضرت حمبوب از باب ر  »1« .»اى گردانيده

  خوشا حال دل آن كس در اين كوى
 

  گرداندش گوى كه چوگان تو مى

  فلك گوِى سِر ميدان آن است
 

  است «2»  كه گويش در خم آن صوجلان

  

  به چوگان هوا دارمي گوىي
 

  هوس گرداندش هر دم به سوىي



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

 

 بكش از دست، چوگان هوا را
 

 سر، هوا جنبان ما راشكن بر 

  برب از ما هوا را دست بسته
 

  كه ما را سخت دارد سرشكسته

 هواهاىي كه آن ما را بُتانند
 

 شت جسم و دوزخ تاب جانند

 دِل چون كعبه را بتخانه مپسند
 

 حرمي توست با بيگانه مپسند

  )وحشى بافقى(

   خداشناسى

دعا است، در خبش گذشته به حنو اختصار در » صحيفه سجاديّه«ارزنده از آن جا كه عنوان پنجاه و چهار تابلوى 
در ارتباط با » صحيفه«و از طرىف چون اّولني دعاى . منود توضيح دعا مسائلى ذكر شد كه يادآورى آن مسائل الزم مى

  محد و ثناى حضرت حّق است و گروهى در طول تاريخ به عللى از جناب او كه وجودش از هر

______________________________  
  .593: ؛ مصباح املتهّجد599: ؛ املصباح، كفعمى2، حديث 6، باب 91/ 95: حبار األنوار -)1(

  ).چوب بلند سر كجى است كه در بازى گوى به كار برند(چوگان : صوجلان -)2(

  73: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

زنند و در آينده نيز ممكن است  كنون در گوشه و كنار جهان پرسه مىتر است غفلت داشتند و هم ا  تر و عيان چيزى روشن
چنني عناصرى يافت شوند، الزم است حبثى در زمينه خدا شناسى به ميان آيد و تذّكر داده شود كه متام معّلمان توحيد و 

ركز در اصالح عقيده انسان ترين زمحت و رنج خود را متم خدا شناسى اعّم از انبيا و ائّمه و اوليا و عرفا و حكما عمده
توان يافت، بلكه  اى به عنوان منكر مبدأ منى نسبت به عامل آفرين منودند، نه در اثبات و اجياد عقيده كه در متام تاريخ چهره

اند در حقيقت منكر اصل حقيقت و مبدأ و تكيه گاه هسىت نبوده و نيستند، بلكه در  آنان كه به عنوان منكر خوانده شده
تكيه گاه عامل و مبدأ آن طبيعت، يا دهر يا : گويند گفتند و مى اشتباه داشتند و دارند، به اين معىن كه مىمصداق 

دهد  تصادف است؛ كه اگر از اينان بپرسى آيا اين طبيعت و دهر و تصادف كه كارهاى حساب شده منّظمى اجنام مى
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اند، چيزى   واب مثبت دادند كه به حضرت حّق اقرار كردهداراى شعور و اراده و اختيار و آگاهى مهه جانبه است؟ اگر ج
و اگر گفتند فاقد شعور و علم و اراده و حكمت است، در حاىل  . اند كه نام او نيست كه هست او را به نامى خوانده

كه متام عناصر و آثار، نشانگر علم و شعور و حكمت و نظم و عدل و حقيقت است، جوابشان ناشى از غفلت و ىب 
است نشان دهنده حّق است و آنچه در موجودات است توجّ  هى است؛ زيرا اوصاىف كه در آثار است و مورد تأييد آ

  .سنن و قوانني اوست

  :در هر دو صورت چنانكه در حديث بسيار عاىل مفّضل كوىف به نقل از امام صادق عليه السالم آمده است

دانشمندان و بزرگاىن كه در اين زمينه مطالب بسيار مهم و  »1« .ندصاحبان غفلت جمبور به اقرار به وجود مقّدس او هست
اى ناب دارند، مهه و مهه مى   :گويند مقاالت فوق العاده پر ارزش و كتا

______________________________  
  ).توحيد مفضل(، 1، حديث 4، باب 67/ 3: حبار األنوار -)1(

  74: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :يافنت و شناخنت و درك آن وجود مقّدس از سه راه ميّسر است

   فطرت - 1

   مطالعه و دقت در موجودات آفرينش - 2

   استدالل و حكمت عقلى - 3

   فطرت - 1

  

  .ها حقيقىت غري قابل انكار است احساس خداجوىي و خداخواهى مهچون بقيه غرايز و متايالت در وجود مهه انسان

غوغاى حيات و علل و امور زندگى، در جاىي كه جز خود او و سفره پاك طبيعت نباشد قرار اگر طفلى را به دور از 
شود كه خودم  انگيز عامل خاىل باشد، با اندك توّجهى به اين حقيقت واقف مى دهند و ذهن او جز از خود و آثار شگفت
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و مهني . باعث به وجود آمدن خود باشدباعث خودم نيستم؛ زيرا نبودم و به وجود آمدم و معقول نيست چيزى كه نبوده 
حكم را نسبت به متام آثارى كه از قبيل خورشيد و ماه و ستاره و درخت و زمني و گياه و آنچه در دسرتس فكر و حّس 

منايد كه ماوراى متام اين موجودات با اين نظمى كه دارند، داناىي قادر و  كند و به اين معنا توّجه مى اوست جارى مى
هاى او عاجز است و اين قسمت  كند كه البّته از پيدا كردن نام و اوصاف و واقعّيت احب اختيار حكومت مىحكيمى ص

و اين مهان فطرت است و توحيد ابراهيمى  . را بايد از انبياى حّق كه حّق تعاىل خود را به آنان شناسانده است تعليم بگريد
  .كه سرشت هر دىل و حقيقت هر قلىب است

كه من و متام موجودات پديد آورنده دارمي شامل خود پديد آورنده نيست؛ زيرا پديد آورنده اّوًال مافوق متام حكم به اين  
  :فرمايد احكام جارى در آفرينش و آفريننده احكام است؛ و ثانياً آن وجود مقّدس كه قرآن جميد مى

  75: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »ءٌ  لَْيَس َكِمْثِلِه ِشىْ 

  .هيچ چيزى مانند او نيست

ذاتش و صفات و امسائش عني هسىت است و هسىت حقيقىت است كه بوده و خواهد بود و ما اگر بگوييم عّلت هسىت، 
خواهد و ذاتى كه ذاتش هسىت است  باشد، چون هسىت هست و موجد منى هسىت است معقول نيست و منطقى منى

و اگر بگوييم نيسىت، عّلت هسىت است؛ اين . ور دهنده هر موجودى استمستقّل از هر چيزى و منبع هر كماىل و ظه
پس او، اوست و جنابش ازىل و ابدى و حاكم بر جهان . سخن آن قدر بطالنش واضح است كه نيازى به حبث ندارد

  :و به اين معناى عاىل، قرآن جميد ناطق است. خلقت و فّعال مايشاء است

  »2« »وََملْ َيُكْن َلُه ُكُفواً أَحدٌ * َملْ يَِلْد وََملْ يُوَلدْ * ُه الصََّمدُ اللَّ * ُقْل ُهَو اللَُّه أَحدٌ 

مهه موجودات هسىت كه نيازمند و عني فقرند براى رفع نيازشان روى به او كنند [نياز  خداى ىب* او خداى يكتاست؛: بگو
  .]و از حضرتش گداىي منايند

  .باشد مهانند و مهتا و شبيه او منى]  ات و صفاتدر ذ[و هيچ كس * نزاده و زاييده نشده است،* 
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اده شده است و  در هر صورت اين حّس پر ارزش خداجوىي و خداخواهى، از جانب خود او در ذات قلب انسان 
نوعى جاذبه معنوى است ميان كانون دل و احساسات انسان از يك طرف و كانون هسىت يعىن مبدأ اعال و كمال مطلق 

   انسان بدون. ظري جذب و اجنذاىب كه ميان اجرام و اجسام موجود استاز طرف ديگر، ن

______________________________  
  .11): 42(شورى  -)1(

  .4 -1): 112(اخالص  -)2(

  76: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

نيز در وجود او مسترت است ديگر » منِ «يك » من«آن كه خود بداند، حتت تأثري اين نريوى مرموز هست؛ گوىي غري اين 
  .و او از خود نواىي و آوازى دارد

  :به گفته نظريى نيشابورى

  غري من در پس اين پرده سخن سازى هست
 

  هست «1»  راز در دل نتوان داشت كه غّمازى

 بلبالن گل ز گلستان به شبستان آريد
 

  پردازى هست كه در اين كنج قفس زمزمه

  گومي خود مى تو مپندار كه اين قّصه به
 

  گوش نزديك به هم آر كه آوازى هست

  

  )نظريى نيشابورى(

  :اند مسأله فطرت از ديرباز چه در آثار اهلّيه و چه در معارف انساىن مورد توّجه بوده و مهه مّتفقاً گفته

گرمسري و سردسري را به پرندگان مهان وجود مقّدسى كه آيني مكيدن مواد نافع زمني را به گياه آموخته و دستور هجرت از  
اده، حّس مقّدس خداخواهى و  مهاجر داده و مكيدن پستان مادر و گريه تلخ و تبّسم شريين را در طبيعت كودك 

  .خداجوىي را در سرشت انسان قرار داده است
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از گناه و معصيت و ماالمال اى روشن است كه دانشمندان و روانشناسان و روانكاوان قرن اخري كه قرىن پر  مسأله به اندازه
ها است و اين مهه، معلول جنايات كليسا و اربابان استعمارى است، به اين حقيقت پى برده و  از موج خمالفت با واقعّيت

  :اند اعالم كرده

. اى وجود دارد پشت پرده» منِ «ظاهر » منِ «انسان در ماوراى شعور ظاهر خويش شعورى خمفى دارد، گوىي در پس اين 
   خالصه به اصالت شعور باطن، اميانو 

______________________________  
  .سخن چني: غّماز -)1(

  77: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

و اعرتاف دارند؛ شعور اخالقى، شعور هنرى، شعور علمى، مهچنني شعور مذهىب، روان انسان را اصيل و ناشى از سرشت 
  .دانند او مى

هاىي بس شريين و حقايقى بس پرقيمت دارند كه متام آن حقايق و  ان واقف و عاشقان كامل سخندر اين مسأله عارف
  .اند سخنان را بر حمور دل كه خزانه گنج فطرت است بيان داشته

  .كند، مهني جا است آن نقطه اصلى كه راه اهل عرفان را از راه فالسفه جدا مى

كوشند و معتقدند كه كانون  اعتقاد دارند، در تقويت اين نريو مى عرفا از آن جا كه به نريوى عشق فطرى اميان و
احساسات عاىل اهلى قلىب را بايد تقويت كرد و موانع رشد و توسعه آن را بايد از ميان برد و به اصطالح بايد قلب را 

  .تصفيه كرد و آنگاه با مركب نريومند و راهوار و سبكبال عشق، به سوى خدا پرواز منود

. خواهند شاهد مقصود و گمشده مطلوب خود را كشف كنند سفه و متكّلمني از راه عقل و فكر و استدالل مىاّما فال
خواهد  خواهد سر به جيب تفّكر فرو برد و بينديشد، عارف مى خواهد پرواز كند و نزديك شود، فيلسوف مى عارف مى

  .خواهد بداند ببيند و فيلسوف مى

دان معروف، برگسون و يونگ شاگرد معروف فرويد،  ويليام جيمز، پاسكال رياضىدانشمنداىن چون الكسيس كارل، 
برخالف استادش، به اين واقعّيت و به اين حقيقت يعىن فطرت و آثار آن اعرتاف كرده و آن را حّسى اصيل در وجود بشر 
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به حّق و توّجه به صاحب آفرينش امرى يابيم كه اميان  ها و كتب آنان اين معنا را مى اند و از مقاالت و گفته قلمداد كرده
  :فطرى است، چنانكه قرآن جميد به اين حقيقت توّجه داده است

يِن َحِنيفاً ِفْطَرَة اللَِّه الَِّىت َفَطَر النَّاَس َعَليـَْها َال تـَْبِديَل ِخلَْلقِ     َفَأِقْم َوْجَهَك ِللدِّ

  78: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »الدِّيُن اْلَقيُِّم َولِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس َال يـَْعَلُمونَ اللَِّه ذِلَك 

روى آور، ]  توحيدى[گرايانه و بدون احنراف با مهه وجودت به سوى اين دين  حق]  پايه بودن شرك با توجه به ىب[پس 
گونه تغيري و تبديلى نيست؛ سرشت خدا كه مردم را بر آن سرشته است باش براى آفرينش خدا هيچ  ] بند و استوار بر پاى[

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

  :فرمايند و حضرت سّجاد عليه السالم در دعاى اّول صحيفه به مسأله فطرت اشاره مى

به  »2« .يَِّتِه اْخِرتاعًا، ُمثَّ َسَلَك ِِْم َطريَق إراَدتِِه، َوبـََعثـَُهْم ىف َسبيِل َحمَبَِّتهِ ابـَْتدََع ِبُقْدرَتِِه اْخلَْلَق ابِْتداعًا، َواْختَـَرَعُهْم َعلى َمشِ 
. قدرت و قّوت خود موجودات را آفريد و آنان را به اراده خود بدون اين كه از روى منونه و مثال باشد لباس هسىت پوشاند

  .رداند و در راه حمّبت و دوسىت و عشق خود برانگيختسپس آنان را در راه اراده و خواست خويش روان گ

   اعرتاف عاملان ماترياليسم

  :آمده» اسالم و عقايد و آراى بشرى«در كتاب 

ا پرسيده شود  بدون ترديد اگر آمار دقيقى از معتقدان به مبدأ متعال برداشته شود و از مؤثرترين براهني وجود حق از آ
  ن را درو شعور باط» احساس فطرى«دليل 

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

  .1دعاى : صحيفه سجاديه -)2(

  79: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج
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اثر احساس دروىن و فشار نريوى شعور باطن يا فطرت، چندان است كه گاه افرادى كه يك . خنستني مرحله نام خواهند برد
ا را به اعرتاف و تذّلل در  هاى ماّدى بوده و به احلاد و زندقه گراييده يا فلسفه عمر حتت تأثري عوامل ماّدى و اند، عاقبت آ

  .پيشگاه حضرت حمبوب كشانيده است

ترين فالسفه مادى اخري كه به اصول ماترياليسم، پابند و به زندقه و احلاد  در اين زمينه به اعرتافات چند تن از سرسخت
  :شومي فالسفه پشيمان يادآور مى معروف بودند، حتت عنوان

آملاىن كه خنست از پريوان جّدى داروين و خمالف خدا بود، بر اثر فشار مداوم مهني احساس » رئينگ«فيلسوف مشهور 
دست زده و با يقني و خضوع تام، » دنيا خملوق است«مقّدس دروىن و عامل فطرت، عاقبت به تأليف كتاىب به نام 

  .ان را آفريدگار و خداىي استاعرتاف كرده است كه جه

انگليسى كه خنست پديده خدا را مولود عوامل ماّدى معّرىف و از معتقدان سرسخت به » رومني«فيلسوف به نام ديگر 
  :و فطرت، او را واداشت تا بگويد» شعور باطن«بود، عاقبت مهان نريوى مرموز » ماترياليسم«مباىن 

ديدار شدن جهان از ماّده الشعور، باطل و وجود جهان نيز بدون صانع متعال و متام مباىن علمى و فلسفى من در باب پ
كند، حمال است و آفريدگار  هاى آفرينش او را تصديق مى حكيم مقتدر كه احساس درومن به حتّقق او گواه و حكمت

  .جهان حق است

هاى اّتفاقى از  ان را جز َمزْج تركيبانگليسى كه جه» ميكائيل فارادى«فيلسوف و حمّقق علوم طبيعى و فيزيك و شيمى 
پنداشت و به مبدأ و مدبّر و پديد آورنده حكيم يا خداىي معتقد نبود و متامى عمرش صرف در  مواد، چيزى ديگر منى

كه در بسرت بيمارى افتاده بود، در پاسخ يكى از   1876حتقيقات فيزيكى و شيمياىي شد، در يكى از روزهاى سال 
  :انديشى؟ چنني گفت به چه حتقيق و نظريّه مى! فارادى: پرسيد دوستانش كه از او

   كنم، من به پيشگاه خداوند پيشاىن اى فكر منى خدا را شكر كه به هيچ نظريّه

  80: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

مهه نظامات علوم،  زمن، تنها به او كه فطرت من و احساس و شعور باطنم و سامي و زانوى اعرتاف به زمني مى مسكنت مى
شناسم و اطمينان دارم كه تقصريات و الطائالت مرا به  انديشم، من خداى خود را مى دهند مى وجود او را شهادت مى
  .ام خواهد خبشيد انكسار و عجز و توبه
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   مطالعه و دّقت در موجودات آفرينش - 2

  

اى ناصحيح عقل هاى  جزئى، احنرافات فكرى، هجوم مكتب از آن جا كه ممكن است عوامل نامساعد حميطى، قضاو
ها در اندازد و  احلادى، طوفان شهوات و غرايز خارج از حدود، بر چهره زيباى احساسات باطىن و شعور فطرى، پرده

انسان را از هدايت اين عامل اهلى حمروم سازد و نداى فطرت آن چنان ضعيف شود كه به گوش جان نرسد، اسالم عزيز 
منايد، تا از  دعوت به بينش و درك حمسوسات جهان و عقل را دعوت به تدبّر در نظام حكيمانه هسىت مىحواّس ظاهر را 

هاى افتاده به روى فطرت كنار رود، تا انسان با مهاهنگى عقل و  اين رهگذر هم به معرفت حمبوب نايل گردد، هم پرده
ز رمحت بيكران او استفاده منايد؛ و اين راه دوم فطرت و انصاف و چشم و گوش و درك و قلب، به وصال يار برسد و ا

  .خواهد آمد» صحيفه سجاديه«خداشناسى است كه به طور مفّصل در توضيح مجالت خنستني دعاى اّول 

   استدالل و حكمت عقلى - 3

  

زيادى راه استدالل و برهان گرچه راهى سخت و پرپيچ و خم است و طّى آن و فهماندن و فهميدنش نياز به مقّدمات 
رتين و حمكم   .ترين طريق خداشناسى و معرفت به حضرت ربوىب است دارد، وىل 

اند، چنانكه بعضى از كوته فكران و ضعيف  قرآن جميد و معارف پرقيمت اسالمى نه اين كه پيمودن اين راه را منع نكرده
   ها بدون توّجه به اين دو منبع فيض الّنفس

  81: ص، 1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .اند هاى خود را بر مهني معناى واال مبتىن كرده اند، بلكه عالوه بر تشويق به اين راه، قسمت مهّمى از برنامه تصّور كرده

آياتى كه در قرآن جميد در باب توحيد و معاد آمده، چه آياتى كه قول مستقيم حّق است، چه مطالىب كه از قول انبيا به 
ت حّق نقل شده، گاهى تذّكر به فطرت و گاهى توّجه دادن به آثار حّق در صحنه آفرينش صورت آيه قرآن به وسيله حضر 

  .و گاهى استدالل و برهان حمض بر وجود معاد است

رتين كتب رواىي در باب توحيد از پيامرب بزرگ و ائّمه طاهرين عليهم السالم نقل شده  احتجاجات و مباحثى كه در 
  .طريق برهان و استدالل است حاوى مهني سه طريق و به خصوص
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اين كه درك و فهم براهني و داليل توحيد، به خصوص دليلى كه از صغرى و كربى و وسط خاىل باشد، كوتاهرتين و 
  :ترين راه براى ملس توحيد كه مهان راهِ  حمكم

  »1« .يا َمْن َدلَّ َعلى ذاتِِه ِبذاتِهِ 

  .اى اى كه با ذات خود بر ذات خود داللت كرده

  »2« .ِبَك َعَرفْـُتَك و أْنَت َدلَْلَتىن َعَلْيكَ 

  .تو را به تو شناختم و تو مرا به خود ره منودى

  »3« .ِإْعرِفُوا اللََّه َتعاىل بِاللَّهِ 

  .خداى متعال را به خودش بشناسيد

نيستند، بلكه جتّلى  است راهى بس دشوار و نياز به مقدمات بسيار زياد ظاهرى و باطىن دارد و توده مردم، سالك اين راه
  توحيد در عرش قلب آنان از طريق فطرت و

______________________________  
  .50/ 1:  ؛ شرح االمساء احلسىن19، حديث 13، باب 339/ 84: حبار األنوار -)1(

  .588: ؛ املصباح، كفعمى67: ؛ إقبال األعمال2، حديث 6، باب 82/ 95: حبار األنوار -)2(

، حديث 41، باب 286: ، التوحيد1، حديث 85/ 1: ؛ الكاىف7، حديث 10، باب 270/ 3: نوارحبار األ -)3(
3.  

  82: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

توّجه به آثار حّق در مملكت آفرينش به حنوى ساده و آسان ميّسر است، قوىل است كه مجله عرفا و فالسفه و متكّلمني به 
  .آن اقرار دارند
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رع، آخوند مّال حممد نعيماى طالقاىن كه جامع علوم عقلى و نقلى است و يكى از علماى بزرگ و مدّرسان دانشمند با
لواىن به  نامدار حوزه هاى شيعه در قرن دوازدهم هجرى است و در فلسفه و عرفان و كالم و منطق و روايت و درايت، 

  :گويد ان نياز به مقّدماتى دارد، مىدر اين مسأله كه فهم توحيد از طريق استدالل و بره. نام است

بدان كه اين مطلب واال و مقصد بلندپايه، يعىن درك توحيد و فهم حّق تنها عروة الوثقى و عمدة القصوى و پايان «
ايت آمال مشتاقني به وصول راه  درجات كاملني و دوردست ترين مراتب سالكني و آخرين آرزوى تشنگان شراب حتقيق و 

  .استمستقيم اهلى 

اّما فهم اين مطالب عاليه و مدارك متعاليه پس از حتصيل قّوه قدسّيه و افاضات ربّانّيه و توفيقات سبحانّيه، نيازمند به علل 
  :و اسباب زياد و امور كثريى است، مانند

آداب  مهارت، عادت، ذهن درخشان، استعداد خاّص، آراستگى به حقايق روحى پرهيزگاران و خواص از عباد حّق، حفظ
هاى دشوار و مرگ ارادى و دورى  هاى سنگني و جماهدت شريعت در مهه امور و چنگ زدن به ريسمان سّنت و رياضت

از زخارف دنيا و توّجه تاّم و متام به جناب حق و وصول به مراتب عليا و خاىل بودن از رسوم و عادت عوام و پاك بودن 
ساىن و ريشه كن شدن حاالت شيطاىن و اسباب و وسايل ديگرى كه از آلودگى طبيعت و شهوات و نابودى هواِجس نف
  .»ها را از باب فضل و كرمش نصيب ما منايد خداوند روزِى مهه ما فرمايد و رسيدن به آن واقعّيت

  :فرمايد آخوند مال نعيما پس از اين چند سطر مى

   كه  در عني حال آنچه در اين مقام عظيم و مسأله مهم گفته شده، براى آنان«

  83: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

تر شدن مطلوب و دور شدن آنان از حقيقت نداشت؛ به مهني خاطر  آراسته به آن مقّدمات نبودند سودى جز پنهان
مستمع و حمّصلى كه بدون آمادگى به شنيدن و خواندن اين براهني و داليل سنگني برخاست، به ورطه هالكت افتاد و 

باز هم تذّكر اين نكته الزم است كه  »1« ».جانش گم شد و از اصل مطلب و حقيقت موضوع دور افتاددست و پاى 
ترين راه رسيدن به حمبوب  ترين و حمكم پرهيز اين شرح از ذكر براهني و داليل سنگني علمى و فلسفى در عني اين كه قوى

نه خلقت است و است، حمض اين معناست كه اكثر خوانندگان، راهشان به حّق راه ف طرت و راه توّجه به آثار حّق در 
  .از اين دو طريق، به درك توحيد و ملس حّق در حّد وسعشان نزديكرتند



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

 

اگر دست گمراهان و مكتب سازان و بردگان ! اى صاحب آفرينش و رّب عاملني و حمبوب حمبّان و منظور عارفان! اهلى
كرد و اين دزدان خطرناك در طول تاريخ، ميهمانان كره خاك را  منى شكم و شهوت، دركار حيات و زندگى انسان دخالت

انداختند، شناخنت تو اين مهه نياز به غوغا و معركه نداشت   كردند و اين مهه پرده و حجاب بر چشم دل آنان منى رها مى
  :اى دهو نيز فرمو  »2« .كه وجود مقّدس تو به فرموده قرآن جميد، از رگ گردن به انسان نزديكرت است

  »3« »َو ُهَو َمَعُكْم أيـَْنما ُكْنُتمْ 

  .و او با مشاست هرجا كه باشيد

  :اى و فرموده

______________________________  
  .، فصل سوم، باب توحيد الواجب تعاىل وأحديّته و واحديّته103: اصل األصول، مال نعيما -)1(

  .16): 50(؛ ق »يدِ َوَحنُْن أَقْـَرُب ِإلَْيِه ِمْن َحْبِل اْلَورِ « -)2(

  .4): 57(حديد  -)3(

  84: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »َوِلُكلٍّ ِوْجَهٌة ُهَو ُمَولّيها

  .اى است كه خدا گرداننده روى آن گروه به آن قبله است براى هر گروهى قبله

و رمحتت را بدرقه راه ما كن، عقل و قلب و ما را جمذوب جذبه لطفت فرما، براى اين كه تو را بشناسيم، عنايت ! پروردگارا
شت معرفت و عشقت مقيم كن و اين شرح و تفسريى كه با كمك آيات قرآن و  جان را به نورت برافروز و ما را در 

روايات و اخبار و كلمات بزرگان و عرفان عارفان، به توفيق تو بايد لباس حتّقق بپوشد، به كرم عميمت بپذير و در اين راه 
  .ت و طوالىن، اين عاجز ناتوان و درمانده نادان و اميدوار رمحتت را، كمك دهسخ

______________________________  
  .148): 2(بقره  -)1(
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  85: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

   در بيان اسناد صحيفه سجاديه مقدمه

  

   بسم الّله الرمحن الرحيم

  

آءُ الشََّرِف، ابُواحلََْسِن ُحمَمَُّد ْبُن احلََْسِن ْبِن اْمحََد ْبِن عَ  ثـََنا السَّيُِّد اْالَجلُّ، َجنُْم الّديِن، َ ِلىِّ ْبِن ُحمَمَِّد ْبِن ُعَمَر ْبِن َحيَْىي َحدَّ
ُحمَمَُّد ْبُن اْمحََد ْبِن َشْهرِياَر، اْخلازُِن خلِِزانَِة َمْوالنا امريِاْلُمؤِمنَني : ِداللَّهِ اْخبَـَرنَا الشَّْيُخ السَّعيُد ابُو َعبْ : اْلَعَلِوىُّ احلَُْسْيِىنُّ رمحه اهللا قالَ 

ْعُته: َو انَا اْمسَُع، قالَ َعِلىِّ ْبِن اىب طاِلٍب عليه السالم ىف َشْهِر رَبيِع اْألَّوِل ِمْن َسَنِة ِستَّ َعَشَرَة َو َمخِْسِماَئٍة ِقراَءًة َعَلْيِه  ا َعَلى مسَِ
ُحمَمَِّد ْبِن : ُحمَمَِّد ْبِن ُحمَمَِّد ْبِن اْمحََد ْبِن َعْبِداْلَعزِيِز اْلُعْكَربِىِّ اْلُمَعدَِّل رمحه اهللا َعْن اِىب اْلُمَفضَّلِ : الشَّْيِخ الصَُّدوِق، اىب َمْنصورٍ 

ثـََنا الشَّريُف،: َعْبِداللَِّه ْبِن اْلُمطَِّلِب الشَّْيباِىنِّ، قالَ  َجْعَفُر ْبُن ُحمَمَِّد ْبِن َجْعفِر ْبِن احلََْسِن ْبِن َجْعَفِر ْبِن احلََْسِن : ابُو َعْبِداللَّهِ  َحدَّ
ثَنا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُعَمَر ْبِن َخطَّاٍب الزَّيّاُت َسَنَة مخَْ : ْبِن احلََْسِن ْبِن اْمريِاْلُمْؤِمنَني َعِلىِّ ْبِن اىب طاِلٍب عليهم السالم قالَ  ٍس َو َحدَّ

  :َحدََّثىن خاىل: ِسّتَني َو ِمَأتـَْنيِ قالَ 
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، َعْن ابيِه ُمتَـوَكِِّل ْبِن هُروَن قالَ : َعِلىُّ ْبُن النـُّْعماِن اْالْعَلُم، قالَ  ُر ْبُن ُمتَـوَكٍِّل الثـََّقِفىُّ اْلبَـْلِخىُّ َزْيِد ْبِن َلقيُت َحيَْىي ْبَن : َحدََّثين ُعَميـْ
ِمَن احلَْجِّ، َفَساَلىن : ِمْن اْيَن اقْـبَـْلَت؟ قـُْلتُ : ُخراساَن بـَْعَد قـَْتِل ابيِه، َفَسلَّْمُت َعَلْيِه، َفقاَل ىل  َعِلىٍّ عليه السالم َو ُهَو ُمتَـَوجٌِّه اىل

ابيِه   ُحمَمٍَّد عليه السالم َفاْخبَـْرتُُه ِخبََربِِه َو َخَربِِهْم َو ُحْزِِْم َعلى َعْن اْهِلِه َو َبىن َعمِِّه بِاْلَمديَنِة، َو اْحَفى السُّؤاَل َعْن َجْعَفِر ْبنِ 
اىب ِبتَـْرِك اْخلُُروِج َو َعرََّفُه اْن ُهَو َخرََج   َقْد كاَن َعمِّى ُحمَمَُّد ْبُن َعِلىٍّ عليه السالم اشاَر َعلى: َزْيِد ْبِن َعِلىٍّ عليه السالم َفقاَل ىل

ْعَتهُ : نـََعْم، قالَ : َق اْلَمديَنَة ما َيُكوُن الَْيِه َمصُري اْمرِِه، فـََهْل َلقيَت اْبَن َعمِّى َجْعَفَر ْبَن ُحمَمٍَّد عليه السالم؟ قـُْلتُ َو فارَ  فـََهْل مسَِ
ْعُتهُ ِمْنُه، َفقالَ ُجِعْلُت ِفداَك، : نـََعْم، قاَل، ِمبَ ذََكَرىن؟ َخبـِّْرىن، قـُْلتُ : َيْذُكُر َشْيئاً ِمْن اْمرى؟ قـُْلتُ  : ما اِحبُّ اْن اْستَـْقِبَلَك ِمبا مسَِ

  اِباْلَمْوِت ُختَوُِّفِىن؟
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ْعَتُه، فـَُقْلتُ  ْعُتُه يـَُقولُ : هاِت ما مسَِ َميُْحو اللَّهُ ما َيشآءُ َو  :انََّك تـُْقَتُل َو ُتْصَلُب َكما قُِتَل ابُوَك َو ُصِلَب، فـَتَـَغيـََّر َوْجُهُه َو قالَ : مسَِ
ُخصَّ  ، يا ُمتَـوَكُِّل انَّ اللََّه َعزََّوَجلَّ ايََّد هَذا اْالْمَر ِبنا َو َجَعَل َلَنا اْلِعْلَم َو السَّْيَف َفُجِمعا لَنا، وَ »1« »ْثِبُت َو ِعْنَدُه امُّ اْلِكتابِ يُـ 

  :بـَُنو َعمِّنا بِاْلِعْلِم َوْحَدُه، فـَُقْلتُ 

انَّ َعمِّى ُحمَمََّد ْبَن َعِلىٍّ : ابيَك، َفقالَ   اَىل اْبِن َعمَِّك َجْعَفٍر عليه السالم اْمَيَل ِمنـُْهْم اَلْيَك َو اىل ُجِعْلُت ِفداَءَك اّىن َرأَْيُت النَّاسَ 
اللَِّه اُهْم اْعَلُم اْم انـُْتْم؟ يَا ْبَن َرُسوِل : َو ابـَْنُه َجْعَفراً عليهما السالم َدَعَوا الّناَس اَىل اْحلَيوِة َو َحنُْن َدَعْوناُهْم اَىل اْلَمْوِت، فـَُقْلتُ 

َر انـَُّهْم يـَْعَلُموَن ُكلَّ ما نـَْعَلُم َو النـَْعَلُم ُكلَّ مايـَْعَلُمونَ : َفاْطَرَق اَىل اْالْرِض َمِلّياً ُمثَّ َرَفَع َرْأَسُه َو قالَ  : ُمثَّ قاَل ىل. ُكلُّنا َلُه ِعْلٌم َغيـْ
  :اَكَتْبَت ِمِن اْبِن َعّمى َشْيئاً؟ قـُْلتُ 

   ارِنيِه، فَاْخَرْجُت الَْيِه ُوُجوهاً ِمَن اْلِعْلِم َو اْخَرْجُت َلُه ُدعآهً : نـََعْم، قالَ 

______________________________  
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َثىن انَّ اباُه  ُحمَمََّد ْبَن َعِلىٍّ عليهما السالم اْمالُه َعَلْيِه َو اْخبَـَرُه انَُّه ِمْن ُدعآِء ابيِه َعِلىِّ اْمالُه َعَلىَّ ابُو َعْبِداللَِّه عليه السالم َو َحدَّ
اتَْاَذُن ىف َنْسِخِه؟ : اِخرِِه، َو قاَل ىل  َعلى  اتى  َحّىت   ْبِن احلَُْسْنيِ عليهما السالم ِمْن ُدعاِء الصَّحيَفِة اْلكاِمَلِة، فـََنَظَر فيِه َحيْىي

اما َالْخرَِجنَّ اَلْيَك َصحيَفًة ِمَن الدُّعآِء اْلكاِمِل ِممَّا َحِفَظُه اىب َعْن : َفقالَ ! يَا ْبَن َرُسوِل اللَِّه اَتْسَتْاِذُن فيما ُهَو َعْنُكْم؟: ْلتُ فـَقُ 
ا َو َمْنِعها َغيـَْر اْهِلها َو اللَِّه يَا ْبَن : الَْيِه فـََقبـَّْلُت َرْأَسُه، َو قـُْلُت َلهُ  فـَُقْمتُ : قاَل اىب: قاَل ُعَميـْرٌ . ابيِه َو انَّ أىب اْوصاىن ِبَصْوِ

َصحيَفِىتَ الَّىت   فـََرمى. ِتُكمْ َرُسوِل اللَِّه اّىن َالِديُن اللََّه ِحبُبُِّكْم َو طاَعِتُكْم، َو اّىن َالْرُجو اْن ُيْسِعَدىن ىف َحياتى َو َمماتى ِبَواليَ 
اْكُتْب هَذا الدُّعآَء ِخبَطٍّ بـَنيٍِّ َحَسٍن َو اْعِرْضُه َعَلىَّ َلَعّلى اْحَفُظُه فَاىنِّ ُكْنُت اْطلُُبُه ِمْن : كاَن َمَعُه َو قالَ   ُغالمٍ   َدفـَْعُتها الَْيِه اىل

َملْ َيُكْن ابُو َعْبِداللَِّه عليه السالم  اْدِر ما اْصَنُع، وَ  ما فـََعْلُت َو ملَْ   فـََنِدْمُت َعلى: قاَل ُمتَـوَكِّلٌ . فـََيْمنَـُعنيهِ  -َحِفَظُه اللَّهُ  -َجْعَفرٍ 
َم اَىلَّ اّال اْدفـََعُه اىل ، ُمثَّ َفّضه َو  ىاَحٍد، ُمثَّ َدعا ِبَعْيَبٍة َفاْسَتْخرََج ِمْنها َصحيَفًة ُمْقَفَلًة َخمُْتوَمًة فـََنَظَر اَىل اْخلامتَِ َو قـَبـََّلُه َو َبك  تـََقدَّ
َو اللَِّه يا ُمتَـوَكُِّل َلْو ال ما ذََكْرَت ِمْن قـَْوِل اْبِن : َوْجِهِه َو قالَ   َعْيِنِه َو اَمرَّها َعلى  الصَّحيَفَة َو َوَضَعها َعلىفـََتَح اْلُقْفَل، ُمثَّ َنَشَر 

ا َضنيناً َولِكّىن اْعَلُم انَّ قـَْوَلُه َحقٌّ  اَخَذُه َعْن ابائِِه َو انَُّه َسَيِصحُّ َفِخْفُت  َعمِّى انَّىن اقْـَتُل َو اْصَلُب َلما َدفـَْعُتها اَلْيَك َو َلُكْنُت ِ
ا فَاذا قَ   اْن يـََقَع ِمْثُل هَذا اْلِعْلِم اىل َضى اللَّهُ َبىن اَميََّة فـََيْكُتُموُه َو َيدَِّخُروُه يف َخزآئِِنِهْم ِالنـُْفِسِهْم، فَاْقِبْضها َو اْكِفنيها َو تـَرَبَّْص ِ
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ُحمَمٍَّد َو اْبراهيَم ابـَْىنْ َعْبِداللَِّه ْبِن : ُتوِصَلها اَىل ابـَْىنْ َعمِّى  اْلَقْوِم ما ُهَو قاٍض َفِهَى اماَنةٌ ىل ِعْنَدَك َحّىت ِمْن اْمرى َو اْمِر هُؤالِء 
   قالَ . احلََْسِن ْبِن احلََْسِن ْبِن َعِلىٍّ عليهما السالم َفانـَُّهَما اْلقاِئمآِن ىف هَذا اْالْمِر بـَْعدى

  90: ، ص1 صحيفه سجاديه، ج تفسري و شرح

ثـُْتُه احلَْديَث َعْن فـََقَبْضُت الصَّحيَفَة فـََلّما قُِتَل َحيَْىي ْبُن َزْيٍد ِصْرُت اَىل اْلَمديَنِة فـََلقيُت ابا َعْبِداللَِّه عليه السالم َفحَ : اْلُمتَـوَكِّلُ  دَّ
ُه اْبَن َعمِّى َو احلََْقُه ِبآباِئِه َو اْجداِدِه، َو اللَُّه يا ُمتَـوَكُِّل ما َمنَـَعِىن ِمْن َدْفِع َرِحَم اللَّ : َو اْشَتدَّ َوْجُدُه ِبِه، َو قالَ   ، فـََبكى َحيْىي

  :ها ِهَى، فـََفَتَحها َو قالَ : َصحيَفِة ابيِه، َو اْيَن الصَّحيَفُة؟ فـَُقْلتُ   الدُّعآِء اَلْيِه االَّ الَّذى خاَفُه َعلى

ُقْم يا اْمسعيُل َفاِْتىن بِالدُّعآِء الَّذى : َزْيٍد َو ُدعآءُ َجدِّى َعِلىِّ ْبِن احلَُْسْنيِ عليهما السالم ُمثَّ قاَل ِالبِْنهِ هَذا َو اللَِّه َخطُّ َعمِّى 
َزْيٍد، فـََقبَّلها ابُو َعْبِداللَِّه َو َوَضَعها  اَمْرُتَك ِحبِْفِظِه َوَصْونِِه، َفقاَم اْمسعيُل َفاْخرََج َصحيَفًة َكانـََّها الصَّحيَفُة الَّىت َدفـََعها اَىلَّ َحيَْىي ْبنُ 

  :َعْيِنِه َو قالَ   َعلى

اْن رَاْيَت اْن اْعِرَضها َمَع َصحيَفِة َزْيٍد َو : يَا ْبَن َرُسوِل اللَّهِ : هذا َخطُّ اىب َو اْمالءُ َجدِّى عليهما السالم ِمبَْشَهٍد ِمّىن، فـَُقْلتُ 
َقْد رَايـُْتَك ِلذِلَك اْهًال، فـََنَظْرُت َو اذا ُمها اْمٌر واِحٌد َو َملْ اِجْد َحْرفاً ِمْنها ُخياِلُف ما ِىف : قالَ ؟ َفاِذَن ىل ىف ذِلَك َو  َحيْىي

انَّ اللََّه يَْأُمرُُكْم  :قالَ ، ُمثَّ اْسَتْاَذْنُت ابا َعْبِداللَِّه عليه السالم ىف َدْفِع الصَّحيَفِة اَىل ابـَْىنْ َعْبِداللَِّه ْبن احلََْسِن، فَ  الصَّحيَفِة اْالْخرى
ُحمَمٍَّد َو   َمكاَنَك، ُمثَّ َوجََّه اىل: فـََلّما نـََهْضُت لِِلقآِئِهما قاَل ىل. ، نـََعْم َفاْدفـَْعها اَلْيِهما»1« »اْهِلها  اْن تـَُؤدُّوا اْآلماناِت اىل

ِه َقْد َخصَُّكما ِبِه ُدوَن اْخَوتِِه، َو َحنُْن ُمْشَرتِطُوَن َعَلْيُكما فيِه َشْرطاً، ِمْن ابي  هذا مرياُث اْبِن َعمُِّكما َحيْىي: اْبراهيَم َفجآءا َفقالَ 
  :َفقاال

ِذِه الصَّحيَفِة ِمَن اْلَمِديَنِة، قاال: َرِمحََك اللَُّه، ُقْل فـََقْوُلَك اْلَمْقُبوُل، َفقالَ  انَّ اْبَن َعمُِّكما خاَف : َو ِملَ ذاَك؟ قالَ : الَختُْرجا ِ
ا خاَف َعَلْيها حَني َعِلَم انَُّه يـُْقَتُل، َفقاَل ابُو َعْبِداللَِّه عليه السالم َو انـُْتما َفالتَْأَمنا فـََواللَِّه : َلْيها اْمراً اخاُفُه انَا َعَلْيُكما، قاالعَ  امنَّ

  َألَْعَلُم انَُّكما َسَتْخرُجاِن َكما

______________________________  
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َفلمَّا َخَرجا قاَل ىل ابُو َعْبِداللَِّه عليه . الَحْوَل َو القـُوََّة اّال ِبالّلِه اْلَعِلىِّ اْلَعظيمِ : َفقاما َو ُمها يـَُقوالنِ . َخرََج َو َستـُْقَتالِن َكما قُِتلَ 
َعمِّى ُحمَمََّد ْبَن َعِلىٍّ َو ابـَْنُه َجْعَفراً َدَعَوا النَّاَس اَىل اْحلَيوِة َو َدَعْوناُهْم اَىل اْلَمْوِت؟  انَّ   َكْيَف قاَل َلَك َحيْىي! السالم يا ُمتَـوَكِّلُ 

ِه َعْن ، انَّ اىب َحدََّثىن َعْن اب يـَْرَحُم اللَُّه َحيْىي: ذِلَك، َفقالَ   َقْد قاَل ِىل اْبُن َعمَِّك َحيْىي -اْصَلَحَك اللَّهُ  -نـََعمْ : قـُْلتُ  يِه َعْن َجدِّ
ِمْنَربِِه   ىف َمناِمِه رِجاًال يـَنـُْزوَن َعلى  ِمْنَربِِه، فـَرَاى  َعِلىٍّ عليه السالم انَّ َرُسوَل الّلِه صلى اهللا عليه و آله اَخَذْتُه نـَْعَسةٌ َو ُهَو َعلى

َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله جاِلساً َو احلُْْزُن يـُْعَرُف ىف َوْجِهِه،   ْسَتوى، َفا اْعقاُِِم اْلَقْهَقرى  نـَْزَو اْلِقَرَدِة يـَرُدُّوَن النَّاَس َعلى
ِذِه اْاليَةِ  ّوفـُُهْم َفَما و َما َجَعْلَنا الرُّْءيَا الَِّىت َأَريْنَك ِإالَّ ِفتـَْنًة لِلّناِس و الشََّجَرَة اْلَمْلُعونََة ِىف اْلُقْرَءاِن و خنَُ  :َفاَتاُه ِجْربيُل عليه السالم ِ

ال، َولِكْن َتُدوُر َرَحى : َعْهدى َيُكونُوَن َو ىف َزَمىن؟ قالَ   يا ِجْربيُل اَعلى: يـَْعىن َبىن اَميََّة، قالَ  »1« »َيزِيُدُهْم ِإالَّ طُْغيًنا َكِبريًا
رَْاِس َمخَْسٍة َو ثَلثَني ِمْن ُمهاَجرَِك فـَتَـْلَبُث ِبذِلَك َمخْساً،   لىاْالْسالِم ِمْن ُمهاَجرَِك فـَتَـْلَبُث ِبذِلَك َعْشراً، ُمثَّ َتُدوُر َرَحى اْالْسالِم عَ 

و * ِإنَّآ أَنزَْلنهُ ِىف َليـَْلِة اْلَقْدرِ  :ىف ذِلكَ   َو انـَْزَل اللَُّه َتعاىل: ُقْطِبها، ُمثَّ ُمْلُك اْلَفراِعَنِة، قالَ   َضالَلٍة ِهَى قآِئَمٌة َعلى  ُمثَّ البُدَّ ِمْن َرحى
َلُة اْلَقْدِر َخيـٌْر ّمْن أَْلِف َشْهرٍ * آ َأْدَريَك َما َليـَْلُة اْلَقْدرِ مَ  َلُة اْلَقْدرِ  »2« »لَيـْ فَاْطَلَع الَُّله : قالَ . َمتِْلُكها بـَُنو اَميََّة لَْيَس فيها لَيـْ

ِة، فـََلْو طاَولَتـُْهُم اجلِْباُل َلطاُلوا َعَلْيها  َعزََّوَجلَّ نَِبيَُّه عليه السالم انَّ َبين اَميََّة َمتِْلُك ُسْلطاَن هِذِه اْالمَّةِ  َو ُمْلَكها طُوَل هِذِه اْلُمدَّ
  ِبَزواِل ُمْلِكِهْم، َو ُهْم ىف ذِلَك َيْسَتْشِعُروَن َعداَوَتنا اْهَل اْلبَـْيِت وَ   يَْاَذَن اللَُّه َتعاىل  َحّىت 

______________________________  
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ِِْم َو شيَعتـُُهْم ِمنـُْهْم يف ايّاِمِهْم َو ُمْلِكِهْم، قالَ   بـُْغَضنا، اْخبَـَر اللَُّه نَِبيَُّه ِمبا يـَْلقى   َو انـَْزَل اللَُّه َتعاىل: اْهُل بـَْيِت ُحمَمٍَّد َو اْهُل َمَودَّ
  :فيِهمْ 

ُلواْ نِْعَمَت اللَِّه ُكْفرًا و َأَحلُّواْ قـَْوَمُهْم َداَر اْلبَـَوارِ َأَملْ تـََر إِ  َو ِنْعَمُة اللَِّه ُحمَمٌَّد َو  »1« »َجَهنََّم َيْصَلْونـََها َوبِْئَس اْلَقرَارُ * َىل الَِّذيَن َبدَّ
َعِلىٍّ   اٌق يُْدِخُل الّناَر، َفاَسرَّ َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله ذِلَك اىلاْهُل بـَْيِتِه، ُحبـُُّهْم امياٌن يُْدِخُل اْجلَنََّة، َو بـُْغُضُهْم ُكْفٌر َو ِنف

  :ُمثَّ قاَل ابُو َعْبِداللَِّه عليه السالم: قالَ . َو اْهِل بـَْيِتهِ 



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

 

يـَنـَْعَش َحّقاً االَّ اْصَطَلَمْتُه اْلَبِليَُّة َو كاَن ِقياُمُه زِياَدًة ِىف ِقياِم قاِئِمنا اَحٌد ِلَيْدَفَع ظُْلماً اْو   ما َخرََج َو الَخيْرُُج ِمّنا اْهَل اْلبَـْيِت اىل
َعَلىَّ ابُو َعْبِداللَِّه عليه السالم اْالْدِعَيَة َو ِهَى َمخَْسٌة َو َسبـُْعوَن باباً، َسَقَط   ُمثَّ اْملى: قاَل اْلُمتَـوَكُِّل ْبُن هُرونَ . َمْكُروِهنا َو ِشيَعِتنا

ثَنا ابُواْلُمْفضَِّل قالَ . ها اَحَد َعَشَر باباً، َو َحِفْظُت ِمْنها نـَيِّفاً َو ِسّتَني باباً َعّىن ِمنْ  َثِىن ُحمَمَُّد ْبُن احلََْسِن اْبِن ُروْزِبْه : َو َحدَّ َو َحدَّ
  :اْمحََد ْبُن ُمْسِلٍم اْلُمَطهَّرِىُّ، قالَ  ابُوَبْكٍر اْلَمدآِئِىنُّ اْلكاِتُب َنزيُل الرَّْحَبِة ىف دارِِه، قاَل َحدََّثىن ُحمَمَُّد ْبنُ 

َثىن اىب، َعْن ُعَمْريِ ْبِن ُمتَـوَكٍِّل اْلبَـْلِخىِّ، َعْن ابيِه اْلُمتَـوَكِِّل ْبِن هروَن، قالَ  َلقيُت َحيَْىي ْبَن َزْيِد ْبِن َعِلىٍّ عليهما السالم َفذََكَر : َحدَّ
َو ىف ِرواَيِة  - َصَلواُت اللَِّه َعَلْيِهمْ  -صلى اهللا عليه و آله الَّىت ذََكَرها َجْعَفُر ْبُن ُحمَمٍَّد َعْن ابآئِهِ  ُرْؤيَا النَِّىبِّ   احلَْديَث ِبَتماِمِه اىل

  :اْلُمَطهَِّرىِّ ِذْكُر اْالْبواِب، َو ِهىَ 

ُدعآُؤُه . 5ُمَصدِِّقى الرُُّسِل   الصَّلوُة َعلى. 4َمحََلِة اْلَعْرِش   الصَّلوةُ َعلى. 3ُحمَمٍَّد َو اِلِه   الصَّلوُة َعلى. 2التَّْحميُد لِلَّه َعزََّوَجلَّ . 1
  ُدعآُؤُه ِىف اْالْسِتعاَذةِ . 8ُدعآُؤُه ِىف اْلُمِهّماِت . 7ُدعآُؤُه ِعْنَد الصَّباِح َو اْلَمسآِء . 6ِلنَـْفِسِه َو خاصَّتِه 
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ُدعآُؤهُ . 13ُدعآُؤُه ِىف اْالْعِرتاِف . 12ُدعآُؤُه ِخبَوامتِِ اخلَْْريِ . 11  ُدعآُؤُه ِىف اللََّجِأ اَىل اللَِّه َتعاىل. 10ُدعآُؤُه ِىف اْالْشِتياِق . 9
ُدعآُؤُه َعَلى الشَّْيطاِن . 17ُدعآُؤُه ِىف اْالْسِتقاَلِة . 16ْنَد اْلَمَرِض ُدعآُؤُه عِ . 15ُدعآُؤُه ِىف الظُّالماِت . 14ِىف َطَلِب احلَْواِئِج 

. 22ُدعآُؤُه اذا َحَزَنُه اْمٌر . 21ُدعآُؤُه ِىف َمكارِِم اْألْخالِق . 20ُدعآُؤُه ِىف اْالْسِتْسقاِء . 19ُدعآُؤُه ِىف اْلَمْحُذوراِت . 18
ِة  ُدعآُؤُه ِألْهِل . 27ُدعآُؤُه ِجلريانِِه َو اْولِيآئِِه . 26ُدعآُؤُه ِلُوْلِدِه . 25ُدعآُؤُه ِألَبـََوْيِه . 24اْلعاِفَيِة ُدعآُؤُه بِ . 23ُدعآُؤُه ِعْنَد الشِّدَّ

ُدعآُؤُه بِالتَّوبَِة . 31 َقضاِءالدَّينِ  ُدعآُؤُه ِىف اْلَمُعونَِة َعلى. 30ُدعآُؤُه اذا قـُتـَِّر َعَلْيِه الرِّْزُق . 29ُدعآُؤُه ِىف التـََّفزُِّع . 28الثـُُّغوِر 
ُدعآُؤُه ِعْنَد . 36ُدعآُؤُه ِىف الرِّضا بِاْلَقضآِء . 35ُدعآُؤُه اَذا ابـُْتِلَى . 34ُدعآُؤُه ِىف اْالْسِتخاَرِة . 33ُدعآُؤُه ِىف َصلوِة اللَّْيِل . 32

. 41ُدعآُؤُه ِعْنَد ِذْكِر اْلَمْوِت . 40ُدعآُؤُه ِىف َطَلِب اْلَعْفِو  .39ُدعآُؤُه ِىف اْالْعِتذاِر . 38ُدعآُؤُه ِىف الشُّْكِر . 37َمساِع الرَّْعِد 
ُدعآُؤُه ِلُدُخوِل َشْهِر . 44ُدعآُؤُه اذا َنَظَر اَىل اهلِْالِل . 43ُدعآُؤُه ِعْنَد َخْتِمِه اْلُقْرآَن . 42ُدعآُؤُه ِىف َطَلِب السِّْرتِ َو اْلِوقايَِة 

ُدعآُؤُه ِىف يـَْوِم . 48ُدعآُؤُه ِىف يـَْوِم َعَرَفَة . 47ُدعآُؤُه ِلعيِد اْلِفْطِر َو اجلُُْمَعِة . 46َشْهِر َرَمضاَن  ُدعآُؤُه ِلِوداعِ . 45َرَمضاَن 
ُدعآُؤُه ِىف . 52نَِة ُدعآُؤُه ِىف التََّضرُِّع َواْالْسِتكا. 51ُدعآُؤهُ ِىف الرَّْهَبِة . 50ُدعآُؤُه ِىف َدْفِع َكْيِد اْالْعدآِء . 49َواجلُُْمَعِة   اْالْضحى
   ُدعآُؤُه ِىف اْسِتْكشاِف اْهلُُمومِ . 54ُدعآُؤُه ِىف التََّذلُِّل . 53اْالْحلاِح 
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ثَنا ابُو َعْبِداللَِّه َجْعَفُر ْبُن حمَُ : َو باِقى اْالْبواِب بَِلْفِظ اىب َعْبِداللَِّه احلََْسِىنِّ رمحه اهللا َحدَّثَنا َعْبُداللَِّه ْبِن ُعَمَر : مٍَّد احلََْسِىنُّ قالَ َحدَّ
، َعْن ابِيِه ُمتَـوَكِِّل : َحدََّثىن خاِىل َعِلىُّ ْبُن اْلنـُّْعماِن اْالْعَلُم، قالَ : ْبِن َخطّاٍب الزَّيّاُت قالَ  ُر ْبُن ُمتَـوَكٍِّل الثـََّقِفىُّ اْلبَـْلِخىُّ َثىن ُعَميـْ َحدَّ

اىب ُحمَمَِّد ْبِن   َجّدى َعِلىُّ ْبُن احلَُْسْنيِ َعلى  اْملى: َعَلىَّ َسيِِّدى الصَّاِدُق، ابُو َعْبِداللَِّه َجْعَفُر ْبُن ُحمَمٍَّد قالَ   اْملى: لَ ْبِن هُروَن، قا
  .ِمبَْشَهٍد ِمّىن  - َعِلىٍّ َعَلْيِهْم اْمجَعَني السَّالمُ 
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اء الشرف، ابواحلسن، حممد بن احلسن فرزند امحد بن على، فرزند حممد بن عمر حديث كرد  براى ما سّيد اجّل جنم الدين 
خرب داد ما را شيخ سعيد ابوعبدالّله حممد بن امحد بن شهريار، : رمحت خدا بر او باد كه گفت -بن حيىي العلوى احلسيىن

، در 516ؤمنني على بن اىب طالب عليه السالم در ماه ربيع االول از سال خزانه دار آستان َمَلك پاسبان موالميان امريامل
شد بر شيخ  شنيدم آن را در حاىل كه خوانده مى: شد و من مستمع آن بودم، گفت حاىل كه صحيفه بر او خوانده مى

حمّمد بن : از ابواملفّضل -رمحت خدا بر او باد -منصور حممد بن حممد بن امحد بن عبدالعزيز ُعْكَربى معدَّل، راستگو، اىب
  :عبدالّله بن مطّلب شيباىن، گفت

جعفر بن حمّمد بن جعفر بن حسن بن جعفر بن حسن بن حسن بن امرياملؤمنني على : حديث كرد ما را شريف ابوعبدالّله
ث كرد حدي: گفت  265حديث كرد ما را عبدالّله بن عمر بن خطّاب زيّات در سال : بن اىب طالب عليهم السالم گفت

حيىي : حديث كرد مرا عمري بن متوّكل ثقفى بلخى، از پدرش متوّكل بن هارون گفت: على بن نعمان اعلم گفت: مرا دائيم
رفت مالقات كردم و به حضرتش  بن زيد بن على عليه السالم را پس از شهادت پدرش به وقىت كه به سوى خراسان مى

از حج، پس مرا از حال اهلش و عموزادگان خويش كه در مدينه : ضه داشتمآىي؟ عر  از كجا مى: سالم منودم، به من فرمود
بودند پرسيد و در پرسش از حال جعفر بن حممد عليه السالم مبالغه منود، پس از حال آن حضرت و احوال ايشان و 

عليه السالم پدرم را عمومي حضرت باقر : اندوهشان بر شهادت پدرش زيد بن على عليه السالم به او خرب دادم، حيىي فرمود
به ترك خروج و شورش سفارش كرد و به او فهماند كه در صورت خروج و جدا شدن از مدينه كارش به كجا خواهد  

آيا درباره من و : گفت. آرى: كشيد، آيا تو پسر عمومي حضرت جعفر بن حممد عليه السالم را مالقات منودى؟ گفتم
فدايت گردم، : به چه صورت از من ياد فرمود؟ به من بگو، گفتم: ى، گفتآر : وضع و كارم شنيدى چيزى بگويد؟ گفتم

  عالقه ندارم آنچه را
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  ترساىن؟ آيا مرا از مرگ مى: ام در برابر تو بيان كنم، گفت از آن حضرت شنيده

آويزند، چنانكه پدرت كشته و به دار  ت را به دار مىشوى و بدن تو كشته مى: اى، گفتم، از او شنيدم كه بگو آنچه شنيده
الكتاب نزد  منايد و امّ  كند و يا ثبت مى خدايا هر سرنوشىت را خواهد حمو مى«: اش تغيري كرد و گفت آوخيته شد، پس چهره

محت كرده و هر اى متوّكل مهانا كه حضرت حق اين دين را به وجود ما تأييد فرموده و دانش و اسلحه را به ما مر » .اوست
قربانت گردم، من مردم را مشاهده كردم  : اند، گفتم دو براى ما فراهم گشته و عموزادگان ما به دانش تنها اختصاص يافته

مهانا عمومي حمّمد بن على و پسرش جعفر، مردم را : ترند تا به تو و پدرت، گفت كه به پسر عمويت حضرت صادق مايل
آيا ايشان داناترند يا مشا، پس مّدتى ! اى فرزند رسول حق: امي، گفتم آنان را به مرگ خواندهاند و ما  به زندگى دعوت كرده

ره: ديده به زمني دوخت سپس سر برداشت و گفت اى دارمي جز آنكه ايشان هر چه را ما  هر يك از ما از دانش 
: اى؟ گفت آيا از پسر عمومي چيزى نوشته: گفتدانيم، آنگاه به من   دانند منى دانند، وىل ما هر چه ايشان مى دانيم مى مى

به من نشان بده، پس چند نوع دانش را كه از آن حضرت ضبط كرده بودم به او عرضه داشتم و دعاىي را به : آرى، گفت
او نشان دادم كه حضرت صادق بر من امال فرموده بود و حديث كرده بود كه پدرش حممد بن على عليه السالم بر او امال 

وده بود و خرب داده بود كه آن از دعاى پدرش على بن احلسني عليهما السالم از دعاى صحيفه كامله است، پس حيىي فرم
آيا در ! اى پسر رسول خدا: اى از روى آن بردارمي؟ گفتم دهى كه نسخه آيا اجازه مى: تا پايان آن را نظر كرد و گفت

اى از دعاى كامل را از  م اكنون بر تو ارائه خواهم كرد صحيفهه: خواهى؟ پس گفت آنچه كه از خود مشاست اجازت مى
: پدرم گفت: عمري گويد. آنچه پدرم از پدرش حفظ فرموده و مرا به نگاه داشنت و بازداشنت آن از نااهل سفارش فرموده

   اى! به خدا قسم: پس برخاستم و پيشاىن او را بوسيدم و گفت
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كنم و اميدوارم كه مرا در حيات و ممات به دوسىت مشا  پسر پيامرب خدا كه من خدا را با حمّبت و طاعت مشا پرستش مى
اين دعا را با خطى روشن و نيكو : اى را كه به او داده بودم به جواىن كه با او بود داد و گفت پس صحيفه. سعادمتند كند

 -كه در حفظ خدا باد  -ا از حفظ منامي؛ زيرا كه من آن را از پسر عمومي جعفربنويس و به نظر من برسان كه شايد آن ر 
  .داد خواستم او آن را به من منى مى

دانستم چه كنم و حضرت صادق عليه السالم قبل از آن به من دستور  من از كرده خود نادم شدم و منى: متوّكل گفت
اى را از آن خارج   ه داىن را طلبيد و صحيفه قفل خورده مهر كردهنداده بود كه آن را به كسى ندهم، پس از آن حيىي جام
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كرد و به مهر آن نظر منود و بوسيد و گريه كرد، سپس مهر را شكست و قفل را باز كرد، آنگاه صحيفه را گشود و بر 
  :چشم خود گذاشت و بر روى خود ماليد و گفت

شته شدن و به دار آوخيتنم از پسر عمومي حديث كردى، بدون اى متوكل اگر نبود مطلىب كه در رابطه با ك! به خدا قسم
منودم وىل براى من روشن است كه گفتار حضرت صادق  دادم و از تسليمش خوددارى مى شك اين صحيفه را به تو منى

 عليه السالم حق است و آن را از پدرانش گرفته و به زودى صّحت آن روشن خواهد شد و من ترسيدم كه چنني علمى به
ها بپوشانند و در خزانه خويش براى خود ذخريه منايند، پس آن را بگري و مرا از پريشاىن  اميه افتد و آن را از ديده دست بىن

فكر نسبت به آن آسوده كن و اين امانت در نزد تو باشد و تو به انتظار بنشني تا چون خداوند در كار من و اين قوم 
ا به دو پسر عمومي حمّمد و ابراهيم، فرزندان عبدالّله بن حسن بن حسن بن على حكم خود را جارى سازد، اين صحيفه ر 

من صحيفه را  : متوّكل گفت. اميه قائم مقام منند عليهما السالم برسان كه آن دو نفر پس از من در مسئله قيام بر عليه بىن
لسالم را زيارت كردم و قّصه حيىي را براى گرفتم و چون حيىي بن زيد به شهادت رسيد به مدينه رفتم و امام صادق عليه ا

  آن جناب گفت، آن حضرت گريست و فوق العاده بر حيىي اندوهگني شد و
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اى متوّكل مرا از دادن اين دعا به او منع ! ام را رمحت كند و به پدرانش ملحق سازد، به خدا قسم خدا عموزاده: فرمود
اينك اين مهان : ترسيد، اكنون آن صحيفه كجاست؟ گفتم مهان سبب كه حيىي بر صحيفه پدرش از آن مى نكرد مگر

اين خط عمومي زيد و دعاى جّدم على بن احلسني عليهما ! به خدا قسم: صحيفه است، پس آن را باز كرد و فرمود
به حفظ و نگهداريش تو را امر كردم بياور، پس برخيز و آن دعا را كه ! اى امساعيل: السالم است آنگاه به فرزندش فرمود

اى است كه حيىي بن زيد به من داده بود بريون آورد، پس حضرت  اى را كه انگار مهان صحيفه امساعيل برخاست و صحيفه
اد و فرمود اين خط پدرم و امالى جدم عليهما السالم در حضور من : صادق عليه السالم آن را بوسيد و بر چشم خود 

  :ت، عرض كردماس

تورا براى اين عمل : اگر اجازه دهى آن را با صحيفه زيد و حيىي مقابله منامي، پس اجازه داد و فرمود! اى پسر رسول خدا
شايسته ديدم، پس من آن دو را مقابله كردم و ديدم كه هر دو يكى است و حىت در يك حرف هم با يكديگر اختالف 

يدم كه صحيفه حيىي را بنا بر وصيّتش به عموزادگانش پسران عبدالّله بن حسن ندارند، سپس از آن حضرت اجازه طلب
، آرى، آن را به ايشان بده، »ها را به صاحبانشان بازگردانيد كند كه امانت خداوند مشا را امر مى«: مسرتّد دارم، فرمود

راهيم فرستاد، چون حاضر شدند، بنشني، سپس كسى را به احضار حمّمد و اب: چون براى زيارت آن دو برخاستم فرمود
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اين مرياث پسرعمويتان حيىي است از پدرش كه مشا را به جاى برادران خود به آن اختصاص داده و ما را در : فرمود
اين صحيفه را : بگوى، خداوند تو را رمحت كند كه سخن تو مقبول است، فرمود: خصوص آن با مشا شرطى است، گفتند

اى ترس داشت كه من راجع به مشا  پسر عموى مشا درباره اين صحيفه از برنامه: چرا؟ فرمود: تنداز مدينه خارج نكنيد، گف
شود، امام صادق عليه السالم  او زماىن درباره اين صحيفه ترسيد كه دانست كشته مى: به مهان گونه ترس دارم، گفتند

   مشا نيز از اين: فرمود
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دامن كه مشا به زودى خروج خواهيد كرد چنانكه او خروج كرد و به زودى كشته  عه امين نباشيد؛ زيرا به خدا قسم من مىواق
  .الحول و القوة اّال بالّله العلّى العظيم: گفتند پس از جاى برخاستند در حاىل كه مى. خواهيد شد چنانكه او كشته شد

چگونه حيىي به تو گفت كه عمومي حممد بن ! اى متوّكل: رفتند به من فرمود چون از نزد حضرت صادق عليه السالم بريون
ات  عموزاده -اْصَلَحَك اللّه -آرى: گفت! على و پسرش جعفر مردم را به زندگى دعوت كردند، وما ايشان را به مرگ؟

على عليه السالم حديث   خدا حيىي را رمحت كند، پدرم مرا از پدرش از جّدش از: حيىي چنني سخىن به من گفت، فرمود
كرد كه رسول خدا صلى اهللا عليه و آله را در حاىل كه روى منرب بود، خواب سبكى ربود، پس در عامل خواب ديد كه 

پس رسول خدا صلى . گردانند برمى) دوران جاهلّيت(جهند و مردم را به عقب  مرداىن چند مهانند بوزينگان بر منربش مى
اش آشكار بود، پس امني وحى اين آيه را براى  ادى بازگشت و نشست و اندوه و حزن در چهرهاهللا عليه و آله به حال ع

امي مگر براى آزمايش  و ما رؤياىي را كه در خواب به تو مناياندمي و شجره ملعونه در قرآن را قرار نداده«: حضرت آورد
اى : پيامرب فرمود. امّيه هستند راد از شجره ملعونه، بىنو م» افزايد دهيم وىل جز بر سركشى آنان منى مردم؛ و مردم را بيم مى

آيد و تا ده سال  نه، وىل آسياى اسالم از ابتداى هجرتت به گردش مى: آيا ايشان در زمان من خواهند بود؟ گفت! جربئيل
گاه به ماند، آن افتد و تا پنج سال به آن صورت مى گردد، سپس بر سر سال سى و پنجم از هجرتت به گردش مى مى

حضرت صادق عليه السالم . ناچار آسياى ضاللت بر حمور خود قائم خواهد شد و پس از آن پادشاهى فراعنه است
  :و خداى بزرگ در اين باره وحى نازل كرد كه: فرمود

  داىن كه شب قدر چيست؟ به حتقيق ما آن را در شب قدر نازل كردمي و چه مى«

رت از هزار ماه است پس خداى : سپس فرمود. امّيه در آن حكومت كنند و شب قدر در آن نباشد كه بىن» شب قدر 
   اميه عّزوجّل پيامرب عليه السالم را آگاه فرمود كه بىن
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به گريند و مدت سلطنتشان برابر مهني زمان است، پس اگر كوهها با ايشان  قدرت و حكومت اين امت را به دست مى
اميه در اين  سركشى برخيزند ايشان بر كوهها بلندى گريند تا وقىت كه خداى بزرگ به نابودى حكومتشان حكم كند و بىن

اميه بر اهل بيت حممد و  منايند، خداوند از آنچه در مدت حكومت بىن مدت عداوت و كينه ما اهل بيت را شعار خود مى
اميه وحى  و خدا درباره بىن: اد، آنگاه حضرت صادق عليه السالم فرمودرسد به رسولش خرب د دوستان و شيعيانشان مى

آيا نديدى كساىن را كه نعمت خدا را به كفر بدل كردند و قوم خود را به دار هالكت افكندند دوزخ كه «: نازل فرمود كه
 ايشان امياىن است  و نعمت خدا حممد و اهل بيت آن حضرتند كه دوسىت! ».در آن سرنگون شوند و بد قرارگاهى است

شت است و دمشىن ايشان كفر و نفاقى است كه به جهّنم درمى آورد، پس رسول خدا اين راز را  كه باعث ورود به 
احدى از ما : پس از آن حضرت صادق عليه السالم فرمود: متوّكل گفت. پنهاىن با على و اهل بيتش در ميان گذاشت

خروج نكرده و ) بدون اذن امام يا بدون نريوى الزم(فع ظلمى يا به پا داشنت حّقى اهل بيت تا روز قيامت قائم ما براى د
  :متوّكل گفت. خنواهد كرد مگر آنكه طوفان بال او را از ريشه بركند و قيامش موجب افزايش غّصه ما و شيعيان ما گردد

و پنج باب بود كه من به حفظ يازده آنگاه حضرت صادق عليه السالم دعاهاى صحيفه را بر من امال فرمود و آن هفتاد 
و : و حديث كرد ما را ابواملفّضل، گفت:) عكربى گويد. (باب آن توفيق نيافتم و شصت و چند باب آن را حفظ منودم

حديث كرد مرا حممد : حديث كرد مرا حممد بن حسن ابن روزبه ابوبكر مدايىن كاتب ساكن رحبه در خانه خودش، گفت
حيىي بن : حديث كرد مرا پدرم از عمري بن متوّكل بلخى از پدرش متوّكل بن هارون گفت: رى، گفتبن امحد بن مسلم مطهّ 

سپس حديث را تا خواب پيامرب صلى اهللا عليه و آله كه حضرت صادق از  -زيد بن على عليه السالم را مالقات منودم
   روايت كرد بيان كرد و فهرست -كه درود خدا بر آنان باد  -پدرانش

  101: ، ص1  و شرح صحيفه سجاديه، جتفسري

  :ابواب دعا در روايت مطّهرى چنني است

دعاى آن حضرت بر . 3دعاى آن حضرت بر حمّمد و آل حمّمد . 2دعاى آن حضرت در ستايش خداى عزوجل . 1
ديكانش دعاى آن حضرت براى خود و نز . 5اند  دعاى آن حضرت بر آنان كه به پيامربان اميان آورده. 4حامالن عرش 

دعاى آن حضرت در پناه . 8دعاى آن حضرت به وقت مهّمات و رنج . 7دعاى آن حضرت به وقت صبح و شام . 6
دعاى . 11دعاى آن حضرت در پناه بردن به خداوند . 10دعاى آن حضرت در شوق به آمرزش . 9بردن به خداوند 

ها  دعاى آن حضرت در طلب حاجت. 13دعاى آن حضرت در اقرار به گناه . 12آن حضرت در عاقبت به خريى 
دعاى آن حضرت در . 16دعاى آن حضرت به وقت بيمارى . 15دعاى آن حضرت در دادخواهى از ستمگران . 14
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دعاى آن حضرت در دفع . 18شد  دعاى آن حضرت چون نام شيطان برده مى. 17طلب خبشش و آمرزش گناهان 
دعاى . 21دعاى آن حضرت در مكارم اخالق . 20است باران دعاى آن حضرت به وقت درخو . 19ها  بالها و سخىت

دعاى آن حضرت براى . 23دعاى آن حضرت در سخىت و گرفتارى . 22آور  آن حضرت به وقت رويدادهاى اندوه
دعاى آن حضرت براى . 26دعاى آن حضرت براى فرزندانش . 25دعاى آن حضرت براى پدر و مادر . 24تندرسىت 

دعاى آن . 29دعاى آن حضرت در ترس از خدا . 28دعاى آن حضرت براى مرزداران . 27مهسايگان و دوستانش 
. 32دعاى آن حضرت در توبه و بازگشت . 31دعاى آن حضرت براى اداى وام . 30حضرت به وقت تنگى رزق 

دعاى آن حضرت به هنگام  . 34دعاى آن حضرت در درخواست خري و نيكى . 33دعاى آن حضرت در مناز شب 
دعاى آن . 37دعاى آن حضرت به وقت شنيدن رعد . 36دعاى آن حضرت در رضا به قضاى حق . 35تارى گرف

دعاى آن . 40دعاى آن حضرت در طلب عفو . 39دعاى آن حضرت در عذرخواهى از حق . 38حضرت در شكر 
   تم قرآندعاى آن حضرت به وقت خ. 42پوشى  دعاى آن حضرت در درخواست پرده. 41حضرت به وقت ياد مرگ 
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دعاى آن . 45آن حضرت به وقت فرار سيدن ماه رمضان  دعاى. 44دعاى آن حضرت به وقت ديدن ماه نو . 43
دعاى آن حضرت در روز . 47دعاى آن حضرت در روز عيد فطر و مجعه . 46حضرت به هنگام وداع ماه رمضان 

دعاى آن . 50دعاى آن حضرت دردفع مكر دمشنان . 49روز عيد قربان و مجعه دعاى آن حضرت در . 48عرفه 
دعاى آن حضرت در اصرار در . 52دعاى آن حضرت در تضرّع و زارى به درگاه حق . 51حضرت در ترس از حق 

  ها دعاى آن حضرت در رفع اندوه. 54دعاى آن حضرت در فروتىن . 53طلب 

حديث  : حديث كرد ما را ابوعبدالّله جعفر بن حممد حسىن، گفت: سىن رمحه اهللا استو باقى ابواب به لفظ ابوعبدالّله ح
حديث كرد مرا : حديث كرد مرا دائيم على بن نعمان اعلم، گفت: كرد ما را عبدالّله بن عمر بن خطّاب زيّات، گفت

امام صادق عليه السالم ابوعبدالّله امال فرمود بر من آقامي : عمري بن متوّكل ثقفى بلخى، از پدرش متوّكل بن هارون گفت
  .در حضور من امال فرمود -بر متامشان درود -جّدم على بن احلسني بر پدرم حمّمد بن على: جعفر بن حممد، فرمودند

   دعاى

  

1  
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   در توحيد و ستايش حق تعاىل
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»1«  

  

الَِّذي َقُصَرْت َعْن ُرْؤيَِتِه أَْبَصاُر النَّاِظرِيَن و َعَجَزْت َعْن » 2«أَوٍَّل َكاَن قـَبـَْلُه و اآلِخِر ِبَال آِخٍر َيُكوُن بـَْعَدهُ احلَْْمُد ِللَِّه اْألَوَِّل ِبَال 
اْخِرتَاعاً ُمثَّ َسَلَك ِِْم َطرِيَق ِإرَاَدِتِه و » 4«ابـَْتدََع ِبُقْدرَتِِه اْخلَْلَق اْبِتَداعاً و اْختَـَرَعُهْم َعَلى َمِشيَِّتِه » 3«نـَْعِتِه َأْوَهاُم اْلَواِصِفَني 

َمُهْم ِإلَْيِه و َال َيْسَتِطيُعوَن تـََقدُّماً ِإَىل  َوَجَعَل ِلُكلِّ ُروٍح ِمنـُْهْم » 5« َما َأخََّرُهْم َعْنُه بـََعثـَُهْم ِيف َسِبيِل َحمَبَِّتِه َالَميِْلُكوَن َتْأِخرياً َعمَّا َقدَّ
ُمثَّ َضَرَب َلهُ ِيف احلََْياِة َأَجًال َمْوقُوتاً » 6«وماً َمْقُسوماً ِمْن ِرْزِقِه َاليـَنْـُقُص َمْن زَاَدُه نَاِقٌص و َال َيزِيُد َمْن نـََقَص ِمنـُْهْم زَاِئٌد ُقوتاً َمْعلُ 

اِم َدْهرِِه َحىتَّ ِإَذا بـََلَغ أَْقَصى أََثرِِه و اْستَـْوَعَب ِحَساَب ُعُمرِِه قـََبَضُه و َنَصَب َلُه أََمداً َحمُْدوداً يـََتَخطَّأُ ِإلَْيِه بَِأيَّاِم ُعُمرِِه و يـَْرَهُقُه بَِأْعوَ 
 7« »1« »َىن لَِيْجِزَي الَِّذيَن َأَساُءوا ِمبَا َعِمُلوا و َجيِْزَي الَِّذيَن َأْحَسُنوا بِاحلُْسْ   ِإَىل َما َنَدَبهُ ِإلَْيِه ِمْن َمْوُفوِر ثـََواِبِه َأْو َحمُْذوِر ِعَقاِبهِ 

َواحلَْْمُد لِلَِّه الَِّذي َلْو َحَبَس َعْن  8« »2« »َال ُيْسَأُل َعمَّا يـَْفَعُل و ُهْم ُيْسأَلُونَ   َعْدًال ِمْنُه تـََقدََّسْت َأْمسَاُؤُه و َتَظاَهَرْت آَالُؤهُ 
ِة َوَأْسَبَغ َعَلْيِهْم ِمْن ِنَعِمِه اْلُمَتظَاِهَرِة لََتَصرَُّفوا ِيف ِمَنِنِه فـََلْم َحيَْمُدوُه و تـََوسَُّعوا ِعَباِدِه َمْعرَِفَة َمحِْدِه َعَلى َما أَْبَالُهْم ِمْن ِمَنِنِه اْلُمَتَتاِبعَ 

   َكَما َوَصَف ِيف   َوَلْو َكانُوا َكَذِلَك َخلََرُجوا ِمْن ُحُدوِد اْإلِْنَسانِيَِّة ِإَىل َحدِّ اْلَبِهيِميَِّة َفَكانُوا» 9«ِيف ِرْزِقِه فـََلْم َيْشُكُروُه 

______________________________  
  .31): 53(جنم  -)1(

  .23): 21(انبياء  -)2(
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َواحلَْْمُد لِلَِّه َعَلى َما َعرَّفـََنا ِمْن نـَْفِسِه و َأْهلََمَنا ِمْن ُشْكرِِه و » 10« »1« »ِإْن ُهْم ِإالَّ َكاْألَنـَْعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ َسِبيًال   ُحمَْكِم ِكَتابِهِ 
ْخَالِص َلُه ِيف تـَْوِحيِدِه و َجنَّبَـنَ  ْحلَاِد و الشَّكِّ ِيف أَمْ فـََتَح َلَنا ِمْن أَبـَْواِب اْلِعْلِم ِبرُبُوبِيَِّتِه َو َدلََّنا َعَلْيِه ِمَن اْإلِ َمحْداً » 11«رِِه ا ِمَن اْإلِ

َدُه ِمْن َخْلِقِه و َنْسِبُق ِبِه َمْن َسَبَق ِإَىل ِرَضاُه و َعْفوِِه  ءُ لََنا ِبِه ظُُلَماِت اْلبَـْرزَِخ و ُيَسهُِّل  َمحْداً ُيِضي» 12«نـَُعمَُّر ِبِه ِفيَمْن محَِ
َنا ِبِه َسِبيَل اْلَمبـَْعِث و ُيَشرُِّف ِبِه َمَنازَِلَنا ِعْنَد   ،»2« »يـَْوَم ُجتَْزى ُكلُّ نـَْفٍس ِمبَا َكَسَبْت و ُهْم َال ُيْظَلُمونَ  َمَواِقِف اْألَْشَهادِ َعَليـْ
ُه َمحْداً يـَْرَتِفُع ِمنَّا ِإَىل َأْعَلى ِعلِّيَِّني ِيف ِكَتاٍب َمْرقُوٍم َيْشَهدُ » 13« »3« »يـَْوَم َال يـُْغِين َمْوًىل َعن َمْوًىل َشْيئاً َوَال ُهْم يُنَصُرونَ 

َمحْداً نـُْعَتُق ِبِه ِمْن » 15«َمحْداً تـََقرُّ ِبِه ُعُيونـَُنا ِإَذا َبرَِقِت اْألَْبَصاُر و تـَبـَْيضُّ ِبِه ُوُجوُهَنا ِإَذا اْسَودَِّت اْألَْبَشاُر » 14«اْلُمَقرَّبُوَن 
َالِئَكَتُه اْلُمَقرَِّبَني و ُنَضامُّ ِبِه أَنِْبَياَءُه اْلُمْرَسِلَني ِيف َداِر اْلُمَقاَمِة الَِّيت َال َمحْداً نـُزَاِحُم ِبِه مَ » 16«أَلِيِم نَاِر اللَِّه ِإَىل َكِرِمي ِجَواِر اللَِّه 
َوَجَعَل » 18«الرِّْزِق  َواحلَْْمُد لِلَِّه الَِّذي اْخَتاَر لََنا َحمَاِسَن اْخلَْلِق َوَأْجَرى َعَليـَْنا طَيَِّباتِ » 17«تـَُزوُل و َحمَلِّ َكرَاَمِتِه الَِّيت َال َحتُوُل 

َقاَدٌة َلَنا ِبُقْدرَِتِه َصائَِرٌة ِإَىل طَ  يِع اْخلَْلِق َفُكلُّ َخِليَقِتِه ُمنـْ َواحلَْْمُد لِلَِّه الَِّذي َأْغَلَق » 19«اَعِتَنا ِبِعزَّتِِه َلَنا اْلَفِضيَلَة بِاْلَمَلَكِة َعَلى مجَِ
َواحلَْْمُد لِلَِّه الَِّذي رَكََّب ِفيَنا آَالِت اْلَبْسِط و » 20«! َكْيَف ُنِطيُق َمحَْدُه؟ َأْم َمَىت نـَُؤدِّي ُشْكَرهُ َالَمَىت؟َعنَّا بَاَب احلَْاَجِة ِإالَّ ِإلَْيِه فَ 

انَا بِ    َطيَِّباِت الرِّْزِق و َأْغَنانَاَجَعَل لََنا َأَدَواِت اْلَقْبِض َوَمتـََّعَنا ِبَأْرَواِح احلََْياِة و أَثـَْبَت ِفيَنا َجَوارَِح اْألَْعَماِل و َغذَّ

______________________________  
  .44): 25(فرقان  -)1(

  .22): 45(اشاره است به سوره جاثيه  -)2(

  .41): 44(دخان  -)3(
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َنا ُمُتوَن َزْجرِِه فـََلْم ُمثَّ َأَمرَنَا لَِيْخَتِربَ َطاعَ » 21«ِبَفْضِلِه و أَقْـَنانَا ِمبَنِِّه  تـََنا و نـََهانَا ِلَيْبَتِلَي ُشْكَرنَا َفَخاَلْفَنا َعْن َطرِيِق أَْمرِِه و رَِكبـْ
َواحلَْْمُد لِلَِّه الَِّذي َدلََّنا َعَلى » 22«ماً َنا ِبرَْأفَِتِه ِحلْ يـَْبَتِدْرنَا ِبُعُقوبَِتِه و َملْ يـَُعاِجْلَنا بِِنْقَمِتِه َبْل تََأنَّانَا ِبَرْمحَِتِه َتَكرُّماً و انـَْتظََر ُمرَاَجَعتَـ 

َا َلَقْد َحُسَن َبَال  ُؤُه ِعْنَدنَا و َجلَّ ِإْحَسانُُه ِإَليْـَنا َوَجُسَم َفْضُلهُ التـَّْوبَِة الَِّيت َملْ نُِفْدَها ِإالَّ ِمْن َفْضِلِه فـََلْو َملْ نـَْعَتِدْد ِمْن َفْضِلِه ِإالَّ ِ
َنا  َلَنا َلَقْد َوَضَع َعنَّا َما َال َطاَقَة لََنا ِبِه وَملَْ » 23«َعَليـْ ُيَكلِّْفَنا ِإالَّ ُوْسعاً و َملْ  َفَما َهَكَذا َكاَنْت ُسنَُّتُه ِيف التـَّْوبَِة ِلَمْن َكاَن قـَبـْ

» 25«ُك ِمنَّا َمْن َهَلَك َعَلْيِه و السَِّعيُد ِمنَّا َمْن َرِغَب ِإلَْيِه َفاْهلَالِ » 24«ُجيَشِّْمَنا ِإالَّ ُيْسراً و َملْ َيدَْع ِألََحٍد ِمنَّا ُحجًَّة و َال ُعْذراً 
َدُه ِبِه أَْدَىن َمَالِئَكِتِه ِإلَْيِه َوَأْكَرُم َخِليَقِتِه َعَلْيِه َوَأْرَضى َحاِمدِ  َمحْداً يـَْفُضُل َسائَِر احلَْْمِد  » 26«يِه َلَدْيِه َواحلَْْمُد ِللَِّه ِبُكلِّ َما محَِ
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يِع َخْلِقِه  يِع ِعَباِدِه اْلَماِضَني َواْلَباِقَني َعَدَد َما » 27«َكَفْضِل َربـَِّنا َعَلى مجَِ ُمثَّ َلُه احلَْْمُد َمَكاَن ُكلِّ ِنْعَمٍة َلُه َعَليـَْنا و َعَلى مجَِ
يِع اْألَْشَياِء َوَمَكاَن ُكلِّ َواِحَدٍة ِمنـَْها َعَددُ  َمحْداً َال » 28«َها َأْضَعافاً ُمَضاَعَفًة أََبداً َسْرَمداً ِإَىل يـَْوِم اْلِقَياَمِة َأَحاَط ِبِه ِعْلُمُه ِمْن مجَِ

َلَغ ِلَغايَِتِه َوَال اْنِقطَاَع ِألََمِدِه  َىل َمحْداً َيُكوُن ُوْصَلًة ِإَىل َطاَعِتِه َوَعْفوِِه َوَسَبباً إِ » 29«ُمْنتَـَهى حلَِدِِّه و َال ِحَساَب ِلَعَدِدِه و َال َمبـْ
ِهرياً َعَلى َطاَعِتِه َوَحاِجزاً َعْن َمْعِصَيِتِه و َعْوناً ِرْضَواِنِه َوَذرِيَعًة ِإَىل َمْغِفرَتِِه َوَطرِيقاً ِإَىل َجنَِّتِه َوَخِفرياً ِمْن نَِقَمِتِه َوأَْمناً ِمْن َغَضِبِه َوظَ 

ِيف السَُّعَداِء ِمْن أَْوِلَياِئِه و َنِصُري ِبِه ِيف َنْظِم الشَُّهَداِء ِبُسُيوِف َأْعَدائِِه ِإنَُّه َوِيلٌّ  َمحْداً َنْسَعُد ِبهِ » 30«َعَلى َتْأِدَيِة َحقِِّه َوَوظَائِِفِه 
يدٌ    .محَِ

  108: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  ] احلَْْمُدلِلَّهِ » 1«[ 

  .سپاس خمصوص خداست

  حقيقت محد، مدح، شكر

مدح، ستودن در برابر صفات نيك اختيارى و غري اختيارى . نيك اختيارى استمحد، ستايش منودن در برابر صفات 
  .هاىي است كه از منعم به ما رسيده باشد شكر، سپاس در برابر نعمت. است

با توجه به فرقى كه بني محد و مدح و شكر است و با عنايت به الف و المى كه مّتصل به كلمه محد است، به اين معنا 
ها خمصوص به آن وجود مقّدسى است كه با اراده و اختيار، خالق متام موجودات و زيبا  ه متام ستايشگردمي ك واقف مى

آفرين و رشد دهنده متام عناصر هسىت و هدايت كننده آنان به مطلوب و مقصود است و هر جا نسبت به هر كسى به 
تايش به حضرت حّق است، چرا كه هر خاطر ذات يا صفات يا افعال نيك اختياريش ستايش واقع شود، برگشت آن س

اى از آن منبع و نور پرفروغى از آن كانون  اى از آن حبر و جلوه ذات نيكى و هر صفت زيباىي و هر فعل مجيلى قطره
  .است

خدا را بر ذات و صفات  -كه سرچشمه اين كلمه، معرفت حامد و قلب پاك و نوراىن اوست   احلمدللَّه  در حقيقت با گفنت
  .كنند ش ستايش مىو افعال

مجله پر نورى است كه در دنيا كه زندگى اول است بر زبان عاشقان جارى است و در آخرت كه زندگى دوم   احلمدللَّه
شت جهت    وابدى است نيز بر زبان اهل 
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  109: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .ستايش حق جارى خواهد بود

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

اگر خداوند وسيله برگشت آن را برامي فراهم كند او را به حمامد و : ى از پدرم حضرت باقر عليه السالم گم شد فرموداسرت 
چون اسرت با زين و برگش پيدا شد و حضرت بر آن آرام گرفت لباسش را . هاىي بستامي كه موجب رضايت او شود ستايش

هيچ ستايشى نيست : د للّه و چيزى به آن نيفزود، آنگاه فرموداحلم: پيچيد و به جانب حضرت حق سر برداشت و گفت
اين مجله را جناب حق جهت ستايش آوردن بندگان به پيشگاهش به بندگان  »1« .مگر اين كه در آنچه گفتم هست

ى آن  تعليم داده تا در حد خود از عهده محد حضرتش با توجه به مفهوم مجله و اين كه مهه موجوديت خود را بدرقه معنا
ا از ستايش او الل بود   !كنند برآيند و اگر اين تعليم در كار نبود متام زبا

  :گويد فيض آن شوريده مست و آن باده نوش جام الست مى

  شدم آگه ز راه، احلمدلّله
 

  كه عشقم شد پناه، احلمدللّه

 رهى كارد مرا تا درگه او
 

  به من بنمود إله، احلمدلّله

 بباريدسحاب رمحتش بر من 
 

  ز دل شستم گناه، احلمدللّه

 به يكدم كهرباى عشق بربود
 

  دل و جان را چوكاه، احلمدللّه

  رسن آمد به باال، يوسف جان
 

  برون آمد ز چاه، احلمدلّله

  

  )فيض كاشاىن(

______________________________  
  .118/ 2: ؛ كشف الغمة15، حديث 6، باب 290/ 46: حبار األنوار -)1(
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  110: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

   ستايش حّق از زبان عرفان

چون محد و ثنا مرتّتب است بر مطالعه كمال و مشاهده مجال؛ و سرمايه كمال هر كاملى، اثرى از آثار كمال : بدانكه
ذات كه مستجمع مجيع  حّق است و پريايه مجال هر مجيلى پرتوى از انوار مجال مطلق است، الجرم مجيع حمامد بدان 

كماالت است راجع تواند بود؛ و محد قوىل و فعلى و حاىل، به حكم ختّلق به اخالق حضرت متعاىل، سزاوار آن جناب 
  .عاىل باشد

  .اّما محد قوىل، ثناى لساىن است بدانچه حّق سبحانه و تعاىل بر زبان انبيا، خود را بدان حممدت فرمود

 است ازطاعات و عبادات و خريات و مربّات، از براى ابتغاى وجه احد قدمي، توّجه بدان اّما فعلى، اتيان اعماىل بدىن
  .جناب كرمي، نه از براى طلب حظوظ نفس و مرضات او

و . اّما حاىل كه به حسب قلب و روح است، عبارت است از اّتصاف به كماالت علمّيه و عملّيه و ختّلق به اخالق اهلّيه
حمامد، ستايش حّق است نفس خود را در مقام تفصيلى كه مسّمى به مظاهر است، از روىي كه در حقيقت مهه اين 

  .مظاهر غري ظاهر نيست

اّما محد او ذات خود را در مقام مجعى اهلى از روى قول، تعريفات اوست نفس خود را به صفات كمالّيه كه كتب منزّله و 
  .صحف منّشره او بدان ناطق است

اظهار كماالت مجالّيه و جاللّيه است از غيب به شهادت و از باطن به ظاهر و از علم به يقني، در  اّما از روى فعل،
  .حماّل صفات و جماىل واليات امسا به حسب تعّينات

مثًال وجود حضرت ختمى مرتبت كه داراى مقام مجع اجلمعى است و آنچه خوبان مهه دارند او تنها دارد، محد فعلى حّق 
   ، چنانچه عارفاست مرخود را

  111: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :گويد نامدار داود بن حممود قيصرى مى
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تر از حضرت ختمى مقام  ترين نوع انسان كماىل است و در نوع انسان، كامل از آن جا كه اين حقيقت مجعّيه اهليّه، كامل«
كماىل، در نوع خود متفّرد است؛ از خواّص فردّيت مطلقه   وجود ندارد؛ داراى مقام فردّيت مطلقه و به اعتبار وجود مجعى

  .احاطه به مجيع مراتب و درجات است از مقام تعّني اّول تا آخرين درجه نزول و عامل شهادت مطلقه

در مقام احدّيت واسطه است جهت ظهور حقايق و معاىن غيِىب مستجّن در ذات، به وجود تفصيلى در مرتبه واحدّيت و 
ِذى َحقٍّ َحقَّه، به حسب ظهور امساى اهلى و صور امسائّيه و اعيان ثابته و استعدادات و لوازم اعيان به فيض  إعطاءُ كلِّ 

اقدس؛ كه مهني فيض اقدس اّولني جلوه و ظهور حقيقت حمّمديّه است؛ و قابلّيت او به حسب عني ثابت، اّمت قابليات 
ا و ذرارى عني كّلى او هستند چون عني ثابت او صورت اسم اللَّه ذاتى است و داعيان كافّه ممكنات به منزله ابعاض و اجز 

  .است

اين حقيقت به اعتبار نشئات روحانّيت نّىب مبعوث است بر كافّه ارواح انبيا و اوليا و به اعتبار نشئات عنصرى و ماّدى و 
هور در مشكات اولياى حمّمدّيني ظهور در عامل شهادت، داراى مقام ختمّيت نبّوت است و بعد از غروب مشس نبّوت ظ

  :رسد كه حضرت صادق عليه السالم فرمود منايد و مقام واليت او به ظهور مهدى به حّد اعالى از كمال مى مى

  »1« .َحنُْن َوالّلِه ْاألْمساءُ احلُْْسىن

  .ما به خدا سوگند، امساى حسناى خداوند هستيم

   ردى از افراد انسان است بهو به حسب علم ِعناىي حّق كه مقتضى رسيدن هر ف

______________________________  
، 103/ 2: ؛ تفسري نور الثقلني4، حديث 144/ 1: ؛ الكاىف7، ذيل حديث 28، باب 6/ 91: حبار األنوار -)1(

  .372حديث 

  112: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

در مشكات ختم واليت با متام امسا و صفات خود و ظهور  كمال اليق خود و لزوم جتّلى حّق به اسم عدل و جتّلى حقّ 
تفصيلى امساى صفات در مظاهر خلقّيه در عامل شهادت؛ دولت امساى حاكم بر مظاهر اوليا تا قيام قيامت انقطاع 

  .پذيرد منى
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س در مجع و اّما محد از روى حال، عبارت از جتلّيات اوست هم در ذات خويش به فيض اقدس اّوىل و ظهور نور ازىل پ
و ىب هيچ شبهه و ريب، بعد از محد حضرت عامل الشهادة و الغيب مر ذات خود را به ذات خويش، آن  »1« .تفصيل

حضرت را هيچ محدى سزاوارتر از محد انسان كامل مكّمل كه متمّكن مقام خالفت عظمى باشد نيست، چه اين محد 
  .ن كامل آينه مجال مناى آن حضرت استمهان ثناى حّق است مرذات خود را، ازآن وجه كه انسا

   در كالم فخر رازى» احلمد للَّه«تفسري 

  :كند ، در فائده هشتم، از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله روايت مى احلمدلّله  فخر رازى در توضيح

  :الّلُه َتعاىل احلَْْمُد لِّلِه؛ فـَيَـُقولُ : اذا أنـَْعَم الّلُه َعلى َعْبِدِه ِنْعَمًة، فـَيَـُقوُل اْلَعْبدُ 

  »2« .اْنُظُروا اىل َعْبدى أعطَْيُتُه ما الَقْدَر َلُه، َفأْعطاىن ما القيَمَة َلهُ 

ام  فرمايد بنده خداوند مى» احلمدلّله«اش عنايت كند و او در برابر آن نعمت بگويد  به هنگامى كه خداوند نعمىت را به بنده
  .او در برابرش آنچه كه برايش قيمت معّني نيست به من هديه كردارزش دادم، وىل  من به او شيئى كم: را بنگريد

   كند اين وقىت خداوند نعمىت عنايت مى: توضيح اين روايت عاىل اين است كه

______________________________  
  .136: رساله داود بن حممود قيصرى -)1(

  .223/ 1: التفسري الكبري، فخر رازى -)2(

  113: ، ص1 ديه، جتفسري و شرح صحيفه سجا

نعمت، نعمىت غري عادى از جانب او نيست، نعمىت است كه كرم و لطف و عنايت او اقتضا كرده، مانند سري كردن  
ها كه در ارتباط با آقاىي او نسبت به بندگان است و مجيع اين  گرسنه، پوشاندن برهنه، سرياب كردن تشنه و ساير نعمت

ايت استها از نظر كّمى و زماىن  عنايت   .حمدود در چهار چوب 

هر آن محدى كه حامدان آوردند از آن خداست و هر محدى  : ، معنايش اين است احلمدلّله :گويد وىل زماىن كه عبد مى
م از آِن حضرت اوست در . كه ستايش كنندگان از آوردنش عاجز بودند، وىل به حكم عقل آوردنش در امكان است، آ
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امد مالئكه عرش و كرسى و ساكنان متام مساوات و حمامد انبيا از آدم تا خامت و اوليا و علما و مجيع مجيع حم  احلمدلّله  اين
شت از قول متنّعمان به نعمت سر مى ها كه از نظر ظاهرى،  زند و باز مهه اين ستايش خلق و متام حمامدى كه عاقبت در 

  .متناهى است اختصاص به خداوند دارد

ايىت برايش متصّور نيست، آن نيز در مفهوماما آن حمامدى كه ا عبد   احلمدللّه  بداآلباد و دهر الداهرين خواهد بود و 
به : فرمايد ، مى احلمدللّه :گويد به مهني سبب و بدين معنا كه دانستيد خداوند به وقت گفنت عبد كه مى. داخل است

ابل ارزش نبود، اّما او در برابرش ستايشى آورد كه حّد و ام نظر كنيد، به او يك نعمت دادم كه خيلى از نظر من ق بنده
هاى جناب او در دنيا متناهى  نعمت: در اين جا نكته ظريف ديگرى هست و آن اين است كه »1« !ايت نداشت

ايت است» احلمدلّله«است و حقيقت و مفهوم  ايت كسر شود، باز . ىب  و معلوم است وقىت به مقدار متناهى از ىب 
ايىت خود مى ايت به ىب  وقىت در برابر ! بنده من: خداوند بگويددر حقيقت، مفهوم روايت مثل اين است كه . ماند ىب 

ايت است و به ناچار طاعت ىب  ، آنچه از اين گفتار امياىن براى تو مى»احلمدللّه«گوىي  يك نعمت مى ماند طاعت ىب 
ايت مى    خواهد؛ به ايت نعمت ىب 

______________________________  
  .223/ 1: التفسري الكبري، فخر رازى -)1(

  114: ، ص1 شرح صحيفه سجاديه، جتفسري و 

و روى اين حساب بايد گفت هر مؤمىن به . اين سبب عبد در برابر اين ستايش مستحّق ثواب ابدى و خري سرمدى است
ايت نيست» احلمدللّه«خاطر اظهار    .مستحّق سعادتى است كه آخر ندارد و نيازمند خرياتى است كه برايش 

   هدر عمل اهل اللّ » احلمد للَّه«

  :گويد مى» تفسريش«فخر رازى، در 

چون اين واقعّيت اهلّيه را جبا بگوىي، . كلمه شريفه با ارزشى است كه بايد به موضع استعمال آن توّجه داشت   احلمدلّله
  !مطلوب و مقصود چهره منايد؛ چون ىب جا مصرف كىن، شاهد مقصود را نبيىن

سى سال : اه حضرت رّب چگونه و به چه كيفّيت است؟ پاسخ دادوجوب بردن طاعت به پيشگ: به سرّى َسَقطى گفتند
  !!ام ناجبا در استغفار و توبه» احلمد لّله«است به خاطر يك 
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ام از افتادن در   ها سوخت؛ به من خرب رسيد كه مغازه ها و خانه حريقى در بغداد اتّفاق افتاد، مغازه: چگونه؟ گفت: گفتند
وقىت به معناى اين كلمه در آن حالت دّقت كردم ديدم .  احلمدالّله :اين واقعه، گفتم كام آتش در امان مانده؛ به شنيدن

هاى مردم سوخته، در صورتى   ام خوشحامل در حاىل كه وسايل مغازه به خاطر حمفوظ ماندن مغازه: شود كه معنايش اين مى
مال خودم در عني از بني رفنت اشياى  كه دين و مرّوت اقتضا داشت با مردم مهدردى كنم نه خوشحال از به جا ماندن

محد حضرت  »1« !سى سال است بر آن قول ىب جا در طلب مغفرت از حضرت رّب العزّه هستم!! ديگران باشم
و اين فعل يا قلىب . دوست اجنام فعلى است كه آن فعل داللت بر عظمت منعم داشته باشد، به عنوان اين كه منعم است

  است، يا زباىن، يا

______________________________  
  .224/ 1: التفسري الكبري، فخر رازى -)1(

  115: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .حركات صحيح اعضاى رئيسه بدن كه عبارت از چشم و گوش و زبان و دست و پا و شكم و شهوت است

خري با دست، قدم برداشنت براى خدا، حفظ نظر مطابق خواسته حّق، شنيدن صحيح، گفتار امياىن و قول حّق، اجنام كار 
  .ها، حركات اهلى اعضاى جسمى است عّفت شكم و شهوت وامثال اين برنامه

آيد،  فعل قلب به اين است كه قلب، به حقيقت و بر اساس معرفت كه از راه نظر به آثار و مطالعه علوم به دست مى
و . حب نعمت داراى مجيع صفات كمال و مجال و جالل استاميان و اطمينان به اين داشته باشد كه وجود مقّدس صا

هاى جانانه و عاشقانه است كه رسيدن به مقام اميان و اطمينان، در گرو  البّته طّى اين مرحله مهراه با مقّدمات و كوشش
  .رياضت عظيم و افعال و اعمال بزرگ و طّى طريق علم و پوييدن راه دانش و بينش است

ت كه انسان آن حالت عاىل قلب و بصريت و داناىي دل را با كلماتى اظهار كند كه آن كلمات فعل زبان به اين اس
ترين و زيباترين  جامع »احلمدلّله  داللت بر اين داشته باشد كه ذات منعم، مستجمع مجيع صفات كمالّيه است؛ و كلمه

  .سخىن است كه قابلّيت اظهار منودن اين معنا را دارد

هاى حضرت حمبوب اجنام بگريد، تا در حقيقت منايشگر امسا و  به اين است كه مهاهنگ با خواسته فعل اعضا و جوارح
  .صفات آن جناب باشد و نشان دهنده اين واقعّيت كه صاحب خلقت و موالى نعمت داراى مجيع اوصاف كمال است
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اى و حضرت او را در عني  ردهچون اين سه مرحله را طى كردى در حّد خودت به محد و ستايش جناب حمبوب اقدام ك
  .اى هاى ماّدى و معنويش از مشاره بريون است، ستايش منوده اين كه نعمت

  :دارد سناىي غزنوى در اين زمينه به پيشگاه حضرت حّق عرضه مى

 ها اى در دل مشتاقان از عشق تو بستان
 

ا  وز حّجت بيچوىن در صنع تو برها

  

  116: ، ص1 جتفسري و شرح صحيفه سجاديه، 

  

 ها در ذات لطيف تو حريان شده فكرت
 

ا  بر علم قدمي تو پيدا شده پنها

 ها در حبر كمال تو ناقص شده كامل
 

ا  در عني قبول تو كامل شده نقصا

 ها در سينه هر معىن بفروخته آتش
 

ا  بر ديده هر دعوا بر دوخته پيكا

  ما غرقه عصيانيم خبشنده توىي يارب
 

ااز عفو   ى تاجى بر تارك عصيا

 بسيار گنه كردمي آن بود قضاى ما
 

ا  شايد كه به ما خبشى از روى كرم آ

 را  سناىي «1» كى نام كهن گردد جمدود
 

ا نو نو چو مى  آرايد در وصف تو ديوا

  

  )سناىي غزنوى(

مفقود است و هيچ عذرى براى كسى كه زبان در هر صورت براى متام بندگان، مجيع مقتضيات محد موجود و كلّيه موانع 
  .و قلب و عملش از محد حضرت حق بسته است يا وجود ندارد

  تنزيه خداوند
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وجود مقّدس پرودگار با توّجه دادن عقل انسان به ما ىف الّسماوات واألرض، خود را از هر عيب و نقصى منزّه نشان 
  .و قّدوس و عزيز و حكيم استمنايد كه حضرت او ملك  دهد و آدمى را متوّجه مى مى

  »2« »ُيَسبُِّح لِّلِه ما ِىف السَّماواِت و ما ِىف ْاألْرِض اْلَمِلِك اْلُقدُّوِس اْلَعزيِز احلَْكيمِ 

ستايند، خداىي كه فرمانرواى  مى]  به پاك بودن از هر عيب و نقصى[آنچه در آمسان ها و آنچه در زمني است، خدا را 
  .ناپذير و حكيم است و تواناى شكست ايت پاكيزه هسىت و ىب

______________________________  
ره و خبت بزرگ؛ الزم به ذكر است كه جمدود نام خود سناىي مى: جمدود -)1(   .باشد نيك خبت، داراى 

  .1): 62(مجعه  -)2(

  117: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ها خيلى   هايش بشنويد كه زباِن آثار و نشانه او را از زبان آثار و نشانهخواهد بگويد كمال و مجال  آرى، قرآن جميد مى
  .تر از زباِن خرب است گوياتر و روشن

اگر هزار نفر بگويند در فالن حمل آتش است و يك ديوانه بگويد نيست، بر اثر گفتار آن ديوانه در باور انسان اجياد 
و عالمت آتش است ببيند و هزاران نفر به او بگويند دراين حمّلى كه شود، وىل اگر يك نفر دودى را كه آيه  اختالل مى

شود كه اثر در مهه جا و در مهه حال معّرف مؤثّر  بيىن از آتش خربى نيست در باورش هيچ اختالىل اجياد منى دود مى
هاىي از آن  نشانه به مهني منوال متام آثار، چه مساوى چه ارضى و چه نفسى كه تعدادشان از مشاره بريون است. است

رتين و با فضيلت ترين خلق خود،  وجود عزيز و آن ذات مقّدس و حكيم است، مهان عزيز و حكيمى كه برترين و 
حضرت ّحممد صلى اهللا عليه و آله را براى تالوت آيات و تزكيه نفوس و تعليم كتاب و حكمت فرستاد، تا با تالوت آيات  

انسان ظهور كند و با توّجه به اوصاف و امسايش از طريق زمحات پيامرب، در  كمال و جالل و مجالش در ديده قلب
  :نفس، حالت تزكيه آشكار گردد، كه

  »1« .َختَلَُّقوا ِبأْخالِق الّلهِ 

  .به اخالق اهلى آراسته شويد
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فراهم آيد و و با ياد گرفنت كتاب، به دستورهاى حّق وحالل و حرام او آشنا شده، آنگاه زمينه حكمت نظرى و عملى 
پس از ّطى اين مراحل عاىل رشد و كمال و به دست آوردن معرفت بتواند در مقام محد و ستايش واقعى نه لفظِى تنها 
برآيد كه محد حقيقى جز با كمال مسلماىن و بصريت و بينش و حقيقت و آگاهى و اميان و عشق و عمل و اخالق، 

  .براى احدى ميّسر نيست

  در سايه چراغ علم و داناىي در راه رياضت و جماهدت واهل معرفت و آنان كه 

______________________________  
  .41/ 2:  ؛ شرح األمساء احلسىن129/ 58: حبار األنوار -)1(

  118: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :دارند كوشش و عمل هستند با زبان جان به حمضر حضرتش عرضه مى

 و جامن باشداز تو دل بر نكنم تا دل 
 

 برم جور تو تا وسع و توامن باشد مى

  گرنوازى چه سعادت به از اين خواهم يافت
 

 ورُكشى زار چه دولت به از آمن باشد

 چون مرا عشق تو از هر دو جهان باز استد
 

 چه غم از سرزنش هركه جهامن باشد

 تيغ قهر ار توزىن قّوت روحم گردد
 

 باشدجام زهر ار تو دهى قوت روامن 

  در قيامت چو سر از خاك حلد بردارم
 

 گرد سوداى تو بر دامن جامن باشد

  گر تو را خاطر ما نيست خيالت بفرست
 

امن باشد  تا شىب حمرم اسرار 

  هر كسى را ز لبت خشك متنّاىي هست
 

 من خود آن خبت ندارم كه زبامن باشد

  

  جان برافشامن اگر سعدى خويشم خواىن
 

 دارم اگر دولت آمن باشدسر اين 
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  )سعدى(

   در كالم اولياى اهلى» احلمد لّله«

هاىي  موالى عارفان، سرور عاشقان، امريمؤمنان عليه السالم درباب محد مطالىب بس گران، ومسائلى بسيار عاىل و گفته
  :كنيم انگيز دارد كه به مجالتى از آن اشاره مى اعجاب

َصَمَدانِيَِّتِه و َجَعَل احلَْْمَد َعلى ِعباِدِه ِمْن َغْريِ حاَجٍة ِمْنُه إىل حاِمديِه، َوَطريقاً ِمْن ُطُرِق اْالْعِرتاِف ِبال ُهوتِيَِّتِه وَ احلَْْمُد ِلّلِه الَّذى 
؛ و َكمََّن ىف إْبطاِن اللَّْفِظ َحقيَقَة اْالْعِرتاِف َلهُ ِبانَّهُ َربّانِيَِّتِه و فـَْردانِيَِّتِه، َوَسَبباً إَىل اْلَمزيِد ِمْن َرْمحَِتِه، و َحمَجًَّة ِللطّاِلِب ِمْن َفْضِلهِ 

  »1« .اْلُمْنِعُم َعلى ُكلِّ َمحْدٍ 

خداوند را سپاس كه بندگانش را مشرف به تشرف محد فرمود، بدون اين كه به سپاسگزارى آنان نيازمند باشد؛ و اين كلمه 
   جامعه را كه بايد از عمق قلب

______________________________  
  .8، حديث 60، باب 112/ 94: ؛ حبار األنوار73/ 3: مستدرك سفينة البحار -)1(

  119: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

و حقيقت وجود برخيزد، راهى از راههاى اعرتاف به الهوتّيت و صمدّيت و ربوبّيت و فردّيت خود قرار داد و آن را عّلت 
رمحتش بر عباد اعالم كرد و راهى روشن براى طالب فضلش فرمود و دركمون و سّر اين لفظ، حقيقِت اين معىن را   ازدياد

  !!كه سپاس و محد، اعرتاف به ُمنعم بودن او نسبت بر هر محدى است، جلوه داد

  :از حتميدات امام صادق عليه السالم است

  »1« .ما حيُِبُّ َرّىب َويـَْرضى  ِمِه ُكلِّها َحّىت يـَْنَتِهَى احلَْْمُد إىلاحلَْْمُد ِلّلِه ِمبَحاِمِدِه ُكلِّها َعلى ِنعَ 

خداوند را به متامى حمامدش بر آنچه نعمت عنايت فرموده سپاس، آن چنان سپاسى كه منتهى به حمّبت و خشنودى 
  .پروردگارم گردد

  :كند امام صادق عليه السالم از پدر بزرگوارش حكايت مى
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  :پيامربان، به پيشگاه مقّدس حّق عرضه داشتپيامربى از 

َعْبدى َشَغْلَت حاِفظيك : هاحلَْْمُد ِلّلِه َكثرياً، َمحْداً َطيِّباً ُمبارَكاً فيِه َكما يـَْنَبغى ِلَكَرِم َوْجِهَك و ِعزِّ َجالِلَك َفأوحى اللَّهُ إلي
  »2« .حاِفِظيكَ   واحلاِفُظ َعلى

خداوند به او وحى . يزه و مبارك آن گونه كه شايسته كرامت وجه و عّز جالل توستخداوند را سپاس فراوان، سپاسى پاك
  !از كثرت ثواب اين سپاس، حافظان عمل و حافظان بر حافظانت را به شغل سنگيىن در نوشنت ثواب واداشىت: فرمود

  :امام سّجاد حضرت علّى بن احلسني عليهما السالم فرمود

______________________________  
  .4: ؛ قرب االسناد1، حديث 7، باب 209/ 90: حبار األنوار -)1(

  .4: ؛ قرب االسناد1، حديث 7، باب 209/ 90: حبار األنوار -)2(

  120: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .ُشْكَر ُكلِّ نِْعَمٍة لِّله َعزََّوَجلَّ َعَليهِ   احلَْْمُد لِّلِه فـََقْد أّدى: َمْن قالَ 

  .هاى حّق را ادا كرده است احلمدللَّه، به حقيقت كه شكر متام نعمت: كس بگويدهر  

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

الّلُه ِنْصُف اْلميزاِن، َواحلَْْمُد لِّلِه َميَْألُهُ    »2« .ال إلَه إالَّ

  .منايد مى كند و احلمد لّله آن را پُر ال اله اّال الّله نيمى از ميزان عمل را كفايت مى

   محد واقعى

محد به معناى واقعى، قلىب و لساىن و جوارحى است، يعىن تصديق : در مطالب گذشته بر اين حقيقت پافشارى شد كه
و اجرا شدن فرامني دوست با چشم و گوش و زبان و دست   احلمدللّه قلب به حضرت منعم و اظهار محد به زبان با لفظ

اى  اى است و برنامه به زبان كار ساده »احلمدلّله  ت، روى هم رفته محد است ورنه گفنتو پا و خوددارى از گناه و معصي
به حقيقت   .»احلمدلّله :شود بگويند توان به بعضى از حيوانات تعليم داد، تا در برابر هر لطفى كه به آنان مى است كه مى
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رتين و پرقيمتكه محد مرّكب از سه واقعّيت دروىن و زباىن و جسمى است و اين معناىي ترين روايات، به آن   است كه 
  :كند داللت مى

يا : ُكْنُت أرَْكُع ِعْنَد باِب أمريِاْلمْؤِمنَني عليه السالم َوأنَا أْدُعو الّلَه، إْذ َخرََج أمريُاْلمْؤِمنَني عليه السالم َفقالَ : َعِن اْبِن نُباَتَة قالَ 
ْعُتهُ ِمْن َرُسوِل الّلِه : رََكْعُت و أنَا أْدُعو، قالَ : ٍء ُكْنَت َتْصَنُع؟ قـُْلتُ  ىْ أىَّ شَ : لَبـَّْيَك، قالَ : قـُْلتُ ! أْصَبغُ  اَفال أَُعلُِّمَك ُدعاًء مسَِ

   احلَْْمُد لِّلِه َعلى ما كاَن، و احلَْْمُد لِّلِه َعلى ُكلِ «: ُقلْ : بَلى، قالَ : صلى اهللا عليه و آله؟ قـُْلتُ 

______________________________  
  .45، حديث 61، باب 44/ 68: ؛ حبار األنوار4، حديث 7، باب 210/ 90: حبار األنوار -)1(

  .7، حديث 7، باب 210/ 90: ؛ حبار األنوار9040، حديث 22، باب 174/ 7: وسائل الشيعة -)2(

  121: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

لَِئْن ثـََبَتْت َقَدُمَك، و َمتَّْت ِواليـَُتَك، َوانـَْبَسَطْت َيُدَك، الّلهُ ! يا أْصَبغُ : ِمْنَكِىبَ اْألْيَسِر و قالَ ُمثَّ َضَرَب ِبَيِدِه اْلُيْمىن َعلى . »حالٍ 
  »1« !أْرَحُم ِبَك ِمْن نـَْفِسكَ 

بودم، كردم و به پيشگاه حضرت حّق به دعا و مناجات برخاسته  كنار خانه أمرياملؤمنني ركوع مى: گويد اصبغ بن نُباته مى
در چه كارى بودى؟  : بله، فرمود: عرضه داشتم! اصبغ: در اين وقت حضرت امرياملؤمنني از در خانه بريون آمد و فرمود

  :بگو: آرى، فرمود: عالقه دارى دعاىي كه از رسول خدا شنيدم به تو بياموزم؟ پاسخ دادم: در ركوع و دعا، فرمود: گفتم

  .ْمُد لِّلِه َعلى ُكلِّ حالٍ احلَْْمُد َلّلِه َعلى ما كاَن، َواحلَْ 

  .سپاس خدا را بر آنچه بوده و سپاس خدا را بر هر حال

اگر در راه خدا ثابت قدم باشى و با متام وجود رهربى پيشواى بر حق را : سپس با دست راستش بر شانه چپم زد و فرمود
تر  مهربان از تو به وجود خودت مهربان قبول داشته باشى و در مسأله مال در راه خدا دست و دل باز باشى، خداوند

  !است

  :گويد سنان بن طريف مى
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ترسم از آناىن باشم كه بالى استدراج، يعىن غفلت از خدا به خاطر روى  مى: به حضرت صادق عليه السالم عرضه داشتم
  .آوردن نعمت حّق، مرا گرفته باشد

  چگونه و براى چه؟: حضرت فرمود

اى به من كرامت كند، عنايت فرمود، درخواست هزار درهم منودم به من رسيد،  بردم كه خانهبه درگاهش البه : عرض كردم
  .دعا كردم خادمى نصيبم شود، نصيبم شد

  از پس اين مهه نعمت چه گفىت؟: حضرت فرمود

______________________________  
  .9، حديث 7، باب 211/ 90: ؛ حبار األنوار5939، حديث 20، باب 307/ 5: مستدرك الوسائل -)1(

  122: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .شد» احلمداللّه«زبامن مرتّمن به نغمه : پاسخ دادم

 !آنچه تو به پيشگاه خدا بردى، برتر است از آنچه از جانب حّق به تو رسيده است: حضرت صادق عليه السالم فرمود
كند كه رسول خدا صلى اهللا  الم از جابر بن عبدالّله حكايت مىامام صادق عليه السالم از حضرت باقر عليه الس »1«

  :عليه و آله فرمود

ْنيا ُكلَّها لُْقَمٌة واِحَدٌة َفأَكَلَها اْلَعْبُد اْلُمْسِلُم ُمثَّ قالَ  ْنيا و ما فيها» احلَْْمُد ِلّلهِ «: َلْو أنَّ الدُّ   »2« .َلكاَن قـَْولُُه ذِلَك َخْرياً َلُه ِمَن الدُّ

  :دنيا يك لقمه باشد و آن را انساىن مسلمان تناول كند و از پس آن بگويداگر 

رت است   !!احلمدلّله، اين گفتارش براى او از دنيا و آنچه در آن است 

  محيد بودن خداوند

  :خداوند در قرآن جميد در هفده آيه، وجود مقّدس خود را محيد خوانده است

 ، سبأ)12و  26( »7«  ، لقمان)24و  64( »6«  ، حج)1و  8( »5«  م، ابراهي)73( »4« ، هود)267( »3«  بقره
  ،)28( »11«  ، شورى)42( »10«  ، فّصلت)15( »9« ، فاطر)6( »8«
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______________________________  
  .27: ؛ مشكاة األنوار17، ذيل حديث 7، باب 213/ 90: حبار األنوار -)1(

  .610: ؛ األماىل، شيخ طوسى20ث ، حدي7، باب 216/ 90: حبار األنوار -)2(

يدٌ « -)3(   .»َأنَّ اللََّه َغِينٌّ محَِ

يدٌ « -)4( يٌد جمَِ   .»ِإنَُّه محَِ

ْم ِإَىل « -)5( يدٌ «و » ِصرَاِط اْلَعزِيِز احلَِْميدِ   َرِِّ   .»فَِإنَّ اللََّه َلَغِينٌّ محَِ

  .»رَاِط احلَِْميدِ صِ   ِإَىل «و » َوِإنَّ اللََّه َهلَُو اْلَغِينُّ احلَِْميدُ « -)6(

يدٌ « -)7(   .»ِإنَّ اللََّه ُهَو اْلَغِينُّ احلَِْميدُ «و » َفِإنَّ اللََّه َغِينٌّ محَِ

  .»ِصرَاِط اْلَعزِيِز احلَِْميدِ   ِإَىل « -)8(

  .»َواللَُّه ُهَو اْلَغِينُّ احلَِْميدُ « -)9(

يدٍ « -)10(   .»َتنزِيٌل ِمْن َحِكيٍم محَِ

  .»اْلَوِيلُّ احلَِْميدُ َوُهَو « -)11(

  123: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  ).131( »5« ، نساء)8( »4«  ، بروج)6( »3«  ، تغابن)6( »2«  ، ممتحنه)24( »1« حديد

  :و در هفده مرحله كلمه احلمُد لّله را ذكر كرده

 »11«  ، كهف)111( »10« ، إسراء)75( »9«  ، حنل)39( »8«  ، ابراهيم)43( »7«  ، أعراف)1( »6«  أنعام
 ، سبأ)25( »15«  ، لقمان)63( »14«  ، عنكبوت)93و  59و  15( »13«  ، منل)28( »12«  ، مؤمنون)1(
  ).74و  29( »18« ، زمر)34و  1( »17« ، فاطر)1( »16«
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  :آمده  اَحلمد ِلّله َرّب العاَلمنيَ   و در شش آيه مجله شريفه

  ).65(، غافر )75(، زمر )182(، صافّات )10(، يونس )45(، أنعام )2(فاحته 

   توضيح هر يك از آيات باال از نظر تفسريى و عرفاىن و فلسفى احتياج به

______________________________  
  .»َفِإنَّ اللََّه ُهَو اْلَغِينُّ احلَِْميدُ « -)1(

  .»َفِإنَّ اللََّه ُهَو اْلَغِينُّ احلَِْميدُ « -)2(

  .»َواللَُّه َغِينٌّ ِمحيدٌ « -)3(

  .»ِباللََّه اْلَعزِيِز احلَِْميدِ « -)4(

يداً « -)5(   .»وََكاَن اللَُّه َغِنيّاً محَِ

  .»احلَْْمُد للَِّه الَِّذي َخَلَق السَّمواِت َواْألَْرضَ « -)6(

  .»َوَقالُوا احلَْْمُد للَِّه الَِّذي« -)7(

  .»احلَْْمُد للَِّه الَِّذي َوَهَب ِيل « -)8(

  .»احلَْْمُد للََّه َبْل َأْكثـَُرُهْم َال يـَْعَلُمونَ « -)9(

  .»احلَْْمُد للَِّه الَِّذي َملْ يـَتَِّخذْ « -)10(

  .»َعْبِدهِ   احلَْْمُد للَِّه الَِّذي أَنَزَل َعَلى« -)11(

  .»احلَْْمُد للَِّه الَِّذي َجنَّانَا ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلِمنيَ « -)12(

َوُقِل احلَْْمُد للَِّه » «ِعَباِدهِ   ُقِل احلَْْمُد للَِّه َوَسَالٌم َعَلى» «َكِثٍري ِمْن ِعَباِدِه اْلُمْؤِمِننيَ    ُد للَِّه الَِّذي َفضََّلَنا َعَلىاحلَْمْ « -)13(
  .»َسُريِيُكمْ 
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  .»ُقِل احلَْْمُد للَِّه َبْل َأْكثـَُرُهمْ « -)14(

  .»ُهْم َال يـَْعَلُمونَ ُقِل احلَْْمُد للَِّه َبْل َأْكثـَرُ « -)15(

  .»احلَْْمُد للَِّه الَِّذي َلُه َما ِيف السَّمواتِ « -)16(

  .»َوقَاُلوا احلَْْمُد للَِّه الَِّذي«و » احلَْْمُد للَِّه َفاِطِر السَّمواِت َواْألَْرضِ « -)17(

  .»الَِّذي َصَدقـََناَوقَاُلوا احلَْْمُد للَِّه «و » احلَْْمُد للَِّه َبْل َأْكثـَُرُهمْ « -)18(

  124: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

داستاىن مفّصل و حكايىت بس عجيب دارد كه از عهده فقري و مستمند و حمتاج و نيازمند و جاهلى دردمند چون من 
آراسته منوده، به ساخته نيست؛ دراين زمينه الزم است به كتب مربوطه مراجعه كنيد و از انوار اين آيات كرميه باطن خود را 

  .طّى منازل عرفان و مقامات عشق نايل شويد

  :به قول عارف شرياز، شيخ مصلح الدين سعدى

  من ىب مايه كه باشم كه خريدار تو باشم
 

  حيف باشد كه تو يار من و من يار تو باشم

  تو مگر سايه لطفى به سر وقت من آرى
 

  كه من آن مايه ندارم كه به مقدار تو باشم

  خويشنت بر تو نبندم كه من از خود نپسندم
 

  كه تو هرگز گل من باشى و من خار تو باشم

 هرگز انديشه نكردم كه كمندت به من افتد
 

  كه من آن وقع ندارم كه گرفتار تو باشم

  نه در اين عامل دنيا كه در آن عامل عقىب
 

  مهچنان بر سر آمن كه وفادار تو باشم

  نپسندى اگرش مىخاك بادا تن سعدى 
 

  كه نشايد كه تو فخر من و من عار تو باشم
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  )سعدى شريازى(

   احلمد لّله«تفسريى ديگر بر 

  

  :در جلد اّول در نوبت سّوم ترمجه محد گويد» كشف األسرار«تفسري 

يابند و نادريافته ستايش خداى مهربان، كردگار روزى رسان، يكتا در نام و نشان، خداوندى كه ناجسته :  احلمد لّله
شناسند و ناديده دوست دارند، قادر است ىب احتيال، قّيوم است ىب گشنت حال، در ملك امين از زوال، در ذات و َنعت 

متعال، مل يزل و ال يزال، موصوف به وصف جالل و نعت مجال، عجز بندگان ديد در شناخنت قدر خود و دانست كه 
  :د نشناسند و عّزت قرآن به عجز ايشان گواهى داداگر چند كوشند نرسند و هر چه بپوين

  125: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »َوما َقَدُروا الّلَه َحقَّ َقْدرِهِ 

  آنان خدا را آن گونه كه سزاوار اوست نشناختند،]  گرى پرداختند چون يهوديان بر ضد پيامرب اسالم به سفسطه[

ايشان را نيابت داشت و خود را ثنا گفت و ستايش خود، ايشان را درآموخت و به آن به كمال تعّزز و جالل و تقّدس، 
و در كّل عامل كه زهره آن داشىت    احلمد لّله  دستوى داد، ورنه كه يارسىت به خواب اندر بديدن اگر نه خود گفىت خود را كه

  .»احلمد لّله  كه گفىت

كس، تو را تو داىن بس، اى سزاوار ثناى خويش، واى شكر كننده عطاى تو را كه داند كه تو را تو داىن، تو را نداند  
گرفتار آن دردم كه تو درمان آىن، بنده آن ثنامي كه تو سزاى آىن، من در تو چه دامن تو داىن، تو آىن كه  ! خويش؛ كرميا

  .آىن -گفىت كه من آمن

   محد در ديدار نعمت و منعم

  :بدان كه محد بر دو وجه است
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از وى آزادى كردن و نعمت وى به طاعت وى : آنچه بر ديدار نعمت است. ديدار نعمت، ديگر بر ديدار منعميكى بر 
شت رساند، به قول رسول اللَّه صلى اهللا  به كار بردن و شكر وى را ميان در بسنت، تا امروز در نعمت بيفزايد و فردا به 

  :عليه و آله

  »2« .ّماُدوَن ألَّذيَن َحيَْمُدوَن اللََّه ِىف السَّرَّاِء َوالضَّرَّاءِ أوَُّل َمْن يُْدعى اَىل اْجلَنَِّة احلَْ 

______________________________  
  .91): 6(انعام  -)1(

  .18، حديث 7، باب 215/ 90: ؛ حبار األنوار5954، حديث 20، باب 312/ 5: مستدرك الوسائل -)2(

  126: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

شت فراخوانده مى شوند، كساىن هستند كه كارشان در هر حال، خوشبخىت و سخىت، سپاس  خنستني كساىن كه به سوى 
  .خداوند بوده است

  .اين عاقبت آن كس كه محد وى بر ديدار نعمت بود

  :اّما آن كس كه محد وى بر ديدار منعم بود به زبان حال گويد

  .امي ما نه به ديدار جهان آمده! صنما

اين جوامنرد را شراب شوق دادند و با شرم هام ديدار كردند تا از خود فاىن شد، يكى شنيد و يكى ديد، به يكى رسيد؛ 
  چه شنيد و چه ديد و به چه رسيد؟

ذكر حّق شنيد، چراغ آشناىي ديد و با روز خنستني رسيد، اجابت لطف شنيد، توقيع دوسىت بديد و به دوسىت مل يزل 
  .رسيد

رد، اّول نشاىن يافت ىب دل شد، پس بار يافت مهه دل شد، پس دوست ديد و در سِر دل شد، دو گيىت در سر اين جوامن
  :فيض، چه زيبا سروده است »1« .»دوسىت شد و دوسىت در سر دوست



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

 

  نشود كام بر دل ما رام
 

  پس به ناكام بگذرمي از كام

 برند آخر چون كه آرام مى
 

  ما نگريمي از خنست آرام

  عيش ىب غّش به كام دل چون نيست
 

  ما بسازمي با بال ناكام

  آن كه را نيست پختگى روزى
 

  گر بسوزد كه ماند آخر خام

  جاهالن نامها بر آورده
 

  عاقالن كرده خويش را گمنام

  عاقالن را چه كار با نام است
 

  چكند جاهل ار ندارد نام

 !كورى چشم جاهالن ساقى
 

  دوسه جام باده جهل سوز ده

  تا چو سر خوش شومي از آن باده
 

يم اّول گام   بر سر خود 

  بگذرمي از سر هوا و هوس
 

  عيش بر خويشنت كنيم حرام

  

  )فيض كاشاىن(

______________________________  
  .31 -29/ 1: تفسري كشف االسرار -)1(

  127: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  ] ِبَال أَوٍَّل َكاَن قـَبـَْلُه و اآلِخِر ِبَال آِخٍر َيُكوُن بـَْعَدهُ اْألَوَِّل [

  .آن كه آخرى پس از او باشد آن كه كه اّوىل پيش از او باشد و آخر است، ىب آن وجود مباركى كه اول است، ىب

  اّول و آخر بودن خدا
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  .جميد گرفته شده است لفظ اّول و آخر در اين دعاى عظيم كه مهچون درياىي مّواج است، از قرآن

  »1« »ٍء َعليمٌ  ُهَو اْألوَُّل َواْآلِخُر َوالظاِهُر و اْلباِطُن َوُهَو ِبُكلِّ َشىْ 

  .اوست اول و آخر و ظاهر و باطن و او به مهه چيز داناست

قايق و با متام معاىن و ح »2«  اش، ظاهرى و باطىن دارد و هر بطىن داراى هفت بطن ديگر است قرآن جميد كه هر آيه
مفاهيم آمساىن و ملكوتيش بر خزانه ىب منونه حضرت حّق، يعىن قلب پاك و درياى ىب ساحل دِل پيامرب جتّلى كرد و به مهان 

به خواست » صحيفه سجاديه«منتقل شد كه در اين زمينه در دعاى چهل و دوم : صورت و سريت به دوازده امام معصوم
  .حضرت دوست شرحى خواهد آمد

طاهرين عليهم السالم كه جامع علوم اهلى اّولني و آخرين و واجد متام كماالت انساىن و هر يك درياىي مّواج از علوم ائّمه 
  ملكوتى و ملكى بودند، با دعاها و روايات و

______________________________  
  .3): 57(حديد  -)1(

َعِة أَبُطنٍ   راً َو َبْطناً َو لَِبْطِنِه َبْطٌن ِإىل؛ إنَّ لِْلُقرآِن َظهْ 159، حديث 107/ 4: عواىل الآلىل -)2(   .َسبـْ

  128: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اى كامل و جامع كه در هر عصرى  اخالق و اعمال و اطوار قدسّيه خود به شرح و تفسري آيات كتاب برخاستند و مدرسه
  .گذاشتندپاسخگوى نيازهاى دنياىي و آخرتى مردم باشد، از خود جباى  

انگيز و تكميل كننده نفس، روشنگر قلب و جال دهنده روح و آباد كننده  در سوره مباركه حديد كه مفاهيم آياتش اعجاب
  :خوانيم دنيا و آخرت انسان است، مى

  »1« »ٍء َعليمٌ  ُهَو اْألوَُّل َواْآلِخُر َوالظَّاِهُر و اْلباِطُن َوُهَو ِبُكلِّ َشىْ 

  .ر و باطن و او به مهه چيز داناستاوست اول و آخر و ظاه
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در توضيح كلمه اّول و آخر، نتيجه و حمصوىل از آيات قرآن و دعاها و روايات و مباحث ارزنده حكماى بزرگ اهلى و 
گذارم، باشد كه از اين رهگذر بر نور معرفت ما و روشىن قلب  بيداران راه حّق و عاشقان حضرت حمبوب را در اختيار مى

  .افه شودو جامنان اض

  :قبًال بايد دو مسأله زمان و مكان را در توّجه به جناب او، از ذهن پاك خود خاىل كنيد؛ زيرا

اى است كه مهراه با اّولني خملوق ظهور كرده و چيزى جز حركت قّوه به فعل و تبديل واقعّيىت به واقعّيت برتر و  زمان، پديده
ايت است نيست و اي   .ن حركت و امتداد، در پيشگاه حضرت او راه نداشته و نداردامتدادى كه داراى غايت و 

و اين دو كلمه مباركه . شوند و مكان عبارت است از جا و ظرف كه متام عناصر در آن جاى گرفته يا از آن جا به جا مى
  .از اين دو حيثّيت خارج است؛ زيرا مفهوم هر دو باالتر و برتر و جداى از هر چيزى است

انند ظاهر و باطن و مهانند متام امسا و صفات، داللت بر ذات دارند؛ ذاتى كه مستجمع مجيع صفات كمال اّول و آخر مه
   است و در حقيقت صفاتى كه عني

______________________________  
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اين مهه سخن . ست؛ صفت مهان ذات و ذات مهان صفت استذات است؛ چرا كه در آن جا ذات مهراه با صفات ني
  ».كه در وحدت، دوئى عني ضالل است«: اند براى باز شدن گل معرفت و نزديك كردن حقيقت به ذهن است كه گفته

وصف هر شيئى غري از وصف ديگر اوست، مثًال صفت علم در عامل يا صفت قدرت يا عدالت يا كرامت در مهان 
تفاوت است، اّما در آن پيشگاه مبارك، جز وحدت حّقه حقيقيه چيز ديگرى نيست، به قول شخص با يكديگر م

  :ترين عارف خانه خلقت بعد از پيامرب صلى اهللا عليه و آله، يعىن على عليه السالم بزرگ

  »1« .وََكماُل اْإلخالِص َلُه نـَْفُى الصِّفاِت َعْنهُ 

  .زايد بر ذات از اوستو كمال اخالص براى او منفى دانسنت صفاِت 
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صفات حضرت او مهانند صفات موجودات كه با موصوف خود ترّكب دارند نيست كه صفت چيزى : و به عبارت فارسى
ذات او اّول است، آخر است، عليم و حكيم و مسيع و بصري و شاهد و خالق و رازق و . و موصوف چيز ديگر باشد

  .تاست و اين مهه مهان حقيقت حّقه واحد اس... 

آن ذات مقّدس را چيزى و صفاتش را چيز ديگر ندانيد كه آن جا تركيىب از : به اين معىن است كه» نفى الصفات عنه«
ايت است و هر وصفى خود  ايت در ىب  موصوف و صفت نيست، بلكه ذات بسيط و هسىت ىب قيد و شرط و نور ىب 

  .اوست نه صفىت عارض بر ذات

اين اّولّيت و آخرّيت هيچ ارتباطى به . مناييم كنيم، آخر است نه آخرى كه ما تصّور مى ض مىاّول است نه اّوىل كه ما فر 
  .هاىي كه در رابطه با موجودات است ندارد زمان و مكان و ساير مسائل و برنامه

   و آخر است، يعىن مرجع. اّول است، يعىن مبدأ متام آثار ظاهرى و باطىن است

______________________________  
  .1خطبه : ج البالغه -)1(
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و منتهاى مهه آثار ظاهرى و باطىن است، در حاىل كه اّوىل است ازىل و آخرى است سرمدى؛ نه اّوىل كه مسبوق به 
  !مبدئى باشد و نه آخرى كه مّتصل به پاياىن

را از آن منبع فيض  »1« »ُهَو اْألوَُّل واْآلِخرُ   معناى آيه شريفهبه قول حضرت صادق عليه السالم در جواب كسى كه 
  :پرسيد

ايٍَة َكما يـُْعَقُل ِمْن ِصفاِت اْلَمْخُلوقنيَ  َلُه، َوال َعْن َبْدٍء َسبَـَقُه و آِخٌر ال َعْن ِ ، َولِكْن قدٌمي أوٌَّل و آِخٌر َملْ األوَُّل ال َعْن أوٍَّل قـَبـْ
ايٍَة، ال يـََقُع َعَلْيِه احلُُْدوُث، و الَحيُوُل ِمْن حاٍل إىل حاٍل، خاِلُق ُكلِّ َشىْ يـََزْل و الَيزاُل ِبال    »2« .ءٍ  َبْدٍء َوال ِ

اّول است نه از اّوىل قبل از خود ونه از مبتداىي پيش از وجودش و آخر است نه از منتهاىي، چنانكه درباره خملوفات فرض 
ابداً اّول و آخر است، جاىي براى حوادث و حتّول از حاىل به حاىل در آن جا نيست؛ شود، بدون مبدأ و منتها ازًال و  مى

  .وجود مقّدسش آفريننده هر چيزى است
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  :داشت رسول اهلى به پيشگاهش عرضه مى

  »3« .ءٌ  ٌء، َوأْنَت اْآلِخُر فـََلْيَس بـَْعَدَك َشىْ  الّلُهمَّ أْنَت اْألوَُّل فـََلْيَس قـَبـَْلَك َشىْ 

  .تو اّوىل هسىت كه قبل از تو چيزى نيست و آخرى هسىت كه بعد از تو چيزى وجود ندارد! گارابار پرورد 

  :موالى عارفان و مؤمنان فرمود

  »4« .لَْيَس ِالوَّلِيَِّتِه اْبِتداءٌ َوال ِألَزلِيَِّتِه اْنِقضاٌء، ُهَو اْألوَُّل َملْ يـََزْل، َواْلباقى ِبإل؛ أَجلٍ 

باشد، اّوىل است كه مهواره بوده و وجودى  س ابتداىي نيست و براى ازلّيت آن جناب پاياىن منىبراى اّوليت آن ذات مقدّ 
  .دائمى است كه انتها ندارد

  :فرمايد امام جمتىب عليه السالم مى

  »5« .احلَْْمُد ِلّلِه الَّذى َملْ َيُكْن َلُه أوٌَّل َمْعُلوٌم، َوال آِخٌر ُمَتناهٍ 

  ].بوده و خواهد بود. [معلومى ندارد و وجودى را كه براى او پاياىن نيست سپاس آن ذاتى را كه سرآغاز

 عاشقان گر به دل از دوست غبارى دارند
 

 گريه روز منا در شب تارى دارند

 آب حيوان برب اى خضر كه ارباب نياز
 

 چشم اّميد به فرتاك سوارى دارند

  ره ارباب حمّبت به فنا نزديك است
 

 پا دو سه خارى دارندسوزىن در كف و در 

  جان حقري است مرب نام نثار اى حمرم
 

 تو مهني گوى كه احباب، نثارى دارند

  

  بنده خلوتيان دل خاكم كايشان
 

 به شهيدان غمت قرب جوارى دارند

 سوزد نگرم سوخته يا مى هر كه را مى
 

 مشع و پروانه از اين بزم كنارى دارند
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 مشو از صيدگه اهل نظر دور  عرىف
 

 كه گهى گوشه چشمى به شكارى دارند

  

  )عرىف شريازى(

ج البالغه    توحيد در 

  :فرمايد مى» ج البالغه«امام على عليه السالم در خطبه اّول 

يِن َمْعرِفـَُتُه، َو َكماُل َمْعرِفَِتِه التَّْصديُق بِِه، َو َكماُل التَّْصديِق ِبِه تـَْوحيُدُه، َو   َكماُل تـَْوحيِدِه اْالْخالُص لَُه، َو َكماُل اوََّل الدِّ
   اْالْخالِص َلُه نـَْفُى الصِّفاتِ 

______________________________  
  .3): 57(حديد  -)1(
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ا َغيـُْر اْلَموُصوِف، َو َشهاَدةِ  َّ َفَمْن َوَصَف اللََّه ُسْبحاَنُه فـََقْد قـَرَنَُه، َو . ُكلِّ َمْوُصوٍف انَُّه َغيـُْر الصَِّفةِ   َعْنُه، ِلَشهاَدِة ُكلِّ ِصَفٍة ا
ُه، َو  الَْيِه، َو َمْن اشاَر الَْيِه فَـ َمْن قـََرَنُه فـََقْد ثـَنّاُه، َو َمْن ثـَّناُه فـََقْد َجزَّاُه، َو َمْن َجزَّاُه فـََقْد َجِهَلُه، َو َمْن َجِهَلُه فـََقْد اشارَ  َقْد َحدَّ

ُه فـََقْد َعدَّهُ    .َمْن َحدَّ

ايت از باور كردنش يگانه دانسنت او و غايت يگانه  آغاز دين شناخت اوست و كمال شناختنش باور كردن او و 
از اوست، چه اين كه هر صفىت گواه اين ) زايد بر ذات(دانستنش اخالص به او و حّد اعالى اخالص به او نفى صفات 
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پس هر كس خداى سبحان را با . ري موصوف است و هر موصوىف شاهد بر اين است كه غري صفت استاست كه غ
صفىت وصف كند او را با قريىن پيوند داده و هر كه او را با قريىن پيوند دهد دوتايش انگاشته و هر كه دوتايش انگارد 

نفهميده و هر كه حقيقت او را نفهميد برايش جهت داراى اجزايش دانسته و هر كه او را داراى اجزاء بداند حقيقت او را 
اشاره پنداشته و هر كه براى او جهت اشاره پندارد حمدودش به حساب آورده و هر كه حمدودش بداند چون معدود به 

  .اش آورده مشاره

نانكه به كنم كه درك و فهم علِم باطن كه در رأس آن توحيد و خداشناسى است بدون مقّدمات الزم چ من تصّور منى
رسيدن به حقايق اهليّه، به خصوص فهميدن عمق مفاهيم و معاىن . دورمناىي از آن در سطور قبل اشاره رفت ميّسر باشد

اش آراسته شدن به مسائل و برنامه هاىي است كه  تر صفات و امساى حضرت حمبوب، الزمه بلند ملكوتى و از مهه مهم
اند كه اين حقايق چشيدىن است و هر كس لّذت آن را بيابد از خود  ان كردهسالكان اين طريق در كتب و مقاالت خود بي

كند و تا موانع و حجب از قلب و جان برداشته نشود و انسان با چشم  شود و به بقاى دوست اّتصال پيدا مى فاىن مى
  .رسد دل به مشاهده مجال نايل نگردد، به آنچه و به آن كه بايد برسد، منى

  133: ، ص1 فه سجاديه، جتفسري و شرح صحي

بينيد كه دل به زخارف دنيا خوش كرده و جز شكم و شهوت و سرازير و سر باال رفنت و متام  بسيارى از مردم دنيا را مى
راىن كردن، اهتمام و كارى ندارند و اين عمر   وقت را صرف خانه و مغازه و مال و ثروت و خوردن و خوابيدن و شهوت

ا ندارد، و اگر داشته باشد بايد به وقت مردن بگذارند  هاىي معامله مى برنامهگرامنايه را با  كنند كه سودى چشمگري براى آ
شوند و به  برند، خسته مى چشند و از آن لّذت منى روند، يا اگر بروند چون حقيقت را منى و بروند؛ يا دنبال حقيقت منى

هاى خطرناكى كه از امور  اين مهه نيست مگر بر اثر حجاب. ردندگ سرعت آن را رها كرده، به كارهاى ماّدى باز مى
حمّرمه، چه ماىل و چه اخالقى و چه عملى، چهره قلب و باطن و جانشان را پوشانده و اين معىن نه تنها در مردم عادى 

به مهني خاطر . ها دچارند هاى علمّيه هم به آن حجاب خورد، بلكه بعضى از طالبان علم و دانشجويان حوزه به چشم مى
بينيد كه اين گونه مردم به جاىي نرسيدند و چون به مال و مسند و مقام دست يافتند ثرومتندشان قارون و حاكمشان  مى

  .فرعون، و عامل و فقيهشان بلعم باعورا شد

  :يدگو  اند، مى عارف نامدار، مّال مهدى نراقى، خطاب به ارواح و قلوىب كه از چشيدن لّذت حقايق بازمانده

  چرا آخر اى مرغ قدسى مكان
 

  جدا ماندى از جممع قدسيان
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  اى دور از اصل خويش چرا مانده
 

  چرا نيسىت طالب وصل خويش

 چرا آخر اى بلبل خوش نوا
 

 به زاغان شدى مهسر و هم صدا

  غريب از ديار حقيقت شدى
 

  گرفتار دام طبيعت شدى

  به قيد طبيعت شدى پاى بست
 

  تو عهد الستفراموش كردى 

  نبودى تو آن شاهباز جهان
 

  كه در اوج وحدت بُدت آشيان

  

  134: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  نبودى تو آن طاير ال مكان
 

  ، الهوت بودت مكان«1»  كه در ُصْقع

  تو را بود پرواز در اوج عرش
 

  مقّيد چراىي به زندان فرش

  

  )مالمهدى نراقى(

   باطنعلم 

  :گويد مى» اصل االصول«مال نعيما طالقاىن كه از فالسفه بزرگ اسالم است، در اواخر كتاب پرقيمت 

  .حتصيل دانِش باطن بر اساس استعداد هر مكّلف و طاقتش، واجب عيىن است«

باطىن، نورانّيت البّته مقّدمه اين حركت . دانِش باطن، حمض آراسته شدن درون به فضايل و پرياسته شدنش از رذايل است
ظاهر به آداب و رسوم و اصول و فروع شريعت و پاك بودن متام اعضا و حركات و افعال انسان از حمّرمات شرعّيه 

  .»است



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

 

مبنا و ريشه اين دانش، حتصيل اخالق و فضايل و ملكاتى است كه از اخبار و احاديث امامان معصوم و روش و سريه 
حكمت عملّيه : در حتصيل و حصول معارف و عمل و كوشش، و به عبارت ديگرگر چه عقل . شود آنان استفاده مى

مدخلّيت دارد، وىل راه عقل راه متام و برنامه جامع نيست؛ براى رشد و كمال و رسيدن به واقعيّات علمّيه و عملّيه بايد 
  :عقل را با چراغ وجود اهل بيت عصمت

اى هيچ گونه خطا و اشتباهى نيست و در اين جهت الزم است به  زمينهنور و حرارت داد كه در آن منابع اهلّيه در هيچ 
   مراجعه» كاىف«باب اميان و كفر كتاب با عظمت 

______________________________  
  .كرانه، گوشه، كناره: ُصقع -)1(

  135: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .اند باشد از هر چه شّر است باز شناسانده  مىكرد كه در آن جا ائّمه طاهرين عليهم السالم هر چه خري

  .هاى قانوىن و خلوت شب و سحر و جماهدات شرعّيه استوار است مبنا و ريشه ديگر اين علم، بر رياضت

اش پاكى باطن و ظاهر است، براى عارف سالك در سبيل حّق، ترّقى به معارج مأل اعلى و  با اين شرايط كه نتيجه و مثره
در چنينن وضعى است كه سالك آگاه، انس با معنوّيت و قرب به مقرّبان پيدا . شود رج ادىن حاصل مىرهاىي از مدا

كشد و عقلش به جاى مصرف شدن در زخارف مادى  كند؛ اراده و مهّتش از زينت حيات دنيا به عامل ملكوت رخ مى مى
  .خيزد به گرفنت فيوضات اخروى برمى

  .شود گردد و خاطرش از تعّلق به امور دنيويّه آسوده مى ست، قطع مىهايش از اّتصال به عاليق پ خواسته

  .گردد حاالت دنياىي و ماّدى حواّس و قوايش ضعيف و براى گرفنت فيوضات ربّانّيه قوى مى

شود، متام مهّتش  كشيد از سر او برداشته مى اى كه او را به سوى خياالت واهيه مى با رياضت و جماهدت، شّر نفس اّماره
  .گردد متوّجه عامل قدس و متام شراشر وجود به جهان روح و انس متوّجه مى

كند كه متام درهاى رمحت را به روى دلش  با خضوع و زارى، از حضرت ذواجلود و الفضل و واهب متعال درخواست مى
ده، روشن منايد، تا اش را به نور هدايت خاّص كه حضرتش به عنوان مزد رياضت و جهاد وعده دا باز كند و قلب و سينه
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به مشاهده اسرار ملكوت و آثار جربوت نايل آيد و در باطنش حقايق عينّيه و دقايق فيضّيه به صورت كشف و شهود 
  .جتّلى منايد

چون بعد از آن مقّدمات به اين كشف پر فيض برسد، از عنايت و رمحت او به مقام انكشاف قّوه عاقله و سپس كشف 
و در اين مقام است كه آراسته به مفاهيم امسا و صفات حضرت حمبوب  »1« .»ى واصل شودقلىب، و آنگاه كشف روح

  شده و

______________________________  
  .176 -175: اصل االصول -)1(

  136: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

وقت است كه قرآن و روايات و در اين . به درك لّذت آن حقايق رسيده و با چشم دل به متاشاى مجال موّفق شده است
بيند و به عني اليقيىن كه  فهمد و مصاديق آيات و روايات و معارف را آن طور كه بايد مى معارف را آن چنانكه بايد مى

  .رسد مطلوب مهه عاشقان و عارفان بوده، مى

  :كنم را زمزمه مى در آخر اين مقال دست نياز به درگاه ىب نياز برداشته و به پيشگاه مقّدسش مناجات عرىف

 اى تو به آمرزش و آلوده ما
 

 وى تو به غم خوارى و آسوده ما

 رمحت تو كعبه طاعت نواز
 

 عدل تو مّشاطه عصيان طراز

  لطف تو دّالِل متاع گناه
 

  حلم تو بنشانده غضب را پناه

 منفعليم از عمل ناسزا
 

 گر مهه نيك است بپوشان ز ما

 داراز اين نغمه زىن شرم   عرىف
 

 دار عهد طلب بشكن و دل گرم

 مصلحت كار چه دانيم ما
 

 بذر متّنا چه فشانيم ما
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  )عرىف شريازى(

  137: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  ] الَِّذي َقُصَرْت َعْن ُرْؤيَِتِه أَْبَصاُر النَّاِظرِيَن و َعَجَزْت َعْن نـَْعِتِه َأْوَهاُم اْلَواِصِفنيَ » 2«[ 

  .بينندگان از ديدنش ناتوان، و گمان وصف كنندگان از ستودنش عاجز استديده 

  ديده قاصر و فهم عاجز

م با شرايطى معّني  دانيم كه رؤيت، رو به رو شدن چشم با شى مى   .ء است، آ

در صورت فقد . آنچه قابل رؤيت است، جسم و عنصر حمدود به زمان و مكان و آراسته به ديگر شرايط ماّدى است
  .شرايط، مشروط هم كه عبارت از رؤيت باشد ازدايره حتّقق بريون خواهد بود

. از طرىف اين معنا بر مهه كس روشن است كه اعضا و جوارح ما در افعال و حركات، مقّيد به قيود و حمدود به حدودند
قدرت عقل، مهه و مهه حمدود و قدرت بدن يا قّوت روح يا مسأله زبان ويا نريوى شنواىي و يا بيناىي و نيز قّوت فكر و 

  .داراى اندازه معّني و خالصه داراى آغاز و اجنام و عرصه خاّصى است

ا كه ماّدى  از جهىت قدرت چشم و رؤيت آن بسيار حمدود است، تا جاىي كه مى دانيم اكثر خملوقات، حّىت بعضى از آ
  .هستند از دسرتس رؤيت و متاشاى او خارجند

در عني اين كه موجودند و ... ها و  ها و ويروس كه، هوا، درد، نرتون، الكرتون، انواعى از ميكربنفس، روح، جّن، مالئ
ا يقني دارند،   عقالى تاريخ به وجود آ

  138: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .قابل رؤيت نيستند

ايت در  و از جهىت حضرت حّق كه شبيه چيزى در اين دار وجود نيست و وجود مقّدسش در ذات و امسا و صفات ىب 
  .ايت است، ما فوق مهه چيز و خارج از شرايط رؤيت است ىب



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

 

  .بنابراين چشم از هر جهت حمدود و وجود حمبوب از هر حيث ناحمدود، پس رؤيت او با ديده سر تا ابد غري ميسور است

  :به چند روايت مهم در اين زمينه دّقت كنيد

  :گويد عاصم بن محيد مى

اى از اهل سّنت كه قائل به رؤيت حضرت او، حّداقل در فرداى قيامتند  رت صادق عليه السالم را درباره طايفهنظر حض
  :خواستم، حضرت فرمود

اى از شعله هايش تا شانزده هزار كيلومرت ارتفاع  كه حرارت خارجى اش تقريباً بيست ميليون درجه است و پاره(خورشيد 
كرسى است و كرسى جزئى از هفتاد جزء نور عرش است و عرش جزئى از هفتاد جزء نور جزئى از هفتاد جزء نور  ) دارد

حجاب است و حجاب جزئى از هفتاد جزء نور پرده است؛ اگر اين طايفه در گفتار خود راستگويند، بگو يك بار ديده 
ام صادق عليه السالم روايت عبداللَّه بن سنان از ام »1« !!خود را در حاىل كه ابر نباشد، از نور خورشيد پر كنند

  :كند مى

كنند،  ها او را درك منى ديده. خداوند، بزرگ و بلند مرتبه است؛ بندگان از وصفش عاجزند و راه به كنه عظمتش ندارند
چگونه به . شود به كيفّيت و مكان و زمان وصف منى. جنابش لطيف و خبري است. هاست وىل حضرت او مدرك ديده

   كنم كه كيفّيت را او لباسى هسىت  مسأله كيفّيت وصفش

______________________________  
  .3، حديث 108: التوحيد، شيخ صدوق -)1(

  139: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

يا چگونه به حمل توصيفش كنم و حال اين كه او خالق ! پوشاند تا كيفّيت شد؛ كيف را به آنچه او كيفّيت داد شناختم
يا به چه صورت حضرتش را به جهت وصف منامي و ! حمل، حمل شد و من حمل را به حملّّيت دادن او شناختم حمّل است تا

! به حيثّيت تعريف كنم، در حاىل كه حيث را او حيثّيت داد و من با حيثّيت خبشى به حيث از جانب او حيث را شناختم
بيند؛ خداىي جز او نيست   ها را مى عاجزند و او ديدهها از ديدنش  او داخل هر مكان است و خارج از هر چيزى؛ ديده

  »1« .كه او علّى و عظيم است و لطيف و خبري
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ات    حمكمات و متشا

كه   - كج فهمى بعضى از علماى اهل سّنت نسبت به آيات قرآن و نقل رواياتى در باب رؤيت در بعضى از كتب آنان
باعث شده  -گردد كه آن روايات ساختگى و قّالىب است مىاگر به ميزان واقعى سنجش، حديث سنجيده شود معلوم 

مسأله رؤيت با چشم سر، البّته در فرداى قيامت نه در دنيا، مطرح شود و جزء عقايد آنان در آيد، وىل ائّمه معصومني 
ر گذاشت، عليهم السالم كه كشىت جنات و يكى از دو ثقلى هستند كه رسول اهلى صلى اهللا عليه و آله از خود به يادگا

در برابر اين عقيده با تكيه بر آيات قرآن و داليلى حكيمانه ايستادگى كردند و هر گونه رؤيت با چشم سر، را چه در دنيا 
و چه در قيامت نفى منودند و با براهني بسيار متقن، آن روايات را از مرحله اعتبار و ارزش انداختند و تأويل منودن آياتى 

رؤيت دارد، آن چنان كه خدا به آنان اجازه داده بود تعليم ياران صديق خود منودند و در اين را كه ظاهرش داللت بر 
  .زمينه فرهنگى غىن، از خود به پاسدارى از حقايق اهلّيه به جا گذاشتند

  ُهَو الَِّذي أَنـَْزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه آيَاٌت ُحمَْكَماٌت ُهنَّ أُمُّ اْلِكَتاِب َوُأَخرَ 

______________________________  
  .14، حديث 115: ؛ التوحيد، شيخ صدوق12، حديث 103/ 1: الكاىف -)1(

  140: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

َنِة َوابِْتغَ  ِْم َزْيٌغ فـََيتَِّبُعوَن َما َتَشاَبَه ِمْنُه اْبِتَغاَء اْلِفتـْ اٌت َفَأمَّا الَِّذيَن ِيف قـُُلِو اَء تَْأِويِلِه َوَما يـَْعَلُم تَْأِويَلُه ِإالَّ الّلُه َوالرَّاِسُخوَن ِيف ُمَتَشاِ
  »1« »اْلِعْلِم يـَُقولُوَن آَمنَّا ِبِه ُكلٌّ ِمْن ِعنِد َربـَِّنا َوَما َيذَّكَُّر ِإّال أُوُلوا اْألَْلَبابِ 

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

از [وىل كساىن كه در قلوبشان احنراف ] شود گوناگون است و جز به وسيله آيات حمكم و روايات استوار تفسري منى
از آيات ]  نادرست و به ترديد انداخنت مردم و گمراه كردن آنان[انگيزى و طلب تفسِري  ى فتنهاست برا]  هدايت اهلى

ش پريوى مى ا را جز خدا منى متشا و [و استواران در دانش . داند كنند و حال آن كه تفسري واقعى و حقيقى آ
اين [و . از سوى پروردگار ماست]  چه متشابهچه حمكم، [ما به آن اميان آوردمي، مهه : گويند مى]  دستان در بينش چريه

  .شوند جز صاحبان خرد متذّكر منى] حقيقت را

   آيات متشابه
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ا، به اسم آيات متشابه، نام مى   :برند از آيات زير و منونه آ

  »2« »َيُد الّلِه فـَْوَق أْيديِهمْ 

  .هاست قدرت خدا باالتر از مهه قدرت

  »3« » اْسَتوىالرَّْمحُن َعَلى اْلَعْرِش 

______________________________  
  .7): 3(آل عمران  -)1(

  .10): 48(فتح  -)2(

  .5): 20(طه  -)3(

  141: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

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

ا ناِظَرةٌ    »1« »إىل َرِّ

  .كند وردگارش نظر مىبه پر ]  با ديده دل[

  »2« »َوجاَء َربُّكَ 

  .پروردگارت برسد]  فرمان[و 

مْ    »3« »إنـَُّهْم ُمالقُوا َرِِّ

  .اند پروردگار خويش]  پاداش و مقام قرب[زيرا اينان ديداركنندگان 
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ايت، مهاهنگ با مفا ا در قرآن كرمي تأويالتى دارند كه آن تأويالت در  هيم و معاىن حمكمات آرى، آيات باال و منونه آ
است؛ و اين نوع تأويل، قدرتش در اختيار راسخان در علم است و بدون شك راسخان در علم به دليل آيات قرآن، 

  .پيامرب صلى اهللا عليه و آله و اهل بيت عليهم السالم و خوشه چينان از خرمِن معرفِت آنانند

   راسخان در علم

  

كند و نيز منونه اين  به بيست و پنج روايت بسيار مهم، از جوامع حديث نقل مىنزديك » نور الثّقلني«تفسري با عظمت 
 »4« .آمده است كه منظور از راسخان در علم، پيامرب وائّمه طاهرين عليهم السالم هستند» تفسري امليزان«روايات در 

  :فرمايد مى» ج البالغه«امري املؤمنني عليه السالم در 

______________________________  
  .23): 75(قيامت  -)1(

  .22): 89(فجر  -)2(

  .29): 11(هود  -)3(

  .آل عمران 7، ذيل آيه 69/ 3: آل عمران؛ تفسري امليزان 7، ذيل آيه 315/ 1: تفسري نور الثقلني -)4(

  142: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ِم ُدونَنا ِكْذباً َوبـَْغياً َعَلْينا، أْن َرفـََعَنا اللَُّه َوَوَضَعُهْم، َواْعطانا َوَحَرَمُهْم، َوأْدَخَلنا أْيَن الَّذيَن َزَعُموا أنـَُّهُم الرّاِسُخوَن ِىف اْلِعلْ 
  »1« .َوأْخَرَجُهمْ 

كجايند آنان كه گمان دارند راسخون در دانشند و ما نيستيم؟ اين گمان را با كذب و ستم بر ما، بر خود روا داشتند، از 
ما را رفعت داد و آنان را پست كرد و دانش را به ما خبشيد و از آنان منع كرد و ما را در حرمي رمحت آن رو كه خداوند 

  .وارد و آنان را خارج كرد



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

 

اى از روايات، اّدعاى رؤيت حق را  روى اين حساب دانشمنداىن كه از اهل سّنت و مجاعت با تكيه بر ظاهر آيات و پاره
ات است و در قيامت يا در دنيا دارند، در  اّدعايشان اشتباه كارند و مّدعايشان با حمكمات قرآن كه مفّسر متشا

  .باتأويالت رسول خدا و ائّمه طاهرين عليهم السالم قابل تطبيق نيست

   رؤيت خدا به چشم دل

د، چشم در صورتى كه ظاهر به آداب شريعت آراسته شود و باطن، به نور معرفت و اخالق حسنه و اميان كامل منّور گرد
گردد و هر قلىب به تناسب قدرت و قّوتش به متاشاى جالل و مجال و عظمت و جربوت موّفق  دل براى حقايق باز مى

  .شود مى

رسد كه دِر هر گونه شّك و شبهه و ريب و ترديدى به روى دل،  تعبري ديگر رؤيت، يقني است؛ يعىن انسان به جاىي مى
  .بيند رسد، آن گونه كه چشم سر، اشيا و عناصر را مى اى مى به مرحلهبسته خواهد شد و قلب نسبت به حقيقت 

  :آمده، توّجه كنيد» التوحيد«در اين زمينه به دو روايت زير كه در كتاب با عظمت 

يا أبا َجْعَفٍر أىَّ : وارِِج فـََقاَل َلهُ َحَضْرُت أبا َجْعَفٍر عليه السالم َفَدَخَل َعَلْيِه َرُجٌل ِمَن اخلَْ : َعْن َعْبِدالّلِه ْبِن ِسناٍن، َعْن أبيِه، قالَ 
  :الّلَه، قالَ : ٍء تـَْعُبُد؟ قال َشىْ 

______________________________  
  .26، حديث 315/ 1: ؛ نور الثقلني144خطبه : ج البالغه -)1(

  143: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

، وال ُيَشبَّ َملْ تـََرُه اْلُعُيوُن ِمبُشاهَ : َرأَيـَْتُه؟ قالَ  هُ َدِة اْلِعياِن، َولِكْن رَأَْتُه اْلُقُلوُب ِحبَقاِئِق اْإلمياِن، اليُعَرُف بِاْلِقياِس، َواليُْدَرُك بِاحلَْواسِّ
: َج الرَُّجُل و ُهَو َيقولُ َفَخرَ : قالَ . ُحْكِمِه ذِلَك الّلُه الإِلَه إّال ُهوَ   ِبالّناِس، َموُصْوٌف ِباْآلياِت، َمْعُروٌف بِاْلَعالماِت، الَجيُوُر ِىف 

  »1« .الّلهُ أْعَلُم َحْيُث َجيَْعُل رِسالََتهُ 

به حمضر مقّدس حضرت باقر عليه السالم مشّرف شدم، مردى از خوارج بر : كند عبدالّله بن سنان از پدرش حكايت مى
اى؟ امام  او را ديده: خدا را؛ گفت: كىن؟ حضرت فرمود چه چيزى را عبادت مى: آن جناب وارد شد و عرضه داشت

م قلىب كه به واقعّيات و حقايق امياىن آراسته  هاى سر او را منى پاسخ داد؛ ديده بيند؛ ديدار او از طريق قلب ميّسر است، آ
شود؛ به آثار و  وجود مقّدس او با قياس به موجودات و قدرت حواّس و تشبيه جنابش به ناس شناخته منى. باشد
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نه آفرينش است و به بساطى كه از آن تعبري به گردونه خلقت مى هاى وصف شده؛ نشانه كنند،  به عالماتى كه در 
  .شناخته شده؛ او در حكومتش جائر نيست؛ آرى، خدائى كه جز او خدائى وجود ندارد اوست

  :شد، زبانش به اين آيه گويا بود خارجى در حاىل كه از خانه حضرت خارج مى

  »2« »َجيَْعُل رِسالََتهُ اللَّهُ َأْعَلُم َحْيُث 

  .خدا داناتر است كه مقام رسالت را در كجا قرار دهد

َهْل رَأَْيَت َربََّك َحَني ! يا أمريَاْلُمْؤِمننيَ : جاَء ِحبـٌْر إىل أمريِاْلُمْؤِمنَني عليه السالم َفقالَ : عن أىب َعْبِد الّلِه عليه السالم قالَ 
  َويـَْلَك الُتْدرُِكُه اْلُعُيوُن ىف ُمشاَهَدِة اْالْبَصاِر،: وََكْيُف َرأَيـَْتُه؟ قالَ : قالَ . اْعُبُد َربّاً َملْ أََرهُ  َويـَْلَك ما ُكْنتُ : َعَبْدَتُه؟ َفقالَ 

______________________________  
  .5، حديث 108: ؛ التوحيد، شيخ صدوق5، حديث 97/ 1: الكاىف -)1(

  .124): 6(انعام  -)2(

  144: ، ص1 ديه، جتفسري و شرح صحيفه سجا

  »1« .َولِكْن رَأَْتُه اْلُقُلوُب ِحبَقاِئِق اْإلميانِ 

خدايت : دانشمندى از بزرگان يهود خدمت حضرت امرياملؤمنني عليه السالم عرض كرد: فرمايد امام صادق عليه السالم مى
  :چگونه او را ديدى؟ فرمود: پرسيد. خداىي را كه نديدم عبادت نكردم! واى بر تو: اى؟ فرمود را به وقت عبادت ديده

شود؛ اين قلب صاف و پاك است كه با قدرت حقايق اميانّيه وجود  چه خيال كردى؟ حضرت او با چشم سر ديده منى
  .كند مقّدس او را مشاهده مى

است كه برابر  به اين نكته ظريف نيز بايد توّجه داشت كه هر قلىب را در توّجه به حضرت او و درك حقايق امياىن، ظرفّيىت
آن ظرفّيت، قبول كننده نوِر مجال است؛ چنانچه بيش از قدرت قلب طلب شود، به آن طلب پاسخ ندهند كه پاسخ به 

سوره مباركه  143در آيه » تفسري امليزان«طلِب خارج از توان و قّوت قلب، مساوى به باد رفنت هسىت است، چنانكه 
  »2« .كرده استاعراف، به اين معنا به طور صريح اشاره  
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   موسى و مسئله رؤيت

ِإِن اْستَـَقرَّ َمَكانَُه َفَسْوَف ِلِميَقاتَِنا وََكلََّمُه َربُُّه قَاَل َربِّ أَِرِين أَْنُظْر ِإلَْيَك َقاَل َلْن تـَرَاِين َولِكِن اْنظُْر ِإَىل اْجلََبِل فَ   َوَلمَّا َجاَء ُموَسى
  »3« »َصِعقاً فـََلّما أَفَاَق َقاَل ُسْبَحاَنَك تـُْبُت ِإلَْيَك َوأَنَا أَوَُّل اْلُمْؤِمِننيَ   َبِل َجَعَلُه دَّكاً َوَخرَّ ُموسىَربُُّه لِْلجَ   تـَرَاِين فـََلّما َجتَّلى

______________________________  
  .6، حديث 109: ؛ التوحيد، شيخ صدوق6، حديث 97/ 1: الكاىف) 1(

  .329/ 8: ترمجه تفسري امليزان) 2(

  .143): 7(اعراف ) 3(

  145: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ايتت  مجال با كمال ذات ىب! پروردگارا: زماىن كه موسى به ميعادگاه ما آمد و پروردگارش با وى سخن گفت، عرض كرد
ىل به اين كوه بنگر اگر هرگز مرا خنواهى ديد، و : خدا فرمود. بنگرم]  به رؤيت ويژه باطىن[بنماى تا تو را ]  به قلب من[را 
چون پروردگارش بر كوه جلوه كرد، آن را . بر جاى خود ثابت و برقرار ماند، تو هم مرا خواهى ديد]  پس از جلوه من[

به سويت ] از اين كه مشاهده شوى،[تو منّزهى : هوش شد، پس هنگامى كه به هوش آمد گفت متالشى منود و موسى ىب
  .هستم]  شوى اين حقيقت كه هرگز ديده منى[خنستني باور كننده ] اين روزگار در ميان مردم[بازگشتم و من 

البّته اگر مسأله رؤيت و نظر انداخنت را عرضه به فهم مردم عوام كنيم، بدون درنگ آن را محل بر رؤيت و نظر انداخنت به 
عبارت است از اين  : ين كه رؤيتكنند، وىل اين محل صحيح نيست؛ زيرا ما شك نداشته و خنواهيم داشت در ا چشم مى

  .كه جهاز بيناىي به كار افتد و از صورت جسم مبّصر، صورتى به شكل و رنگ آن برداشته و در ذهن رسم كند

خوانيم، عملى است طبيعى و حمتاج به ماّده جسمى در مبّصر و باصر هر دو؛  خالصه اين كه عملى كه ما آن را ديدن مى
آيد كه هيچ موجودى به هيچ وجهى از وجوه،  و بداهت از روش تعليمى قرآن بر مىو حال آن كه به طور ضرورت 

شباهت با خداى سبحان ندارد، پس از نظر قرآن كرمي، خداى سبحان جسم و جسماىن نيست و هيچ مكان و جهت و 
شود؛ و  افت منىگنجاند و هيچ صورت و شكلى مانند و مشابه او و لو به وجهى از وجوه ي زماىن، او را در خود منى

شود و هيچ  معلوم است كسى كه وضعش اينچنني باشد ابصار و ديدن به آن معناىي كه ما براى آن قائليم به وى متعّلق منى
  .گردد، نه در دنيا و نه در آخرت اى منطبق با او منى صورت ذهنّيه
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اليق مقام رفيع شخصى مثل او كه  پس هدف موسى بن عمران هم از تقاضاىي كه كرد اين نبوده، چون چنني درخواسىت
آرى، . يكى از پنج پيامرب اولواالعزم است، نبوده و موقف خطريى كه وى داشته با چنني جهالت و غفلىت سازگار نيست

   متّناى اين كه خداوند در عني اين كه منزّه از حركت و زمان و مكان و نواقص ماّدّيت

  146: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

تر است تا به يك  خود را به انسان نشان دهد و به چشم انسان قدرتى دهد كه بتواند او را ببيند، به شوخى شبيه. تاس
  .پيشنهاد جّدى

بنابراين به طور مسّلم اگر موسى عليه السالم، در آيه مورد حبث، تقاضاى ديدن خداى را كرده، غرضش از ديدن غري اين 
اً جواىب هم كه خداى تعاىل به وى داده نفى ديدىن است غري از اين ديدن؛ چه اين حنو ديدن بصرى و معموىل بوده و قهر 

  .اش بزند ديدن امرى نيست كه سؤال و جواب بردار باشد، موسى آن را تقاضا كند و خداوند دست رد به سينه

ايد و مجع بني اين دو دسته آيات، من كند و آياتى كه نفى رؤيت مى مراد از اين رؤيت با توّجه به آياتى كه اثبات رؤيت مى
  .ترين مراحل علم است، و تعبري به رؤيت براى مبالغه در روشىن و قطعّيت آن است ترين و روشن قطعى

ا مى: تر به عبارت روشن شود و آن معلومات به علم حضورى  در ميانه معلومات ما معلوماتى است كه اطالق رؤيت بر آ
بينم كه نسبت به فالن امر ارادت و نسبت به آن ديگرى   بينم كه منم؛ و مى خود را مىمن : گوييم مثًال مى. ما است

بينم نسبت به فالن برنامه اميدوار و  بينم كه فالن چيز را دوست و فالن امر را دمشن دارم و مى كراهت دارم؛ و مى
ا بدون اين كه چيزى بني من و آن حايل يامب و آن ر  ها اين است كه من ذات خود را چنني مى معناى اين ديدن. آرزومندم

باشد چنني يافتم و من خود ذامت را يافتم كه نسبت به فالن امر ارادت و حمّبت دارد و فالن مرحله را كراهت و بغض 
  ...ورزد، اميد و آرزو دارد و  مى

ا از اين باب است كه براى ذات ا  اين امور نه به حواّس حمسوسند و نه به فكر، بلكه درك آ انسان حاضرند و درك آ
  .احتياجى به استعمال فكر و يا حواّس ندارد

مقصودمان اين است كه من خود، ارادت، كراهت، حّب و بغض و حقيقت و واقعّيت اين امور را در : خالصه امر اين كه
ا استدالل مى نفس خود مى ا برده و به وجود آ   .كنم يامب، نه اين كه از چيزى ديگر پى به وجود آ

  147: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج
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هر جا كه خداى تعاىل  : گوييم اين معنا كه روشن شد اينك مى. تعبري از اين گونه معلومات به رؤيت، تعبريى است شايع
فهميم مراد از ديده شدن  گفتگو از ديده شدنش كرده در مهان جا خصوصيّاتى ذكر شده كه از آن خصوصيّات مى

  :مثًال در آيه. ناميم ، مهني قسم از علمى است كه خود ما هم آن را رؤيت و ديدن مىخداى تعاىل

ْم َأَال ِإنَُّه ِبُكلِّ َشىْ * ٍء َشِهيدٌ  ُكلِّ َشىْ    َأوََملْ َيْكِف ِبرَبَِّك أَنَُّه َعَلى   »1« »ٍء حمُِيطٌ  َأَال ِإنـَُّهْم ِيف ِمْريٍَة ِمن ِلَقاِء َرِِّ

نياز است  كه تنها او آفريننده و ىب[بر مهه چيز گواه است ]  با ظاهر كردن حقايق و داليل[وردگارت آيا كاىف نيست كه پر 
قيامت و حماسبه اعمال به [كه آنان نسبت به ديدار ! آگاه باش.]* و غري او خملوق و از هر جهت نيازمند به اوست

  .احاطه دارد]  ايتش با قدرت و دانش ىب[ه مهه چيز كه يقيناً او ب! آگاه باش] و. [پروردگارشان در ترديدند]  وسيله

كه يكى از آيات مثبته رؤيت است، قبل از اثبات رؤيت، خنست اثبات كرده كه خدا نزد هر چيزى حاضر و مشهود 
است و حضورش به چيزى و يا به جهىت معّني و به مكاىن خمصوص اختصاص نداشته، بلكه نزد هر چيزى شاهد و حاضر 

تواند او را در وجدان خودش و در  چيزى حميط است، به طورى كه اگر به فرض حمال، كسى بتواند او را ببيند مىو بر هر 
  .نفس خود و در ظاهر هر چيز و در باطن آن ببيند

رو شدن حّسى و جسماىن و  اين است معناى ديدن خدا و لقاى او، نه ديدن به چشم و مالقات به جسم كه جز با روبه
  .بندد دن مكان و زمان ديدار كننده و ديده شونده صورت منىمتعّني بو 

   در هر صورت خداوند متعال در قرآن، رؤيىت را اثبات كرده كه غري از رؤيت

______________________________  
  .54 -53): 41(فّصلت  -)1(

  148: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

شود، بدون اين   رى است كه با آن، حقيقت و ذات هر چيزى درك مىبصرى و حّسى است، بلكه يك نوع درك و شعو 
كه چشم و يا فكر در آن به كار رود؛ شعورى اثبات كرده كه آدمى با آن شعور به وجود پروردگار خود پى برده و معتقد 

پروردگار خود را به كند، بلكه  شود، غري آن اعتقادى كه از راه فكر و استخدام دليل به وجود پروردگار خود پيدا مى مى
كند و اگر نكند به خاطر اين است كه به خود مشغول شده و دستخوش   اى درك مى وجدان و بدون هيچ سرت و پرده

ا برخاسته و اين درك نكردن هم غفلت از يك امر موجود و مشهود است، نه اين  . گناهاىن شده است كه به ارتكاب آ
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شود بلكه مهه جا  اى كه داللت كند بر زوال علم، ديده منى هيچ جاى قرآن هم آيهدر . كه علم به كّلى از بني رفته باشد
از اين جهل، به غفلت تعبري شده كه معنايش اشتغال به علمى ديگر و در نتيجه از ياد بردن اوست، نه اين كه علم به 

  .وجود او به كّلى از بني رفته باشد

شود، اين علم كه از آن به رؤيت و لقا تعبري شده تنها براى صاحلان از  البّته به طورى كه از قرآن جميد استفاده مى
م در روز قيامت دست مى   :دهد، مهچنان كه فرمود بندگانش، آ

  »1« »َربـَِّها نَاِظَرةٌ   ِإَىل * ُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ نَّاِضَرةٌ 

  .كند به پروردگارش نظر مى]  با ديده دل* [هاىي شاداب است؛ در آن روز چهره

رى، قيامت ظرف و مكان چنني تشّرىف است، نه دنيا كه آدمى در آن مشغول و پابند به پروريدن تن خويش و يكسره در آ
  .پى حتصيل حوايج طبيعى خويشنت است

دنيا حمل سلوك و پيمودن راه لقاى خدا و به دست آوردن علم ضرورى به آيات اوست و تا به عامل ديگر منتقل نشود به 
  .شود ارش نايل منىمالقات پروردگ

______________________________  
  .23 -22): 75(قيامت  -)1(

  149: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :بنابر آنچه گذشت موسى عليه السالم در مجله

  »1« »َربِّ أِرىن أْنُظْر إلَْيكَ 

  .بنگرم]  به رؤيت ويژه باطىن[بنماى تا تو را ]  به قلب من[ايتت را  مجال با كمال ذات ىب! پروردگارا

از پروردگار متعال درخواست كرده كه او را علم ضرورى به مقام پروردگارش ارزاىن بدارد، چون خداى تعاىل قبًال به وى علم 
ارزاىن داشته بود؛ از اين هم بيشرت و باالتر او را براى رسالت و تكّلم  ) پى بردن از آيات و موجودات او به خود او(نظرى 
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خواست از طريق رؤيت كه مهان كمال علم ضرورى است  كه مهان علم به خدا از طريق مسع است برگزيده بود؛ موسى مى
  .نيز به او علم پيدا كند

و قهراً وقىت مسأله رؤيت خدا به آن معنا كه گفته شد در چند جاى قرآن براى روز قيامت اثبات شد، نفى ابدى آن در 
تا وقىت انسان در قيد حيات دنيوى و به حكم اجبار سرگرم : شود دنيا خواهد بود و معنايش اين مىراجع به   لن تراىن  مجله

شود، تا آن كه به طور كّلى  اداره جسم و تن خويش و برآوردن حوايج ضرورى آن است هرگز به چنني تشريفى مشّرف منى
هرگز تواناىي ديدن من و علم ! مبريد؛ و تو اى موسى و به متام معناى كلمه، از بدنش و از توابع بدنش منقطع گردد، يعىن

ضرورى مرا در دنيا ندارى، مگر اين كه مبريى و به مالقات من آىي؛ آن وقت است كه آن علم ضرورى را كه درخواست 
  .كىن نسبت به من خواهى يافت مى

است كه در آن  َولِكِن اْنظُرْ   مجله مؤيّد اين كه گفتيم در اين جا، برگشت نفى رؤيت به نفى طاقت و قدرت بر آن است،
  ظهور و جتّلى من براى كوه عيناً مانند: نشان دادن خود را به موسى، تشبيه كرده به نشان دادن خودش را به كوه و فرموده

______________________________  
  .143): 7(اعراف  -)1(

  150: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

تواىن جتّلى  اى تو كنم؛ اگر كوه با آن عظمت و استحكامش، توانست به حال خود مباند تو نيز مىظهورى است كه من بر 
  .پروردگارت را حتّمل كىن

، استدالل بر حمال بودن جتّلى نيست، به شهادت اين كه براى كوه جتّلى كرد، بلكه غرض  َولِكِن اْنُظْر إَىل اْجلََبلِ   بنابراين مجله
فهماندن اين معناست كه موسى قدرت و استطاعت جتّلى را ندارد و اگر جتّلى خدا واقع شود او در از آن نشان دادن و 
رود، مهان طورى كه  گريد؛ و خواسته است به وى بفهماند اگرجتّلى كنم وجودت به كّلى از بني مى جاى خود قرار منى

ديدنت را ندارد كه اين جا جاى ديدن با چشم داران، درعني ظهورت تاب  آرى، ديده ديده »1« .ديدى كوه از بني رفت
  !سر نيست و گمان و خيال بيداران با مهه قّوت و قدرتى كه دارد از بيان اوصافت عاجز است

توان  وصف هر چيزى در گرو تصّور حقيقت ومفهوم واقعى آن چيز است، در صورت عدم تصّور حقيقت شيئى، فقط مى
  .آن حقيقت اشاره كرداز طريق آثار و جلوات آن حقيقت، به 
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ما اگر . اى بس مشكل و حقيقىت بس پيچيده است مسئله بيان اوصاف و امساى حّق براى مهمانان عامل خاك، مسئله
و . خيزم آن چنان كه خود به وصف خود دست زدى به وصفت بر مى: خبواهيم جناب حّق را وصف كنيم بايد بگوييم

حقايقى است كه از خود او گرفته شده و حقيقت ذاتِى آن حقايق، برما معلوم  تازه اين وصف هم گوىي مهراه با گداىي از
ا خودش را وصف كرده وصفش كنيم، تا از مرحله دنيا بگذرمي و درآخرت به شرف  نيست، بايد به مهان اوصاىف كه به آ

شود سرمايه عظيمى كسب كرده و و تازه هر كس به مهني اندازه هم با او آشنا . جتّلى آن مفاهيم در قلومبان مشّرف شومي
به حقايقى بس گران دست يافته و به كنار چشمه حقيقت رسيده و به اندازه تشنگى خويش از آن ماء َعْذب، سرياب 

  شده است و اگر

______________________________  
  .باشد مى، برگرفته شده و تلخيص شده از مطالب كتاب مذكور 333/ 8: ترمجه تفسري امليزان -)1(

  151: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ترين دوران تا به امروز، از اين مهه كتاب حكمت  هاى جهان از قدميى افتاد و قفسه كتاخبانه ها به كار منى اينچنني نبود عقل
  .شد و فلسفه و عرفان واهليّات پر منى

به معارف پرقيمىت كه درهزاران كتاب عارفانه و  كنيم و ما وقىت به وصف بسيار پر ارزش وصف كنندگان مراجعه مى
سنجيم و به اين حقيقت و  اندازمي و ما حصل اين مهه تعريف و توصيف را با قرآن جميد مى عاشقانه ثبت است نظر مى

  .شومي واقعّيىت كه حضرت سّجاد عليه السالم اشاره فرموده، واقف مى

  »َعَجَزْت َعْن نـَْعِتِه أْوهاُم اْلواِصفنيَ «

گاه  گمان و خيال بسيار پرقدرت عاملان، حكيمان، عارفان، عاشقان، زنده دالن، بيداران و مهانان كه سينه پاكشان جتّلى
حمّبت و دانش توست، از وصف عاجز است كه موجود ضعيف و حمدود و ناتوان و مسكني و فقري و نيازمند چگونه از 

ايت در ىب   !ايت برآيد عهده وصف ذات ىب 

  .آن وصفى كه جامع و مانع است مهان است كه از پيشگاه ربوىب خودت نسبت به خودت، رسيده است آرى،

اگر كسى خبواهد او را بشناسد و در مقام توصيف و تعريف او برآيد و به اندازه ظرفّيت اين دنيا نسبت به جناب او 
ها با بال  عليهم السالم مراجعه كند و سال عارف گردد، بايد به آيات قرآن حكيم و دعاهاى وارده از ائّمه معصومني
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ها بربد و از متام حمّرمات ظاهريّه و  انديشه و عشق در فضاى ملكوتى آن حقايق به پرواز آيد و تن و جان به مدار رياضت
م در حّد قدرت و ظرفّيت خود در آغوش  باطنّيه بپرهيزد و به حقايق اصولّيه و فروعّيه آراسته گردد، تا شاهد مقصود را آ

  !بگريد

   خداشناسى از راه طبيعت

   اين نكته بسيار مهم را بايد توّجه كرد كه عجز واصفان از وصف حضرتش به هيچ

  152: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

پرقدرت چون زبان : تواند مالك توّقف ما از انديشه و تفّكر در حقايق توحيديّه باشد، به اين معنا كه بگوييم عنوان منى
رسد كه در آن عرصه حاضر شومي؛ ما بايد به متاشاى آثار، براى توّجه به وجود  واصفان از وصفش عاجز است ما را منى

او بسنده كنيم؛ كه اين برنامه را خود حضرت او در قرآن جميد نپسنديده و به قول فيلسوف بزرگ شهيد مطّهرى در مقّدمه 
  :»روش رئاليسم«جلد پنجم 

شّكى نيست كه قرآن به . قرآن راه شناخت خداوند را منحصراً مطالعه طبيعت با روش حّسى دانسته است :گويند مى«
كند و اصرار فراواىن هم روى اين موضوع دارد، وىل آيا قرآن، مطالعه طبيعت را براى حّل  مطالعه حّسى طبيعت دعوت مى

  !داند؟ متام مسائلى كه خود طرح كرده است كاىف مى

  :سائلى از اين قبيل مطرح شده استدر قرآن م

  »1« »ءٌ  لْيَس َكِمْثِلِه َشىْ 

  .هيچ چيزى مانند او نيست

  »2« »َولّلِه اْلَمَثُل اْألْعلى

  .وصفات برتر و واال ويژه خداست

  »3« »لِّلِه اْألْمساءُ احلُْْسىن

  .ويژه خداست]  به حلاظ معاىن[ها  و نيكوترين نام
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  »4« »ُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن اْلَعزيُز اْجلَبّارُ اْلَمِلُك الُقدُّوُس السَّال

  .ناپذير، جربان كننده مهان فرمانرواى پاك، سامل از هر عيب و نقص، اميىن خبش، چريه و مسلط، شكست

______________________________  
  .11): 42(  شورى -)1(

  .60): 16(حنل  -)2(

  .180): 7(اعراف  -)3(

  .23): 59(حشر  -)4(

  153: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »فأيـَْنما تـَُولُّوا فـََثمَّ َوْجُه الّله

  .پس به هر كجا رو كنيد آن جا روى خداست

  »2« »َوُهَو َمَعُكْم أيـَْنما ُكْنُتمْ 

  .و او با مشاست هرجا كه باشيد

! گردمي شناسى به معرفت اين مسائل نايل مى اينها مهه مسائلى است مربوط به آن سوى مرز؛ چگونه ما از راه طبيعت
كند، اّما در مهني جهت نيز حّد  شناسى قطعاً و مسّلماً ما را به علم و قدرت و حكمت آفريننده جهان آگاه مى طبيعت

 دهد آگاه است و بر سازد به اين كه آفريننده جهان، به كارهاىي كه در طبيعت اجنام مى اكثر اين است كه ما را واقف مى
ا تواناست، وىل قرآن در اين جهت نيز معرفىت باالتر از ما مى او بر مهه چيز بال استثنا آگاه است : خواهد و آن اين كه آ

چگونه از راه مطالعه در خملوقات كه به هر حال حمدودند، به علم نامتناهى و قدرت . و بر مهه چيز بال استثنا تواناست
  شومي؟ نامتناهى واقف مى

  .كند است كه مطالعه طبيعت ما را تا مرز ماوراى طبيعت رهربى مى حقيقت اين
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يابد و فقط نشاىن مبهم از  اى است كه تا مرز ماوراى طبيعت كشيده شده است و در آن جا پايان مى اين راه، جاده
  .دهد ماوراى طبيعت مى

هاى مدير و مدبّر  ر و مقهور قّوه يا قّوهكند طبيعت مسخّ  يعىن حّد اكثر، اثر مطالعه طبيعت اين است كه بر ما روشن مى
و شاعر است، اما اين كه خود آن قّوه از جاىي آمده يا نه، آيا ازىل و ابدى است، آيا واحد است يا كثري، بسيط است يا 

متجّزى، جامع مهه صفات كمال است يانه، علم و قدرتش متناهى است يا نامتناهى، آيا قّدوس و در حّد اعالى تنزيه 
امي و به  ت و هرگونه نقص از او مسلوب است يا نه، آيا به هر طرف كه برومي و به هر سو كه بنگرمي به طرف خدا رفتهاس

  سوى او

______________________________  
  .115): 2(بقره  -)1(

  .4): 57(حديد  -)2(

  154: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  ...مهه است؟ و امثال اينها  امي، آيا او اّول مهه و آخر نگريسته

ا را، مطالعه در طبيعت منى اينها و مانند اينها كه در قرآن مطرح است، پرسش دهد، پس يا بايد  هاىي است كه پاسخ آ
بشر راهى به درك و معرفت اين گونه مسائل ندارد و صرفاً بايد در برابر اينها كوركورانه معتقد باشد و يا اگر راهى : بگوييم
  .آن راه، غري راه دّقت و مطالعه در طبيعت استهست 

ها القا كرده و از طرف ديگر به تدبّر و تفّكر در آيات قرآىن امر كرده است و از  قرآن اينها را به عنوان يك سلسله درس
كه   طرىف هم مطالعه طبيعت براى حّل اين معّماها كاىف نيست، پس ناچار راهى ديگر براى فهم اين سلسله مسائل هست

  »1« .»مورد تأييد قرآن است

   خداشناسى از راه عقل و فلسفه

آن راه كه به طور قطع مورد تأييد قرآن است و حّىت پيمودن آن راه را امر فرموده، راه عقل يا راه استدالل و فلسفه است  
  .آثار طبيعت استتر از راه فطرى و مطالعه در  جامع: تر از راه قلىب و علمى است و به عبارت ديگر كه كامل



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

 

  :مفهوم بيان حضرت سّجاد عليه السالم اين است كه

وصف كنندگان هر چند با متام وجود براى شناخت حقايق ماوراى مرز، هر سه راه قلىب و علمى و عقلى را بپيمايند و در 
باز چون دل و عقل  اين زمينه به رشد و كمال مطلوب برسند و به چشيدن لّذت آن توحيدى كه قرآن خواسته نايل آيند،

اند حمدود است، از وصف آن وجود مقّدس كه ازىل و ابدى و دائمى و سرمدى و ظاهر  و قلب آنان و آنچه كسب كرده
  !!است عاجزند... و باطن و عليم و مسيع و خبري و بصري و 

  نظري با آرى، بسيارى از بزرگان دين و انديشمندان ژرف بني و حقيقت جويان ىب

______________________________  
  .، با كمى تلخيص27 -25/ 5: اصول فلسفه و روش رئاليسم -)1(

  155: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اند و به درك و فهم بسيارى از  گريى از قرآن و پيامرب و ائّمه عليهم السالم هر سه راه را در حّد مطلوب طى كرده اهلام
اىي از خود  اند و در زمينه توحيد و به عبارت ديگر اهليّات به معناى اخّص، كتب گران تهآياتى كه قبًال ذكر شد موّفق گش

اند؛ اّما در عني اين مهه، خودشان با   اند و براثر علم و معرفت پر ارزششان از خود چهره ابدى ساخته به يادگار گذاشته
  !كه از وصف كامل و جامع آن حضرت عاجزنداند   شان اقرار كرده هاى بسيار بلند فلسفى كمال تواضع در نوشته

  :فرمايد طربسى مى» احتجاج«امرياملؤمنني عليه السالم به نقل 

ُنوَنُة ِصَفٍة ال بـَيـُْنونَةُ َدليُلُه آياتُُه، َوُوُجوُدُه إثباتُُه، و َمْعرِفـَُتُه تـَْوحيُدُه، و تـَْوحيُدُه َمتْييزُُه ِمْن َخْلِقِه، و ُحْكُم التَّْمييزِ  ُعْزَلٍة، إنَُّه َربٌّ   بـَيـْ
  »1« .خاِلٌق، َغيـُْر َمْربُوٍب َخمُْلوٍق، ُكلُّ ما ُتُصوَِّر فـَُهَو ِخبِالِفهِ 

نشان دهنده او آيات اوست و هسىت او اثبات اوست؛ و شناخنت او مهان يكى دانسنت اوست؛ و يكى گرفنت او جدا  
گريى تا  ، جداىي در صفت است نه جداىي به معىن كنارهاش و الزمه اين جدا كردن و متيز دادن كردن اوست از آفريده

  .وجودش حمدود شود؛ چون او خداوند و آفريدگار است نه آفريده شده، هر چه به تصّور بيايد خدا غري اوست

گرديد، در عني اين كه چنني  مشا وقىت به مجله آخر كالم باال دّقت كنيد، به عجز واصفان از توصيف او بيشرت واقف مى
هكارهاىي در گفتارهاى انبيا و ائّمه عليهم السالم به خصوص امام على عليه السالم فراوان است كه از هيچ فيلسوف و شا

حكيمى سابقه نداشته و پس از او هم احدى به چنني توصيفاتى نسبت به حّق دست خنواهد نيافت، در عني حال وجود 



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

 

اين مهه . فاهيم عاىل آن چنان كه هست بتواند او را نشان دهدمقّدس حضرت رّب، برتر از آن است كه كلمات بلند و م
  دورمناىي است كه چشم قلب از

______________________________  
  .7، حديث 4، باب 253/ 4: ؛ حبار األنوار201/ 1: االحتجاج -)1(

  156: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

گريى از كلمات پيشوايان معصوم و به خصوص آيات  وف، با كمكپس زمحت مغز و رنج انديشه هزارها حكيم و فيلس
  !كند قرآن جميد، نظاره مى

ماند كه مهراه مدلول خود به سوى وى  كند، مهني قدر از اثر باقى مى براى آيات و عالماتى كه داللت بر وجود صانع مى
، در برابر عظمت نامتناهى حق گنگ متوّجه شده و پس از طّى اين مسافت، مهني كه نزديك ساحت كربياى وى برسند

ت شوند   .شده و غرق درياى حريت و 

   خداشناسى در كالم امرياملؤمنني عليه السالم

  

امام على عليه السالم هفت روز پس از وفات رسول خدا و فراغت از مجع قرآن، خطبه عجيىب را انشا فرمود كه در 
  .قسمت اول آن اينچنني در باب توحيد داِد سخن داد

ِتناِعها ِمَن الشََّبِه َوالشَّْكِل، َبْل احلَْْمُد ِلّلِه الَّذى أْعَجَز اْألْوهاَم أْن َتناَل إّال ُوُجوَدُه، و َحَجَب اْلُعُقوَل َعْن أْن تـََتَخيََّل ذاَتُه ِىف امْ 
ِلِه، فاَرَق اْألْشياَء ال َعَلى اْخِتالِف اْألماِكِن، َوَمتَكََّن ِمْنها ال ُهَو الَّذى َملْ يـََتفاَوْت ىف ذاتِِه، وََملْ يـََتبَـعَّْض بَِتْجزَِئِة اْلَعَدِد ىف َكما

َنُه و بـَْنيَ َمْعُلوِمِه ِعْلٌم َغيْـ  ا، َولَْيَس بـَيـْ فـََعلى أزَلِيَِّة » كانَ «: إْن قيلَ . رُهُ َعَلى اْلُمماَزَجِة، و َعِلَمها ال ِبأداٍة ال َيُكوُن اْلِعْلُم إالَّ ِ
َرُه ُعُلّواً َكب» َملْ يـََزلْ «: و إْن قيلَ اْلُوُجوِد،   .رياً فـََعلى تَأويِل نـَْفِى اْلَعَدِم، َفُسْبحاَنهُ و َتعاىل َعْن قـَْوِل َمْن َعَبَد ِسواُه، و اختَََّذ إهلاً َغيـْ

»1«  

ز و زبون منوده و را سزاست كه اوهام را از اين كه جز وجود او را نايل شوند عاج» الّله«سپاس و محد و ثنا، وجود مقّدس 
عقول را مانع گشته از اين كه ذات و حقيقت او را تصّور كنند، از اين جهت كه از هرگونه شبه و شكلى ابا و امتناع 

  دارد، بلكه اوست كه هرگز در ذات خود تفاوت و اختالف پيدا نكرده و
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______________________________  
  .8، حديث 320: خ صدوق؛ األماىل، شي73: التوحيد، شيخ صدوق -)1(

  157: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

از اشيا جداىي گرفته نه به طور اختالف مكاىن و از اشيا . به واسطه عروض جتزيه عددى در كمالش پاره پاره نشده است
ا را دانسته نه به واسطه ابزارى كه بد ا تسّلط يافته نه به طور آميزش و آ ون آن علم ميّسر نشود، متمّكن شده و بر آ

  .ميان او و معلوم او علمى جز خودش نيست

بود، مرجعش اين است كه وجودش ازىل و غري مسبوق است؛ و اگر گفته شود هرگز زوال ندارد، منظور : اگر گفته شود
ده و جز او پس ساحت او منزّه و بسى بلند است از سخن آنان كه غري او را پرستي. نفى عدم و نيسىت از ذات او بوده

  .اند خداى ديگرى گرفته

فهم اين . طّى راه توحيد با عقل و انديشه است. باشد سراسر اين مجالت حكمت و فلسفه اهلى و برهان و استدالل مى
اى بسيار ناچيز از عظمت اوست كار قلب پاك و انديشه تابناك است و اين مجالت درياىي مّواج  مجالت كه نشانگر گوشه

ايت پرفروغى براى رسيدن به حّق است، در مجله  ت و خزانهاز علم و معرف اى پرگنج از دانش و بصريت و چراغى در 
  :گويد اّول و دّوم مى

شود و عقول از ختّيل ذات، حمجوب است  ها از رسيدن به ُكنه ذات، عاجز است، پس در اين زمينه وصف منى انديشه
  !!چون شبه و شكلى ندارد

  ولّيت خداوندحقيقت معرفت، علم و ا

  

  :شود دراين مجالت سه مسأله فلسفى زير توضيح داده مى

واسطه معلوم است،  معرفت حّق سبحانه، به واسطه تصّور ذهىن نبوده و واقعّيت خارجى او خود به خود و ىب: اّول اين كه
اى  گى مايه و سرمايهچرا كه ذهن و وهم در آن پيشگاه مقّدس راه ندارد، ودر آن بارگاه عظيم جز زبوىن و سرشكست

  !برايش نيست
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ا و به: دوم اين كه    علم وى به اشيا به نفس وجود اشيا است نه به صور ذهنّيه آ

  158: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .واسطه آالت و ادوات

  .وجودى استاّولّيت و تقّدم او بر اشيا، تقّدم زماىن نبوده و به معناى اطالق و عدم حمدودّيت : سوم اين كه

روى صرافت و وحدانّيت حمضه وجود حّق گذاشته شده است؛ زيرا وجود صرف و خالص هيچ گونه : پايه مسأله اّول
تفاوت و اختالىف در ذات خنواهد داشت و چنني چيزى، ديگر مرتبه ذهن و خارج و خاّصيت اين گونه و آن گونه 

  . نبوده و در وى موجود و معروف، يك حقيقت خواهد بودپذيرد، ودر اين صورت وجود علمى غري از وجود عيىن منى

روى الزم صرافت و اطالق وجود گذاشته شده كه احاطه تاّمه به مهه اشيا بوده باشد؛ زيرا الزمه فرض : و پايه مسأله دوم
باشد و  مطلق با حمدود اين است كه مطلق نسبت به حمدود احاطه تاّمه داشته و در داخل و خارج ذات وى حاضر بوده

در اين صورت مهه چيز پيش وى روشن بوده و مانع و حاجىب خنواهد داشت و هر چيز به نفس وجودش معلوم وى 
  .خواهد بود نه با توّسط ابزار ادراك و حصول صورت علمّيه

هر  نيز روى اطالق و صرافِت وجود گذاشته شده؛ زيرا هر مطلقى كه با حمدودى مالحظه شود، از: و پايه مسأله سوم
  .طرف و من مجله از جانب قبل، به حمدوِد مفروض احاطه خواهد داشت

  اى؟ آيا خداى خود را ديده: ِذْعِلب مياىن به امرياملؤمنني عليه السالم عرضه داشت

  :فرمود

  :پرسيد. شد خداىي را كه نديده باشم عبادت كنم منى! واى بر تو اى ِذْعِلبْ 

   اند وىل او را با ديده حّسى نديده! اى ذعلب: چگونه او را ديدى؟ پاسخ داد

  159: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ترين معنا را دارد و از اين روى با معناى  خداى من از لطافت، لطيف! واى بر تو »1« .ها او را به حقايق اميان ديدند دل
لذا با مفهوم معهود عظيم و بزرگى مّتصف گردد؛ و از عظمت و بزرگى، بزرگرتين معنايش را دارد،  معهود لطف مّتصف منى
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گردد و از  شود؛ از كربيا و بزرگى، بزرگرتين مرتبه معنايش را دارد و از اين جهت با كرب و بزرگى معهود، تعريف منى منى
  .شود ترين حقيقتش را دارد و ديگر با غلظت و سطربى مّتصف منى جاللت، جليل

در راه فطرت و متاشاى آثار و علوم عقلى و دّقت در معارف بسيار بلند  در عني اين كه براى شناخت او واجب است
رسد، وىل بايد دانست از  اسالمى گام برداشت و به طور قطع گام بردارنده به واقعّياتى بس عجيب در زمينه توحيد مى

حتم است باز توصيف  توان بريون رفت كه اين مهه توصيف در عني اين كه در جاى خود حّق و منطقه عجِز از وصف منى
  !موجود حمدود و ضعيف و زبون، از وجود ناحمدود و عزيز و رفيع و جليل است

  :عارف شبسرتى در كتاب گلشن راز چه نيكو سروده

 به نام آن كه اّول آن كه آخر
 

 بنام آن كه باطن آن كه ظاهر

  خداوند منزّه از مهه عيب
 

  كه عامل را پديد آورد از غيب

  كه خواىن در شريعتبه هر وصفش  
 

ا كفر و بدعت   مهان و غري از آ

 چه نتوان در صفاتش راه بسپرد
 

 توان برد چگونه پى به ذاتش مى

  

 چو در درك صفاتش وا مبانند
 

 چگونه درك ذاتش را توانند

 چو بر درك صفاتش ره نيابند
 

 به درك ُكنه ذاتش چون شتابند

  

______________________________  
  .4، حديث 138/ 1: ؛ الكاىف2، حديث 5، باب 27/ 4: حبار األنوار -)1(
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  بسى گفتند و گويند از صفاتش
 

  وىل عاجز مهه از ُكنه ذاتش

 نىب گفته صفاتش هم ندانند
 

 كه در اين راه مجله جاهالنند

  برد گرديده واصل كسى كه ظن
 

  يقني او را نباشد هيچ حاصل

  كمال معرفت شد ما َعَرْفناك
 

  ز آن گفته رسولش ما َعَبْدناك

 هزاران قرن اگر صد علم خوانند
 

 صفاتش را نفهمند و ندانند

  

  )عارف شبسرتى(

   خداشناسى در كالم امام موسى بن جعفر عليه السالم

  

الزم است به حديثى ناب و پرقيمت از كتاب با عظمت » َوَعَجَزْت َعْن نـَْعِتِه أْوهاُم الواِصفنيَ «در پايان شرح مجله 
  :اشاره شود» توحيد«

  :گويد حمّمد بن أىب ُعَمري كه از حمّدثان بزرگ و راويان بنام است مى

  :ضرت فرمودمرا توحيد بياموز، آن ح: بر حضرت موسى بن جعفر عليه السالم وارد شدم و عرضه داشتم

اى ابا امحد، در مسأله توحيد از آنچه كه ذات مقّدس خود او در قرآن جميد بيان فرموده، جتاوز مكن كه باعث هالكتت 
حضرت او واحد و احد و صمد است، نزاد تا ارث بگذارد و زاده نشد تا شريكش شوند، : بدان كه. خواهد شد

شود، قاهرى است كه مغلوب  مريد، قدرمتندى است كه عاجز منى ىاى است كه من مصاحب و فرزند و شريك نگرفت، زنده
آيد، ثابىت است كه  كند، دائمى است كه پايان ندارد، برقرارى است كه فنا در او منى گردد، بردبارى است كه عجله منى منى

اى او جهل نيست، گردد، عزيزى است كه ذّلت ندارد، آگاهى است كه بر  زوال ندارد، ىب نيازى است كه نيازمند منى
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عادىل است كه ظلم و جور ندارد، جوادى است كه از خبل پاك است؛ اوست آن وجودى كه عقول، قدرت دركش را 
دهد،  ندارند و اوهام از رسيدن به حضرتش عاجزند و جوانب هسىت از فهم ذاتش زبونند، مكاىن او را در خود جاى منى

  هاست كه لطيف و آگاه است؛ دهبيند وىل او متاشاگر دي ها او را منى ديده

  161: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

است و در پنج نفر او ششمني، كنايه از  چيزى مانند او نيست و او مسيع و بصري است؛ در جنواى سه نفر او چهارمني آ
و اّوىل است كه ما قبل ندارد كند كه مهه هسىت حمضر اوست؛ ا اين كه مهه جا حاضر است كمرت از اينها يا بيشرت فرقى منى

و آخرى است كه بعدى براى او نيست، قدمي است و غري او خملوِق به دوران رسيده، از متام اوصاف خملوقات پاك و 
ما اگر او را به آنچه از خود او و انبيا و ائّمه عليهم السالم در وصفش در دسرتس است وصف كنيم باز  »1« .مربّاست

: ما حّىت با اين مهه معارف و دستورى كه در شناختش دارمي از وصفش عاجزمي؛ ما بايد بگوييموصفى نامتام است كه 
اى بسيار ناچيز از اوصاف  اى و مهاىن كه در دعاهاى اصيل در وصفت آمده، وىل اين مهه گوشه مهاىن كه در قرآن فرموده

ايت توست و آنچه از آن معارف نصيب فهم ماست به ا ايت در ىب  ندازه فهم ماست نه در خور شأن و قدر تو  ىب 
م با كمك تو  كه ما با مهه پيشرفىت كه از ابتداى حيات تاكنون در دانش و بينش و فهم معارف و حقايق اهلّيه، آ

امي، از بيان حقيقىت از حقايق ذاتت عاجزمي كه هر آنچه تو دارى ما ندارمي و هر آنچه تو هسىت ما نيستيم، آن قدر  داشته
آيد و ما از پى آن بانگ بايد كمال عبودّيت و بندگى وخضوع و خشوع در برابر آن ذات پاك  ت كه بانگ جرسى مىهس

  !نشان دهيم، تا مهاى سعادت به دام افتد و ديو شقاوت و بدخبىت براى ابد از عرصه حيات ما َرْجم شود

  گرفتار شدمي «3» طرّار «2»  تا بدان طرّه
 

  تار شدمينشينان شب  داخل حلقه

  تا پراكنده آن زلف پريشان گشتيم
 

  هم دل آزرده آن چشم دل آزار شدمي

 سر بسر مجع شد اسباب پريشاىن ما
 

  تا سراسيمه آن طرّه طرّار شدمي

  

______________________________  
  .32، حديث 76: ؛ التوحيد، شيخ صدوق23، حديث 4، باب 296/ 4: حبار األنوار -)1(
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  .زلف، موى مجع كرده بر پيشاىن: طرّه -)2(

  .جيب بر: طرّار -)3(

  162: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  آن قدر خون دل از ديده به دامان كردمي
 

  كه خجالت زده ديده خونبار شدمي

  هيچ از آن كعبه مقصود جنستيم نشان
 

  هر چه در راه طلب قافله ساالر شدمي

  بازار حمّبت بردميدو جهان سود ز 
 

  به مهني مايه كه ناديده خريدار شدمي

ادمي به زانوى رضا  سر تسليم 
 

  كه به تفسري قضا فاعل خمتار شدمي

  دادمي  فروغى  دل بدان مهر فروزنده
 

  ما هم از پرتو آن مشرق انوار شدمي

  )فروغى بسطامى(

  163: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  ] ابـَْتدََع ِبُقْدرَتِِه اْخلَْلَق اْبِتَداعاً و اْختَـَرَعُهْم َعَلى َمِشيَِّتهِ » 3«[ 

  .اش ساخت، ساختىن زيبا منا و خملوقات را به اراده موجودات را به قدرتش آفريد؛ آفريدىن خوش

   خلقت آفرينش

  :در قرآن جميد دو بار كلمه بديع ذكر شده

  :در سوره مباركه بقره - 1

َا يـَُقوُل َلُه ُكْن فـََيُكونُ   َماَواِت َواْألَْرِض َوِإَذا َقَضىَبِديُع السَّ    »1« »َأْمراً َفِإمنَّ
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وهنگامى كه فرمان به وجود آمدن چيزى را صادر كند . ها و زمني است پديدآورنده آمسان]  سابقه ماده، مدت و نقشه ىب[
  .باشد درنگ مى پس ىب. »باش«: گويد فقط به آن مى

  :مباركه أنعامدر سوره  - 2

  »2« »ٍء َعليمٌ  ٍء و ُهَو ِبُكلِّ َشىْ  َيُكوُن َلُه َوَلٌد وََملْ َتُكْن َلُه صاِحَبٌة َوَخَلَق ُكلَّ َشىْ   َبِديُع السََّماَواِت َواْألَْرِض أىنّ 

______________________________  
  .117): 2(بقره  -)1(

  .101): 6(انعام  -)2(

  164: ، ص1 ، جتفسري و شرح صحيفه سجاديه

در صورتى كه براى او مهسرى نبوده و مهه چيز را او ! ها و زمني است، چگونه او را فرزندى باشد؟ پديد آورنده آمسان] او[
  .آفريده؛ و او به مهه چيز داناست

  :در تفاسري قرآن و روايات و كتب خمتلفه فلسفه و منابع لغت، در معناى بديع آمده

ردن چيزى بدون سابقه و منهاى ماّده و منونه و شكل قبلى است و معنايش از عدم و نيسىت به َبْدع به معناى پديد آو 
موجود قبًال وجود نداشت، ذات مقّدسى كه : باشد، بلكه معنايش اين است كه وجود آوردن نيست كه عدم مايه هسىت منى

  .ماّده و منونه قبلى لباس هسىت پوشانداش آن را بدون  مستجمع مجيع صفات كمالّيه است با قدرت و مشّيت و اراده

هاى گوناگون و قلم است  انگيز آفرينش مهانند نقش نّقاش كه مسبوق به مواد و رنگ اين نقش شگفت: به عبارت ديگر
نيست، بلكه دخيل در به وجود آمدن اين مهه نقش عجيب فقط و فقط اراده و مشّيت نّقاش هسىت يعىن حضرت رّب 

  .س ذات ذواجلالل استاألرباب و وجود مقدّ 

  :فرمايد مى» نور الثّقلني«و تفسري » كاىف«امام باقر عليه السالم در تفسري دو آيه گذشته به نقل كتاب باارزش 

َواْألْرَض وََملْ َيُكْن قـَبـَْلُهنَّ َمساواٌت َوال َغْريِ ِمثاٍل كاَن قـَبـَْلُه، َفابـَْتدََع السَّماواِت   إنَّ اللََّه َعزََّوَجلَّ ابـَْتدَع اْألْشياَء ُكلَّها ِبِعْلِمِه َعلى
  »1« .أَرُضونَ 
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ها  حضرت حّق متام اشياى جهان را بدون سابقه منونه و مثاىل با دانش و علمش به وجود آورد، آرى، متام آمسان ها و زمني
   را پديد آورد در حاىل كه قبل

______________________________  
  .2، حديث 256/ 1: ؛ الكاىف100 /1: نور الثقلني -)1(

  165: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ا چيزى نبود   .از آ

  :گويد مى» أسفار«صدر املتأّهلني در كتاب با عظمت 

  »1« .َو َلْيَس اْإلْبداُع َواْإلْنشاءُ تـَرْكيباً و التَْأليفاً َبْل َتْأسيساً َوإخراجاً ِمَن اْلَعَدِم إَىل اْلُوُجودِ 

داع و انشا، به وجود آوردن موجود از تركيب و تأليف چند شئ نيست، بلكه به وجود آوردن موجود، بدون سابقه ماّده اب
ء است؛ و در حقيقت پديد آوردن موجود است در حاىل كه قبل از وجود، چيزى نبوده و به چيزى تكيه  و مثال و شى

  .اى برايش نبوده است نداشته و ريشه در برنامه و مسأله

ابداع و انشا و اخرتاع چيزى جز به وجود آمدن موجود با علم و قدرت حضرت حّق نيست؛ و در حقيقت، اراده و 
موجودات آفرينش جتّلى : و به بيان ديگر. مشّيت و ابداع و اخرتاع و فعل و انشاى مهان موجود است كه به وجود آمده

  .امساى و صفات او به صورت فعلند

  :گويد نظري فلسفى شيعه است مى هاى كم ّيتمري داماد كه از شخص

: گويد و در جاى ديگر مى. »ابداع، عبارت از خروج از جوف عدم صريح به منت وجود و ثبات در عامل دهر است«
شود، پديد آمدن  البّته آنچه فعًال مشاهده مى »2« .»ء غري مسبوق به ماّدت و مّدت است ابداع عبارت از اجياد شى«

بر قاعده تركيب و تأليف است؛ و در حقيقت نظام موجودات نظام عّلى و معلوىل است و اين مسأله هيچ  اشيا با تكيه
منافاتى با ابداع و اخرتاع ندارد؛ زيرا متام موجودات هسىت وقىت به ماّده اّولّيه خودش برگردانده شود، آن ماّده اّول و ريشه 

ركيب و تأليف به وجود آمده و وجودش فقط و فقط تكيه بر اراده و اصلى موجود، بدون سابقه ماّده و مثال و منهاى ت
   مشّيت
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______________________________  
  .221/ 2: االسفار االربعة -)1(

  .5: فرهنگ علوم عقلى -)2(

  166: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .و اخرتاع و انشاى حضرت حّق دارد

   اسرار خلقت

ابداع و اخرتاع جهان هسىت، : و شروع و ابتداى آفرينش و به فرموده حضرت سّجاد عليه السالمسر رشته و پديده خلقت 
از اسرارى است كه هنوز كسى موّفق به كشف آن نشده و به مهني خاطر در اين زمينه نظريّات گوناگوىن از جانب اهل 

  .حتقيق بازگو شده است

  :باشد اين است كه ست و در آن جاى هيچ گونه حبث و جدل منىآنچه كه در اين مرحله مسّلم متام متخّصصان فّن ا

ناور و اين ميدان پر از عجايب و اسرار داراى نقطه ابتداست و وقىت بود كه از اين ماجرا هيچ خربى نبود و  اين جهان 
دست به  جز حضرت حّق چيزى وجود نداشت و او بود كه اراده كرد موجودات را به قدرت و عنايت خود ظهور دهد و

خلقت و آفرينش موجودات بزند، در حاىل كه براى هيچ موجودى در ابتداى به وجود آمدن، نظري و مثلى و ماّده مسبوقى 
اّما اين كه چگونه خلقت به وجود آمد سّرى است كه هيچ . وجود نداشت، آنچه مسبوق به موجودات بود حق بود و بس

  .سّرى از آن خرب ندارد

  »1« »َخْلَق السَّماَواِت َواْألَْرِض َوَال َخْلَق أَنُفِسِهمْ  مَّا َأْشَهدتـُُّهمْ 

تا يارمي [، زمني و در آفرينش خودشان شاهد و گواه نگرفتم ] در پديد آوردن[ها و  من ابليس و نسلش را در آفرينش آمسان
  ].دهند

  :آمده است» پيدايش و مرگ خورشيد«در كتاب 

  اى است كه بريون از قلمرو حتقيقات و مسئله پيدايش ماّده، اصوًال مسئله«
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______________________________  
  .51): 18(كهف   -)1(

  167: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  !»تفّكرات مثر خبش است؛ بايسىت ماّده را مفروض و موجود پنداشت و از آن جا جريان آفرينش كاينات را تعقيب كرد

هاى  مصاحل جهان خلقت، مايه: يار متني و گفتار دانشمندان بزرگ آمده، اين است كهآنچه در قرآن جميد و روايات بس
اّول آفرينش، عبارت بودند از ذرّات دود و گاز، وىل دود و گاز چگونه پيدا شد؟ جوابش با اللَّه است و احدى در اين 

  .عامل از كيفّيت پيدايش آن خرب ندارد

   خلقت آفرينش در قرآن

  

َنا طَاِئِعنيَ   ىُمثَّ اْستَـوَ «   »1« »ِإَىل السَّماِء َوِهَي ُدَخاٌن فـََقاَل َهلَا َوِلْألَْرِض اْئِتَيا َطْوعاً أَْو َكْرهاً َقالََتا أَتـَيـْ

آن . خواه يا ناخواه بياييد: آنگاه آهنگ آفرينش آمسان كرد، در حاىل كه به صورت دود بود، پس به آن و به زمني گفت
  .آمدميفرمانربدار : دو گفتند

   خلقت آفرينش در روايات

  

  :فرمايد مى» ج البالغه«امام على عليه السالم در خطبه اّول 

َفِهٍق، َفَسوَّى ِمْنُه َسْبَع َمساواتٍ  َفِتٍق، َوَجوٍّ ُمنـْ   »2« .فـََرفـََعُه ىف َهوٍء ُمنـْ

  .را از آن كف ساختهاى هفتگانه  آنگاه خداوند آن كف را در هواى گشاده و فضاى فراغ باال برد و آمسان

  :فرمايد و در جاى ديگر مى
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______________________________  
  .11): 41(فّصلت  -)1(

  .1خطبه : ج البالغه -)2(

  168: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .أْشراِجها  َوناداها بـَْعَد إْذ ِهَى ُدخاٌن َفاْلَتَحَمْت ُعرى

ا به صورت    .دود بود و آن را براى شكل گرفنت ندا داد تا اجزائش زجنريوار به هم پيوستپس از آن كه آمسا

  :اند گفته» ج البالغه«شارحان و مفّسران 

بينيم نيست، بلكه يك ماّده مايعى است كه استعداد حتّول به مواّد  بدون ترديد مقصود از آب، آن مايع حمسوس كه مى
  .آمساىن و زميىن را داشته است

ْعُت َعِلّياً عليه السالم َذاَت يـَْوٍم َحيِْلفُ : َة اْلُعَرىنِّ قالَ َعْن َحبَّ    »2« .َوالَّذى َخَلَق السَّماءَ ِمْن ُدخاٍن و ماءٍ : مسَِ

  !به خداىي كه آمسان را از گاز و آب آفريد: خورد ؛ شنيدم روزى على عليه السالم بدينگونه قسم مى:گويد حّبه ُعَرىن مى

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله پرسيد عبداللَّه بن سالم از

  :از موج مكفوف، عرضه داشت: آمسان دنيا از چه چيز آفريده شده؟ فرمود

: عرض كرد. آىب است راكد و ايستاده بدون اضطراب كه در ابتدا دود و دخان بوده است: موج مكفوف چيست؟ فرمود
دود به فرمان خداوند منجمد «: ت آمسان است كهدر ضمن خرب خلق» تفسري قّمى«در  »3« .راست گفىت اى حمّمد

  »4« .»شد

______________________________  
  .90خطبه : ج البالغه -)1(

  .15235، حديث 169/ 6: ؛ كنز العمال35، حديث 8، باب 104/ 55: حبار األنوار -)2(
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ْوُج : ن ُموٍج َمكفوٍف، قالَ ُخِلَقْت م: ؛ قال37، باب 246/ 57: ؛ حبار األنوار260: اسالم و هيئت -)3(
َ
وما امل

ْكُفوف
َ
  .َصَدْقَت يا حمّمد: َسالٍم ماءٌ قائٌم ال اضطراَب َلُه وكانِت األصُل ُدخاناً، قال يا اْبنَ : قال  امل

  .سوره انبياء 30، ذيل آيه 69/ 2: تفسري القمى -)4(

  169: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

   خلقت آفرينش در منابع علمى

  

  .پديد آمده است» مه رقيق«ماّده جهان از گازهاىي كه در فضا انتشار دارد آغاز گشته و از تراكم اين گازها سدمي 

   نظريه دكرت گاموف در خلقت

  :نويسد دكرت گاموف استاد طبيعى دانشگاه واشنگنت مى

اين گازها از نظر تراكم و درجه حرارت به . جهان در ابتداى پيدايش مملّو ازگازهاىي بوده كه در هوا پراكنده بوده است«
عامل وجود انباشته از گازهاى هليوم، هيدروژن، ازت،  »1« .»پذير نيست حّدى است كه تصّور آن براى ما امكان

و ختّلفى از اراده  »2« باشند اكسيژن، آرگون، گاز كربنيك، نئون، كريپتون، كزنون است كه مهگى در راه خدمت آماده مى
  .ت ندارندصاحب خلق

ا جاى  داليل جنومى به وضوح بر اين داللت مى كنند كه ستارگان ىب حساب آمسان و مهچنني خورشيد ما كه درميان آ
توانند مهيشگى بوده باشند، بلكه احتمال دارد متجاوز از دو ميليارد سال پيش از گازهاى سوزاىن به وجود آمده  دارد منى

ستارگان در مراحل خنستني پيدايش و تكامل خود، كرات گازى رقيق  »3« .گرفته بوده است  باشند كه متام عامل را قبًال فرا
  .شوند تر مى و نسبتاً سردى هستند كه در نتيجه انقباض ثقلى رفته رفته گرم

   در سپيده دم پيدايش جهان بايسىت جرم ستارگان چنان رقيق بوده باشد كه متام
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______________________________  
  .به نقل از كتاب النجوم ىف مسالكها 21: قرآن و طبيعت -)1(

  .37: نور دانش -)2(

  .2: سرگذشت زمني -)3(

  170: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

م پيوسته خاّصى را بسازد ا وجود داشته پر كند و به اين ترتيب گاز  امري املؤمنني عليه  »1« .فضاىي راكه در برابر آ
مسئله حركت دخان و گاز را تا تبديل به هفت آمسان شدن، برابر » ج البالغه«السالم در پانزده قرن قبل در خطبه اّول 

  :كند آخرين حتقيقات علمى و جترىب امروز چنني بيان مى

م كشيده مى سپس خداوند سبحان با انشاى جديدى جوهاى تريه و تار را كه چهره منود به تدريج و اندك اندك از  اش 
ايت«ژرژگاموف در كتاب پر ارزش  »2« .اش باز شد هم گشود و باز كرد تا چهره   :نويسد مى» يك، دو، سه، ىب 

ذرّات غبار رقيقى كه در آغاز در متام فضاىي كه امروز در اشغال سّيارات است : وايتس زيكر توانست نشان بدهد كه«
دود مّدتى نزديك به يك صد ميليون سال با هم مجع شده و سّيارات معدودى را كه ما پراكنده بوده است، در ح

  :گويد مى» پيدايش و مرگ خورشيد«ژرژگاموف در آخرين فصل كتاب  »3« .»اند شناسيم به وجود آورده مى

گاىل آن باور نكردىن اى كه اندازه گرما و چ شود كه به صورت يكنواخت از ماّده داستان تكامل جهان از فضاىي آغاز مى
گريد كه ختم مرغ در آب  هاى عناصر با يكديگر به مهان آساىن صورت مى است پر شده و در اين ماّده عمل تبّدل هسته

ا به يكديگر مقّدر گرديده و از . پزد جوش مى در اين آشپزخانه ما قبل تارخيى جهان، اندازه عناصر خمتلف و نسبت آ
  .و اكسيژن و كمياىب زر و سيم تعيني شده است مهان جاست كه فراواىن آهن

______________________________  
  .188: پيدايش و مرگ خورشيد -)1(

  .1خطبه : ج البالغه -)2(

ايت -)3(   .323: يك، دو، سه، ىب 
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آغاز كرده و در طول اين مّدت انبساط جهان، چگاىل  در حتت تأثري فشار شگرف اين گاز فشرده داغ، جهان به گسرتش
  .و درجه حرارت ماّده به كندى در حال تنّزل بوده است

در مرحله معّيىن از اين گسرتش، گاز پيوسته بريدگى پيدا كرد و به صورت پاره ابرهاى منّظم، جمزّاى از يكديگر، به 
 .ه صورت منّظِم گردى كه مهان شكل ستارگان است متبّدل گرديدها ب هاى خمتلف درآمد و رفته رفته شكل اين پاره بزرگى

»1«  

   نظريه سيبورك در خلقت

  :گويد مى» عناصر جهان«سيبورك در كتاب 

منظومه مشسى ما از تراكم گازهاىي با حركت گردبادى اجياد شده است و چرخش سّيارات و خود خورشيد بازمانده مهان «
ابع اسالمى و مدارك علمى كه برپايه حتقيقات جترىب است به اين نكته واقف بر اساس من »2« ».حركت چرخشى است

اى از گاز يا به عبارت ديگر غبار، يا به اصطالح قرآن جميد دخان بوده كه خود اين ماّده  شديد كه ماّده اصلى جهان توده
  :اصلى طبق آيات قرآن و مجله زيباى دعاى اّول صحيفه

  »ْلِق اْبِتداعاً، و اْختَـَرَعُهْم َعلى َمِشيَِّتِه اْخِرتاعاً ابـَْتدََع ِبُقْدَرِتِه اخلَْ «

و نظريات متقن علمى كه توّسط دانشمندان با انصاف و روشندل اظهار شده تكيه بر اراده و مشّيت ناظم و حكيم و 
ف ذات اوست كه معرّ » اللَّه«اش بر باطن وظاهر هسىت حاكم است و لفظ زيباى  قادرى دارد كه احاطه علمى و قّيومى
  .مستجمع مجيع صفات كمال است

______________________________  
  .224: پيدايش و مرگ خورشيد -)1(

  .178: عناصر جهان -)2(
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ّقت مطالعه  صاحبان عقل و درايت و خردمندان با وجدان و آنان كه هسىت و رياضّيات عاىل و فيزيك و هيئت را به د
بينند  اند، در برابر حضرت او خاضعند و به وجود مقّدس او عاملانه و آگاهانه اقرار دارند؛ زيرا آنان هنگامى كه مى كرده

برند   متام اجزاى عامل به وسيله قوانني حمكم رياضى به يكديگر مربوطند و رياضّيات كليد فهم ظواهر طبيعت است، پى مى
است، او هسىت خبش و ترتيب دهنده » اللَّه«سىت را خردمندى به يكديگر پيوسته و اين خردمند كه ناگزير، اجزاى عامل ه

  :اجزاى عامل هسىت است كه

  »ابـَْتدََع ِبُقْدَرِتِه اْخلَْلِق اْبِتداعاً، و اْختَـَرَعُهْم َعلى َمِشيَِّتِه اْخِرتاعاً «

   نظريه آينشتاين در خلقت

  :گفت آينشتاين مى

اين اعتقاد و . كند اعتقاد قطعى نبود، براى علم پايه و اساسى وجود نداشت دروىن كه عاِمل ما را اداره مىاگر به نظام «
  ».كند و مهواره چنني خواهد بود جزم و يقني است كه ما رابه كشفّيات علمى نايل مى

است، آن عقيده اين است  اى شبيه به عقيده ديىن  بدون ترديد هر حبث علمى دقيقى بر اساس عقيده«: گفت و باز مى
  ».كه عامل براساس عقل آفريده شده و ممكن است آن را فهميد

  :گفت و در مجالت زيباترى مى

اوست كه ختم علوم واقعى را در . ترين احساسى كه ممكن است به ما دست دهد حّس عرفاىن است زيباترين و عميق«
ت  ديگر منى كسى كه از اين حس ىب خرب است، كسى كه. افشاند ها مى دل تواند دستخوش حريت شود، يا به حالت 

بايد دانست كه چيزى وجود دارد كه ممكن نيست ما به كنه آن پى بربمي و به صورت باالترين  . زدگى درآيد گوىي مرده است
  كند، ها جتّلى مى ترين مجال ها و خريه كننده كمال

  173: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ترين صور اين كمال و مجال قادر نيستند، اين  ترين و ساده استعدادها و حواّس حمدود ما جز به درك مقّدماتىحال آن كه 
در مجالت پر مغز آينشتاين سه مسئله اساسى به چشم  »1« ».دانش و اين حس را بايد در اميان واقعى جستجو كرد

  :خورد مى
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  .استعامل و اين جهان هسىت بر اساس عقل آفريده شده  - 1

  .انسان با مهه توان قلىب و عقلى در برابر حضرت او و عظمت و مقامش مبهوت و حريت زده است - 2

  .كنه ذات وجود مقّدس او براى كسى قابل درك نيست  - 3

گوىي آينشتاين كه از طريق فيزيك و رياضى و قدرت تفّكر به اين سه مسئله رسيده به طور دقيق آثار اسالمى را مطالعه  
  :بينيم د؛ زيرا ما اين سه واقعّيت را به وضوح در قرآن جميد و روايات و دعاها مىكرده بو 

كند، تا به اين حقيقت برسد كه نظام  انگيز هسىت مى قرآن در نزديك به هزار آيه عقل را دعوت به دّقت در جريان شگفت
  .ستايت ا آفرينش بر پايه اراده و مشّيت و حكومت عقِل مطلق و حكمت و علِم ىب

رتين و پرمعناترين مضامني است آمده   :در ابتداى قطعه دّوم زيارت امني اللَّه كه حاوى 

  »2« .الّلُهَم إنَّ قـُُلوَب اْلُمْخِبتَني إلَْيَك َواِهلَةٌ 

  !خدايا دهلاى آنان كه در برابر عظمت و جالل تو خاضعند نسبت به وجودت غرق شگفىت است

  :آمده در آثار اسالمى و روايات معتربه

______________________________  
  .118/ 2: راه تكامل -)1(

  .زيارت امني اللَّه: مفاتيح اجلنان -)2(

  174: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ت، چيزى عايد مشا منى گردد، آن وجود  در ذات و كنه حضرت او انديشه نكنيد كه جز حريت و سرگرداىن و تعّجب و 
طريق انديشه در امسا و صفات و آثارش شناخت كه در اين شناخت سود كامل دنياىي و آخرتى نصيب  پاك را بايد از

  »1« .شود انسان مى

   نظريه جان آلدر در خلقت
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  :گويد مى» اميان به خدا در قرن بيستم«جان آلدر كه از دانشمندان بزرگ قرن بيستم است در كتاب پر ارزش 

ا را دقيقاً مورد مطالعه قرار دهيم، ما را به اعتقاد به وجود خدا نه تنها حقيقت خلقت، بلكه « جزئيّات خلقت نيز، اگر آ
  .منايد رهربى مى

  مثًال وجود حيات در كره زمني را به نظر آوريد، اين حيات از كجا آمده و چگونه شروع شده است؟

هاى  ثابت و مسّلم منوده است كه مّدت حتقيقات و مطالعات عّده ىب مشارى از علماى زمني شناس، اين حقيقت را
ترين طبقات زمني را فاقد قّوه حيات  متمادى و بسيار طوالىن، در زمني آثارى از حيات و زندگى نبود، مهيشه پست

شود كه وجود قّوه  اند، تنها در جوف طبقاتى كه نسبتاً در قرون و ازمنه نزديك تشكيل يافته، مستحدثاتى يافت مى يافته
عالوه بر اين طبقات سطح األرضى قدميى مهه آتش فشان بوده و از مواّد آتش . دهد در سطح زمني نشان مى حيات را

ا، دنيا به قدرى حرارت داشته كه متام صخره فشاىن تشكيل يافته و نشان مى ها مايع و جارى  دهد كه در زمان تشكيل آ
پس از . منايد، هيچ گونه قّوه حياتى قابل بقا نيست ل به مايع مىها را مبدّ  در مقابل آن ميزان حرارتى كه صخره. اند بوده

م كه زمني رو به برودت و سردى گذاشت، ميليون    ها سال سپرى شد تا موجودات و حيات بر سطح آ

______________________________  
  .3، حديث 417: ؛ األماىل، شيخ صدوق4، حديث 9، باب 259/ 3: حبار األنوار -)1(
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  !آن پديد آمد، وىل اين موجودات ذى حيات از كجا آمدند؟

  :براى جواب سؤال مذكور سه فرضّيه براى ما قابل تصّور است

  .حيات از اصل زمني پديد گرديد و منشأ آن خاك است: اين است كه  فرضّيه اول

  .د و بدون هيچ گونه عامل خارجى به وجود آمدهحيات خود به خو : بايد بگوييم  فرضّيه دّوم

  .باشد حيات نتيجه و مولود منشأ جاويدان و سرمدى حيات يا خدا مى: بر روى اين عقيده استوار است كه  سّومني فرضيّه

هر سلسله از سالسل عامل خلقت و آفرينش . ها و اصول طبيعت است فرضّيه اّول كامًال مناىف و خمالف كلّيه مقياس
آورد و  سازد، يا مردى طفلى به وجود مى تواند سلسله ديگرى مشابه خود يا مادون خود به وجود آورد، ّجنارى ميزى مى مى
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سازد، وىل هيچ امكان ندارد كه ميزى مرد ّجنارى را بسازد، يا طفلى مردى را به وجود آورد و يا  اى مى اى آشيانه يا پرنده
شود در عني اين كه اجياد يك حيات به وسيله يك قّوه مافوق،  با اين وصف مشاهده مى .اى را اجياد منايد اى پرنده آشيانه

تر و واالتر در عامل خلقت به وسيله مواّد فاقد قّوه  باشد، اجياد يك سلسله عاىل موافق و مطابق اصول و قوانني طبيعت مى
عالوه بر اين، مشخّصات اشياى فاقد قّوه فعل  .فعل و انفعال، از قبيل خاك و سنگ نيز كامًال خمالف عقل و جتربه است

ترين مطالعات واقع گرديده و نتايج آن ثبت و ضبط شده و مدّلل گرديده است كه هيچ   ها مورد دقيق و انفعال در طّى قرن
ا واجد استعداد اجياد حيات منى   .باشد كدام از آ

  .ات خود به خود وجود يافتحي: گويد كشاند كه مى اين موضوع ما را به سوى فرضّيه دوم مى

رتين علماى دنيا ثابت : در جواب اين فرضّيه بايد گفت على رغم جماهدات و مساعى ىب مشار در اثبات اين فرضّيه، به 
رتين وسايل فّىن دارالتجزيه   .باشد ها از دايره امكان خارج مى شده است كه اجياد حيات به خودى خود و در حتت 

  176: ، ص1 جاديه، جتفسري و شرح صحيفه س

تا آن جا كه علم . آيد گردد و هيچ گاه به وسيله ديگرى به وجود منى حيات در هر جا و مهيشه به وسيله حيات پديد مى
گويد حيات خود به خود پديد آمده خط  تواند بطالن يك عقيده باطلى را اثبات منايد، بر روى اين فرضّيه نيز كه مى مى

  .بطالن كشيده است

خورد از كجا پديد آمده و مبدأ و منشأ آنچه  شود و در مهه جا به چشم مى ن صورت، حياتى كه دراين كره يافت مىدر اي
باشد؟ قبًال مشاهده منودمي كه حيات مهيشه وجود نداشته است و نيز ثابت منودمي كه اجياد آن به خودى خود و يا به  مى

ه امكان بوده است؛ بنابراين تنها يك جواب معقول و منطقى در جلو وسيله مواّد ىب جان و غري ذى روح، خارج از داير 
تر و واالتر و غري مرئى كه متام اطراف ما را احاطه منوده  ماست و آن مبىن بر اين است كه حيات از يك منشأ حيات عاىل

  .دانيم پديدار گرديده است؛ اين منشأ و مبدأ حيات را خدا مى

باشد، در آن صورت غري مرئى بودن اين منشأ حيات نيز اشكال خمصوصى  غري مرئى مىكنيم كه حيات  وقىت مشاهده مى
  .نتواند داشت

ا را ببينيم؛ هنگامى كه شخصى مى ما اجسام زنده را توانيم ديد، وىل منى بينيم كه  مريد، هيچ منى توانيم حيات در وجود آ
از مرگ عني مهان است كه پنج دقيقه قبل از مرگ بود،  چيزى از وجود وى خارج گردد، بدن وى در ظاهر پنج دقيقه بعد

دانيم كه حيات به طور كامل او را ترك كرده است؛ لذا اين عقيده كامًال قابل قبول و منطقى است كه بگوييم  وىل ما مى
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به من نياز بيشرتى  »1« ».مهان گونه كه خود حيات غري مرئى است مهان طور نيز منشأ و منبع آن غري مرئى است
بينم، اين قدر هست كه منابع اسالمى به خصوص قرآن جميد و منابع علمى و حتقيقى و جترىب  توضيح اين مسئله منى

  :گويند مى

   اى عظيم از گاز بود و اين گاز بر اثر فعل و انفعاالتى كه ماّده اولّيه آفرينش توده

______________________________  
  .16: بيستماميان به خدا در قرن  -)1(
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نامند؛ و منشأ اين مهه  انگيز شده كه آن را جهان مى ها سال در آن به وجود آمده، تبديل به اين جمموعه شگفت ميليون
ت مت انگيز و عناصر پر از اسرار و اين نظام متقن و با حساب با توّجه به هزاران استدالل منطقى و حك عجايب 

استوار، وجود مقدس اللَّه و ذات اقدس حّق است كه انبياى گرامى و ائّمه طاهرين عليهم السالم و اولياى عظام و عرفاى 
شامخ و كتب آمساىن و به خصوص قرآن جميد آن چنان كه شايسته است او را معّرىف كرده و دستورهاى حضرتش را كه 

  .هاى زندگى، بنده آن حضرت باشد اند در متام زمينه و از آدمى خواستهضامن خري دنيا و آخرت انسان است تبليغ كرده 

  :وحشى بافقى، در وصف آن جناب گويد

 آن كه به ما قّوت گفتار داد
 

 گنج گهر داد و چه بسيار داد

  كرد به ما لطف ز لطف عميم
 

  نادره گنجّى و چه گنج عظيم

ره  مند آن كه از اين گنج نشد 
 

 داند كه چندقيمت اين گنج چه 

  دخل جهان گشته مهيّا از اين
 

  بلكه دو عامل شده پيدا از اين

  بود جهان بر سر كوى عدم
 

  ىب خرب از وضع جهان ِقَدم

  بيند و گويد نه به چشم و زبان
 

  زو شده موجود مهني و هم آن
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  )وحشى بافقى(

   اى از جهان با عظمت خلقت گوشه

كند، مع ذلك آن چنان  يك ستاره صغري، واقع در كهكشاىن به نام كهكشان داخلى زندگى مىبشر روى سّومني سيّاره «
دهد كه او تا چه اندازه در  منودارهاى زير نشان مى. خواهد عظمت خريه كننده متام جهان را درك كند هومشند است كه مى

  .اين كوشش خود موفّقّيت حاصل كرده است

   ود بر حسب سال نورى است، يعىن براىش مسافاتى كه در اين جا داده مى

  178: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

پيمايد، با اين  كيلومرت مى  300/ 000ميل معادل  186/ 000احتساب آن بايد در نظر بگريمي كه نور در هر ثانيه 
  .حساب يك سال نورى بالغ بر شش تريليون ميل است

گر آن قدر زياد است كه هر طبقه فضاىي به نوبه خود فقط لّكه خاىل در ميان هاى تو در تو از يكدي مسافات اين جهان
تنها يك خال  2شود در داخل فضاى  مثًال منظومه مشسى كه فضاى خنست ناميده مى. شود طبقه ديگر فضا حمسوب مى

  .تا آخر 3در قبال فضاى  2شود و مهني طور فضاى  تلّقى مى

ميليون ميل از زمني دور است و عرض آن فقط يك هزارم  93قيقه نورى يا خورشيد هشت د: منظومه مشسى 1فضاى 
  .سال نورى است

سال نورى از زمني فاصله دارد، يعىن  4/ 3اين ستاره را كه آلفاسنتورى نامگذارى كرده اند : ترين ستاره نزديك 2فضاى 
كشد تا به  تقريباً سه هزار سال طول مىهرگاه يك سفينه فضاىي با سرعت يك ميليون ميل در ساعت از زمني حركت كند 

  .اين ستاره خيلى نزديك برسد

كهكشاىن كه زمني در داخل آن قرار دارد شبيه يك ظرف پر از ستاره و گاز و غبار است كه : كهكشان داخلى  3فضاى 
قط يك نقطه اش، خورشيد زمني و ستاره آلفاسنتورى ف ميليون ستاره 100سال نورى فاصله دارد، ما بني  100/ 000

  .آيد نور در لبه خارجى اين كهكشان مارپيچى به حساب مى
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ميليون سال نورى از كهكشان داخلى  2/ 2اند و  نام گذاشته) آندرومدا(اين كهكشان را : نزديكرتين كهكشان 4فضاى 
ىت از گروه  دانند كه به آن كهكشان خواهر نسبت داده و قسم دور است، مع ذلك منّجمان آن را آن قدر نزديك مى

  .كنند هاى داخلى تلّقى مى كهكشان

هاى جوان سكونت اختيار كرده و درون غليظش را  هاى آن ستاره نيز به شكل مارپيچ است كه در كناره) آندرومدا(
  .اند ستارگان قدميى سوخته شده اشغال كرده

  179: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ا با عالمت  ترين اكتشافات علوم جنوم هستند، نزديك از تازه) كازارها: (ها دورترين كهكشان 5فضاى   3 -273ترين آ
  .ميليون سال نورى واقع است 2در فاصله 

ا كه با عالمت    .شناخته شده شش بيليون سال نورى فاصله دارد 3 -147دورترين آ

اند و هنوز فضاهاى  عظمت، پيش رفتهتا اين جا منّجمان معتقدند كه تازه تا نيمه راه كناره قابل رؤيت جهان با 
كهكشاىن كه منظومه مشسى و كرات اطراف آن جزء كوچكى از آن به مشار   »1« ».نامكشوف ديگرى را بايد بيابند

كاترليون مرت است، در اين كهكشان كه ما به آن تعّلق دارمي چندين نوع ستاره وجود دارد كه بعضى   950رود حميطش  مى
ا به نام خور  اين كهكشان، پر از . تر از خورشيد ما است بار شديدتر و قوى 50/ 000شيدهاى آىب رنگ نورشان از آ

  .ستاره و پر از گاز و غبار است

چرخند دور خود و دور  هاى فلكى نيز مثل زمني و مرّيخ و زهره كه به دور خورشيد مى ها و صورت ها و منظومه كهكشان
  .چرخند هاى بزرگرتى نيز مى كهكشان

  .كنند كيلومرت در ثانيه دور خود يا دور فضاى نامتناهى گردش مى  200ها با سرعت  رخى از اين كهكشانب

ها ستارگاىن دارند كه از  هر يك از اين كهكشان. كند اند از يك ميليارد جتاوز مى هاىي كه تاكنون مشاره كرده تعداد كهكشان
  . كه كره زمني در آن قرار دارد يكصد هزار ميليون ستاره داردحلاظ عظمت هزاران برابر خورشيد ما است، فقط كهكشاىن

انگيز، نظام متقن آفرينش بدين صورت كه هست به  هاى خمتلف و فعل و انفعاالت شگفت در هر صورت پس از دوران
  .شتاى به نام زمني در سايه اراده و مشّيت حّق براى حيات موجودات آماده گ وجود آمد و در يك گوشه آن سّياره
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______________________________  
  .1964/ 5/ 25پيام آمساىن توحيد، به نقل از جمله نيوزويك  -)1(
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البّته بيان و توضيح آماده شدن آب درياها، به استعداد رسيدن خاك، تكّون معادن، آراسته شدن زمني جهت زندگى و 
اى حتقيقى فراواىن نوشته  ر يك در خور كتاب جداگانه است و خوشبختانه در اين زمينهمسائلى است كه ه...  ها كتا

  .شده كه موضوعات هر كدام منايش و منودى از قدرت و اراده و مشّيت حضرت حّق و حكمت و علم آن جناب است

قشرى به وجود آمد كه ابتدا نازك و زمني پس از جدا شدن از خورشيد طى قرون متمادى به سردى گراييد و در سطح آن 
به تدريج ضخيم شد، از آن پس خنستني پوسته آن تشكيل يافت و اين قشر حايل بني مواّد مذاب درون زمني و امتسفر و  

  .گاز موجود در جّو شد

درجه چون هسته مركزى زمني به حالت َمَيعان بود و مايع به عّلت كاسته شدن . زمني پس از سرد شدن منقبض گرديد
شود، به اين سبب هسته مركزى آن از حجم پوسته يا قشر جامدش كوچكرت است و در  حرارت زودتر از جامد منقبض مى

  .شود به وجود آمد هاى پالسيده ظاهر مى هاىي كه در سطح ميوه هاىي شبيه به چروك سطح زمني چني

ها پديدار گرديد، گازها و خبارهاىي كه در جّو  رّهها و قا هاى قشر خاكى يعىن خشكى ها، خنستني برآمدگى باالى آن چني
ا كاهش يافت سرد گشته و در هم مرتاكم و به حالت ميعان درآمدند و به باران مبّدل و  زمني موجود بود چون حرارت آ

  .ندها و درياها به وجد آمد هاى قشر و پوسته زمني مجع شدند، در نتيجه اقيانوس به روى زمني نازل و در فرورفتگى

ها با گودى درياها به عمل آمده، معلوم گرديده عمق  هاى قشر زمني يعىن كوه اى كه نسبت به بلندى برآمدگى مقايسه
  .مرت است 11521مرت و گودترين درياها  8884ها  ترين كوه بلندى مرتفع. هاى زمني است درياها زيادتر از ارتفاع كوه

   دور انديش جهان آفرينش، بر سطحبه اراده آفريدگار توانا و مشّيت مطلقه و 
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ّيه مواد خوراكى انسان و حيوانات و در درون آن سنگ ها و معادن  بروىن زمني قشرى از خاك براى پرورش گياهان و 
و انديشه و فكر به او فلزات جهت متهيد زندگى بىن آدم خلق شد و براى استفاده از اين مهه مواهب، عقل و درايت 

  .مرمحت فرمود

براى زمني، هوا و خورشيد و ماه و شب و روز و چهار فصل و گردش وضعى و انتقاىل و انواع معادن و گياهان و چشمه 
و جوى و رود و رودخانه و دشت و صحرا و باغ و بستان و گلستان و هزاردستان و هر چه براى پديد آمدن حيات الزم 

انسان را بر سر اين سفره كامل و جامع نشاند و جهت تربيت و رشد و كمال و خري دنيا و آخرتش انبيا و بود قرار داد و 
ها مهاهنگ با قواعد اهلى قرار دهد، تا صالح و سداد  ائّمه و قرآن فرستاد و وى را امر فرمود تا برخوردش را با انواع نعمت

  .از فساد و افساد پاك مباندو حكمت و عدالت بر زمني حكمفرما شود و خيمه حيات 

   اسرار حيات از زبان كرسى موريسن

اش به ظهور اين واقعّيت اسرارآميز   با مجع شدن اسباب و علل، جهت پديد آمدن حيات بر صفحه خاك، مشّيت عاشقانه
وست كه تا ابد براى احدى روشن خنواهد شد تعّلق گرفت و حيات كه پرتوى از امر حضرت او و شعاعى از هسىت ا

  .ماهيّات امكانّيه را گرفت و جنب و جوش موجودات زنده از هر طبقه و نوعى در روى زمني آغاز شد

با » راز آفرينش انسان«: هاى عمده كتاب پر ارزشش كرسى موريسن كه از دانشمندان بنام مغرب زمني است و قسمت
علم را مهراه با نظريّات خودش در باب حيات  معارف اهلّيه مطابقت دارد، حمصول حتقيقات بزرگرتين دانشمندان جهان

  :بدين صورت در كتابش آورده

   حيات جاوداىن است، ازمنه و اعصار ىب حساب و عصور طبقات األرضى

  182: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

آثار حيات پا برجا  اند و ها از زير آب درآمده و در آب فرو رفته قارّه »1« .اند و حيات مهچنان باقى است سپرى شده
  .مانده است

هر دفعه كه  »2« .ها را با جود خود فرا گرفته است هاى ساحلى اقيانوس حيات، اعماق درياها و سطح امواج و شن
  .هاى يخ سپرى شده و قسمىت از سطح زمني را آزاد كرده است، حيات بالفور جاى آن را تصّرف منوده است دوره
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ده و منطقه قطىب پيش آمده است باز حيات در برابر پيشرفت آن مقاومت به خرج داده و هر وقت دوره خيبندان فرا رسي
  .مهچنان برجاى مانده است

هاى هولناك درهم رخيته، قلل شاخمه جبال در طّى  كوهها از سطح پرچني و چروك زمني بريون جسته، سطح كره را زلزله
ها را آب شسته و به درون درياها فرو برده و  بني رفته است، قارّه ها سال به تدريج شسته شده و طبقه به طبقه از ميليون

ها را پوشيده است، با اين حال حيات مهچنان جاوداىن و سرمد  هاى عتيق مهچو كفىن سپيد كف اقيانوس رسوبات سرزمني
  .باقى مانده است

كند، اّما هر ذرّه را كه  ى تازه اجياد مىها رساند و بنا به ناموس طبيعت هر روز شگفىت حيات، ذرّات خاك را به مصرف مى
  .گذرد گذارد و مى به كار برده است در مسري خود باقى مى

كه از طبقات گچ و آهك و سنگ چخماق تشكيل شده است تاريخ گوياىي از داستان زندگاىن » دوور«هاى سپيد  صخره
   هاى سر سبز، ذغال جنگل. ار متماديه هستندحيوانات درياىي و نباتات حبرى و موجودات زنده ذرّه بيىن قرون و اعص

______________________________  
» .ماند و تنها ذات باشكوه و ارمجند پروردگارت باقى مى«؛ »َوْجُه َربَِّك ُذو اجلََْالِل َواْإلِْكرَامِ   َويـَبـَْقى«برگرفته از آيه  -)1(

  .27): 55(الرمحن 

احاطه ]  ايتش با قدرت و دانش ىب[كه يقيناً او به مهه چيز ! آگاه باش«؛ »لِّ َشئ ُحميطٌ أال إنَُّه ِبكُ «برگرفته از آيه  -)2(
  .54): 41(فّصلت » .دارد
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را هاى ادوار گذشته زمني اند كه حيات به وسيله آن نريوى آفتاب  سنگ و نفت و گاز، يادگار و باقى مانده دوره فّعالّيت
  !اقتباس كرده و براى مصرف امروزى نوع بشر باقى گذاشته است

شود و بشر را به درجات  است كه از حيث قيمت و ارزش ما فوق مهه جواهرات عامل حمسوب مى هاى گران مهني مرياث
  .ما فوق حيواىن ارتقا داده است

آمد،  شد و به صورت نيم سوز و خاكسرت در مى از كوره گداخته قشر زمني كه در اوايل تكوين مهه مواّد در آن ذوب مى
حيات نريوى آفتاب رابه كار انداخته، ذرّات مرّكب آب را جتزيه كرد و كربن را در اسيد كربنيك از اكسيژن جدا منود و از 
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ا نريوى سوخت را در سراسر سطح زمني ذخريه منود؛ مهني سوخت است كه اساس اّولّيه و آالت و ادوات مت ّدن جمموع آ
ها در جهان پديد نيامده است، مگر بر اثر آن كه حيات قواى منتشر از خورشيد را جذب و  بشر بوده و اين مهه شگفىت

حيات، بر اوضاع و احوال متغّري آب و زمني و هوا غلبه كرده ودر هر گوشه دنيا، نبات يا  »1« .نگهدارى كرده است
  .حيوان ظاهر كرده است

ها و حشرات و پستانداران و مرغان هوا و از  خمتلف خود از موجودات تك سّلوىل تا ماهىحيات در اشكال عديده و 
ها وانسان، در هر شكل و هيئىت باشد بر عناصر  ها و حيوانات ذرّه بيىن تا نباتات و جانوران و ماموت ها و انگل ميكرب
   طبيعت

______________________________  
و شب و روز و خورشيد و «؛ »َر َلُكُم الَّْيَل َوالنـََّهاَر َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َوالنُُّجوُم ُمَسخَّرَاٌت بَِأْمرِهِ َوَسخَّ «برگرفته از آيات  -)1(

َوِمْن آيَاتِِه اللَّْيُل «. 12): 16(حنل » .اند ماه را نيز رام و مسّخر مشا قرار داد، وستارگان هم به فرمانش رام و مسّخر شده
): 41(فّصلت » .او شب و روز و خورشيد و ماه است]  ربوبيت و قدرت[هاى  از نشانه«؛ »الشَّْمُس َواْلَقَمرُ َوالنـََّهاُر وَ 

ها  اى كه هر كه در آمسان آيا ندانسته«؛ »َأَملْ تـََر َأنَّ اللََّه َيْسُجُد َلُه َمن ِيف السَّماَواِت َوَمن ِيف اْألَْرِض َوالشَّْمُس َواْلَقَمرُ «. 37
ها و درختان و جنبندگان و بسيارى از مردم براى او سجده  در زمني است و خورشيد و ماه و ستارگان و كوه و هر كه

  .18): 22(حج » كنند؟ مى
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ا را وادار مى چريه مى   .كند از تركيبات اصلى خود خارج شوند و به وضع و تركيب جديدى درآيند شود و آ

ا به وجود مىحي ا قدرتى مى ات، جانداران رنگارنگ و متنّوعى را از روى منونه و قالب اجداد آ دهد كه  آورد و به آ
  .ها به وجود آورند هاى ناحمدود ديگرى را تا ابد به مهان اشكال و قواره نسل

ايت كثري الّتوالد است تا حّدى كه خود از مازاد توالد خويش تغذيه مى كند، اّما در عني حال بر تعداد  حيات، ىب 
ىف املثل، هرگاه در امر توالد ملخ جلوگريى . منايد تا مبادا خملوقات آن بيش از ظرفّيت زمني شود مواليد، نظارت دقيق مى

كشد كه زندگى حيواىن در  اندازد و طوىل منى نشود در ظرف چند سال نسل نباتات و هر گونه رستىن را از زمني بر مى
  .شود ح آب معدوم مىباالى سط
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كند، هنرمندى است كه نقش هر برگ  حيات، پيكر تراش ماهرى است كه شكل و هيئت موجودات زنده را طرّاحى مى
شىت را به انواع رنگ ها و جنگل ها و ميوه كند و گل سبز يا تنه درخىت را ترسيم مى ها مزّين  ها و بال و پر مرغان 

  .سازد مى

غمه سراىي عشق را به مرغان آموخته است و در آواى مّطرد و خوش آهنگ حشرات، رمزى حيات، رامشگرى است كه ن
  .اده است كه با هم راز و نياز كنند

ار و قدقد مادرانه ماكيان تا  اين مهه صداها و اصوات متعّدد كه از حنجره حيات بر مى خيزد از قرقر غوكان در فصل 
مهه و مهه مظهرى از نوع احساسات و تأثّرات موجودات زنده است و از مهه  نعره غرورآميز شري و بوق و كرناى فيل،

  .»تر است باالتر صداى انساىن است كه زير و مب و تنوّع عجيب آن از اصوات ساير جانداران دلكش

  :به قول صائب

  سياه مسىت چشم از شراخبانه كيست
 

  عقيق چهره و لعل لب از خزانه كيست

  است دانه خال ز خرمن كه برون جسته
 

  غبار خط معنرب ز آستانه كيست
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  كند نرگس ز خواب ناز نظر وا منى
 

  زبان سبزه نو رسته در فسانه كيست

  مى صبوح كه در جام صبح رخيته است
 

  سياه مسىت شب از مى شبانه كيست

  اى از پنجه نگارين است ار، نسخه
 

  خزان ميوه ده رنگ عاشقانه كيست

 سازد نظر به خوشه پروين سيه منى
 

  دل رميده مادر هواى دانه كيست
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  دامن ز عشق نيست اثر در جهان منى
 

  كه اين مهاى سعادت در آشيانه كيست

  چگونه مست نگردد جهان ز گفتارش
 

  حرمي سينه صائب شراخبانه كيست

  

  )صائب تربيزى(

   كيمياگرى حيات[

حيات، تنها انسان را مسّلط بر انواع صداها ساخته و او را به استادى در مجع آورى احلان و ارتعاشات صدا برگزيده و «] 
اده است تا از اين اصوات به صورتى خوش استفاده كند   .در عني حال لوازم و مصاحل كاىف نيز در دسرتس او 

پاى ملخ و مگس و عضالت ماهيچه و مفاصل و دستگاه خودكار قلب و  حيات، مهندسى ز بر دست است كه طرح
سلسله الكرتيكى اعصاب كلّّيه جانوران و مهچنني اعضاى دستگاه عجيب َدَوران َدم مهه موجودات زنده را او كشيده 

  .است

ها را هم او  د، گلافشان دست طرح رخيته و ختم آن را به دست باد صبا به اطراف مى سوسن صحرا را مهني مهندس چريه
ا را به وسيله حشرات از بوته رسم مى ا را بارور مى اى به بوته ديگر مى كند و گرد تناسلى آ   .كند رساند و آ

  !!خبشد ها طعم و به ادويه بو و به گلها عطر مى حيات، كيمياگرى افسونكار است كه به ميوه

ّيه آ حيات مواّد جديدى تدارك مى اجم ماّده حيات كند كه طبيعت از  ا براى موازنه افعال خود و براى جلوگريى از 
  .عاجز مانده بوده است

   كند كه در عشق هاى شب تاب تشعشع و نورى عطا مى ها و كرم حيات، به پروانه
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ا به كار آيد و كيمياگرى حيات، متضّمن خري و صالح  بازى عامل هسىت است؛ زيرا نه تنها به نريوى آفتاب، هاى شبانه آ
كند، بلكه در ضمن اين فعل و انفعال، اكسيژن زندگى خبش را براى  اسيد كربونيك و آب را تبديل به چوب و قند مى

  .كند تنفس جانداران تدارك مى

است و سرگذشت خود را در حيات، موّرخى داناست كه تاريخ پيدايش خود را ورق به ورق در طّى ازمنه و اعصار نوشته 
حيات، . خواهد كه آن را درست خبواند و تفسري كند هاى خارا نقش كرده است و فقط چشم و دل بينا مى دل سنگ

  .تاباند بارقه شعف و شوق زنده بودن را در وجود زندگان مى

  .كند اين كار را مىداند براى چه  آورد و خودش هم منى رود و فرياد شوق بر مى برّه جوان با نشاط متام مى

. گشايد هاى نازك او را با تبّسم مى ريزد و لب كند و از چشم او برق تأللؤ مى گونه طفل را افسونگر حيات رنگ مى
  .كند ماّده بدون حيات هرگز تبّسم منى

اىف تغذيه كند و نوزادان را به قدر ك حيات، براى حفظ و پرورش خملوقات خود ماّده غذاىي فراوان در بيضه فراهم مى
  .كند كه زندگى و فّعالّيت را آغاز منايند مى

فته و ناگفتىن پرورش مى حيات، خود . دهد كه براى نوزادان خود غذاى كاىف تدارك منايند مهچنني در سينه مادران حّسى 
حيات عشق . ايدمن كند و احتياجات آينده آنان را پيش بيىن مى موجد حيات است، حوايج آىن نوزادان را با شري رفع مى

مادرى را به دنيا آورده است و حّس خانه و خانواده و عشق به وطن را به مردان عطا منوده و در راه مهني عشق است كه 
  .كنند جنگند و جان فدا مى مردان مى

تلف از مجله خملوقات خود را در مواقع خطر با الوان خم. انگيزد حيات، براى حفظ و حراست موجودات وسايل عديده مى
ا ياد مى خمفى مى   دهد كه پرواز منايند، وسايل تدافعى چون شاخ و دندان و دهد كه فرار كنند، پر مى كند، به آ
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ا را تقويت مى چنگال مى ا را كند كه گاِه محله يا دفاع آ دهد كه از خويشنت دفاع منايند، حّس شاّمه و سامعه و باصره آ
  .يارى منايد
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كند تا ساير جانوران از آن برتسند و به اوتعّرضى  ترين حشرات، صورتى كريه و وحشتناك عطا مى حيات، گاهى به معصوم
  .نكنند

ها تابع قوانني مربوط به قّوه جاذبه زمني و فعل و  دهد، ذرّات و امت ماّده جز بر طبق قوانني و نظامات خود عملى اجنام منى
ماّده از خود قّوه ابتكار ندارد و فقط حيات است كه هر حلظه . شيمياىي و تأثريات هوا و الكرتيسته هستند انفعاالت

ناور زمني عبارت از بياباىن قـَْفر. آورد هاى تازه و موجودات بديع به عرصه ظهور مى نقش  »1« بدون وجود حيات عرصه 
بدون حيات، جامد و ىب جنبش و حركت است و تنها خاصّيت آن اين شد، ماّده  و مل يزرع و درياىي مرده و ىب فايده مى

  .دهد سازد و سلسله وجود زندگان را اىل األبد ادامه مى است كه حيات را به صورت جانداران خمتلف متجّلى مى

سى؛ انسان هنوز نتوانسته است بفهمد كه حيات عبارت از چيست؟ حيات نه وزن دارد و نه ابعاد و نه هيچ صورت هند
هاى سخت را  هاى درخىت كه در حال رشد و توسعه است صخره حيات داراى قدرت و نريوى زياد است؛ زيرا ريشه

  .دارد هاى متمادى برخالف اثرات جاذبه زمني سر پا نگاه مى آورد و آن را قرن تركاند، درخت عظيمى را به وجود مى مى

ترين موجودات زنده  قدميى. آورد صورت برگ و ميوه درختان در مى كشد و آن را به هر روز هزارها خروار آب از زمني مى
اى در حيات زمني  در روى زمني، درخىت است كه پنج هزار سال از عمر آن گذشته و تازه اين عمر طوالىن به منزله حلظه

  .باشد مى

   خبشد و در عني اجنام اين حيات با كوششى تزلزل ناپذير به كالبد ماّده جان مى

______________________________  
  .آب و علف زمني مرتوك و ىب: قـَْفر -)1(
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سوزد و نه از اجنام كارى احساس مسّرت و  شود و نه به حال چيزى دلش مى امر خطري هيچ گونه تبعيضى قائل منى
  .كند خوشحاىل مى

شعور و قّوه مدركه در اين عامل است و تنها از راه حيات است كه ما با فهم با اين حال، حيات اّس و اساس هر گونه 
كنيم؛ حيات وسيله و دست آويزى است كه  برمي و اعمال او را ستايش مى ناقص خود به صنع خداى ىب چون پى مى
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زين العابدين آرى، به قول حضرت  »1« ».گذارد؛ حيات جاويد و سرمدى است را به موقع اجرا مى» عقل كلّ «مقاصد 
  :عليه السالم

  »ابـَْتدََع ِبُقدَرِتِه اْخلَْلَق اْبِتداعاً، و اْختَـَرَعُهْم َعلى َمِشيَِّتِه اْخِرتاعاً «

  در ُحسن رخ خوبان پيدا مهه او ديدم
 

  در چشم نكو رويان زيبا مهه او ديدم

  در ديده هر عاشق او بود مهه اليق
 

  و ندر نظر وامق، عذرا مهه او ديدم

  دلدار دل افكاران غمخوار جگر خواران
 

  يارى ده ىب ياران هر جا مهه او ديدم

  ديدم مهه پيش و پس جز دوست نديدم كس
 

  او بود مهه او بس تنها مهه او ديدم

  آرام دل غمگني جز دوست كسى مگزين
 

  ىف اجلمله مهه او بني زيرا مهه او ديدم

  

  )فخرالدين عراقى(

   معرفت حقشناساىي و 

  :در احاديث نبويّه آمده است

  »2« .أْعَلُمُكْم ِباللَِّه َأْخَوُفُكْم للَّهِ 

  .ترين مشا براى خداست ترين مشا به خدا، خائف آگاه

______________________________  
  .51: راز آفرينش انسان -)1(

  .28 ، ذيل حديث237/ 4: ؛ تفسري الصاىف59، باب 344/ 67: حبار األنوار -)2(
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  :شناساىي و معرفت حقِّ اّول، سه حنو متصّور است«

   معرفت ذات. 1

   معرفت صفات. 2

   معرفت افعال. 3

شود و غايت  دركتاب اهلى؛ قرآن جميد از علم به ذات و علم به صفات و امسا و علم به افعال اهلّيه حبث و گفتگو مى
ّلت غاىي خلقِت حقايق ملكوتى و موجودات واقع در مواطن غيب و سّكان مأل اعلى، معرفت حّق و خلقت انساىن و ع

و » ج البالغه« »1« ».رود عرفان مجال و جالل وجود مطلق است، مهان معرفىت كه اصل االصول علم اعلى به مشار مى
آيات كتاب خدا و به انضمام آثار عيىن كه در  و دعاها و معارف اهلّيه مهه و مهه توضيح و تفسريى بر» صحيفه سجاديه«

دايره وجود است نشاىن از ذات و توضيحى از امسا و تفسريى از افعال آن وجود مقّدس و ذات اقدس است و اين مهه 
براى برانگيخنت عشق و معرفت در قلب انسان براى پيمودن راه او تا رسيدن به مقام وصال و منزل قرب و در افتادن در 

  .فنا و باقى شدن به بقاى اوست عرصه

اّما افسوس كه اكثر مردم از حقايق اهلّيه ىب خربند و به جاى سفر به سوى دوست در مامت شكم و شهوتند، از اين وادى 
دانند منشأ اين مهه جنگ و نزاع و فساد وافساد، جداىي از اصل عامل و ريشه  نور دورند و مجلگى مست و مغرورند، منى

  .ضرت اللَّه استهسىت يعىن ح

  :به قول عطار نيشابورى

  چه مقصود است ار چه دويدمي
 

  كه از مقصود خود بوىي نديدمي

  

______________________________  
  .167: رسائل فلسفى مّالصدرا -)1(
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  بسى زارى و دلتنگى منودمي
 

  كشيدميبسى خوارّى و ىب برگى  

  بسى در گفتگوى دوست بودمي
 

  بسى در جست و جويش ره بريدمي

  گهى سّجاده و حمراب جستيم
 

  گهى رندى و قّالشى گزيدمي

  به هر ره كان كسى گريد گرفتيم
 

  به هر پر كان كسى پرّد پريدمي

  

  )عطار نيشابورى(
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ماً ِإَىل اْخِرتَاعاً ُمثَّ َسَلَك ِِْم َطرِيَق ِإرَاَدتِِه و بـََعثـَُهْم ِيف َسِبيِل َحمَبَِّتِه َالَميِْلُكوَن َتْأِخرياً َعمَّا َقدَّ » 4«[  َمُهْم ِإلَْيِه و َال َيْسَتِطيُعوَن تـََقدُّ
  ] َما َأخََّرُهْم َعْنهُ 

ا را در مسري خواسته خود راهى منود  آن قدرت پس رفنت، به جانب مرزهاىي كه . و در راه حمبتش برانگيختگاه، متام آ
ا پس انداخت ندارند ا پيش انداخت ندارند و توان پيش رفنت به سوى حدودى كه آنان را از آ   .آنان را از آ

   هدايت تكويىن موجودات

دايره است به هدايت تكويىن در  ها و آنچه در آن ها و سحاىب ها و كهكشان عناصر و موجودات كيهاىن اعّم از منظومه
مسري معّني خود قرار گرفتند و قرار گرفتنشان در مسري معّني با حركت معّني و اثرگريى و اثردهى الزم و فعل و انفعاالت با 

نه هسىت براى انواع موجودات زنده و غري زنده شد   .حساب دقيق، باعث پديد آمدن اين نظام شگرف و آماده شدن 

  :فرمايد مىقرآن جميد 

  »1« » ٍء َخْلَقُه ُمثَّ َهَدى ُكلَّ َشىْ    َقاَل َربـَُّنا الَِّذى َأْعَطى
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  او را]  ويژه[پروردگار ما كسى است كه به هر موجودى، آفرينش : گفت

______________________________  
  .50): 20(طه  -)1(
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  .به وى عطا كرده، سپس هدايت منود] بودآن گونه كه سزاوارش [

تكّون انواع معادن كه در راه زندگى و حيات موجودات زنده سهم به سزائى دارند مّتكى به هدايت تكويىن و اراده ازىل 
  .حضرت حّق و مشّيت حكيمانه آن ذات ىب مهتاست

   هدايت تكويىن گياهان

  

بايد مورد توّجه قرار گريد كه چه ارتباطى بني دانه نباتى و خاك و انگيز گياهان از ديگر مسائلى است كه  مسئله شگفت
هاى متنوّع و خومشزه و دارنده  آب و هواست و چه نريوىي است كه دانه را تبديل به درخت و گل و گياه و اين مهه ميوه

  .منايد انواع ويتامني و مناسب با بدن مى

محت و لطف و هدايت و داللت حضرت اوست، ورنه در دانه و پاسخ متام اين مسائل يك كلمه است و آن عنايت و ر 
  !خاك چه قدرتى و چه شعورى است كه بتواند اين مهه نقش بديع و صنع عجيب پديد آورد؟

هاى  هاى زير در باب گياهان و نباتات و درختان چه حبث حمّققان و پژوهشگران و دانشمندان بزرگ اين رشته در زمينه
  :ت انگيزى دارند كه مهه و مهه نشان دهنده اّتصال گياهان به مسئله هدايت و رمحت حّق استجالب و چه حتقيقات حري 

شوند،  طرز ساختمان نباتات، طرز عمل وظايف األعضاىي نباتات، دخول ماّده، راههاى ورود، مواّدى كه داخل گياه مى
يت ماّده كه از خارج آمده، هدايت مايعات، مكانيسم ورود آب، مكانيسم ورود اجسام حملول، مكانيسم ورود گازها، هدا

هاى خمتلف استوانه مركزى، مصرف ماّده ىب روح براى ساختمان پيكر گياه،  ها، هدايت در دستگاه هدايت در زنبورى
  گريند، توليد گلوسيدها، توليد پروتيدها، توليد تركيب نورى گلوسيدها، تركيباتى كه درپى تركيب نورى صورت مى
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اند، انرژى نوراىن، انرژى شيمياىي، انرژى  هاى از هم پاشيدگى، هدايت مواّدى كه از متابوليسم حاصل شده ليپيدها، پديده
  .مكانيك، انرژى الكرتيك، انرژى حرارتى

س و تعريف از عنايت حّق بيان اين مهه است كه در پانزده قرن قبل وجود مقّدس حضرت زين العابدين عليه السالم در سپا
  :داشته

  »ُمثَّ َسَلَك ِِْم َطريَق اراَدتِِه، َوبـََعثـَُهْم ىف َسبيِل َحمَبَِّتهِ «

   سبزى نباتات

شوند تا جهان طبيعت به  گياهان با هدايت حّق، مهراه با كمك خورشيد، خاك، هوا و آب، اغلب به رنگ سبز آراسته مى
  .رنگى مطبوع و دل پسند درآيد

  :آمده است» هاىي از او نشانه«در كتاب 

ن افسردگى را مى كند، چرا؟ چون گياهان اغلب رنگ سبز دارند؛ اگر مهه گياهان به رنگ  برد و دل را باز مى گردش در 
ن، در باغ و جنگل فرح خبش نبود، بلكه براى اعصاب زيان داشت   .سرخ بودند گردش در 

  آوردند؟ بردند، يا آن كه دل مردگى مى افسردگى را مىمنودند  آيا اگر نباتات سياهرنگ مى

بود و منظره  شد؟ آيا رنگ مهه گياهان اگر زرد مى آيا بشر در اين هنگام تفرحيگاهى داشت؛ آيا دلتنگى بشر دائمى منى
مشا شد؟  كرد؟ اگر گياهان مهه سپيد رنگ بودند، ديگر چشم صحيح و ساملى يافت مى پائيز مهيشگى بود، بشر چه مى

زند؛ پزشكان براى زندگى در برف  توانيد براى مّدتى به بياباىن پر برف نگاه كنيد، رنگ سپيد برف چشم مشا را مى منى
  .دانند عينك خمصوصى را براى چشم الزم مى
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اگر ماشيىن به « »1« »ده گياهان نيست؟ها نشانه عقل و حكمت سازن آيا اختيار رنگ سبز براى گياهان در ميان رنگ
  .طور خود كار به كار خود ادامه دهد و مغز متفّكرى در آن تصّرف نكند حمصول آن كارخانه يك جور خواهد بود و بس
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اى نداشته باشد جز به يك سو خنواهد رفت، مگر نشيب و فراز زمني سري و حركت او را  اتومبيلى اگر به راه افتد و راننده
  .دهد تغيري

از اختالف سري اتومبيل و . كند دهيم كه مغزى متفّكر آن را اداره مى از گوناگون بودن حمصوالت كارخانه تشخيص مى
  .اى عاقل قرار دارد دهيم كه اتومبيل حتت فرمان راننده سو و آن سو، تندى و كندى آن، تشخيص مى پيچيدنش به اين

اى بسيار بسيار كوچك را كه بيشرت با انسان ارتباط دارد  افكنيم و منونه ىاكنون به كارخانه خلقت و حمصوالت آن نظرى م
ا هيچ كدام به يك شكل نيستند، برگ هر   هاى سبزى دارند، وىل برگ نگرمي كه برگ آورمي، به گياهان مى در نظر مى هاى آ

  .گياهى شكلى خمصوص دارد

  .بينيم در سبزى با هم اختالف دارند آن درخت بگذارمي مىها يك جور نيستند، اگر برگ اين درخت را نزديك  سبزى برگ

ها در جهان آن قدر بسيار است كه به طور عادى در  عدد انواع ميوه جات در عامل مشكل است به مشار آيد، اقسام گل
  .آيد حساب منى

  .باشد مى» انبه«در هند سيصد قسم : گويند از يك ميوه چندين جور موجود است، مى

ا را با مشاره : گفت سان كشاورزى مىيكى از مهند در باغ كشاورزى پاريس بيش از پنج هزار قسم انگور موجود است وآ
  .1752انگور مشاره : گويند كنند، مثًال مى معّرىف مى

______________________________  
  .67: هاىي از او نشانه -)1(
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  تواند انواع يك سيب را بشمارد؟ مىآيا كسى 

اى متفّكر اين كارخانه عظيم  هاى كارخانه خلقت نشانه آن نيست كه اراده آيا اين تنوّع حمصوالت و گوناگون بودن فرآورده
ناور را اداره مى   »1« »كند و هزاران سال است كه اين روش برقرار است؟ و 

   هدايت تكويىن حيوانات
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  :فرمايد راهنماىي حيوانات هم از عجايب فعل حضرت حّق است، قرآن جميد در اين زمينه مىداستان هدايت و 

  »2« »ِصراٍط ُمْسَتقيمٍ   َعلى  ما ِمْن دآبٍَّة إّال ُهَو آِخٌذ بِناِصَيِتها إنَّ َرّىب 

پروردگارم بر  گرفته است، مسلماً ] قدرت و فرمانرواىي خود[اى نيست مگر اين كه او مهارش را به دست  هيچ جنبنده
  .راهى راست است

به مناسبت مسئله شعور، فصلى را به حيوانات اختصاص داده و نتيجه » راز آفرينش انسان«كرسى موريسن در كتاب 
  :كند زمحات هزاران دانشمند را اينچنني بازگو مى

رود،  در فصل زمستان به قشالق مى سازد، اى كه در رواق خانه مشا آشيانه مى پرندگان غريزه خانه و آشيانه دارند، چلچله«
ار آشكار شد به النه خود بر مى   .گردد اّما مهني كه طليعه 

ا صدها فرسخ  در صورت سرماى دى ماه خيلى از پرندگان به مست جنوب و نواحى گرمسري پرواز مى كنند و غالب آ
  .كنند د را گم منىپيمايند، اّما هرگز راه خانه خو  فاصله را در زمني و بر فراز درياها مى

______________________________  
  .73 -72: هاىي از او نشانه -)1(

  .56): 11(هود  -)2(
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زند  كبوترى را در جعبه سر بسته بگذاريد و مسافىت بسيار بعيد آن را بربيد، مهني كه پاى او را گشوديد در هوا چرخى مى
  .كند ه سوى آشيانه خويش مراجعت مىو يكسر ب

دهد و گرد و غبارى تاريك در  زنبور عسل در حببوحه بادهاى تند كه تنه درختان و شاخه نباتات را به شّدت تكان مى
  .كند فضا اجياد كرده است راه كندوى خود را به سهولت پيدا مى
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ا ب حشرات ريز داراى چشم ها  ها و كركس ها و قرقى ر ما جمهول است و عقابهاى ذرّه بيىن هستند كه ميزان قدرت آ
  .بينند هاى دور بيىن هستند كه مسافات بعيده را با آن مى صاحب چشم

ا هم در تاريكى  كنند و به آساىن راه مى غالب حيوانات در شب ظلماىن راه خود را پيدا مى روند؛ زيرا اگر چشمان آ
تابد  كنند و نور بسيار ضعيف ماوراى قرمز كه از سطح جاده مى مى شب كند باشد اختالف هواى اطراف جاده را درك

ا را متأثّر مى   .كند چشم آ

  .بيند رود به آساىن مى هاى صحرا مى هاى تار، موش كوچكى را كه در ميان علف چشم جغد در ظلمات شب

زند و  ا دارد كه پيوسته برق مىهاى زيبا مثل چشمان خود م خورمي عّده زيادى چشم ماهى معموىل كه ما گوشت آن را مى
هاى برّاقى دارد و اجسام را به صور اصلى در مردمك منعكس  ها نور افكن هر يك از اين چشم: دليل آن اين است كه

ها به واسطه آن بوده است كه قّوه  ها در چشم انساىن تعبيه نشده است؛ آيا تعبيه اين نور افكن سازد، از اين نور افكن مى
  شعور ماهى اسكالوپ كم است؟ُمدر كه و 

ا هم با يكديگر به كّلى متفاوت است   .تعداد چشم جانوران اين دنيا از دو تا هست تا چند هزار و كيفّيت ديد آ
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ا را به وسيله نور بينيم منى هاى رنگارنگ را به شكل و رنگى كه مى زنبور عسل گل ماوراى بنفش مشاهده  بيند، بلكه آ
  .افزايد ها بسى مى كند و اين نور خود بر زيباىي و جلوه گل مى

هاى كوچك خمصوص كارگران  حجره: سازند هاى خمتلف مى ها و دهليزها را به اندازه زنبوران كارگر در كندوى عسل، حجره
  .گريند هاى اختصاصى قرار مى رهها احتماًال در حج هاى بزرگرت خمصوص زنبورهاى نر، در حاىل كه ملكه و حجره

هاى  هاى بار آور را در حجره گذارد، در حاىل كه ختم هاى عقيم خود را در حجره خمصوص زنبوران نر مى ملكه ختم
ها پيش انتظار ظهور  ريزد، كارگران كه مهان زنبوران ماّده تغيري شكل يافته هستند از مّدت ها مى ها و ملكه خمصوص ماّده
ا مى برند و غذاى نوزادان را كه عبارت از موم و عسل است تدارك مى بوران را مىنسل جديد زن جوند، اّما  كنند و براى آ

ا موقوف مى مهني كه زنبوران نر و ماّده نزديك موقع تكامل خود مى كنند و  رسند آن وقت عمل جويدن غذا را براى آ
ا مى يابند بعدها مهان زنبوران كارگر  اّده كه به اين كيفّيت پرورش مىخورانند، زنبوران م عسل را به حال طبيعى به آ

  .شوند مى
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ا مى اّما براى زنبوران ماّده كه در حجره ملكه هستند غذا را تا آخر كار مهچنان مى دهند و مهني زنبورها  جوند و به خورد آ
  .گذارند هاى بار آور مى شوند و ختم هستند كه تبديل به ملكه كندو مى

  .هاى او گذشته است دهد كه چه حيواىن از نزديكى به وسيله قّوه شاّمه تشخيص مىسگ 

مهه حيوانات داراى حّس سامعه بسيار دقيق وحّساس هستند كه قّوت شنوائى آن خيلى بيش از حّس سامعه حمدود و 
  .ضعيف انساىن است

سازد و آن را به جسمى بسته، در زير آب  مىهاى آىب، النه گردى شبيه به توپ از تارهاى خود  يك قسم از عنكبوت
   اندازد، سپس خود بر سطح آب آمده موهاى مى
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كند و آن قدر اين عمل  دمد و در واقع آن را باد مى كند و به زير النه رفته، هوا در آن مى زير شكم خود را پر از هوا مى
كند  هاى خود را بزرگ مى گذارد و بّچه شود، آن وقت در اين النه ختم مى مثل توپ باد كرده مىشود تا النه او  تكرار مى

ا را از خطرات هواىي حمفوظ مى   .دارد و به اين وسيله آ

اين عمل عنكبوت متضّمن يك سلسله اقدامات دقيق عملى از نّساجى و مهندسى گرفته تا ساختمان و عملّيات درياىي 
  !!باشد مى

تر آن   گردد و عجيب اى كه از آن جا به دريا آمده بر مى كند و سپس به رودخانه ها در دريا زيست مى آزاد، سال ماهى
رى كه خود سابقاً در آن متوّلد شده است مى   .رود كه از حاشيه رودخانه باال رفته و به 

تر از  ر فرضاً هم در يك ساحل رودخانه سهلخواهد باشد و قوانني مزبو  ها هر چه مى قوانني دولىت راجع به ساحل رودخانه
رود كه حمّل نشو و مناى او بوده  ساحل ديگر باشد، وىل ماهى آزاد فقط به تبعّيت از شعور باطىن خود به مهان ساحل مى

  .است

رى غري از آن ك هرگاه ماهى آزادى را كه به مست علياى رودخانه مى ه رود از مسري خود منحرف ساخته و آن را در 
گردد و سپس بر عليه جريان شنا كرده و  كند و با جريان آب بر مى موطن اوست بيندازيد خود او اين اشتباه را درك مى

ر اصلى خويش مى   .رساند خود را به 
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تر، قضّيه مارماهى است؛ اين حيوانات عجيب مهني كه به مرحله رشد رسيدند و  تر و غامض اّما از قضّيه ماهى آزاد عجيب
كنند و در آن جا در  اى در جنوب جزاير برمودا حركت مى ر رودخانه و بركه در هر گوشه عامل باشند به طرف نقطهدر ه

آيند هزاران ميل  ها كه از اروپا مى مريند، آن عّده از مار ماهى گذارند و در مهان جا مى اعماق ژرف اقيانوس ختم مى
  .رسند پيمايند تا به اين نقطه مى مسافت را در دريا مى

  هاى مار ماهى كه هنگام توّلد از هيچ كجاى عامل خربى ندارند و فقط خود را بّچه
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پايان  كنند به مراجعت و موطن اصلى خود و پس از عبور از درياهاى ىب اند، شروع مى در صحرائى ىب پايان از آب ديده
ا از آن جا آمده جزر و مدها دوباره به مهان رودخانه يا بركهها و امواج و  و غلبه بر طوفان اند بر  اى كه والدين آ

هاى جوان پس از آن   هاى جهان مهيشه پر از مار ماهى است، اين مارماهى گردند، به طورى كه مهه آبروها و درياچه مى
كنند و چون به سّن رشد رسيدند  و منا مىكه با زمحات و مشّقات فراوان خود را به موطن اصلى رساندند در آن جا نشو 

  .گريند گردند و اين دور و تسلسل را از سر مى بر طبق مهان قوانني مزبور و الينحّل به نزديكى جزاير برمودا بر مى

اين حّس جهت ياىب و بازگشت به موطن از كجا سرچشمه گرفته است؟ هرگز تاكنون هيچ مار ماهى از سواحل آمريكا 
براى آن كه مار ماهى . روپا ديده نشده و هيچ مار ماهى اروپاىي هم در سواحل آمريكا شكار نشده استهاى ا در آب

اروپاىي وقت كاىف براى رسيدن به جزاير برمودا و پيمودن عرصه درياها را داشته باشد دوره رشد آن را به يك سال و گاهى 
اند داراى حّس  مجع شده و بدن مار ماهى را به وجود آورده آيا ذرّات سّلول هاىي كه با هم. هم بيشرت باال برده است

  اند؟ اى هم براى اجنام آن داشته جهت ياىب بوده و قّوت اراده

اى را در كنار پنجره اطاقتان  اگر پروانه ماّده. هستند »1«  حيوانات در ظاهر داراى يك قسم حّس استداراك يا تلپاتى
تواند باور كند اين  كند، پروانه نر از مسافىت بسيار دور كه انسان، مشكل مى بگذاريد عالئم خفيفى از خود پخش مى

فرستد و مشا هر چه سعى كنيد كه اختالىل در اين خربگزارى اجياد كنيد حمال است  گريد و جواب آن را پس مى عالئم را مى
  !!موّفق شويد

   ر كنار آننتآيا اين وجود ضعيف، دستگاه فرستنده با خود دارد، يا پروانه نر د

______________________________  
  .اى فرانسوى است به معناى انتقال فكر، انتقال حسيات، ارتباط فكرى ميان دو نفر از راه دور كلمه: تلپاتى -)1(
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  هاى خود دستگاه گرينده دارد؟ شاخ

م مى جريجريك، بال   .رسد هاى صاف و آرام تا يك كيلومرت مى مالد و صداى آن در شب ها يا پاهاى خود را 

آورد و خامن جريجريك هم با يك وسيله  اين آقاى جريجريك براى صدا كردن جفت خود ششصد تن هوا را به حركت در مى
  .دهد ديگر فيزيكى، جواب معاشقات او را به گرمى مى

حميطى ديگر آن را بپرورانيد مهني كه به مرحله رشد و تكامل رسيد خود اى را از آشيانه خارج كنيد و در  اگر جوجه پرنده
آيا اعمال مشّخص و متمايزى كه از انواع خملوفات صادر . شروع به ساخنت النه به سبك و طريقه گذشتگانش خواهد كرد

است؟ مى   »شود مهه اتّفاقى و بر سبيل تصادف است، يا عقل و شعورى كلى باعث صدور آ

  :ها شده در مجالت زيباى دعا آمده م سؤاالتى كه در اين زمينهجواب متا

  »ُمثَّ َسَلَك ِِْم َطريَق اراَدتِِه، َوبـََعثـَُهْم ىف َسبيِل َحمَبَِّتهِ «

  :آرى، به قول حكيم شفاىي اصفهاىن

  مرا به كوى تو تا رخت در گل افتادست
 

  هزار كعبه به هر گوشه دل افتادست

  رفت گلفشان مى  صبا به ياد تو از باغ
 

  جباى برگ گل آيينه در گل افتادست

  ز دست يارى چشم كرمشه پردازش
 

  كاله گوشه خورشيد در گل افتادست

  به دوسىت تو خصمند عاملى با من
 

  هزار دمشن و يك دوست مشكل افتادست
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  داشتشفاىي از تو متّناى زخم ديگر 
 

  رسيد حشر و مهان نيم بسمل افتادست

  

  )شفاىي اصفهاىن(

  ها عقل و نبوت در هدايت انسان

  

  .گريد از اعظم عجايب است داستان هدايت انسان هم كه به وسيله عقل و فطرت و نبّوت و امامت و كتاب اجنام مى

تعريف عقل و عظمت و ارزش اين گوهر واال، داد  اى به اندازه اسالم از طريق قرآن جميد و روايات در جهت هيچ مدرسه
عقل واسطه دريافت حقايق . سخن نداده؛ ارزش انسان در پيشگاه حّق و در حرمي منطق به قدر استفاده او از عقل است

  .و در صورت به كار گرفتنش على رغم هواى نفس، ضامن خري دنيا و آخرت انسان است

شده كه اگر عقل از نبّوت و كتاب و امامت و هدايت و عنايت و رمحت حق كمك البّته اين معنا در طول تاريخ ثابت 
هاىي كه از طريق عقل با هدايت حق  نگريد قدرت فراهم آوردن متام سعادت را براى انسان ندارد، اين است كه بني انسان

  .اند فرق بسيار و تفاوت عظيم است مرتبطند و آنان كه به عقل تنها تكيه زده

اند  اند يك منونه از مرد و زىن كه در دامن نبّوت و واليت تربيت شده اند هرگز نتوانسته ىي كه به عقل اكتفا كردهها مدرسه
  .حتويل تاريخ انسان و انسانّيت دهند

اين مسئله به جتربه ثابت شده كه عقل ىب نبّوت مهيشه اسري هوا و هوس و غرايز و اميال حيواىن بوده و جز نورى ضعيف 
م د زيست از تبعيضاتى كه مهيشه در تاريخ  اگر عقل مهراه با نبّوت مى. ر بعضى از مواقع از خود بروز و ظهور ندادهآ

  .بشر بوده خربى نبود

مسئله قوى و ضعيف، حاكم و حمكوم، مستكرب و مستضعف، استعمارگر و استعمار زده، آزاد و بنده، مهه و مهه معلول 
   امتتنها ماندن انسان از نبّوت و ام
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  .رهربان معصوم است

اش فكر كنيد، اگر دستورهايش حاكم بر حيات انسان بود، چيزى جز عدالت و  قرآن جميد را دّقت كنيد و به آيات كرميه
  !شد؟ حقيقت و مهر و رأفت در كره زمني ديده مى

م و جور، خيانت و جنايت و مهه گونه تبعيضات ظاملانه بوده و اين جهان مهيشه پر از فساد و افساد، فسق و فجور، ظل
به علت نبوِد عقل و فكر و انديشه و وجدان و فطرت در بشر نبوده، بلكه عّلت اين مهه بيداد، جدا نگاه داشنت عقل از 

  .نبّوت و هدايت و وحى و امامت بوده است

  .رود بيدادگرى از جوامع انساىن توّقع منى آرى، عقل وقىت مهجور باشد جز اين مهه مصيبت بيداد و

شعاع حكومت و نورانّيت عقل، حمدود به كشف حقايق ماّدى و قسمىت بسيار ناچيز از علوم معنوى است، اين اندازه 
نورانّيت در بپا كردن خيمه سعادت مهه جانبه و خري دنيا و آخرت در مهه شؤون كاىف نيست، اين مقدار از روشناىي 

تأمني امنّيت مهه جانبه در زندگى بشر را ندارد؛ نياز انسان را به مسئله وحى در متام جوانب حيات به وضوح قدرت 
اند و  توان ديد و اين واقعيىت است كه جمامع علمى جهاىن كم و بيش در مرز اقرار و اعرتاف نسبت به آن قرار گرفته مى

  .اه وحى دراز خواهد كرد و به حرمي نبّوت پناه خواهد بردديرى خنواهد پائيد كه متام جهان دست نياز به پيشگ

در هر صورت مكتب سعادت خبش اسالم، خبشى عظيم از آيات قرآن و روايات را به معرىف عقل و عظمت آن اختصاص 
آدم داده و با مهه ارزشى كه براى اين عنصر معنوى قائل است آن را ىب نياز از ارتباط با عقل كّل يعىن صاحب عامل و 

  .داند منى

  اسالم، خري دنيا و آخرت انسان را حمصول ارتباط او با عقل و فطرت و وجدان و
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داند و اين مهه را هرگز جداى از هم ندانسته بلكه اين جمموعه را دليل و راهنماى راه انسان به  قرآن و نبّوت و امامت مى
  .معّرىف منوده است سوى سعادت مهه جانبه

عقل مهراه با علوم ماّدى و معنوى قابلّيت عجيىب براى رشد و كمال و رساندن انسان به خري دنيا و آخرت دارد، هدايت 
  .عقل منهاى نبّوت هدايىت ناقص است و به هيچ عنوان تأمني كننده متام نيازهاى بشر نيست
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در راه زندگى است كه اگر انسان در پرتو اين دو نور پرفروغ حركت  عقل و نبّوت دو حّجت بزرگ اهلى و دو چراغ فروزان 
  .ها و حقايقى كه در عرصه حيات حمتاج به آن است خواهد رسيد كند به متام واقعّيت

يابد و با كمك  رسد و شرييىن و استحكام حكمت و استدالل را مى ها و حقايق مى انسان، با قدرت عقل به درك واقعّيت
شود و از وجود وى منبعى عظيم براى  هاى خداوندى و به متام حقايق آمساىن تسليم مى قدرت اهلى به برنامهاين نريوى پر 

  .گردد عبادت رّب و خدمت به خلق ساخته شده و به پيمودن راه سعادت و سالمت موّفق مى

دانند، حمصول پيوسنت عقل به  ها مى تزنند و آن را حمور واقعيّ  عشق و حمّبىت كه انبيا و اوليا، امامان و عرفا از آن دم مى
  .نبّوت انبيا و وحدت عقل و وحى است

آرى، اگر عقل با كمك علم و وحى به كار گرفته شود و عامليان عامل متدّين شوند جهان زندگى و عرصه گاه حيات، 
شت عنرب سرشت آخرت خواهد شد و مهگان در مهه جهات و شؤون فردى و خانوادگى  منونه و اجتماعى به اى از 

  .حقوق خود قانع گشته، از جتاوز به حّق ديگران اگر چه كمرت از ذرّه باشد خوددارى خواهند كرد

ا و مايه سعادت از رشد و كمال مناسب برخوردار خنواهد  اگر علم و دين در مسري عقل قرار نگريند، اين عنصر گران
   شد و اگر به عمل تنها آراسته شود و جداى از دين

  204: ، ص1 سري و شرح صحيفه سجاديه، جتف

اى است كه از يك بال حمروم باشد، در آن صورت دنيايش آباد و آخرتش به  و اميان به خدا و روز جزا مباند مهانند پرنده
  .متام معىن خراب خواهد بود

قل و شكوفاىي متام اميان به خداوند و توجه به روز قيامت كه حمور بعثت و نبّوت انبياى اهلى بود، باعث رشد ع
  .استعدادهاى انساىن و حافظ انسان از شرور و مفاسد خامنانسوز است

عقل به عالوه اميان، زمينه ساز بيدارى وجدان و منبع توليد عشق و حمّبت نسبت به حقايق و حمّرك انسان به سوى فضايل 
  .و حسنات اهلى است

اين مهه آثار معنوى و بركات باطىن را ندارد، آنچه باعث ظهور  علم، قدرت ظهور دادن: جتربه حيات بشرى ثابت كرده كه
  .اين مهه حقايق است اميان است و بس
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مؤمن حمسن است، مؤمن صابر و متوّكل است، مؤمن مّتقى و پرهيزكار است، مؤمن منبع خري و بركت است، مؤمن موّلد 
  ...مؤمن عارف و عاشق است، مؤمن خري و فضيلت است، مؤمن پاك و پاكيزه است، مؤمن بصري و بيناست، 

شود و جاذبه  آرى، وقىت به وسيله وحى و نور نبّوت، شعاع اميان بر قلب بتابد، ميل دل به متام حسنات ميلى شديد مى
  .منايد اهلى انسان را جمذوب متام حقايق مى

  :گويد شاه قاسم انوار كه از عرفاى بزرگ است مى

  خمزن اسرار ربّاىن دل است
 

  انوار روحاىن دل استحمرم 

  خانه دل معدن صدق و صفاست
 

  مظهر انوار ذات كربياست

  دل چه باشد كاشف اطوار روح
 

  دل چه باشد قابل امطار روح

 زهد و تقوا قربت و خوف و رجا
 

 اعتبار و صدق و اخالص و صفا

  توبه و توحيد و اميان و يقني
 

  هم ثبات و هم ورع در راه دين

 عهد و رغبت و صدق و صفاحسن 
 

 عشق و قبض و بسط و تسليم و رضا

 فقر و تفويض و توّكل نور فكر
 

 نور عقل و نور خشيت نور ذكر

  

  205: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

 مجلگى اوصاف دل گردد تو را
 

 گر كىن پاكش ز شرك ما سوا

  اى اسري درد ىب درمان دلت
 

  دلتغرقه درياى ىب پايان 
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  ديو را بريون كن از ايوان دل
 

  مّدتى مردانه شو دربان دل

  

  )شاه قاسم انوار(

  مقام وصل و هجر

  عقل اگر در عرصه حيات و شؤون زندگى از نبّوت كمك نگريد،

  .به دريافت حقايق معنوى موفق نشود: اّول

  .شود ها مى اسري شهوات و هوا شده، حمجوب از متاشاى واقعّيت: دوم

  .اثبات اين معىن به هيچ عنوان نياز به استدالل و حكمت ندارد، زندگى انسان در ادوار خمتلفه نشانگر اين حقيقت است

عقل مهراه با نبّوت و واليت به فرموده عرفاى بزرگ مقام وصل است و خرد و عقل منهاى رسالت انبيا مقام هجر و فراق 
  .باشد مى

صفات اهلّيه و حسنات اخالقّيه و مقام هجر و فراق مقام اوصاف رذيله و حاالت  مقام وصل مقام آراستگى به حقايق و
  .شيطاىن است

  :گويد خواجه شرياز مى

  ز باغ وصل تو دارد رياض رضوان آب
 

  ز تاب هجر تو دارد شرار دوزخ تاب

  

  )حافظ شريازى(

  :گويد مىعارف بزرگوار، حمّمد بن حمّمد داراىب در شرح اين بيت حافظ 
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وصل عبارت از معرفت حقيقى و متخّلق به اخالق اللَّه شدن است و هجر عبارت از اوصاف ذميمه و اخالق : بدان كه«
  :ناپسند است و بنابر جتّسم اعمال كه آيات و احاديث داللت بر آن دارد معىن بيت ظاهر است، مثل كرميه

  206: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »ُد ُكلُّ نـَْفٍس َما َعِمَلْت ِمْن َخْريٍ ُحمَْضراً يـَْوَم جتَِ 

  .يابد روزى كه هر كس آنچه را از كار نيك اجنام داده و آنچه را از كار زشت مرتكب شده حاضر شده مى

  :و آيه

  »2« »َفاْليَـْوَم َال ُتْظَلُم نـَْفٌس َشْيئاً َوَال ُجتَْزْوَن ِإالَّ َما ُكنُتْم تـَْعَمُلونَ 

  .شويد داديد پاداش داده منى شود و جز آنچه را اجنام مى اى ستم منى روز به هيچ كس ذرهدر اين 

  :و حديث

ا ُجيَْرِجُر ىف َجْوِفِه ناُرَجَهنَّمَ    »3« .الَّذى َيْشَرُب ِىف انَِيِة الذََّهِب َواْلِفضَِّة إمنَّ

  .كند ر شكمش صدا مىنوشد، جز اين نيست كه آتش دوزخ د آن كس كه در ظروف طال و نقره چيز مى

  :و روايت

  »4« .الظُّْلُم ظُُلماُت يـَْوِم اْلِقياَمةِ 

  .ظلم، تاريكيهاى روز قيامت است

  :و حديث

  »5« .أْرُض اْجلَنَِّة قيعاٌن، و ِغراُسها ُسبحاَن َرىبِّ الَعِظيِم َوِحبَْمِدهِ 

______________________________  
  .30): 3(آل عمران  -)1(
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شت كوير و ىب ال زمني    .هاى آن ذكر سبحان رىب العظيم و حبمده است گياه است و 

  اعمال نيك و اعمال بد

اىي، جامع علوم ظاهر و باطن در    :از ارباب قلوب و مكاشفه نقل فرموده كه» شرح اربعني حديث«شيخ 

شت و رضوان و حور و قصور عبارت  حّيات و عقارب در برزخ عبارت از افعال ذميمه و اخالق قبيحه دنيويّه« است و 
شود، چون  از اعمال صاحله و اعتقادات حّقه در اين نشأه است كه در آخرت به صورت نعمت و نقمت ظاهر مى

آنچه در سطور قبل به نگارش  »1« ».گردد حقيقت واحده به صور خمتلفه به حسب اختالف مواطن متغايره، ظاهر مى
  :لند مجالت زيباى دعا است كه ازقلب عرشى حضرت سّجاد عليه السالم ظهور كردهاى از معاىن ب رفت گوشه

َمُهْم إِ « ماً ِإَىل َما َأخََّرهُ ُمثَّ َسَلَك ِِْم َطرِيَق ِإرَاَدِتِه و بـََعثـَُهْم ِيف َسِبيِل َحمَبَِّتِه، َال َميِْلُكوَن تَْأِخرياً َعمَّا َقدَّ ْم َلْيِه و َال َيْسَتِطيُعوَن تـََقدُّ
  »َعْنهُ 

البّته اين حقيقت منافاتى با مسئله اختيار انسان ندارد، اختيار در رابطه با فعل انسان است، قدرتى نيست كه بتواند به 
ها اجياد كند، وجود مقّدس او اراده فرموده بسيارى از موجودات، بدون داشنت اختيار در مسري  وسيله آن تغيريى در واقعّيت

اى ديگر مهراه با اختيار؛ و هيچ كدام از اين دو نوع قدرت، اجياد تغيري در اراده ازىل و  نند و عّدهمربوط به خود حركت ك
  .ابدى او ندارند

  در هر صورت متام اجزاى هسىت با عشق به او به سوى او در حركتند، گروهى با
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______________________________  
اىي -)1(   .39ذيل حديث  در 625 -624: شرح اربعني حديث، شيخ 

  208: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اى با كمك عقل و فطرت و وجدان و نبّوت و اين مهه انعكاسى  هدايت تكويىن، مجعى با هدايت غريزى و طبيعى و عّده
  .از اراده و مشّيت و عشق و حمّبت او به موجودات هسىت و عناصر آفرينش است

  ينمب جانا مهه عامل را بازار تو مى
 

  بينم مرد و زن و خاص و عام در كار تو مى

  يامب عقل مهه چاالكان حريان تو مى
 

  بينم جان مهه مشتاقان ايثار تو مى

  شنوم سّرت با هر كه سخن گومي زو مى
 

  بينم هر جا كه روم آن جا آثار تو مى

 خوانند ها اسرار تو مى در حلقه جملس
 

  بينم مىدر مجله دفرتها اذكار تو 

  هر تن كه سرى دارد در پاى تو افتادست
 

  بينم هر جان كه دىل دارد بيمار تو مى

  

  209: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  ]َمْن نـََقَص ِمنـُْهْم زَاِئدٌ  َوَجَعَل ِلُكلِّ ُروٍح ِمنـُْهْم قُوتاً َمْعُلوماً َمْقُسوماً ِمْن ِرْزِقِه َاليـَنـُْقُص َمْن زَاَدُه نَاِقٌص و َال َيزِيدُ » 5«[ 

سهم كسى را كه فراوان داده، . از رزق و روزيش، براى هر يك از جان داران، خوراكى معلوم و قسمت شده قرار داد
  .تواند بيفزايد تواند بكاهد و نصيب كسى از آنان را كه كاسته، هيچ كس منى احدى منى

   حقيقت رزق و روزى

ا از دايره تكاليف شرعيه بريونند، اّما در ارتباط با انسان كه در مسئله رزق و روزى حيوانا ت جاى حبث نيست، چرا كه آ
مكّلف به تكاليف اهلّيه است و در برابر حالل و حرام حضرت حّق مسؤول است و وظيفه دارد به توسط فّعالّيت مشروع، 
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 روزى او نشده بپرهيزد، جاى حبث مفّصل و آنچه براى او حالل و طّيب مقّرر شده به دست آورد و از حرامى كه اصًال 
  .مشروحى است

بر اساس آيات صريح قرآن، پذيرش سلطه ستمكاران و طاغوت و طاغوتيان حرام است و قبول كننده ظلم و ستم، شريك 
  .باشد ظامل و خائن مى

  :ها در سفره طبيعت حّق قرار داده خداوند بزرگ براى مهه انسان

ره مشروعى كه انسان نيازمند به آن است؛ به هيچ عنوان معنا ندارد  حّق خوراك، حّق مسكن،  حّق پوشاك و حّق هر 
   گروهى به عنوان حاكم بر ديگران از متام مواهب طبيعى به هر صورت كه خبواهند استفاده كنند و استفاده ايشان به قيمت

  210: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ن باشد، اين مردمند كه وظيفه واجب دارند بر ستمكاران نابكار و خائنان پليد و حاكمان حمرومّيت اكثرّيت مردم جها
زورگو در شرق و غرب عامل بتازند و آنان را سر جاى خود بنشانند، تا سفره گسرتده روزى از چنگ آنان درآيد و مهگان 

  .در سايه جهاد مثبت و فّعالّيت مشروع بتوانند از آن استفاده كنند

كسى به وضع مستكربان و زورگويان و حمرومّيت مستضعفان و اكثرّيت مردم جهان بنگرد و بگويد خدا اين طور اگر  
مت زده و  خواسته، بدون شّك برخالف صريح قرآن و عقل و منطق و حكمت و برهان نظر داده و به حضرت حق 

  .قضاوتى شيطاىن و ناجبا از خود بروز داده است

ره آزاد آنان از سفره طبيعت، مسئله ديگروسعت و تنگى رزق مسئل   .ه ديگرى است و حكومت جّباران و طاغيان و 

حكومت سلطه گران و ستم پيشگان و اسراف كارى آنان در امور ماّدى، دردى است كه بايد با هجوم حمرومان جهان بر 
  .آنان، عالج شود

زده شوند و جهان و جهانيان از شّر آنان راحت شوند، تا اين سگان هار و گرگان دهان باز، بايد از سر اين سفره كنار 
  .سپارند به حقوق حّقه خود برسند آنان كه در حمرومّيت جان مى

شود،  وسعت رزق از جانب حّق براى هر كس از طريق عنايت و لطف و فضل مقّرر گردد و از حالل خالص معّني مى
م نه براى اين كه دارنده وسعت به مال اندوزى و    .مجع آورى و تكاثر بپردازدآ
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تنگى رزق نه به معناى حمرومّيت كسى است كه دچار حمدودّيت است و بر اوست كه براى عالج تنگى روزى دست پيش 
ديگران دراز كند و شخصّيت عاىل انساىن خويش را با ماىل كه دست ديگران است معامله منايد، بلكه وسعت و كاسىت بر 

براى هر دو طرف جنبه امتحان و آزمايش دارد و اگر اين گونه نباشد چرخ حيات و   اساس مصلحت جهانيان است و
  كارگاه زندگى آن طورى كه بايد،

  211: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .خنواهد گشت

شود، بايد اضافه درآمد خود را در راه نيازهاى جامعه مصرف كند و از اين كه وسعت در  آن كس كه داراى وسعت مى
رزق، سبب مسىت و ىب خربى او شود بپرهيزد و آن كه داراى تنگى رزق است بايد قناعت پيشه كند و براى رفع حمدودّيت 
از دست زدن به گناه و معصيت خوددارى منايد كه وسعت و تنگى براى انسان مهيشگى نيست، بلكه هر كدام را دوره و 

مال و : حمض مصلحت حيات انسان است و به قول قرآن جميدزماىن است كه آن دوره و زمان، كالس امتحان حّق و 
اموال و زر و زيور دنيا و ملك و حكومت يك جا مستقّر نيست، بلكه در حال گردش و در عرصه دست به دست شدن 

بنابراين وسعت و گشايشى كه براى مستكربان و زورگويان و طاغوتيان است، وسعت و گشايشى است كه از  »1« .است
م و زور و جرب و عنف و جنايت و خيانت و ستم و ستمكارى و خوردن خون مظلومان و غارت حّق حمرومان طريق ظل

داند و در روز قيامت و  به دست آمده و ربطى به حضرت حّق ندارد كه حّق تعاىل فراهم آوردن چنني وسعىت را حرام مى
م حساب در دادگاه عدل تا آخرين درهم و دينار اين گونه ثروت و مال را  به حساب ستمكاران خواهد گذاشت، آ

كنند  ها زندگى مى و حمرومّيت حمرومان جهان كه در ثرومتندترين سرزمني. سخىت كه دنبال آن عذاب و شكنجه ابدى است
و زير پا و كنار دست آنان، معادىن سرشار از عناصر قيمىت و طال و نفت است نيز به حساب حضرت حّق نيست كه 

  .هاى عارضى را كه حمصول حكومت قلدران و سكوت حمرومان است، رضايت ندارد حمرومّيت خداوند چنني

______________________________  
و تا ]  براى زندگى[و براى مشا در زمني، قرارگاهى «؛ »ِحنيٍ   َوَلُكْم ِيف اْألَْرِض ُمْستَـَقرٌّ َوَمَتاٌع ِإَىل «اشاره است به آيه  -)1(

رهمدتى معني، وسيل   .36): 2(بقره » .ورى اندكى خواهد بود ه 

  212: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج
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  رزق و روزى در قرآن جميد

  

در زمينه وسعت و تنگى رزق الزم است به قرآن جميد و روايات و اخبار مراجعه كرد، تا حقيقت مطلب آن چنان كه بايد 
  .روشن شود

ها، امتحان  و حالل و حرام ماىل و وسعت و تنگى رزق و اين كه مهه اين برنامه آيات قرآن جميد را در باب اصل روزى
اهلى براى رشد و تكامل انسان و شكوفاىي استعدادهاى اوست و انسان نبايد در برابر ثروت مست كند و در تنگى 

  :توان به پنج دسته تقسيم كرد معيشت پست شود، مى

  رزّاقّيت خداوند

شود كه آنچه از  داند و از آن آيات استفاده مى ى را به طور مطلق مستند به حضرت حّق مىآياتى كه رزق و روز  - 1
جانب او مقّرر است صحيح و خري و به دور از حرام و شّر است، چرا كه حضرت او منبع فضل و رمحت و عنايت و 

ايت است و جز خري و  ايت در ىب مرمحت و لطف و كرامت و جود و سخا و عطا و خبشش و قدرت جناب او ىب
خواهد؛ و از آن جا كه سالمت زندگى مردم بستگى به رعايت اوامر  خوىب و درسىت و سالمت براى احدى خنواسته و منى

ترين عامل حركت آدمى به سوى عبادت و تقوا، روزى پاك و حالل است، معنا ندارد خداوند عزيز  و نواهى او دارد و مهم
اك و رعايت حقوق خبواهد و از طرف ديگر روزى انسان را از راه حرام قرار دهد كه در كار از طرىف از انسان برنامه پ

  :حكيم و عامل و عادل تناقض وجود ندارد

  »1« »الَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن بِاْلَغْيِب َويُِقيُموَن الصَّالَة َوِممَّا َرَزْقناُهْم يـُْنِفُقونَ 

______________________________  
  .3): 2(بقره  -)1(

  213: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .كنند امي، انفاق مى دارند و از آنچه به آنان روزى داده آنان كه به غيب اميان دارند و مناز را بر پا مى

  »1« »الَِّذيَن يُِقيُموَن الصََّالَة َوِممَّا َرَزقْـَناُهْم يـُْنِفُقونَ 
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  .كنند امي، انفاق مى نچه به آنان روزى دادهدارند و ازآ هم آنان كه مناز را برپا مى

  »2« »َما َأَصابـَُهْم َواْلُمِقيِمى الصََّالِة َوِممَّا َرَزقْـَناُهْم يُنِفُقونَ   الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اللَُّه َوِجَلْت قـُُلوبـُُهْم َوالصَّاِبرِيَن َعَلى

رسد، شكيبايند و برپا  به آنان مى]  از بال و حادثه[هراسد و بر آنچه  هايشان مى مهانان كه وقىت خدا ياد شود، دل
  .كنند دارندگان منازند و از آنچه روزى آنان منودمي، انفاق مى

  »3« »ُقونَ أُولِئَك يـُْؤتـَْوَن َأْجَرُهم َمرَّتـَْنيِ ِمبَا َصبَـُروا َوَيْدَرُءوَن بِاحلََْسَنِة السَّيَِّئَة َوِممَّا َرَزقْـَناُهْم يُنفِ 

كنند و از آنچه  را با نيكى و خوىب خود دفع مى]  مردم[كردند و بدى ]  بر اميان و عمل به قرآن[لت صربى كه اينان به ع
  .دهند منايند، دوبار پاداششان مى امي، انفاق مى به آنان روزى كرده

ضاِجِع َيْدُعوَن َربـَُّهْم َخْوفاً و َطَمعاً و ِممّا َرزَقْ   تـََتجاىفَ 
َ
  »4« »ناُهْم يُنفِفُقونَ ُجُنوبـُُهْم َعِن امل

شود در حاىل كه مهواره پروردگارشان  هايشان دور مى لوهايشان از خوابگاه]  مالزم بسرت اسرتاحت و خواب نيستند، بلكه[
   را به علت

______________________________  
  .3): 8(انفال  -)1(

  .35): 22(حج  -)2(

  .54): 28(قصص  -)3(

  .16): 32(سجده  -)4(

  214: ، ص1 سري و شرح صحيفه سجاديه، جتف

  .كنند امي، انفاق مى خوانند و از آنچه آنان را روزى داده مى]  به رمحت و پاداش[و اميد ]  از عذاب[بيم 

كند كه اينان با غيب عامل، در ارتباطند و بپا  در اين آيات به خصال و اوصاف مردان راه حّق و عارفان عاشق اشاره مى
ها براى  شود، بر مصايب و طوفان د و چون ياد خدا شود قلبشان از عظمت حّق مملّو از ترس و خشيت مىدارنده منازن

منايند، به وقت نيمه شب و سحر از بسرت خوش و رختخواب  ورند، بدى را به خوىب برطرف مى حفظ دين خود صرب مى
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از آنچه كه به اين بندگان : فرمايد هر پنج آيه مى ند؛ و در پايان ناز سربرداشته به عرصه گاه عبادت و مناجات قدم مى
امي، در راه خري و صالح مردم و پيشربد اهداف حّق و رفع نياز نيازمندان و جربان درد  صاحل و عباد شايسته روزى كرده

  .كنند دردمندان انفاق مى

فات او دارد صحيح و پاك و آرى، اصل رزق و روزى در ارتباط با عنايت و حكمت خداست و آنچه ريشه در امسا و ص
  .شود استفاده مى  َوِممّا َرَزْقناُهمْ   اصيل و عني نور است و اين معنا از مجله

رسد كه تصّور كند خداوند را غري از روزى پاك، رزق ديگرى هست كه از حرام  با توّجه به آيات ياد شده، احدى را منى
مىت شيطاىن به حرمي پاك حضرت حّق است، حرميى كه از هر عيب و نقصى منزّه و جز كمال و  باشد كه اين مسئله 

ايت، در آن پيشگاه با عظمت، چيزى  ايت در ىب  درسىت و عدل و صدق و رمحت و كرم و خالصه كماالت ىب 
  .شود يافت منى

   طّيب بودن رزق اهلى

كارگردان هسىت را از عيب روزى كردن حرام، آياتى كه رزق اهلى را به طور صريح حالل طّيب دانسته و پيشگاه مقّدس   - 2
  :مربّا منوده است

  215: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »وٌّ ُمِبنيٌ يَا أَيـَُّها النَّاُس ُكُلوا ِممَّا ِىف اْألَْرِض َحَالًال طَيِّباً َوَال تـَتَِّبُعوا ُخُطواِت الشَّْيطاِن ِإنَّهُ َلُكْم َعدُ 

هاى شيطان پريوى نكنيد؛  در زمني حالل و پاكيزه است، خبوريد و از گام] ها ها و خوردىن از انواع ميوه[از آنچه ! اى مردم
  .زيرا او نسبت به مشا دمشىن آشكار است

  »2« »وَُكُلوا ِممَّا َرَزَقُكُم الّلُه َحَالًال طَيِّباً َواتـَُّقوا الّلَه الَِّذى أَنـُْتْم ِبِه ُمْؤِمُنونَ 

  .اى كه خدا روزى مشا فرموده، خبوريد؛ و از خداىي كه به او اميان داريد، پروا كنيد حالل و پاكيزهو از نعمت هاى 

  »3« »َفُكُلوا ِممَّا َغِنْمُتْم َحَالًال طَيِّباً َواتـَُّقوا الّلَه ِإنَّ الّلَه َغُفوٌر َرِحيمٌ 

خدا پروا كنيد؛ يقيناً خدا بسيار آمرزنده و  ايد، حالل و پاكيزه خبوريد و از گرفته]  در ميدان جنگ[آنچه از غنيمت 
  .مهربان است
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  »4« »َفُكُلوا ِممَّا َرَزَقُكُم اللَُّه َحَالًال طَيِّباً َواْشُكُروا ِنْعَمَت اللَِّه ِإن ُكنُتم ِإيَّاهُ تـَْعُبُدونَ 

يد، اگر تنها خدا را از نعمت هاىي كه خدا روزى مشا كرده است، حالل وپاكيزه خبوريد و نعمت خدا را سپاس گزار 
  .پرستيد مى

دهد كه در برابر  در آيات باال به وجوب شرعى توّجه به اكل حالل طّيب و حرمت خوردن حرام اشاره رفته و هشدار مى
  .هاى اهلى را به جاى آوريد حرام ماىل تقوا پيشه كنيد و چون به مصرف حالل طّيب موّفق شديد، شكر نعمت

  شود به طور صريح استفاده مى  َوِممّا َغِنْمُتمْ  و  ِممّا َرَزَقُكُم الّلهُ   از مجالت

______________________________  
  .168): 2(بقره  -)1(

  .88): 5(مائده  -)2(

  .69): 8(انفال  -)3(

  .114): 16(حنل  -)4(
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روزى فرموده حالل طّيب است و وجود مقّدس او راه حرام را به روى بندگان باز  كه آنچه را حضرت حّق و جناب حمبوب
گذارند و  شكنند و قدم به جاى قدم خطرناك شيطان و طاغوت مى نكرده است، اين مردم هستند كه حدود تقوا را مى

با اين چند روزه زودگذر  فرداى قيامت را كه ظرف سعادت ابدى و خري مهيشگى است و جاى مهنشيىن با انبيا و اولياست
  !!كنند و فاىن معامله مى

  :كند سعدى شريازى ابناى روزگار را چنني نصيحت مى

  شنيدم كه مجشيد فرّخ سرشت
 

  اى بر، به سنگى نوشت به سرچشمه

 بر اين چشمه چون ما بسى دم زدند
 

 برفتند چون چشم بر هم زدند
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  نه بر باد رفىت سحرگاه و شام
 

 عليه السالم؟سرير سليمان 

  در آخر نديدى كه بر باد رفت
 

  خنك آن كه با دانش و داد رفت

  طريقت جبز خدمت خلق نيست
 

  به تسبيح و سّجاده و دلق نيست

  قدم بايد اندر طريقت نه َدم
 

  كه اصلى ندارد دم ىب قدم

  مگو جاهى از سلطنت بيش نيست
 

  تر از ُملك درويش نيست كه امين

  

  را چو حاصل شود نان شامگدا 
 

  چنان خوش خبسبد كه سلطان شام

  

  )سعدى شريازى(

   وسعت و تنگى رزق

دهد كه به  كند و هشدار مى آياتى كه وسعت معيشت و تنگى رزق را تنها و تنها در جهت مصلحت حيات ذكر مى - 3
مگذاريد كه اين هر دو امرى عارضى و زود  وسعت زندگى دل خوش نكنيد و از ضيق معيشت ظاهرى سر به زانوى غم 

  :گذر و از دست رفتىن است

نـَْيا َوَما احلََْياةُ    اللَّهُ يـَْبُسُط الرِّْزَق ِلَمن َيَشاءُ َويـَْقِدُر َوَفرُِحوا ِباْحلََياِة الدُّ

  217: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

نـَْيا ِيف اْآلِخَرِة ِإالَّ َمَتاعٌ    »1« »الدُّ
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آنان كه از حيات [و . گريد دهد و براى هر كس كه خبواهد، تنگ مى روزى را براى هر كس كه خبواهد، وسعت مىخدا 
به زندگى زودگذر دنيا شادمان شدند، در حاىل كه زندگى دنيا در برابر آخرت جز ] خربند جاويد و پرنعمت آخرت ىب
  .متاعى اندك و ناچيز نيست

  »2« »َق ِلَمن َيَشاءُ َويـَْقِدُر ِإنَُّه َكاَن ِبِعَباِدِه َخِبرياً َبِصرياً ِإنَّ َربََّك يـَْبُسُط الرِّزْ 

]  مصلحت[گريد؛ زيرا او به  تنگ مى] براى هر كه خبواهد[دهد و  يقيناً پروردگارت رزق را براى هر كه خبواهد وسعت مى
  .بندگانش آگاه و بيناست

  »3« »ٍء َعِليمٌ  َباِدِه َويـَْقِدُر َلُه ِإنَّ اللََّه ِبُكلِّ َشىْ اللَّهُ يـَْبُسُط الرِّْزَق ِلَمن َيَشاءُ ِمْن عِ 

  .گريد؛ يقيناً خدا بر هر كارى تواناست دهد و يا تنگ مى خدا روزى را براى هركس از بندگانش كه خبواهد وسعت مى

  »4« »ذِلَك َآليَاٍت ِلَقْوٍم يـُْؤِمُنونَ  َأو َملْ يـََرْوا َأنَّ اللََّه يـَْبُسُط الرِّْزَق ِلَمن َيَشاءُ َويـَْقِدُر ِإنَّ ِىف 

گريد؟  تنگ مى] براى هر كه خبواهد[دهد و  اند كه خدا رزق و روزى را براى هركه خبواهد فراخ و گشاده قرار مى آيا ندانسته
  .هاىي است براى مردمى كه اميان دارند نشانه]  برنامه[يقيناً در اين 

  »5« »ٍء فـَُهَو ُخيِْلُفُه َوُهَو َخيـُْر الرَّازِِقنيَ  َق ِلَمن َيَشاءُ ِمْن ِعَباِدِه َويـَْقِدُر َلهُ َوَما أَنَفْقُتم ِمن َشيْ ُقْل ِإنَّ َرىبِّ يـَْبُسُط الرِّزْ 

______________________________  
  .26): 13(رعد  -)1(

  .30): 17(اسراء  -)2(

  .62): 29(عنكبوت  -)3(

  .37): 30(روم  -)4(

  .39): 34(سبأ  -)5(
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گريد و هرچه را انفاق  دهد و يا تنگ مى يقيناً پروردگارم روزى را براى هر كس از بندگانش خبواهد وسعت مى: بگو
رتين روزى دهندگان است خدا عوضى را جايگزين آن مى] چه كم و چه زياد[كنيد  مى   .كند؛ و او 

اهلى است و تنگى رزق هم امتحان و هر دو نوع از امتحان هم به مصلحت عباد و بندگان آرى، گشايش رزق امتحان 
است، تا چه كسى در عرصه وسعت رزق از امتحان حّق كه خرج مال در راه رضاى اوست برآيد و چه كسى در تنگى 

  .معيشت براى حفظ اميان و شرف خود تا به پايان رسيدن آن وضع، صرب و استقامت پيشه كند

م با رعايت متام قوانني اهلى و فرامني حق مستند به خداست و اين  وسعت روزى در چهار چوب حالل و مشروع آ
وسعت از جانب حمبوب داراى حّد واندازه و مرز و بوم معّني است و دارندگان اين نوع وسعت مكّلفند از گشايش زندگى 

روى هم انباشته كردن ثروت گر چه از حالل باشد امرى  به نفع حمرومان و در جهت تداوم اسالم استفاده كنند كه
و نيز ضيق معيشت به اين معنا كه هر . اى ضّد خدا و در جهت نابودى سعادت دنيا و آخرت است نامشروع و برنامه

 اى از حوادث طبيعى و اجتماعى، شود و يا بر اثر حادثه خواهد منى كند آن طور كه مى چه انسان كوشش و فّعالّيت مى
گردد مستند به خداست، نه ضيق معيشىت كه بر اثر اسراف  دهد و دچار تنگى در زندگى مى مال مشروع را از دست مى

و تبذير و ندامن كارى و گناه و معصيت به سر انسان آمده كه در ضيق معيشت واقعى جاى صرب واستقامت و حوصله و 
ماىن كه به فرموده قرآن از پس ُعسر نوبت ُيسر و بعد از بردبارى و حفظ اميان و اخالق از دست شياطني است، تا ز 

  »1« .مشكل نوبت آساىن برسد

______________________________  
خدا به زودى پس از سخىت و تنگنا، فراخى و گشايش قرار «؛ »َسَيْجَعُل اللَُّه بـَْعَد ُعْسٍر ُيْسراً «اشاره است به آيه  -)1(

  .7): 65(طالق » .دهد مى

  219: ، ص1 و شرح صحيفه سجاديه، ج تفسري

مشارد، آنچه براى او مهم است اداى  انساىن كه بيناى حقيقت است بدون شّك، وسعت و تنگى روزى را به چيزى منى
داند و در تنگى معيشت  تكليف و وظيفه است، در وسعت رزق خود را مكّلف به خرج مال در راه رضاى دوست مى

كند كه عاشقان وصال حضرتش مسلكى جز  گاه حضرت حمبوب صرب واستقامت پيشه مىبراى حفظ اعتبار خود در پيش
  .دانند وراهى جز اين ندارند اين منى

  »1« »ٍء َعِليمٌ  َلُه َمَقاِليُد السَّماَواِت َواْألَْرِض يـَْبُسُط الرِّْزَق ِلَمن َيَشاءُ َويـَْقِدُر ِإنَّهُ ِبُكلِّ َشىْ 
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دهد و يا  رزق و روزى را براى هر كس كه خبواهد وسعت مى. ر سيطره مالكّيت اوستها و زمني فقط د كليدهاى آمسان
  .يقيناً او به مهه چيز داناست. گريد تنگ مى

قرآن جميد در بعضى از آيات تنگى رزق را نسبت به بندگان، عامل پاك ماندن آنان از گناه و معصيت و خراىب دنيا و 
م خوردن سعادت دارَْين مى اند و در حقيقت تنگى رزق را عّلت جنات و مأمن انسان و رساننده آدمى به د آخرت و 

  :مقام با عظمت قرب به حساب آورده است

  »2« »َخِبٌري َبِصريٌ  َوَلْو َبَسَط اللَُّه الرِّْزَق ِلِعَباِدِه َلبـََغْوا ِىف اْألَْرِض َولِكن يـُنَـزُِّل ِبَقَدٍر َما َيَشاءُ إِنَُّه ِبِعَباِدهِ 

كند؛  خدا روزى را بر بندگانش وسعت دهد، در زمني سركشى و ستم كنند، وىل آنچه را خبواهد به اندازه نازل مى و اگر
  .يقيناً او به بندگانش آگاه و بيناست

در هر صورت بسط رزق براى مهه كس عالمت حمّبت و لطف حّق نيست و ضيق رزق هم براى مهه كس نشانه مطرود 
  .نيست بودن او از پيشگاه حمبوب

______________________________  
  .12): 42(شورى  -)1(

  .27): 42(شورى  -)2(
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مال و ثروت براى آنان كه اخالق ابوهلىب و قاروىن و ابوسفياىن دارند علت هالكت و شقاوت ابدى و فقر و تنگ دسىت 
و مقدادى و ميثمى و كميلى و بالىل دارند عامل حركت معنوى و شكوفاىي صرب و براى آنان كه اخالق سلماىن و ابوذرى 

  .استقامت در راه خدا و عّلت فراهم آمدن سعادت و سالمت ابدى است

قرآن جميد اين كتاب علم و هدايت و حكمت و فضيلت، درباره آنان كه از وسعت رزق در راه ارضاى شهوات و فساد و 
ورزند،  كنند و نسبت به خرج مال در راهى كه خداوند مقّرر فرموده خبل مى ر سوء استفاده مىهاى زودگذ افساد و لّذت

  :فرمايد مى
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ُلوا ِبِه يـَْوَم َوَال َحيَْسَنبَّ الَِّذيَن يـَْبَخُلوَن ِمبَا آَتاُهُم الّلُه ِمن َفْضِلِه ُهَو َخْرياً َهلُْم َبْل ُهَو َشرٌّ َهلُْم َسُيَطوَّ  اْلِقَياَمِة َولِّلِه ِمريَاُث قُوَن َما خبَِ
  »1« »السَّماَواِت َواْألَْرِض َوالّلُه ِمبَا تـَْعَمُلوَن َخِبريٌ 

ورزند، گمان نكنند كه آن خبل به سود آنان است، بلكه آن خبل  و كساىن كه خدا به آنچه از فضلش به آنان داده خبل مى
ها و زمني  و مرياث آمسان. شود در روز قيامت طوق گردنشان مى به زودى آنچه به آن خبل ورزيدند. به زيانشان خواهد بود

  .دهيد، آگاه است فقط در سيطره مالكّيت خداست و خدا به آنچه اجنام مى

و درباره آنان كه ثروت و مال و وسعت روزى را در راه خدا و رفع حوايج حمرومان و مسري بندگى و اطاعت و خدمت به 
  :يدفرما كنند مى عباد حق خرج مى

َق ِباحلُْْسَىن *  َواتـََّقى  َفَأمَّا َمْن َأْعَطى   »2« » َفَسنـَُيسِّرُُه لِْلُيْسَرى*  َوَصدَّ

  *انفاق كرد و پرهيزكارى پيشه ساخت] ثروتش را در راه خدا[اما كسى كه 

______________________________  
  .180): 3(آل عمران  -)1(

  7 -5): 92(ليل  -)2(

  221: ، ص1 سجاديه، ج تفسري و شرح صحيفه

پس به زودى او را براى راه آساىن * باور كرد؛]  كه وعده خدا نسبت به پاداش انفاق و پرهيزكارى است[و وعده نيكوتر را 
  .كنيم آماده مى]  كه اجنام مهه اعمال نيك به توفيق خداست[

ها كه مالكّيت خاص ندارد و مهه  ها، جنگلاگر با ثروت و مال، چه ثروتى كه حتت عنوان انفال است مانند معادن، دريا
ره ورى از آن منابع مساويند و چه ماىل كه از طريق كسب مشروع و نتيجه زمحت و تالش انسان به دست  مّلت در 

هاى صحيح قرآىن و فرامني اهلى و دستورهاى انبيا و ائّمه عليهم السالم  آيد معامله اسالمى شود، يعىن برابر با نقشه مى
شود، بقاى جامعه مهراه با سعادت و سالمت و خري دنيا و آخرت و تأمني حقوق مهه جانبه متام افراد مّلت اعّم از عمل 

آيد برخورد سفيهانه شود و  گردد و اگر با انفال و ثروتى كه از طريق كسب و كار به دست مى معنوى و مادى تضمني مى
د، جامعه را بقاىي خنواهد ماند و فساد و افساد و سلب حقوق اكثرّيت و برابر با اميال و غرايز و شهوات آزاد معامله گرد
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ران و آلوده به سر مّلت سايه خواهد انداخت و ظلم و بيداد  اى معدود و زورگو و ستم پيشه و شهوت حاكمّيت عده
  .اى ريشه جامعه را خواهد زد مهچون تيشه

ومى و خصوصى به دست سفيهان و نااهالن جلوگريى كند و هاى عم جامعه بايد با كمك حكومت صاحل از افتادن ثروت
هاى باد آورده را   اى بر ملت حاكم است، با قيام اهلى خود بر آنان بتازد و آنچه از انفال و ثروت چنانچه آن چنان طبقه

بارزه غارت كه به قيمت فقري شدن اكثرّيت، به جيب آنان رخيته شده از كف آنان خارج سازد، تا در سايه آن قيام و م
  .رفتگان، به حقوق ماّدى و معنوى خود برسند

  :در اين زمينه به آيه شريفه و روايت ذيل توّجه مناييد

  َوَال تـُْؤُتوا السَُّفَهاءَ َأْمَواَلُكُم الَِّىت َجَعَل الّلُه َلُكْم ِقَياماً َواْرزُُقوُهْم ِفيَها

  222: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »َوقُولُوا َهلُْم قـَْوًال َمْعُروفاً  َواْكُسوُهمْ 

مشا گردانيده به سبك مغزان ندهيد، وىل آنان را از درآمد آن خبورانيد و ]  زندگى[و اموالتان را كه خدا مايه قوام و برپاىي 
  .لباس بپوشانيد و با آنان به صورتى شايسته و پسنديده سخن گوييد

سِلمَني اْلُمْسِلمَني أْن َتصَري اْألْمواُل ِعْنَد َمْن يـَْعِرُف فيَها احلَْقَّ و َيْصَنُع فيَها اْلَمعُروَف، َوإنَّ ِمْن فَناِء اْلمُ إنَّ بَقاَء اْإلْسالِم َوَبقاَء 
  »2« .َوفـََناِء اْإلْسالِم أن َتصَري اْألْمواُل ِعْنَد َمْن ال َيعِرُف فيَها احلَْقَّ و الَيْصَنُع فيَها اْلَمْعُروفَ 

جبات دوام فرهنگ مسلمانان و اسالم، قرار داشنت مال در دست كساىن است كه حقوق آن را بدانند و با آن به از مو 
احسان و كار خري برخيزند و از موجبات فناى مسلمانان و اسالم اين است كه ثروت در دست آناىن قرار گريد كه نسبت 

  .هاى نيك برخنيزند مهبه حقوق آن جاهل باشند و با آن به كار خري و اجنام برنا

  :دارد امام سّجاد عليه السالم در يكى از دعاهاى خود به پيشگاه حضرت حّق عرضه مى

ةٍ  اهلى به وقت داشنت مال، از افتادن در  »3« .نـَُعوذُ ِبَك ِمْن تـََناُوِل اْإلِسرَاِف، َوِمْن ِفْقَداِن اْلَكَفاِف، و ِمْن َمِعيَشٍة ِىف ِشدَّ
   برم و از نداشنت مال در حّدى كه زندگى و معيشتم را اداره ه تو پناه مىچاه هولناك اسراف ب
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______________________________  
  .5): 4(نساء  -)1(

، حديث 1، باب 285/ 16: ؛ وسائل الشيعة14225، حديث 1، باب 339/ 12: مستدرك الوسائل -)2(
21557.  

  .8دعاى : صحيفه سجاديه -)3(

  223: ، ص1 سجاديه، جتفسري و شرح صحيفه 

  .كنم كند به حضرت تو التجا مى

   امتحان اهلى وسعت و ضيق رزق

داند و اين انسان  آياتى كه رزق و روزى را چه در جهت وسعتش و چه در زمينه تنگى و ضيقش امتحان اهلى مى - 4
انسانيش با كمك اين امتحان  مسؤول و مكّلف است كه بايد در اين امتحان و آزمايش قرار گريد تا استعدادهاى اهلى و

  .شكوفا شود

اگر در ثروت است با بذل و خبشش و انفاق و صدقه به مقام جود و سخا و مهر و حمّبت و نوع دوسىت و تواضع در 
ها و حاالت عاىل معنوى برسد و اگر در فقر و فاقه و تنگدسىت است به مقام صرب و استقامت و  برابر ساير انسان

ها و سختيها و حفظ شرف و كرامت انساىن و نشان دادن عظمت روحى و  ايستادگى در برابر طوفانحوصله و حلم و 
  .فضيلت و محّيت نفسى نايل گردد

   مال و ثروت يا آزمايش بزرگ اهلى

سوره  33تا  17در زمينه اين كه مال و ثروت دنيا حمض امتحان و آزمايش بندگان است مضمون بسيار عاىل آيات 
   به حنو فوق العاده قابل توّجه »1«  القلم مباركه ن و

______________________________  
َفَطاَف َعَليـَْها َطاِئٌف مِّن رَّبَِّك * َوَال َيْسَتثـُْنونَ * ِإنَّا بـََلْونَاُهْم َكَما بـََلْونَا َأْصَحاَب اْجلَنَِّة ِإْذ أَْقَسُموا لََيْصرُِمنـََّها ُمْصِبِحنيَ « -)1(

َأن * فَانطََلُقوا َوُهْم يـََتَخافـَُتونَ * َحْرِثُكْم ِإن ُكنُتْم َصارِِمنيَ   َأِن اْغُدْوا َعَلى* فـَتَـَناَدْوا ُمْصِبِحنيَ * َفَأْصَبَحْت َكالصَِّرميِ * ُمونَ َوُهْم نَائِ 
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َقاَل َأْوَسُطُهْم َأَملْ * َبْل َحنُْن َحمُْروُمونَ * َها َقاُلوا ِإنَّا َلَضالُّونَ فـََلمَّا َرَأوْ * َحْرٍد َقاِدرِينَ   َوَغَدْوا َعَلى* َالَيْدُخَلنـََّها اْليـَْوَم َعَلْيُكم ِمْسِكنيٌ 
* ا َطاِغنيَ قَاُلوا يَاَويـَْلَنا ِإنَّا ُكنَّ * بـَْعٍض يـََتَالَوُمونَ   َفَأقْـَبَل بـَْعُضُهْم َعَلى* قَاُلوا ُسْبَحاَن َربـَِّنا ِإنَّا ُكنَّا ظَاِلِمنيَ * أَُقل لَُّكْم َلْوَال ُتَسبُِّحونَ 

ترديد ما  ىب«؛ »َكذِلَك اْلَعَذاُب َوَلَعَذاُب اْآلِخَرِة َأْكبَـُر َلْو َكانُوا يـَْعَلُمونَ * َربـَِّنا رَاِغُبونَ   َربـَُّنا َأن يـُْبِدلََنا َخْرياً مِّنـَْها ِإنَّا ِإَىل   َعَسى
آزمودمي، هنگامى كه سوگند خوردند  ]  منطقه مين در[آزمودمي مهان گونه كه صاحبان آن باغ را ] كه در مكه بودند[آنان را 

يدستان و نيازمندان[و چيزى از آن را * هاى باغ را بچينند، كه صبحگاهان حتماً ميوه پس در .* استثنا نكردند]  براى 
صورت به ]  آن باغ[پس .* حاىل كه صاحبان باغ در خواب بودند، بالىي فراگري از سوى پروردگارت آن باغ را فرا گرفت

كه اگر قصد چيدن * وهنگام صبح يكديگر را آوازدادند،!]* شد و جز خاكسرت چيزى در آن ديده منى[شىب تاريك درآمد 
:* گفتند پس به راه افتادند در حاىل كه آهسته به هم مى* ميوه داريد بامدادان به سوى كشتزار و باغتان حركت كنيد؛

يدستان را حمروم گذارند به سوى باغ روان * ارد شود،امروز نبايد نيازمندى در اين باغ بر مشا و  و بامدادان به قصد اين كه 
كه چنان تصميم خالف حّقى [امي  يقيناً ما گمراه بوده: ديدند، گفتند] به باغ رسيدند و آن را نابود[پس چون .* شدند

يدستان گرفتيم آيا به مشا نگفتم كه : ترينشان گفت عاقل.* حمروميم]  از لطف خدا هم[بلكه ما .]* درباره مستمندان و 
: گفتند!]* دانيد؟ و چرا او را از انتقام گرفنت درمانده مى[كنيد  ياد منى]  به پاك بودن از هر عيب و نقصى[چرا خدا را 

پس به يكديگر رو كرده به سرزنش و مالمت هم .* امي ستاييم، مسلماً ما ستمكار بوده تو را به پاكى مى! پروردگارا
رت از آن را به ما عوض دهد چون ما .* امي واى بر ما كه طغيان گر بوده: گفتند.* پرداختند از [اميد است پروردگارمان 

و عذاب آخرت اگر معرفت و ] دنيا[چنني است عذاب .* مندمي به پروردگارمان راغب و عالقه] هر چيزى دل بريدمي و
  ».آگاهى داشتند، بزرگ تر است

  224: ، ص1 فه سجاديه، جتفسري و شرح صحي

  :داستاىن كه در آن آيات مطرح است بدين شرح است. است

مردى از اهاىل مين در منطقه صنعا در حاىل كه قلىب لربيز از اميان و عشق و حمّبت به حّق داشت و در اجراى دستورهاى 
د باغى با صفا مهراه درختان پر از ميوه پس از زمحت و رنج زيا. شناخت، به آباد كردن زميىن بپا خاست اهلى سر از پا منى

هاى باغ را  هاى بلند حماصره شد، آب شرييْن جوى خورد، اطراف باغ با درخت فراهم آمد، بوى گل و گياه به مشام مى
  .منود لربيز كرد و نسيم خوش هوا قيمت باغ را افزون مى

شاى آن مهه حمصول خدادادى خريه شد، او پس از آن مرد اهلى درگوشه و كنار باغ به گردش برخاست و ديدگانش از متا
رفت و براى اداى شكر به عبادت و خضوع  اى از باغ مى هر گردشى و لّذت بردن از وضع آن سرمايه هنگفت به گوشه
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گذاشت و با زبان حال  نشست و صورت بر خاك ذّلت در پيشگاه حضرت عّزت مى در برابر مالك اصلى هر ملكى مى
  :داشت واليش عرضه مىبه حمضر مقّدس م

  آن كه مرادش توىي از مهه جوياتر است
 

  وانكه در اين جستجوست از مهه پوياتر است

 گر مهه صورتگران صورت زيبا كشند
 

  صورت زيباى تواز مهه زيباتر است

  

  225: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

ن صف زنند خيل َسهى قامتان   چون به 
 

  تو از مهه رعناتر استقامت رعناى 

 تر سنبل مشكني تو از مهه آشفته
 

  نرگس شهالى تو از مهه شهالتر است

 ُحسن دالراى تو از مهه مشهورتر
 

  عاشق رسواى تو از مهه رسواتر است

 مست مقامات شوق از مهه هشيارتر
 

  پري خرابات عشق از مهه برناتر است

  

  )فروغى بسطامى(

گرى و افتادن او در چاه  از اين كه ثروت باعث طغيان و ياغى: خواست نيايشش از حضرت حمبوب مىاو در مناجات و 
  .هاى شياطني بر كنار ماند هاى ويرانگر غرايز و وسوسه شهوات شود حمافظت گردد و از طوفان

بر احتياج را در آن از جناب حّق درخواست داشت كه به اندازه عفاف و كفاف از آن مهه حمصول برداشت كند و مازاد 
  .راهى كه معبود حمبوب خواسته به كار گريد

اى كه خرج خانواده و خمارج  برنامه مهيشگى آن انسان بيدار و مرد با كرامت اين بود كه به وقت رسيدن حمصول به اندازه
سد، به مهني خاطر وقىت ساالنه باغ تأمني شود به بازار فروش رود و بقّيه آن به مستمندان و دردمندان و نيازمندان بر 
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گذاشت و  كردند، دِر باغ را به روى حمتاجان باز مى خواست ميوه را به مراكز فروش محل مى خريداران در حّدى كه او مى
  .به مقدارى كه نياز داريد از اين منبع سرشار اهلى بربيد: گفت به آنان مى

ره نداشتند و انديشه ماّدى بر آنان حاكم بود، برخالف معمول از آن  فرزندان آن مرد كه مهچون پدر از اميان و عشق 
   معّلم بزرگوار درس كرامت و سخاوت نگرفته

  226: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

كىن جتاوز به حّق ماست و اجياد حمدودّيت در رزق  اينسان كه با باغ عمل مى: بودند به اعرتاض برخاسته به پدر پري گفتند
اگر بدين صورت ادامه دهى به زودى ما را دچار فقر و تنگدسىت كرده و به مشّقت و سخىت دچار ! فرزندانتو روزى 

  .خواهى كرد

دامن، ثروت انباشته چه ارزشى دارد  من مشا را در انديشه و فكرتان خطا كار مى: مرد حّق پرست در پاسخ فرزندانش گفت
گذاشتم و  كردم، بقّيه را رويهم مى از روزگار جواىن خمارج خود را تأمني مىكند؟ گريم كه من  و چه دردى از انسان دوا مى

مردم  امروز انبارهاىي از كيسه زر و طال و نقره داشتم به من بگوييد چه فايده داشت، جز اين كه در كنار آن مهه ثروت مى
بودم، مال و ثروتى كه در آن  برابر حّق مىبرديد و من در عامل برزخ بايد پاسخگوى آن مهه مال در  و مشا آن را به ارث مى

يدستان و ضعيفان و افتادگان موج مى   !زد؟ حّق 

ملكّيت حقيقى اين باغ و بستان واين مال و ثروت از من و مشا نيست، آفرينش از آِن خداست و ما در كنار ! فرزندامن
ندازه نياز مصرف كرده و بقّيه را در راه او به به ا: اين سفره مأمور به اوامر او هستيم، خواسته حضرت او اين است كه

اى ديگر كه  اين صحيح نيست كه تعدادى معدود در انواع وسايل زندگى ولّذت وخوشى غرق باشند و طايفه. خرج اندازمي
در ميانشان عباد شايسته حق وجود دارد، با زن و بّچه خود در عني آبرودارى و داشنت كار و كسب ضعيف، دچار رنج 

  .صيبت و درد و مشّقت و گرفتارى و رنج باشندو م

هاى او كه از باب لطف و حمّبت و عنايت و كرامت به ما ارزاىن داشته خوردن و خوراندن و عبادت و  شكر نعمت
خواهم، مرا عشقى جز عشق او نيست و هدىف  اى جز اين منى روم و برنامه خدمت به خلق اوست و من راهى جز اين منى

ورزم و از توفيق چنني  و عنايت او ندارم، من در وفادارى نسبت به او و اهداف پاكش استقامت مى جز جلب رضايت
  :زندگى دلشادم
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 دْل خاِك سر كوى وفا شد چه جبا شد
 

 سر در ره تيغ تو فدا شد چه جبا شد

  اشكم كه دىل داشت گره بر سر مژگان
 

 در كوى تو از ديده جدا شد چه جبا شد

 خاك قدمت جبهه ما راچون سايه به 
 

 يك سجده به صد شكر ادا شد چه جبا شد

  اين ديده كه حسرتكده شوق متاشاست
 

 اى خوش نگهان جاى مشا شد چه جبا شد

  بيدل هوس نشأه آوارگىي داشت
 

 سر و پا شد چه جبا شد چون اشك كنون ىب

  

  )بيدل دهلوى(

ترين راه  امانىت است كه از جانب دوست به ما واگذار شده تا در نافعآرى، اى فرزندان من، مال و ثروت و قدرت و جاه 
فقرا و مستمندان، مريضان و دردمندان، بيچارگان و افتادگان، يتيمان و بينوايان مهه و مهه و حّىت حيوانات و . خرج شود

  .اضى شودپرندگان در اين مال و ثروت حّق دارند و بايد به حّق خود برسند تا حضرت حمبوب از ما ر 

اين روشى است كه من از روزگار جواىن به توفيق اهلى . چون اين مهه به حّق خود رسيدند آن وقت نوبت من و مشاست
  .تواند مرا از اين راه مستقيم منحرف سازد دهم و هيچ قدرتى منى ام و تا هستم ادامه مى انتخاب كرده

ماند و وسيله جلب  كند و از طوفان حوادث و بالها حمفوظ مى ىاين را بدانيد كه ثروت و مال از اين راه بركت پيدا م
  .گردد اى براى آبادى آخرت مى صلوات و رمحت حّق شده و مقّدمه

بينيد كه مومي سپيد شده، جسمم ضعيف گشته، قامتم به مخيدگى نشسته، امراض   به من مهلت دهيد، مى! فرزندامن
از عمرم منانده، پس ازمرگ من اين زمني آباد و باغ پر از ميوه به مشا گوناگون به من هجوم آورده، چند صباحى بيشرت 

دهيد، يا به راه شيطنت و پسىت قدم  يا مسري مرا ادامه مى: رسد، اين مشا هستيد كه در برابر اين ارث دو راه داريد مى
  اگر در مقام انفاق برآمديد خداوند عوضش را. گذاريد مى
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دهد و اگر به خيمه خبل و دنائت نشستيد عذاب خدا كه تلف شدن مال و افتادن از چشم عنايت اوست به  به مشا مى
  !رسد مشا مى

  .از اين گفت و شنود، چند صباحى گذشت كه پيك اجل در رسيد و پريمرد را به جوار رمحت حّق منتقل كرد

هاى فراوان آن نزديك چيدن شد، فقرا و مستمندان از اين كه  بردارى گشت و ميوه رهايّام به سرعت سپرى شد؛ باْغ آماده 
شد  اواخر تابستان رسيده خوشحال شدند؛ زيرا در انتظار چنان وقىت بودند، وقىت كه با رفنت به آن باغ مشكلشان حل مى

  .گشت و نيازشان برآورده مى

از اين پس در اين باغ براى فقرا و مستمندان : يكى از آنان گفت. نشستندفرزندان پريمرد كه وارثان باغ بودند به مشورت 
يكى ديگر از . آورمي كنيم و براى خود وجهه و آبرو مى حّقى نيست، ما متام اين حمصول را تبديل به ثروت هنگفت مى

كنيد كه اين كار به نفع  ر مىپسندم، مشا تصوّ  من اين تصميم را منى: برادران كه در اخالق و رفتار نزديك به پدر بود گفت
مشاست اّما بدانيد كه اين نّيت آلوده باعث از دست رفنت باغ و مال و منال است، بياييد روش پدر را ادامه دهيد تا باغ 

  .مباند و بركت حضرت حّق به مشا نازل گردد

  .ما خريدار ندارددرباره آنچه مالك نيسىت نظر مده كه سخنان و موعظه تو در بني : در پاسخ او گفتند

هاى آلوده است؛  برخيزيد و به مناز بايستيد كه مناز بازدارنده انسان از كارهاى ناشايسته و نّيت: برادر مؤمن به آنان گفت
  .اش گوش ندادند وىل به سخنانش اعتناىي نكردند و به موعظه

ها را با قيمت گران به خريداران دهند و نيازمندان  آنان تصميم گرفتند صبح زود به باغ رفته و نّيت خود را پياده كنند، ميوه
  .و حمرومان را در حمرومّيت و نياز باقى گذارند

  229: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

زا از جانب قادر متعال  شام خورده و به بسرت راحت رفتند، در حاىل كه حمكوم خواب سنگني بودند، ابرى صاعقه
متام درختانش صاعقه بزند و هر چه در آن چهار ديوار است از بيخ و بن بسوزاند و به  مأمورّيت يافت بر آن باغ و

  !!نابودى كشد
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آنان اّول صبح به باغ آمدند، وضعى عجيب مشاهده كردند، از يكديگر پرسيدند باغ ما مهني است؟ ما كه ديروز اين جا 
نه، باغ مشا مهني است، : امي؛ وىل برادر مؤمن گفت تباه آمدهرا پر از درخت پربار و آراسته به گل و رياحني ديدمي، شايد اش

آنگه خداوند بزرگ . قبل از اين كه بينوايان را حمروم كنيد خود مشا حمروم شديد و كيفر خبل و پسىت خود را ديديد! ها بيچاره
  :فرمايد در پايان اين داستان مى

  »1« »كانُوا يـَْعَلُمونَ   َكذِلَك اْلَعذاُب َوَلَعذاُب اْآلِخَرِة أْكبَـُر َلوْ 

  .و عذاب آخرت اگر معرفت و آگاهى داشتند، بزرگ تر است] دنيا[چنني است عذاب 

كند، اگر انسان  هاى گوناگون غرق در حمّبت و لطف مى آرى، وجود مّقدس او، انسان را جهت رشد و كمال به صورت
هاى  عصيان و طغيان پيشه منود، عتابش را به صورترسد و اگر  قدرداىن از آن رمحت و حمّبت كرد، به ثواب عظيم مى
  .خمتلف جهت بيدارى و بيناىي متوّجه وى خواهد كرد

رسند  خوشا به حال آنان كه قدردان نعمت اويند و خوشا به حال آنان كه از عتاب و هشدار او، به بصريت و آگاهى مى
  .گردند و از گناه و معصيت توبه كرده، به راه او باز مى

َا أَْمَواُلُكْم َوَأْوَالدُُكْم ِفتـَْنٌة َوَأنَّ الّلَه ِعنَدُه َأْجٌر َعِظيمٌ َواعْ    »2« »َلُموا َأمنَّ

   و بدانيد كه اموال و فرزندانتان فقط وسيله آزمايش مشاست، وخداست كه

______________________________  
  .33): 68(قلم  -)1(

  .28): 8(انفال  -)2(

  230: ، ص1 سجاديه، جتفسري و شرح صحيفه 

  .پاداشى بزرگ نزد اوست

َا أَْمَواُلُكْم َوَأْوَالدُُكْم ِفتـَْنٌة َواللَُّه ِعنَدُه َأْجٌر َعِظيمٌ  َفاتـَُّقوا اللََّه َما اْسَتَطْعُتْم َواْمسَُعوا َوَأِطيُعوا َوأَنِفُقوا َخرياً ِألَنُفِسُكْم َوَمن يُوَق * ِإمنَّ
  »1« »ُهُم اْلُمْفِلُحونَ ُشحَّ نـَْفِسِه َفأُولِئَك 
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بنابراين به اندازه استطاعىت كه داريد از .* اند و خداست كه پاداشى بزرگ نزد اوست اموال و فرزندانتان فقط وسيله آزمايش
رت است؛ و كساىن كه خود را از خبل ] دعوت حق را[خدا پروا كنيد و  بشنويد و اطاعت مناييد و انفاق كنيد كه براى مشا 

  .بازدارند آنان رستگارندو حرص 

ُلَونَُّكْم ِبَشىْ  الَِّذيَن ِإَذا َأَصابـَتـُْهْم ُمِصيَبٌة َقالُوا * ٍء ِمَن اخلَْْوِف َواجلُْوِع َونـَْقٍص ِمَن اْألَْمَواِل َواْألَنـُْفِس َوالَّثَمرَاِت َوَبشِِّر الصَّاِبرِينَ  َولََنبـْ
ْم َوَرْمحٌَة َوأُولِئَك ُهُم اْلُمْهَتُدونَ أُولئِ * ِإنَّا لِّلِه وِإنّا ِإلَيِه رَاِجُعونَ    »2« »َك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت ِمن َرِِّ

نباتى يا مثرات باغ [ترديد مشا را به چيزى اندك از ترس و گرسنگى و كاهش خبشى از اموال و كسان و حمصوالت  و ىب
ان كساىن كه چون بال و آسيىب به آنان رسد  مه.* و صربكنندگان را بشارت ده. كنيم آزمايش مى] زندگى از زن و فرزند

  .گردمي ما مملوك خداييم و يقيناً به سوى او بازمى: گويند

  .اند آنانند كه درودها و رمحىت از سوى پروردگارشان بر آنان است و آنانند كه هدايت يافته* 

   متاع دنيا يا پاداش عقىب

   متاعش را در برابر امور معنوىآياتى كه مال و منال دنيا و زر و زيور و ثروت و  - 5

______________________________  
  .16 -15): 64(تغابن  -)1(

  .157 -155): 2(بقره  -)2(

  231: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

 كند دل به داند و به انسان سفارش مى اى ناپايدار مى و ثواب آخرتى و رضايت حق، امرى ناچيز و عنصرى قليل و برنامه
متاع كم و اشياى ناپايدار مبند و گول ظاهر دنيا را خمور، بلكه آنچه در دست دارى آن را تبديل به عمل صاحل كن و از 
زر و زيور دنيا و متاع قليل آن، مصاحل براى آخرت ابدى و جهان مهيشگى فراهم آور كه اين گونه برخورِد با دنيا، برنامه 

  .آيد اين راه حمصوىل غري گناه و شقاوت به دست منى متام انبيا و اولياى اهلى بوده و جز

ٌر ِلَمِن اتـََّقى نـَْيا َقِليٌل َواآلِخَرُة َخيـْ   »1« » ُقْل َمَتاُع الدُّ
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رت است متاع دنيا اندك و آخرت براى آنان كه تقوا ورزيده: بگو   .اند 

علم و آبرو و قدرت خويش براى آبادى آخرت آرى، اهل تقوا با متاع دنيا برخورد حكيمانه دارند، آنان از وقت و مال و 
كنند و هرگز حاضر نيستند حّق را با باطل معامله منايند و سعادت ابدى را از دست داده به شقاوت مهيشگى  استفاده مى
  .دچار شوند

نـْيَ    »2« »ا ُمثَّ ُهَو يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِمَن اْلُمْحَضرِينَ أََفَمن َوَعْدنَاُه َوْعداً َحَسناً فـَُهَو َالِقيِه َكَمن َمتـَّْعَناُه َمَتاَع احلََْياِة الدُّ

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  زندگى دنيا برخوردارش كرده

ا هِذِه احلَْياُة الدُّنْيا َمتاٌع و إنَّ اْآلِخَرَة ِهَى دارُاْلَقرارِ ي   »3« »ا قـَْوِم إمنَّ

  ترديد ارزش و زودگذر است و ىب اين زندگى دنيا فقط كاالىي ىب! اى قوم من

______________________________  
  .77): 4(نساء  -)1(

  .61): 28(قصص  -)2(

  .39): 40(غافر  -)3(

  232: ، ص1 شرح صحيفه سجاديه، ج تفسري و

  .آخرت سراى مهيشگى و پايدار است

  »1« »َمَتاٌع قَِليٌل ُمثَّ َمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوبِْئَس اْلِمَهادُ 

است؛ سپس جايگاهشان دوزخ است و آن بد آرامگاهى ] و ناچيزى از زندگى زود گذر دنيا[برخوردارى اندك ]  اين[
  .است

نـَْيا َواْآلِخَرُة ِعنَد َربَِّك ِلْلُمتَِّقنيَ ِإن ُكلُّ ذِلَك    »2« »َلمَّا َمَتاُع اْحلََياِة الدُّ
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، وىل مهه اينها جز كاالى اندك زندگى دنيا نيست و آخرت نزد ] دادمي قرار مى[زر و زيور ]  ها و زندگى آنان براى خانه[و 
  .پروردگارت براى پرهيزكاران است

نـَْيا َواْلَباِقَياُت الصَّاِحلَاُت َخيـٌْر ِعنَد َربَِّك َثواباً َوَخيـٌْر أََمًال اْلَماُل َواْلبَـُنوَن زِينَ    »3« »ُة اْحلََياِة الدُّ

رت و از حلاظ  مال و فرزندان، آرايش و زيور زندگى دنيا هستند، وىل اعمال شايسته پايدار نزد پروردگارت از جهت پاداش 
ا نيكوتر است   .اميد داشنت به آ

  :بزرگوار صلى اهللا عليه و آله روايت شده از رسول

نْيا ِىف اْآلِخَرِة إّالِمْثُل ما َجيَْعُل أَحدُُكْم إْصبـََعُه ِىف اْلَيمِّ، فـَْليَـْنظُْر ِمبَ يـَْرِجعُ    »4« .َما الدُّ

نصيب چهره دنيا در آخرت به مانند اين است كه يكى از مشا انگشت به آب دريا زند، مگر از آن مهه آب چه اندازه 
  سرانگشت است؟

  !)آييد سپاريد و با چه عنصرى در ارتباط مى دّقت كنيد كه دل به چه مى(

______________________________  
  .197): 3(آل عمران  -)1(

  .35): 43(زخرف  -)2(

  .46): 18(كهف   -)3(

  .150/ 1: ؛ جمموعة ورام122، باب 119/ 70: حبار األنوار -)4(

  233: ، ص1 جاديه، جتفسري و شرح صحيفه س

  :و نيز آن حضرت فرمود

نْيا ىف ما َمضى   »1« .إّالَكِمْثِل ثـَْوٍب ُشقَّ بِاثـْنَـْنيِ و َبِقَى َخْيٌط، إّال َفكاَن ذِلَك اْخلَْيُط َقِد انـَْقَطعَ   َما الدُّ
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آن نخ هم پاره شده  اى است كه دو تّكه شده، جز خنى از بقيه آن باقى نيست كه حال دنيا نسبت به گذشته مانند جامه
  !است

شود، از ملس متام حقايق حمروم و از رمحت حضرت حق  آن كه مغرور اين چند روزه و اين متاع اندك و عنصر ناپايدار مى
ممنوع و در نتيجه در متام شؤون حيات دچار فساد و افساد گشته و اگر دستش برسد براى دستماىل، قيصريّه را به آتش 

م مىكشد و به خاطر بر  مى ريزد و حمض هوا و شهوتى، انسان و انسانّيت را به انواع بالها دچار  خوردى، جهان را 
  .سازد مى

  اين تكّرب از نتيجه پوست است
 

  جاه و مال آن كرب را زان دوست است

  اين تكّرب چيست غفلت از لُباب
 

  منجمد چون غفلت يخ ز آفتاب

  كرب زان جويد مهيشه جاه و مال
 

  سرگني است گلخن را كمالكه ز 

 تر كرب زشت و از گدايان زشت
 

 روز سرد و برف آنگه جامه تر

 از دعوى و دعوت مگو «2»  تـُرَّهات
 

 رو سخن از كرب و از خنوت مگو

 چند حرف ُطمطراق و كار و بار
 

 دار كار و حال خود ببني و شرم

  

  )مولوى(

   رزق و روزى در روايات

  

  و روزى حالل و به دست آورنده آن كه از راه كسب مشروع و در باب مال و ثروت

______________________________  
  .148/ 1: ؛ جمموعة ورّام237/ 3: تفسري الثعلىب -)1(
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  .امور باطل: تـُرَّهات -)2(

  234: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

بسيار پر قيمت در منابع عاىل اسالمى ثبت شده كه توّجه به آورد، روايات و فرازهاىي  حلاظ كردن اميان و تقوا به دست مى
  .دهد اى اهلى الزم است، آثارى كه قيمت مؤمن و برخوردش را با حقوق ماىل نشان مى آن آثار گران

  :پيامرب گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود

  »1« .اْلكاِسُب َحبيُب اللَّهِ 

  .دوست خداست) وليدات كشاورزى، صنعىت، دامدارى، جتارت، هنرت(آن كس كه به كسب مشروع مشغول است 

  :امام صادق عليه السالم از قول خداوند بزرگ نقل كرده كه

  »2« .اْخلَْلُق ِعياىل، فَأَحبـُُّهْم إىلَّ أَْلَطُفُهْم ِِْم َوأْسعاُهْم ىف َحواِئِجِهمْ 

كه از هر جهت به مردم لطف و حمّبت كنند و در برآوردن ترين آنان نزد من كساىن هستند   متام مردم عيال منند، حمبوب
  .نيازهاى آنان و رفع مشكالت و عالج دردشان بكوشند

  :پيامرب گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود

  »3« .ِنْعَم اْلماُل الّصاِلُح لِْلَرُجِل الّصاِلحِ 

  .چه نيكوست مال پاك و حالل براى بنده شايسته

  .كند شناسد و آن را در خريات و مربّات خرج مى انسان شايسته مال صحيح را مىو به عبارت ديگر، 

دعا كن خداوند روزى مرا فراوان كند، حضرت : مردى به حمضر مقّدس حضرت صادق عليه السالم آمد و عرضه داشت
  :فرمود

______________________________  
  .245/ 1: شرح االمساء احلسىن -)1(
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  .1781، حديث 27، باب 367/ 16: ؛ وسائل الشيعة10، حديث 199 /2: الكاىف -)2(

  .30، ذيل حديث 122، باب 62/ 70: ؛ حبار األنوار158/ 1: جمموعة ورام -)3(

  235: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .كنم، برو و روزى خود را با اسباب و وسايلى كه خداوند مقّرر فرموده حتصيل كن دعا منى

  »2« .لَْيَس ِمّنا َمْن تـََرَك ُدنْياُه ِآلِخَرِتِه َوال آِخرََتُه ِلُدنياهُ 

  .از ما نيست كسى كه دنيايش را براى آخرت و يا آخرت خود را براى دنيا از دست بدهد

  :جالل الّدين در توضيح روايت بسيار عاىل

ْنيا   »3« .ِنْعَم اْلَعْوُن َعَلى اْآلِخَرِة الدُّ

  !ت دنيا براى دستياىب به آخرتچه خوب كمكى اس

  :گويد مى

آن كس كه در كارهاى خود هدف از زندگاىن را دنيا قرار داد و در جستجويش زندگاىن خود را سپرى منود، بدترين حال «
» خواهم مى«را منظور كرده است؛ زيرا كه دنيا آن چنانكه مورد متايل ماست دستگري ما خنواهد بود، به اين معنا كه آن 

ايت روحاىن اشباع خواهد گشت منى ىب هاى زندگاىن دنيا اشباع  تواند با منودها و پديده ايت كه فقط با يك هدف ىب 
  .شود

هاى دنيوى عنواِن وسيله منظور منوده و ُعقىب را جستجو  رتين حال را كسى به دست آورده است كسى كه از متام كوشش
  .كند مى

حيله و زيركى براى ترك دنيا پرسىت . مكر و داناىي به كار بربى سرد است و ناجباستدرباره كسب دنيوى هر چه حيله و 
  .باشد شايسته مى

  كسى كه در زندان نشسته و در جستجوى رهاىي از زندان است، كار خردمندانه را
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______________________________  
ذيب االحكام3، حديث 78/ 5: الكاىف -)1(   .9يث ، حد93، باب 324/ 6: ؛ 

  .22025، حديث 28، باب 76/ 17: ؛ وسائل الشيعة3568، حديث 156/ 3: من ال حيضره الفقيه -)2(

  .21898، 6، باب 29/ 17: ؛ وسائل الشيعة9، حديث 72/ 5: الكاىف -)3(

  236: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .زندان رهاىي يابد آن موقع اجنام داده است كه در آن زندان نقىب بزند، شايد كه از آن

  .كند تند گرفتارى خود را اضافه مى اى است، مانند كرم ابريشمى كه هر چند مى بسنت زندان كار ابلهانه

اگر . مقصودم از دنيا پرسىت غافل شدن از خداست، نه اين كه دنيا پرسىت عبارت است از داشنت مال و منال و مقام دنيا
ارزياىب كند و اين ارزياىب را به طور كامل جبا آورد او خداپرست است و در شخص صاحب مال به طور دقيق مال را 

  .دهد حقيقت عبادت اجنام مى

اگر مال دنيا را آن چنانكه دين دستور داده است مالك شوى، اين مهان مال است كه پيامرب صلى اهللا عليه و آله درباره 
  :آن گفته است

  »1« .صَّاِلحِنْعَم املاُل الصَّاِلُح ِللرَُّجِل ال

  .چه نيكوست مال مشروع و صاحل براى انسان صاحل و شايسته

اگر مال دنيا و حمّبت آن را در اعماق دل خود جاى دهى، مانند اين است كه آب توى كشىت راه يابد، اين آِب مرتاكم 
مانند آب در زير كشىت  شده باعث غرق شدن كشىت خواهد شد، اّمااگر مال دنيا و حمّبت آن در اعماق قلبت نبوده باشد

  .موجب حركت او خواهد گشت

  .دانست از مهني جهت بود كه سليمان عليه السالم با آن مال و مقام و ثروت و مكنت، خود را فقري و مسكني مى
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ايستد، از آن جهت كه درون مرد خدا خاىل  آب سرش بسته شده باشد در روى آب مى هنگامى كه يك كوزه خاىل و ىب
چرا آب . گردد كشد و مشرف به جهان مى سنگني مال دوسىت است، لذا تا روى جهان هسىت سر مى از منودهاى

  تواند مرد اهلى را در خود فرو بربد؟ زيرا كه از نفحه اهلى، كوزه روح او پر است؛ منى

______________________________  
  .158/ 1: ؛ جمموعة ورام122، باب 62/ 70: حبار األنوار -)1(

  237: ، ص1 ري و شرح صحيفه سجاديه، جتفس

  .داند چيز مى اگر متام دنيا ملك مرد خدا باشد با اين حال خود را ىب

  »1« »أَنُتُم اْلُفَقرَاءُ ِإَىل اللَِّه َواللَُّه ُهَو اْلَغِينُّ احلَِْميدُ 

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

   روايات طلب مال حالل در

ا  ترين كتب حديث، روايات پرقيمىت ثبت شده كه توّجه به پاره در باب طلب حالل و خرج مازاد بر نياز، در مهم اى از آ
  :ضرورى است

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  »2« .َطَلُب احلَْالِل َفريَضٌة َعلى ُكلِّ ُمْسِلٍم و ُمْسِلَمةٍ 

  .و زن مسلمان فريضه اهلى استدنبال كردن حالل بر هر مرد 

  :و نيز فرمود

  »3« .اْلِعباَدُة َسبـُْعوَن ُجْزءاً، أْفَضُلها طََلُب احلَْاللِ 

  .عبادت هفتاد جزء است، برترين آن دنبال حالل رفنت است

  :و نيز فرمود
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  »4« .ا شاءَ َمْن أَكَل ِمْن َكدِّ َيِدِه َحالًال فُِتَح َلهُ أبواُب اْجلَنَِّة، َيْدُخُل ِمْن أيِّه

شت به رويش باز مى شود، از هر كدام كه خبواهد وارد آن جايگاه  هر كس از حمصول زمحت خود اداره شود، متام درهاى 
  .گردد اهلى مى

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

  .139: ؛ جامع األخبار35، حديث 1، باب 9/ 100: حبار األنوار -)2(

  .14585، حديث 3، باب 12/ 13؛ مستدرك الوسائل 36، حديث 1، باب 9/ 100: األنوارحبار  -)3(

  .139: ؛ جامع األخبار14630، حديث 8، باب 24/ 13: مستدرك الوسائل -)4(

  238: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :و نيز فرمود

  »1« .النّارِ َمِن اْكَتَسَب ماًال ِمْن َغْريِ ِحلِِّه كاَن زاَدُه إَىل 

  .هر كس از طريق غري مشروع ماىل به دست آورد، زاد و توشه جهنمى به دست آورده است

  :و نيز فرمود

  »2« .َمْن أَكَل احلَْالَل قاَم َعلى َرْأِسِه َمَلٌك َيْستَـْغِفُر َلُه َحّىت يـَْفرَُغ ِمْن أْكِلهِ 

  .كند تا از خوردن بياسايد ب مغفرت مىخورد، َمَلكى برايش از حضرت حق طل كسى كه از روزى حالل مى

  :و نيز فرمود

  »3« .اْلكادُّ َعلى ِعياِلِه َكاْلُمجاِهِد ىف َسبيِل اللَّه

  .اى در راه خداست آن كس كه براى اهل و عيالش در جهت به دست آوردن روزى حالل به زمحت است، مهچون رزمنده
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  :و نيز فرمود

  »4« .اً نـَوََّر اللَُّه قـَْلَبهُ َمْن أَكَل احلَْالَل أْرَبعَني يـَْوم

  .هر كس به مّدت چهل روز از روزى حالل تناول كند، خداوند قلبش را نوراىن گرداند

فراهم آوردن روزى حالل عبادت است و هر عبادتى در سايه : آيد كه از آيات قرآن جميد و روايات و اخبار به دست مى
   اين عبادت مورد قبول خداست، عبادت

______________________________  
  .14765، حديث 4، باب 67/ 13: ؛ مستدرك الوسائل45، حديث 1، باب 10/ 100: حبار األنوار -)1(

  .50، حديث 1، باب 11/ 100: ؛ حبار األنوار6، حديث 2، باب 314/ 63: حبار األنوار -)2(

  .14729، حديث 20، باب 55 /13: ؛ مستدرك الوسائل13، حديث 42، باب 324/ 93: حبار األنوار -)3(

  .153: ؛ عدة الداعى71، حديث 1، باب 16/ 100: حبار األنوار -)4(

  239: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .و كار خريى كه ريشه در مال حرام دارد در ترازوى حّق وزىن ندارد و براى قبوىل آن راهى نيست

كسب حالل وظيفه : رسيم كه طورى كه گذشت بدين نتيجه مىاز جمموع آيات و روايات اين فصل و مقّدمات و س
  .شرعى و پرداخت مازاد بر احتياج در راه خدا يك مسئولّيت سنگني اهلى و اجتماعى است

   نتايج آيات و روايات بسط و قبض رزق

  :آيد از آنچه كه در سطور گذشته مالحظه كرديد نتايج زير به دست مى

بر اساس آيات قرآن هر . تنگى رزق به هيچ عنوان مانع از فّعالّيت اقتصادى نيستآيات بسط و قبض و وسعت و  - 1
عارى و خوردن از حمصول زمحات ديگران بدون شك حرام و امرى  انساىن مكّلف به كسب و كار است و بيكارى و ىب

ت كه نظام حيات ممنوع است؛ بسط و قبض در كسب و كار و رعايت شرايط اهلى امرى آمساىن و حقيقىت ملكوتى اس
  .كند انساىن آن را اقتضا مى
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فقر و تنگدسىت، يا معيشت مستكربانه و وسعت در مال و منال، اگر معلول استعمار و استثمار باشد از نظر  - 2
يدستان واجب شرعى است كه بر قلدران و زورگويان و  فرهنگ حق مردود و غري قابل قبول است و بر مستضعفان و 

  .ال بتازند كه مهگان به حقوق اهلى و انساىن خود برسنداربابان جاه و م

هاى  بسط و قبض كه معلول گناه و معصيت و فساد و افساد و اسراف و تبذير است ربطى به مقّدرات اهلّيه و نقشه - 3
  .گريى ناجبا مقّدر نگشته است ملكوتّيه و اراده حضرت حّق ندارد كه براى احدى روزى حرام مقّرر نشده و سخت

بسط و قبض حقيقى عني امتحان و آزمايش حضرت رّب العزّه جهت رشد و كمال عباد و ظهور شايستگى بندگان  - 4
گريى در آن  است و به عبارت ديگر معلول حكمت و عدل حّق نسبت به انسان است و هيچ جاىي براى ايراد و خرده

  .نيست

  240: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

شت عنرب سرشت مى گروهى از عباد  - 5 رسند، به اين معنا كه مال و ثروت را در راه خدا و  از طريق بسط رزق به 
منايند و   اى بس عظيم ذخريه مى گريند و براى آخرت خويش اندوخته خريات و مربّات و صدقات و انفاقات به كار مى

مانند و  رايز و ذّلت و نكبت در امان مىدسىت از شهوات و غ گروه ديگر به خاطر صرب و استقامت در كنار قبض و تنگ
به عبارت ديگر نداشنت مال و ثروت براى آنان ترمزى . گردد ترين ذخريه آنان براى قيامت مى مهني تقوا و پرهيزكارى، عاىل

شت اهلى  قوى در برابر معاصى و گناهان است و عاملى براى پاكى و طهارت، طهارتى كه حمصول اخروى آن رضوان و 
  .است

دانند، كسب و كارشان،  خواهند و جز حّق منى مريند، جز حّق منى اند و براى حّق مى بيداران و بينايان براى حّق زنده
خوراك و پوشاكشان، مركب و مسكنشان، اخالق و حرفشان، اطوار و رفتارشان، مال و منالشان، جاه و مقامشان مهه و 

  .ّق استمهه براى حّق و در راه حّق و حمض حّق و عني ح

  .دنيا براى آنان نردبان آخرت و نان و نعمتشان براى عبادت رّب و خدمت به خلق است

  241: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

يـَْرَهُقُه بَِأْعَواِم َدْهرِِه َحىتَّ ِإَذا بـََلَغ  و ُمثَّ َضَرَب َلهُ ِيف احلََْياِة َأَجًال َمْوقُوتاً و َنَصَب َلُه َأَمداً َحمُْدوداً يـََتَخطَّأُ ِإلَْيِه بَِأيَّاِم ُعُمرِهِ » 6«[ 
ِلَيْجِزَي الَِّذيَن َأَساُءوا ِمبَا َعِمُلوا و   ِعَقابِهِ أَْقَصى أَثَرِِه و اْستَـْوَعَب ِحَساَب ُعُمرِِه قـََبَضُه ِإَىل َما َنَدبَُه ِإلَْيِه ِمْن َمْوُفوِر ثـََواِبِه َأْو َحمُْذوِر 
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 »َال ُيْسَأُل َعمَّا يـَْفَعُل و ُهْم ُيْسأَلُونَ   َعْدًال ِمْنهُ تـََقدََّسْت َأْمسَاُؤُه و َتظاَهَرْت آَالُؤهُ  7« »1« »َأْحَسُنوا بِاحلُْْسَىن َجيِْزَي الَِّذيَن 
»2«[  

دارد و با  برمىآنگاه زندگى او را زماىن معّني، مقّدر فرمود و پاياىن حمدود قرار داد كه به سوى آن پايان، با ايّام عمرش قدم 
شود، تا هنگامى كه به دورترين باقى مانده پايان زندگيش برسد و پيمانه حساب  هاى زندگيش، به آن نزديك مى سال

او را به سوى آنچه از پاداش بسيار، يا عذاب دردناك فرا خوانده بربد، تا به خاطر . عمرش را متام و كامل دريافت كند
  .دار ناپسندشان و نيكوكاران را به سبب كار نيكشان جزا دهدعدالتش، بدكاران را به عّلت كر 

  .هايش هاى حضرتش و پى در پى است نعمت پاك و مبارك است نام

  .دهد، بازخواست نشود، وىل مهگان در پيشگاهش بازخواست شوند از آنچه اجنام مى

______________________________  
  .31): 53(جنم  -)1(

  .23): 21(انبياء  -)2(

  242: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

   ارزش عمر در قرآن

  :اين فرازها و مجالت زيباى دعا به دو واقعّيت بسيار مهم اشاره دارد

  .براى هر ذى حياتى دراين جهان وقت معّني و زمان حمدودى است - 1

  .هر كس پس از ورود به جهان ديگر به جزاى اعمالش چه نيك، چه بد خواهد رسيد - 2

ها در اين زمينه  ملل خمتلفه جهان هر يك براى نشان دادن قيمت و ارزش عمر ضرب املثلى دارند كه مشهورترين ضرب املثل
  .وقت طالست: اين مجله مشهور است

وىل اسالم عزيز و فرهنگ مثرخبش اهلى زمان و وقت را با هيچ كدام از عناصر مادى هر چند داراى ارزش باال و سنگني 
  .ده؛ زيرا در ميزان عدل و حكمت، عنصرى از عناصر مهسنگ با وقت و عمر انسان نيستباشد نسنجي
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اگر كسى حلظات و دقايق، ساعات و روزها و . قيمت و ارزش عمر در اسالم، اميان و عمل صاحل و اخالق حسنه است
حسنه بپردازد، وقت خود را  هاى عمرش را در برابر حتصيل اميان و معرفت و عمل صاحل و اخالق ها و سال ها، هفته شب

به حق خرج كرده و در اين زمينه از هر ضرر و خسراىن مصون مانده و در پايان راه به رضاى خدا و جّنات نعيم خواهد 
  .رسيد

صرف عمر در امور بيهوده، يا در عيش و نوش شيطاىن، يا در راه طاغوت و طاغوتچه، يا در راه دنياى حمض و ماّدّيت 
و و لعب، هدر دادن وقت وتلف كردن زمان است و عاقبىت جز ذّلت و نكبت و اندوه و حسرت و خالص، يا در هل

  .غضب حّق و آتش جهّنم ندارد

شوند مهانانند كه در آن جا به  آنان كه در روز قيامت دچار حسرت و اندوه و اضطراب و وحشت و عذاب و ذّلت مى
  گردند كه عمر را متامى معىن متوّجه مى

  243: ، ص1 شرح صحيفه سجاديه، جتفسري و 

ضايع كرده و وقت و زماىن كه حضرت حّق براى رشد و كمال به آنان مرمحت فرموده بود صرف هوا و هوس و ابليس و 
  .اند جنود او كرده

كند و به منتهاى بيناىي  درآن روز وضع انبيا و اوليا و عاشقان و عارفان و به خصوص سخىت عذاب، آنان را بيدار مى
كردند و شب و روز و هفته و سال را به  بايست عمر را ضايع مى فهمند كه منى رساند و مى سبت به وضع خودشان مىن

  :آورند هاى آتش و عذاب سخت اهلى فرياد برمى گذراندند؛ به مهني خاطر از ميان شعله بطالت و گناه مى

قىت كه در اختيار ما گذاشىت براى بار دّوم در اختيار ما بار ديگر مارا به دنيا برگردان و به مهان اندازه و  يك! خداوندا
بگذار، تا متام حلظات و روز و شب و ماه و سالش را در عمل صاحل و اميان و اخالق صرف كنيم و بعد از آن از 

ره ى يك برا: شود مند گردمي؛ وىل در پاسخ آنان گفته مى عنايات و الطاف و رمحت و مرمحت تو مهچون پاكان و نيكان 
بار، عمر در اختيارتان گذاشتيم و براى خرج كردن آن در راه صواب و ثواب، توّسط انبيا و اوليا مشا را هدايت كردمي، 

ره بگرييد مى   .خواستيد مهان وقىت كه در دنيا بوديد از وقت استفاده كنيد و از عمر 

شود و در مرحله پنجم زبان اهل  ّد و بدل مىاين سؤال و جواب در قرآن جميد، پنج بار بني اهل عذاب و حضرت حق ر 
  !شوند جهّنم براى مهيشه بسته شده، از سخن گفنت اىل األبد عاجز مى
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ا ُدِعَى اللَُّه َوْحَدُه َكَفْرُمتْ َوِإن ذِلُكم بِأَنَّهُ ِإذَ * ُخُروٍج ِمن َسِبيلٍ   َقاُلوا َربـََّنا أََمتـََّنا اثـَْنتَـْنيِ َوَأْحيَـْيتَـَنا اثـَْنتَـْنيِ َفاْعتَـَرفْـَنا ِبُذنُوِبَنا فـََهْل ِإَىل 
  »1« »ُيْشَرْك ِبِه تـُْؤِمُنوا فَاحلُْْكُم لِلَِّه اْلَعِلىِّ اْلَكِبريِ 

   دوبار ما را مرياندى و دوبار زنده كردى، اكنون به! پروردگارا: گويند مى

______________________________  
  .12 -11): 40(غافر  -)1(

  244: ، ص1 ه سجاديه، جتفسري و شرح صحيف

به سبب اين است كه چون ]  سخِىت عذاب[اين * هست؟]  از دوزخ[گناهامنان معرتفيم، پس آيا راهى براى بريون آمدن 
كرديد و اگر براى او شريك و مهتاىي قرار  را انكار مى]  اش يگانگى[شد  خوانده مى]  و بدون معبودانتان[خدا به يگانگى 

  .داورى، ويژه خداى واالمرتبه و بزرگ است]  اكنون[كرديد؛ پس  ىشد، باور م داده مى

ْعَنا َفاْرِجْعنا نـَْعَمْل َصاِحلاً ِإنَّ   َوَلْو تـََرى ْم َربـََّنا اْبَصْرنَا َومسَِ َنا ُكلَّ * ا ُموِقُنونَ ِإِذ اْلُمْجرُِموَن نَاِكُسوا ُرُؤوِسِهْم ِعنَد َرِِّ َنا َآلتـَيـْ َوَلْو ِشئـْ
َفُذوُقوا ِمبَا َنِسيُتْم ِلَقاَء يـَْوِمُكْم هَذا ِإنَّا َنِسيَناُكْم * اَها َولِكْن َحقَّ اْلَقْوُل ِمينِّ َألَْمَألَنَّ َجَهنََّم ِمَن اْجلِنَِّة َوالنَّاِس َأْمجَِعنيَ نـَْفٍس ُهدَ 

  »1« »َوُذوقُوا َعَذاَب اْخلُْلِد ِمبَا ُكنُتْم تـَْعَمُلونَ 

:] گويند بيىن كه مى مى[اند  نزد پروردگارشان سرهايشان را به زير افكنده]  منكر قيامت[جمرمان  ] اين[و اگر ببيىن زماىن كه 
شنوا گشتيم، پس ما را به دنيا برگردان تا كار ]  به دعوت حق[بينا شدمي و ]  به آنچه ما را وعده داده بودى! [پروردگارا

] از روى اجبار[خواستيم، هدايت هركسى را  و اگر مى.* هستيم]  مهه حقايق[ترديد ما باور كننده  شايسته اجنام دهيم، ىب
وىل فرمان من بر ] اما مهه را آزاد و خمتار آفريدمي تا راه هدايت يا گمراهى را خود انتخاب كنند[كردمي،  به او عطا مى

پر خواهم  ] يب كردندكه آيات من را تكذ[ترديد دوزخ را از مهه جّنيان و آدميان  عذاب الزم و حتم شده است كه ىب
مشا را ]  هم[بچشيد كه ما ] عذاب دوزخ را[به كيفر آن كه ديدار امروزتان را فراموش كرديد :] به آنان گويند[پس .* كرد

  .داديد، عذاب جاودانه را بچشيد امي و به كيفر آنچه مهواره اجنام مى واگذاشته

   نـَْعَمْل َصاِحلاً َغيـَْر الَِّذى ُكنَّا نـَْعَمُل َأو ملَْ َوُهْم َيْصَطرُِخوَن ِفيَها َربـََّنا َأْخرِْجَنا 

______________________________  
  .14 -12): 32(سجده  -)1(
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  245: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »ن َنِصريٍ نـَُعمِّرُْكم ّما يـََتذَكَُّر ِفيِه َمن َتَذكََّر َوَجاءَُكُم النَِّذيُر َفُذوقُوا َفَما ِللظَّاِلِمَني مِ 

. دادمي ما را بريون بياور تا كار شايسته اجنام دهيم غري آنچه اجنام مى! پروردگارا: زنند و آنان در آن جا شيون و فرياد مى
] آيا[شد؛ و  خواست در آن مقدار عمر متذّكر شود، متذّكر مى آيا مشا را چندان عمر ندادمي كه هر كس مى:] گومي مى[

  .سوى مشا نيامد؟ پس بچشيد كه براى ستمكاران هيچ ياورى نيستاى به  بيم دهنده

ْب َدْعَوَتَك َونـَتَِّبِع الرُُّسَل َأو َملْ َتُكونُوا   َوأَنِذِر النَّاَس يـَْوَم يَْأتِيِهُم اْلَعَذاُب فـَيَـُقوُل الَِّذيَن ظََلُموا َربـََّنا َأخِّْرنَا ِإَىل  َأَجٍل َقرِيٍب جنُِّ
  »2« »ُل َما َلُكم ِمن َزَوالٍ أَْقَسْمُتم ِمن قـَبْ 

ما را تا ! پروردگارا: گويند اند، مى پس كساىن كه ستم ورزيده. آيد، هشدار ده و مردم را از روزى كه عذاب به سويشان مى
:] وىل به آنان گويند. [مدتى كوتاه مهلت ده تا دعوتت را اجابت كنيم و از پيامربانت پريوى مناييم] سرآمدى نزديك و[

  !كرديد كه هرگز براى مشا زوال و فناىي نيست؟ نبوديد كه پيش از اين سوگند ياد مىمشا 

َنا ِشْقَوتـَُنا وَُكنَّا قـَْوماً َضالِّنيَ   »ونِ قَاَل اْخَسُئوا ِفيَها َوَال ُتَكلِّمُ * َربـََّنا َأْخرِْجَنا ِمنـَْها َفِإْن ُعْدنَا َفِإنَّا ظَاِلُمونَ * َقاُلوا َربـََّنا َغَلَبْت َعَليـْ
»3«  

ما را از دوزخ بريون آر، ! پروردگارا.* خبىت و شقاوت ما بر ما چريه شد و ما گروهى گمراه بودمي تريه! پروردگارا: گويند مى
   اى: [گويد مى] خدا.* [ترديد ستمكار خواهيم بود بازگشتيم، ىب] ها ها و گمراهى به بدى[پس اگر 

______________________________  
  .37): 35(فاطر  -)1(

  .44): 14(ابراهيم  -)2(

  .108 -106): 23(مؤمنون  -)3(

  246: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  !در دوزخ گم شويد و با من سخن مگوييد!] سگان
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  .ترين حال است كنند شديدترين عذاب و سخت اين كه براى مهيشه آنان را از سخن گفنت با حق حمروم و ممنوع مى

كساىن هستند كه وقت را غنيمت دانسته و براى عمر ارزش قائل شدند و به هدايت انبيا و اوليا مّدت   در برابر اينان
اقامت خود را در دنيا با كسب اميان و عمل صاحل و اخالق حسنه و در يك كلمه با عبادت رّب و خدمت به خلق 

شت عنرب سرشت است   .عوض كردند، اينان را در جهان آخرت رضاى حّق و

كند و معّلمى در مسري تربيت و  كه حمورى جز خدا ندارد و حمبوىب جز حضرت حّق در عرش دلش حكومت منى  كسى
شناسد، گوهر وقت جز با عشق حمبوب حقيقى و جز با عمل صاحل و اخالق حسنه  رشد و كمال جز انبيا و اوليا منى

  .كند و راسىت كه عشق حضرت حّق جز اين اقتضا ندارد معامله منى

  :گويد جه معني الّدين َچشىت مىخوا

  خواهم من يار، تو را دارم اغيار منى
 

  خواهم غري از تو كه دل بردى دلدار منى

  خارى كه ز درد تو خسته است مرا در دل
 

  خواهم من خسته آن خارم گلزار منى

  گر جلوه دهى بر دل نقد دو جهان گومي
 

  خواهم من عاشق ديدارم دينار منى

  

  سّرى كه مرا با توست با غري تو چون گومي
 

  خواهم تو داىن و من دامن اظهار منى

  

  )معني الّدين َچشىت(

   ارزش عمر در روايات

اند به ارزش و قيمت وقت، معرفت پيدا كنند  انبيا و اوليا، امامان و عارفان و عاشقان و ناصحان از متام افراد بشر خواسته
هاى خود را با حّق  ها و ماهها و سال ها و روزها و هفته اين باشد كه حلظات و ساعت و شب و سعى و كوشش آنان بر

   و حقيقت و طاعت رّب و خدمت به خلق معامله كنند و از اين كه اوقات پر ارزش را به
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  247: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

غرايز شيطاىن بسپارند پرهيز كنند؛ ورنه در پايان راه و در دست ديو خطرناك هوا و هوس و طوفان بنيان برانداز شهوات و 
  .رسد به حسرت ابدى و اندوه مهيشگى و عذاب دائم دچار خواهند شد تر از برق مى عاقبت كار كه سريع

معارف اسالمى و روايات با ارزش كتب معتربه حديث، انسان را در راه خرج كردن وقت در امورى كه منفعت ابدى دارد 
كنند و آدمى را از مصرف كردن عمر گرامنايه در مسائلى كه حمصوىل جز ضرر ابدى و خسارت مهيشگى  اىي مىراهنم

  .دهند ندارد هشدار مى

  :پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود

إىل جارَِك َتُكْن ُمْؤِمنًا، َوأِحبَّ لِلنَّاِس ما  اتَِّق اْلَمحارَِم َتُكْن أْعَبَد الّناِس، و اْرَض ِمبا َقَسَم الّلهُ َلَك َتُكن أْغَىن الّناِس، و أْحِسنْ 
  »1« .حتُِبُّ ِلنَـْفِسَك َتُكْن ُموِقناً، َوال ُتْكِثِر الضِّْحَك فَإنَّ َكثْـَرَة الضِّْحِك ُمتيُت اْلُقُلوبَ 

ت عنايت اوقات عزيز را در گناهان و حمّرمات خرج مكن تا عابدترين مردم باشى، به آنچه از راه كسب مشروع، خداي
نيازترين افراد باشى، به مهسايه نيكى كن تا مؤمن به حساب آىي، آنچه براى خود دوست دارى  فرمود خشنود باش تا ىب

  .مرياند ها را مى براى مهه دوست داشته باش تا اهل يقني باشى و از خنده زياد بپرهيز كه خنده زياد دل

  :و نيز آن حضرت فرمود

 .ِبَل ُعْذَرُه و َجتاَوَز َعْنهُ َستَـَر اللَُّه َعْورََتُه، َوَمْن َكفَّ َغَضَبُه َكفَّ اللَُّه َعْنُه َعذاَبُه، َوَمِن اْعَتَذَر إَىل اللَِّه َعزََّوَجلَّ قَ َمْن َخَزَن ِلسانَُه 
»2«  

مت و باطل و استهزاى به ديگران و فحش    آن كس كه زبانش را از غيبت و 

______________________________  
  .44312، حديث 242/ 16: ؛ كنز العمال5/ 1: جمموعة ورّام -)1(

  .، با كمى اختالف302/ 7: ؛ مسند أىب يعلى4/ 1: جمموعة ورّام -)2(

  248: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج
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س جلوى خشم و و هر ك. آزارد حفظ كند، خداوند عيبش را بپوشاند و ناروا و زخم زبان و هر آنچه مردم را به ناحق مى
و هر كس در مسري با عظمت توبه وقت بگذارد و . ماند غضب و عصبانّيت خود را بگريد از عذاب خدا در امان مى

درصدد تدارك گذشته برآيد و از حضرت دوست با عرضه كردن اميان و عمل صاحل و اخالق حسنه و ترك هر آنچه 
  .اش را قبول كند ذرش را بپذيرد و توبهپسندد در مقام عذرخواهى برآيد، خداوند ع حمبوب منى

  حكايت سلمان و ابو درداء

  

اين چه : سلمان فارسى به ديدن ابودرداء رفت، مهسر ابودرداء را در لباسى كهنه و حالىت دل مرده ديد، از او پرسيد
منتظر ماند تا ابودرداء  سلمان. برادرت ابودرداء دل از دنيا برداشته و رابطه با غري عبادت بريده: وضعى است؟ پاسخ داد

: ام، گفت روزه: ابودرداء غذا خبور، پاسخ داد: به سلمان خوش آمد گفت و برايش غذا آورد، سلمان گفت. از بريون آمد
در هر صورت غذا . خورم تا تو غذا خنورى من منى! اى سلمان: دهم غذا ميل كن، ابودرداء گفت تو را به خدا سوگند مى
  .خوردند، تا شب رسيد

خدا را بر تو حّقى است و جسد و ! اى ابودرداء: چون ابودرداء براى عبادت برخاست سلمان جلوى او را گرفت و گفت
اهل بيتت را نيز بر تو حّقى است، گاهى روزه بگري، گاهى از روزه بپرهيز، منازت را به موقع جباى آر و از وقت خواب و 

سان كه اوقات عزيز انسان به مهان سان كه خدا وانبيا و كتب آمساىن اسرتاحت كم مكن، هر صاحب حّقى را به حّقش بر 
  .ماند اند بايد خرج شود، ورنه آدمى از بسيارى از فيوضات ربّانّيه حمروم مى دستور داده

  ابودرداء خدمت رسول خدا صلى اهللا عليه و آله رسيد و آنچه بني او و سلمان گذشته بود

  249: ص ،1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود »1« .تعريف كرد، رسول اهلى هم آنچه سلمان به ابودرداء فرموده بود تأييد منودند

  »2« .َقْد أفْـَلَح َمْن أْسَلَم، وَكاَن ِرْزقُُه َكفافاً َوَصبَـَر َعلى ذِلكَ 

و وقت خود را براى به چنگ آوردن روزى [كرد   ها تسليم حضرت حّق شد و به رزق خود بسنده كسى كه در متام زمينه
  .و براين گونه زندگى استقامت ورزيد پريوز و رستگار شد] حرام صرف نكرد،



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

 

اء الدين بلخى    نصاحيى از 

اء ولد، اء الّدين بلخى معروف به  نصاحيى حكيمانه و مقاالتى عاملانه دارد كه به   »3« در اين زمينه سلطان العلماء 
  :كنيد از آن در سطور زير توّجه مىاى  گوشه

آيند، چنانكه مورچه با  اى آدمى، در هر ريزه شهوت تو ديوى چنگال در زده است و به بوى آن مراد در تو مى: گفتم«
دو در را كه گلو : دانه چنگال سخت كرده باشد، اندرونت از ديوان مهچون مورچه خانه از آن شده است، تو را گفتند كه

  و

______________________________  
  .40/ 10: ؛ احمللى، ابن حزم2/ 1: جمموعة ورّام -)1(

  .123، حديث 66: ؛ الزهد و صفة الزاهدين3/ 1: جمموعة ورّام -)2(

اء «وى مشهور به ) موالنا(عارف و واعظ قرن ششم و هفتم پدر جالل الدين حممد بلخى : اء الدين حممد ولد -)3(
  .است» سلطان العلماء«و ملقب به » ولد

اما در معارف و نيز در آثار مولوى مهچنني در  . اند تذكره نويسان نسبش را به ابوبكر رسانده و لقب بكرى به او داده
اء ولد مهچون پدر و اجدادش، به وعظ و خطابه روى آورد و چنانكه از نسبت . اى نشده كتبيه مزار به اين نسب اشاره

  .آيد مىخطيىب در نام جدش بر 

مواعظ او غالباً با معاىن صوفيانه و اشاره به آيات قرآن مهراه بود كه گاه موجب ناخرسندى برخى فقها و علما و سوءظن 
  .كردند او را انكار مى» سلطان العلماىي«تا جاىي كه . گشت حكام مى

  .673/ 4: دانشنامه جهان اسالم

  250: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

كنند از آن است كه اندكى  آيند و وسوسه مى در بند تا در نيايند و اگر تو دِر آن را بسىت و هنوز اندكى مى شهوت است
  .مراد هنوز باقى است
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ى كردى و لكن نقش سودا پر كردى و خون: تو را گفتند كه ى كن تا از نور پر كىن، تو از نان  رمي  شيشه را از نان 
ى شدنمردمان پر كردى، از نانت از  ى كردند تا بداىن كه از آن دگرها به طريق اوىل است    .آن 

  .اْلعاِقُل َيْكفيِه اْإلشاَرةُ 

امي نه با غري عاقل، اكنون هر انديشه كه هست و هر سودائى كه هست و هر چيزى كه هست  ما با عاقل خطاب كرده
اند و آن كه برون از انديشه توست هنوز نو نو چو در انديشه آمد چون گل خشك را ماند و گياه خشك و زرد گشته را م

خورند  ها و كوكها كه نو مريسد، اّولش را مى آيد مهچنان كه ميوه شكوفه و تازگى دارد و سبزه نيك تازه از آن جا بريون مى
  :كنند؛ زيرا كه اّولش لطفى و طبعى دارند و از اين ِقَبل گفت كه و دگرها را رها مى

  .هِ اجلُْوُع َطعاُم اللَّ 

چرد، اكنون هر انديشه كه چهره منود و تو آن را  رويد و آهوى طبعت آن را مى يعىن كه در عرصه غيب، سبزه حكمت مى
باش كه هر چه بروييد و بدان انديشه خوردى رهاش كن تا باز نو  خورديش به اّول وهلت در عاملى سادگى، آبگون مى

  .بريون آيد

اده: ، گفتمسؤال كرد از هواىي كه سپس مرگ بود اده چون قدم در معصيت  اى  اى بدان كه قدم در حدود واليت دوزخ 
در طرفه هواىي، يعىن چنانكه بادى را َمسوم آفريند و بادى را هواى عفن آفريند كه سر و پوست و گوشت مردم را زيان 

مرگ تا تو را پريشان دارد و از نـََفس  رساند، مهچنان دِم غيبت تو را و نـََفس فحش تو را مسومى و هواى عفىن آفريند سپس
شت   .تسبيح و نصيحت و شهادت و صدق تو در قوْل آن را هواى خوشى آفريند در حدود واليت 

   اكنون يك ركن در اصل آفرينش هوا و باد راست و آب و خاك راست و آتش

  251: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .راست

با اهل كفر؛ و آب، آب رّقت و شفقت است بر اهل اسالم؛ و باد، باد نصايح و  و آتش، آتش صالبت و عداوت است
شت تا بداىن كه  »1«  عدل و صدق است؛ و خاك، خاك اجزاى صابر و َمحول است و تو را از اينان قرينان آفرينند در 

  .مقصود اعتقاد و تعظيم است و به آنچه مراد اللَّه باشد اعتقاد را به آن دارى
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ليل و اعتقاد و بندگى و زارى بر حضرت اللَّه خوشرت بود از مهه چيزهاى ديگرپس    .تسبيح و 

  !تر خنواهى يافنت بيند خود را چون عروسان بياراى كه خريدار از وى قوى اكنون چو اللَّه تو را مى

ادب برنه، روى را به سپيده چشم را به سرمه شرم و اعتبار مكّحل كن و گوش به گوشواره هوش بياراى و دست را به كار 
نياز و اخالص بياراى و پاى را به خلخال خدمتكارى آراسته گردان و فرق ميان حّق و باطل راست كن و  »2«  و غازه

  :بر سر افكن كه »5«  استعصام »4« تعّفف و معجر »3« ِمخار

  .اْألْولِياءُ َعراِئُس اللَّهِ 

  .اولياى خدا بندگان آراسته پروردگارند

  :آرى، به قول رسول اهلى صلى اهللا عليه و آله »6« ».اغياران بر آن وقوىف نيابندتا 

______________________________  
  .بار: محول -)1(

  .صدا، آواز: غازه -)2(

  .پوشاند، حجاب اى كه به وسيله آن زن خود را مى چادرزنان، پارچه: مخار -)3(

  .د، چارقد، روسرىاى كه زنان بر سر افكنن پارچه: معجر -)4(

  .پناه آوردن: استعصام -)5(

اء ولد -)6(   .95/ 1: معارف 

  252: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .َقْد أفْـَلَح َمْن أْسَلَم، وَكاَن ِرْزقُُه َكفافاً َوَصبَـَر َعلى ذِلكَ 

را براى به چنگ آوردن روزى  و وقت خود[ها تسليم حضرت حّق شد و به رزق خود بسنده كرد  كسى كه در متام زمينه
  .و براين گونه زندگى استقامت ورزيد پريوز و رستگار شد] حرام صرف نكرد،
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ها دست نربد، به   كسى كه وقت صرف حّق كند و از خرج آن در راه غري دريغ ورزد و جز به حالل خدا در متام زمينه
شت حمبوب بدون شك دست يافته است   .گنج رضاى دوست و گنجينه 

آوريد از دنيا و  اى كه به دست مى حرام دنيا و به دست آوردن حّق ديگران ارزش صرف وقت ندارد گر چه جمموعه! زيزانع
  !!تر باشد مافيها فزون

  :به قول عامله فاضله، پروين اعتصامى

  شالوده كاخ جهان بر آبست
 

م برزىن خراب است   تا چشم 

  امين چه نشيىن در اين سفينه
 

  يشه در انقالب استكني حبر مه

  افسونگر چرخ كبود هر شب
 

  در فكرت افسون شيخ و شاب است

  اى تشنه مرو كاندرين بيابان
 

  گر يك سِر آب است صد سراب است

 سيمرغ كه هرگز به دام نايد
 

  در دام زمانه كم از ُذباب است

  بگذشت مه و سال دين عجب نيست
 

  اين قافله عمرى است در شتاب است

  بيدار شو اى خبت خفته چوپان
 

  كني باديه راحتگه ِذئاب است

  

  )پروين اعتصامى(

   خرج كردن وقت در كالم امام سجاد عليه السالم

  

  :كند امام سّجاد عليه السالم در روايىت بسيار جالب مهه مردم را در راه خرج كردن وقت گران قيمت اينچنني راهنماىي مى

  253: ، ص1 سجاديه، جتفسري و شرح صحيفه 
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اللَِّه َرْغَبًة، و إنَّ اْجناُكْم ِمْن َعذاِب إنَّ أَحبَُّكْم َعْنَد اللَِّه َعزََّوَجلَّ أْحَسُنُكْم َعَمًال، و إنَّ أْعَظَمُكْم ِعْنَد اللَِّه َعَمًال أْعَظُمُكم ِعْنَد 
ِه أْوَسُعُكْم ُخْلقًا، و إنَّ َأْرضاُكْم ِعْنَد اللَِّه أْسبـَُغُكْم َعلى ِعيالِِه، َوإنَّ أْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه أَشدُُّكْم َخْشَيًة للَِّه، و إنَّ أقْـَرَبُكْم ِمَن اللَّ 

  »1« .اللَِّه أْتقاُكمْ 

ترين مشا از نظر رغبت به  ترين مشا از نظر عمل، عظيم ترين مشا نزد خداى عّزوجّل نيكوكارترين مشاست و عظيم حمبوب
ترين مشاست و نزديكرتين مشا به خدا آن است كه مهه مردم از  ترين مشا از عذاب اهلى با خشيت ناجى. عنايت حّق است

تر است آن است كه عيالش را در وسعت  صفات حسنه و اخالق پسنديده او برخوردار باشند و آن كه خدا از او راضى
ره رين مشا نزد حق، خود نگهدارترين مشا از حمرّمات اهلّيه ت تر از نعمت حق قرار دهد و به حق كه گرامى ورى افزون بيشرت و 

  .است

  خرج كردن وقت در كالم پيامرب

  

  :فرمايد رسول با كرامت اسالم صلى اهللا عليه و آله مى

ْنيا، َواتَّباِع : َمْن َسِلَم ِمْن رِجاِل اّمىت ِمْن أْرَبِع ِخصاٍل فـََلُه اْجلَنَّةُ  ، َوَشْهَوِة اْلَبْطِن، َوَشْهَوِة اْلَفرِْج، َوَمْن  اْهلَوىِمَن الدُُّخوِل ِىف الدُّ
إذا َحِفَظْت ما بـَْنيَ رِْجَلْيها، َوأطاَعْت َزْوَجها، َوَصلَّْت َمخَْسها، َوصاَمْت : َسِلَم ِمْن ِنساِء امَّىت ِمْن أْرَبِع ِخصاٍل فـََلَها اْجلَنَّةُ 

  »2« .َشْهَرها

شتنداز مردان اّمتم هر كدام از چهار  افتادن : خصلت در امان مبانند و وقت عمر گرامنايه درراه چهار چيز نگذارند اهل 
  .در دنياى حرام، هواپرسىت، دچار شدن به شهوت شكم و گرفتار آمدن به شهوت جنسى

______________________________  
  .194: بالغة اإلمام علّى بن احلسني -)1(

  .136: كلمة الرسول االعظم  -)2(

  254: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج
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شتند حفظ عّفت، اطاعت از شوهر، اداى مناز پنج وقت : و از زنان اّمتم هر كدامشان به چهار حقيقت توّجه كنند اهل 
  .و روزه ماه رمضان

  :دهو اين مهه بدون شك، حمصول اميان به خدا و توّجه به قيامت و عمل صاحل است، چنانكه در قرآن جميد آم

ُر اْلَربِيِّةِ  ْم َجنَّاُت َعْدٍن َجتْري ِمن َحتِْتَها اْألَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها * ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت أُولِئَك ُهْم َخيـْ َجزَاُؤُهْم ِعنَد َرِّ
  »1« »هُ أََبداً َرِضَي اللَُّه َعنـُْهْم َوَرُضوا َعْنُه ذِلَك ِلَمْن َخِشَي رَبَّ 

رتين خملوقاتند مسلماً كساىن كه اميان آورده و كارهاى شايسته اجنام داده پاداششان نزد پروردگارشان .* اند، اينانند كه 
ا جاودانه]  درختانش[اى است كه از زيِر  هاى پاينده شت اند، خدا از آنان خشنود است و  رها جارى است، در آ

  .براى كسى است كه از پروردگارش برتسد]  پاداش[ آنان هم از خدا خشنودند؛ اين

   خرج كردن وقت در كالم امام موسى بن جعفر عليه السالم

  

  :دارند حضرت موسى بن جعفر عليهما السالم جهت و راه خرج عمر را در روايىت بسيار پر قيمت اينچنني بيان مى

  :اْجَتِهُدوا ىف أْن َيُكوَن َزماُنُكْم أْرَبَع ساعاتٍ 

ُعُيوَبُكْم َوُخيِْلُصوَن َلُكْم ِىف  ساَعٍة ِلُمناجاِة اللَِّه، َوساَعٍة ِألْمِر اْلَمعاِش، َوساَعٍة ِلُمعاَشَرِة اْإلْخواِن َوالثِّقاِت الَّذيَن يـَُعرِّفُوَنُكمْ 
  »2« .اْلباِطِن، َوساَعٍة َختُْلوَن فيها لَِلّذاِتُكْم ىف َغْريِ ُحمَرَّمٍ 

______________________________  
  .8 -7): 98(بّينه  -)1(

  .25، باب 321/ 75: ؛ حبار األنوار409: حتف العقول -)2(

  255: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :بكوشيد كه زمان و وقت مشا چهار ساعت شود
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  .ساعىت براى عبادت و مناجات با حمبوب - 1

  .ساعىت براى حتصيل معاش و ادره امور زندگى ماّدى - 2

كنند و خلوص  هاى اهلى و مطمئّىن كه عيوب مشا را به مشا معّرىف مى ساعىت براى معاشرت با برادران امياىن و آن چهره - 3
  .دهند باطن به مشا مى

  .هاىي كه از نظر شرع مّطهر حرام نيست و ساعىت براى لّذات و خوشى - 4

  :ابن ميني، شاعر دانشمند، در اين مقال گويد

 دارى ز حال خود خرباى برادر هيچ اگر 
 

  پس چرا بايد كه باشد يكدمت پرواى قال

  در توّحد كوش و وقت خويش را ضايع مكن
 

  نيايد هيچ حاصل جز مالل از تكّثر مى

  آنچه دارى گر بر آن افزون كىن نقصان توست
 

  وانچه داىن گر بيفزاىي برآن ياىب كمال

 مايل به غريى شد چه شد  ابن ميني مال اگر ز
 

ر َمنال اى دل منال گفته   ام با دل كه از 

  مال را ز آغاز فطرت در طبيعت هست ميل
 

ر اين گفتست مال   واضع امساش گوىي 

  

  )ابن ميني(

   خرج كردن وقت در كالم امام باقر عليه السالم

  

  :فرمايد حضرت باقر عليه السالم مى

  256: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :املؤمنني عليه السالم مناز عشا را در مسجد كوفه خواند، سپس مردم را سه بار ندا داد آن طور كه مهه شنيدندامري 
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ْنيا بـَْعَد النِّداِء فيها ِبالرَّحيلِ  - َرِمحَُكُم اللَّهُ  -َجتَهَُّزوا   !فـََقْد نُودَى فيُكْم بِالرَّحيِل، َفَما التـََّعرُُّج َعَلى الدُّ

َواْعَلُموا َأنَّ طريَقُكْم إَىل اْلَمعاِد، َوَممَرَُّكْم َعَلى الصِّراِط .  وانـَْتِقُلوا ِبأْفَضِل ما ِحبَْضرَِتُكْم ِمَن الزّاِد َوُهَو التـَّْقوى - ُكُم اللَّهُ َرِمحَ  -َجتَهَُّزوا
ا؛ َفإّما ِبَرْمحٍَة َطريِقُكْم َعَقَبٌة َكُئوٍد َوَمنازُِل َمُهوَلٌة خمَُ   َواْهلَْوَل اْألْعَظَم أماُمُكْم؛ َوَعلى وَفٌة، البُدَّ َلُكْم ِمَن اْلَمَمرِّ َعَلْيها َواْلُوقُوِف ِ

ََلَكٍة َلْيسَ  ِة ُخمَْتَربِها؛ َوإّما ِ   »1« . بـَْعَدَها َجناةٌ ِمَن اللَِّه، َفنَجاٌة ِمْن َهْوِهلا َوَعِظيِم َخَطرِها َوَفظاَعِة َمْنَظرِها َوِشدَّ

اند  ول رمحت قرار دهد، براى سفر آخرت جمّهز و مهّيا شويد كه مشا را به آن سراى جاوداىن خواندهخداوند مهه مشا را مشم
اند، پس از اين دعوْت توّقف و قصد اقامت مشا براى چيست؟ زندگى  و از مهه مشا جهت سفر به آن وادى دعوت كرده

  .دهد كه گوىي به سراى ديگر خوانده نشديد مشا نشان مى

ا رمحت كند، آماده شويد و برترين چيزى كه از زاد و توشه در اختيار مشاست و آن تقواست براى جهان خداوند مشا ر 
  .ديگر مهراه خود بربيد

آگاه باشيد كه راه مشا به سوى جهان ديگر است و عبور مشا بر صراط است، هول اعظم پيش روى مشاست، منزل 
ا براى مشا اجبارى است و از آن  وحشت هاى هولناك و سخت در راهتان قرار دارد، توّقفگاه زا در برابر داريد كه عبور ازآ

انگيز فقط و فقط در سايه رمحت اوست كه اين رمحت جز با اميان و عمل  اى نداريد، جنات مشا از آن مهه منازل هول چاره
   آيد چنانچه در غفلت به سر بريد و دچار هالكت شويد راه جناتى صاحل به دست منى

______________________________  
  .4، حديث 64، باب 172/ 68: ؛ حبار األنوار304: مشكاة األنوار -)1(

  257: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  !!براى مشا خنواهد بود

   شهيد دّوم و ارزش وقت

مرد بزرگ، در جاللت آن . از علماى بزرگ و فقهاى باكرامت جهان تشّيع است» ُلْمعه«شهيد دّوم شارح جليل القدر 
  .قدر و جودت فهم و خدمت به فقه ارزنده شيعه، مردى كم نظري و انساىن با بركت است
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در توجه آن مرد بزرگ به ارزش وقت و اداى حّق هر صاحب حقى و » بـُْغيُة اْلُمريد«شاگرد بزرگوارش در رساله با قيمت 
  :نويسد اى از وقت او هدر نرود مى اين كه حلظه

  .برد ديدم كه با دراز گوشى هيزم به خانه مى اداره امور خانه در اّول شب او را مى براى -1«

  .آورد مناز صبح را پس از عبادات شبانه در گوشه منزلش، در مسجد جبا مى - 2

داد كه  زد و اين نشان مى كرد مانند دريا موج مى نشست و مباحثه علمى شروع مى به هنگامى كه بر كرسى درس مى - 3
  .هاى علمى در ايّام جواىن، رنج و مشّقت بسيارى حتّمل كرده است پشتكارى عجيب به اندوخنت مايهبا 

  .كرد احتياجات ماّدى و معنوى خودش را خودش تأمني مى - 4

  .كرد شد خودش به خدمت شخص وارد، اقدام مى هر كس و هر مهماىن بر او وارد مى - 5

  .نوشت گذاشت تا سى سطر مى لم بر مرّكب مىاز عجايب كارهاى او اين بود كه وقىت ق - 6

  .»شرح ملعه«دو هزار كتاب از او به يادگار ماند كه دويست جلدش به خط شريف خودش بود از مجله  - 7

  .از طريق خواب و رؤيا با عامل ملكوت ارتباط داشت - 8

اىي مى   :گويد پدر شيخ 

  258: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

من شهيد ثاىن هستم براى اين كه ديشب خواب : چيست؟ فرمود: وى را غرق در انديشه ديدم، گفتم بر او وارد شدم
كنار شيخ شهيد بنشني؛ اين : ديدم سّيد مرتضى مهماىن دارد و متام علماى امامّيه مجعند، من چون وارد شدم به من گفت

  »1« ».و عاقبت هم شهيد شد. دليل بر شهادت من است

    و ارزش وقتسّيد مهدى قزويىن

  .كند حاالت عجيب عامل بزرگ سّيد مهدى قزويىن هر انساىن را غرق حريت مى

  .اند اين گونه اشخاص براى متام مردم جهان الگو، اسوه و سرمشق



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

 

  :گويد حمّدث نورى كه به گفته خودش زياد خدمت آن مرد بزرگ رسيده بود مى

ه او علم و عمل را از عّم خود جناب سّيد باقر صاحب اسرار و اين كرامات و مقامات از سّيد مرحوم بعيد نبود، چ«
  .مرياث داشت -أعلى اللَّه مقامهم -خال خود جناب حبر العلوم

عّم اكرمش او را تأديب منود و تربيت فرمود و بر خفايا واسرار مطّلع ساخت تا رسيد به آن مقام كه نرسد به حول آن 
  .دارى كه مجع نشد در غري او از علماى ابرارافكار و دارا شد از فضايل و مناقب مق

آن مرحوم بعد از آن كه هجرت كردند از جنف اشرف به حّله و مستقر شدند در آن جا و شروع منودند در : اّول آن كه
هدايت مردم و اظهار حق و ازهاق باطل، به بركت دعوت آن جناب از داخل حّله و خارج آن زياده از صد هزار نفر از 

چون به حّله رفتم ديدم شيعيان آن جا از عالئم امامّيه : شيعه خملص اثنا عشرى شدند و شفاهى به حقري فرمودند اعراب،
و شعار شيعه جز بردن اموات خود به جنف اشرف چيزى ندارند و از ساير احكام و آثار عارى و برى، حّىت از تربّاى از 

  .أعداء اللَّه

  رار شدند و اين فضيلت بزرگى است كه ازبه سبب هدايت او مهه از صلحا و اب

______________________________  
  .، به نقل از رساله بغية املريد259/ 2: خامتة مستدرك الوسائل -)1(

  259: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .خصايص اوست

رضا و حتّمل مشّقت عبادت، سكون نفس كماالت نفسانّيه و صفات انسانّيه كه در آن جناب بود از صرب و تقوا و : دّوم
طلبيد، مانند  و دوام اشتغال به ذكر خداى تعاىل و هرگز در خانه خود از اهل و اوالد و خدمتگزاران چيزى از حوايج منى

  .غذا در ناهار و شام و قهوه و چاى و قليان

شتند و در گوشه جملس مشغول تأليف دا شد، لكن به مهراه، كتىب بر مى ها حاضر مى كرد و در وليمه اجابت دعوت مى
  .اى پرسند جواب گويد هاى جملس ايشان را خربى نبود مگر آن كه مسئله خود بودند؛ از صحبت
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گزارد، آنگاه نافله مقّررى مغرب را  برنامه و عادت او در ماه رمضان چنني بود كه مناز مغرب را با مجاعت در مسجد مى
كرد و  آمد و افطار مى خواند و به خانه مى رسيد مى متام ماه حسب قسمت به او مىدر ماه رمضان كه از هزار ركعت در 

شدند، اّول  گشت، مردم در آن جا مجع مى آورد و به خانه باز مى گشت به مسجد به مهان حنو مناز عشا را جبا مى برمى
ديد و ختويف مى خواند به حنوى كه قلوب قاسيه را  قارى خوش صداىي آياتى از قرآن كه تعّلق داشت به وعظ و زجر و 

خواند، آنگاه سّيمى  مى» ج البالغه«اى از  كرد، آنگاه ديگرى به مهان نسق خطبه هاى خشك شده را تر مى نرم و چشم
شد  كرد مصايب أىب عبد اللَّه احلسني عليه السالم را، آنگاه يكى از صلحا مشغول خواندن ادعيه ماه مبارك مى قرائت مى

باجلمله، در مراقبت و مواظبت . رفت كردند، تا وقت خوردن سحر، پس هر يك به منزل خود مى ن متابعت مىو ديگرا
  .اوقات و متام نوافل و سنن و قرائت با آن كه در سّن به غايت پريى رسيده بود آيت و حّجىت بود در عصر خود

ا كتاىب است در اثبات  تصانيف رائقه بسيارى در فقه و اصول و توحيد و امامت و كالم: سّوم و غري اينها كه يكى از آ
   اين كه فرقه ناجيه شيعه است كه از كتب نفيسه

  260: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« ».له و ُحْسُن َمآب  است، طوىب

   ارزش وقت در كالم امري املؤمنني عليه السالم

  »2« .َمْغُبوَط َمْن أنـَْفَد ُعْمَرُه ىف طاَعِة َربِّهِ إنَّ اْلَمْغُبوَن َمْن ُغِنبَ ُعْمرَُه، َوإنَّ الْ 

ره ورى كه ديگران به او در خرج عمرش حسرت خورند   به راسىت زيانكاركسى است كه در جهت عمرش زيان كرده؛ و 
  .كسى است كه وقتش را در طاعت پروردگارش متام كرده است

  »3« .َوَسعى ىف ِفكاِك نـَْفِسِه، و َعِمَل ِلما البُدَّ َلُه و ال َحميَص َلُه َعْنهُ  إنَّ اْلعاِقَل َمْن َنَظَر ىف يـَْوِمِه ِلَغِدِه،

به حقيقت، خردمند و دانا كسى است كه در امروزش فردايش را بنگرد و دنيايش را مزرعه آخرت بداند و در آزاد كردن 
  !.آن چاره و راه فرار نداردنفسش از شهوات و سخط حّق و عذاب جهّنم بكوشد و بكوشد براى روزى كه از 

ْنيا   َعلىإنَّ أْخَسَر الّناِس َصْفَقًة و أْخَيبَـُهْم َسْعياً َرُجٌل أْخَلَق َبَدنَُه ىف طََلِب آمالِِه، وََملْ ُتساِعْدُه اْلَمقاديُر  ِإراَدِتِه، َفَخرََج ِمَن الدُّ
  »4« .اْآلِخَرِة ِبَتِبعاتِهِ   ِحبََسراتِِه، َوَقِدَم َعلى
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ترين آنان در سعى و كوشش، كسى است كه پيكرش را  اسىت كه زيانكارترين مردم در جتارت و معامله عمر و پشيمانبه ر 
  در پى آرزوهايش بفرسايد

____________________________________________________________  
  .95، حكايت 7، باب 778 -776/ 2: جنم الثاقب -)1(

  .3061ث ، حدي160: غرر احلكم -)2(

  .13753، ذيل حديث 94، باب 150/ 12: ؛ مستدرك الوسائل2714، حديث 149: غرر احلكم -)3(

  .85، حديث 2، باب 38/ 100: ؛ حبار األنوار3291، حديث 167: غرر احلكم -)4(

  261: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

آنگاه با اندوه و حسرت فراوان از جهان بريون رود و  و مقّدرات اهلى با وى مساعدت ننمايند و او به آرزوهايش نرسد،
  .هاى فراوان وارد آخرت گردد با رنج

  .اى باز و دىل شاد به حضرت حق وارد شود چه نيكوست كه انسان عمر خود را با خدا معامله كند و با چهره

  »1« .إنَّ أْوقاِتَك أْجزاءُ ُعْمرَِك، َفالتـُْنِفْد َلَك َوْقتاً إّالفيما يـُْنِجيكَ 

هاى عمر تو هستند، لذا نبايد وقت خود را متام كىن مگر در چيزى كه جنات تو در  گذراىن پاره بدون شك اوقاتى كه مى
  .آن باشد

اگر دنيا را با عينك توحيد و چشم انبيا و اوليا ببينيم، جائى است كه راه هر گونه رشد و كمال در آن به روى انسان باز 
ه طور صحيح استفاده شود آدمى به ذروه اعال و به عامل ملكوت و به جهان ملكوت و به جهان است، اگر از نعيم آن ب

اى از وقت خود را در غري راه حّق مصرف كند، در حقيقت دنيا را مقّدمه  شود ثانيه رسد و هرگز حاضر منى ابدى مى
ز چشم ىب خربان و ماّديگران به آن نظر و اگر ا. رساند آخرت گرفته و از حضيض خاك، خود را به اوج افالك معنوى مى

اى  شود جاى عيش و نوش و ظلم و ستم و آميخنت حّق به باطل و باطل به حّق است، در اين صورت از انسان چهره
  .شود تر از سنگ ساخته مى بدتر از گرگ و روحى ىب معناتر از مجاد و قلىب سخت
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مجالت زير اشاره دارد، بيناياىن كه از متام حلظات عمر براى به دست  امام على عليه السالم به وضع بينايان و كوردالن در
ره گرفتند و نابينايان كوردىل كه جز َمظلمه و وزر و وبال چيزى بار پرونده  شت عنرب سرشت  آوردن خشنودى حق و 

  :نكردند

َفاْلَبصُري ِمْنها . ؛ َواْلَبصُري يـُْنِفُذها َبَصَرُه و يـَْعَلُم أنَّ الّداَر َوراَءها، ال يـُْبِصُر ِممّا َوراَءها َشْيئاً  َبَصِر اْألْعمى  إنَّ الدُّنْيا ُمْنَتهى
   شاِخٌص، َواْألْعمى

______________________________  
  .159: ؛ عيون احلكم واملواعظ3025، حديث 159: غرر احلكم -)1(

  262: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .اْلَبصُري ِمْنها ُمتَـَزوٌِّد، َواْألْعمى إَلْيها ُمتَـَزوِّدٌ إلَْيها شاِخٌص، و 

به مهني خاطر به  (بيند  به راسىت كه دنيا آخرين چشم انداز شخص كوردل است و پس از اين چهارچوب حمدود چيزى منى
  !)انديشد اند منى كار فرداى قيامت كه خدا و كتب آمساىن و انبيا و ائمه عليهم السالم از آن خرب داده

يابد كه خانه واقعى و حيات مهيشگى از پِس اين دنياست، لذا شخص  كند و در مى اّما روشندل ديده قلبش نفوذ پيدا مى
رود، بينا از دنيا با خرج كردن عمرش در طاعت رّب براى آخرت توشه  كوچد و كوردل به سوى دنيا مى بينا از دنيا مى

  !زند دست و پا مىگريد و نابينا فقط براى دنيايش  مى

  »2« .إنَّ اللَّْيَل َوالنَّهاَر يـَْعَمالِن فيَك َفاْعَمْل فيِهما، و يَْأُخذاِن ِمْنَك َفُخْذ ِمنـُْهما

ا از عمرت مى ا به عمل پرداز، آ گريند تو هم در برابر  به راسىت كه روز و شب در تو عمل و اثر دارند، تو نيز در آ
ره معنوى بگري   .خرج شدن عمر 

  :به قول عارف بزرگ حكيم صفاى اصفهاىن

ا «3»  بنشني به پس زانو در ِمصطبه  جا
 

ا  تا چند مهى گردى بر گرد بيابا

  بگذار سر اى سالك بر پاى گداى دل
 

ا ند از سر در پاى تو سلطا  تا تاج 
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  در مزرعه دنيا حاصل نتوان بردن
 

ا  در مزرعه گر بارد از چشم تو بارا

 اگر گومي اين راز زهم ريزدبا كوه 
 

ا  گوئى دل سنگينت زد پتك به سندا

  

______________________________  
  .147: ؛ عيون احلكم واملواعظ2277، حديث 132: غرر احلكم -)1(

  .2789، حديث 151: غرر احلكم -)2(

  .حمل اجتماع مردم: مصطبه -)3(

  263: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  بشكافت به طنّازى بشكست به طرّارى
 

ا  تريش مهه جوشنها زلفش مهه پيما

 آن ماه مهى تابد آن سرو مهى رويد
 

ا  در زاويه دهلا از باغچه جا

  

  )صفاى اصفهاىن(

   منازل اهلى در كالم شاه داعى

امور اهلى و اسالمى دارد، الزم از آن جا كه مصرف جباى وقت به طور حتم و يقني نياز به معرفت و شناخت يك سلسله 
است بيش از آنچه در صفحات گذشته به حترير آمد مسائلى تذّكر داده شود، لذا در اين قسمت به گفتارى از عارف 

  .رود، باشد كه ارباب حال و اهل صفا و وفا استفاده بيشرتى نصيبشان گردد بزرگ، شاه داعى شريازى اشارت مى

  :گويد شاه داعى مى
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  :منازل اين راه كه مشتمل بر سه فصل است در بيان«

  .در بيان منزل علم: فصل اول

  .در بيان منزل عمل: فصل دوم

  ).اخالق(در بيان منزل ُخلق : فصل سوم

  :در منزل علم: فصل اول

  

علمى كه  هاى ديگر نتوانند رسيد و ببايد دانست كه منزل اّول سالكان اين راه را منزل علم است كه تابه آن نرسند به منزل
  :سالك را از آن گريز نيست بر سه قسم است

   علم حقيقت -3علم طريقت  -2علم شريعت  - 1

   علم شريعت -1[

  :آيد كه آن علم فرايض و سنن و آداب است بر چهار اصل مى   علم شريعت اّما] 

چيز ببايد عبادات و معامالت و نكاح و جراح و در چهار اصل فرايض است و سنن هست و آداب هست و چند 
  فرض و سّنت و: دانسنت تا علم شريعت آسان شود

  264: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .مكروه و مباح و حرام

  .آن باشد كه اگر آن نكنند گناهكار شوند و مستحّق عذاب و اگر بكنند فرمانربدار باشند و مستحّق ثواب گردند  فرض و

نشوند و مستحّق عقوبت نباشند اّما فضيلت ثواب از ايشان فوت شود و اگر  مند آن باشد كه اگر نكنند بزه  سّنت و
  .بكنند فضيلت و ثواب بيابند

  .مند نشوند، پس نا كردن آن از كردن اوىل باشد آن چيزى است كه اگر نكنند ثواب بيابند و اگر بكنند بزه  مكروه و
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مند شوند و نه به ناكردن و دركردن و نكردن  به كردن آن بزه آن چيزى است كه اگر بكنند و نكنند برابر باشد، نه  مباح و
اند و بعضى حالل را از مباح، اخّص  و اكثر علما حالل و مباح را به يك معىن محل كرده. آن ثواىب و عقاىب نباشد

  .اند اند و متّسك به بعضى احاديث جسته دانسته

  .آن است كه به فعل آن مستحّق مذّمت شوند شرعاً و عقاب بر آن مرتّتب گردد  حرام و

اى مكّلف  هر چه عمل آن بر بنده: چون دانسته شد كه فرض و سّنت و مكروه و مباح و حرام چيست ببايد دانست كه
ّج نيز مهچنني فرض شود علم آن نيز فرض باشد، پس چون مناز بر او فرض باشد علم آن فرض باشد، در زكات و ح

  .دان كه چون عمل آن فرض شد علم آن فرض شود مى

عبادات بر او فرض است علم آن بر او فرض بود و ببايدش آموخت كه : پس سالك را در اصل عبادات نگاه بايد كرد كه
امالت و نكاح اگر آن مقدار كه بر او فرض باشد نياموزد عاصى باشد، اّما الزم نيست كه مهه علوم فقه از عبادات و مع

و جراح بياموزد تا در منزل علم به علم شريعت رسيده باشد، آن قدر از علم شريعت كه بر او فرض است و آن قدر كه 
  .سالك در منزل علم به علم شريعت رسيده است: توان گفت كه سّنت و ادب به آن شناخت چون حاصل كرد مى

  265: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

   طريقتعلم  -2[

اند؛ و رفتار ايشان اگر  اند تا به مقصود رسيده دانسنت روش اولياست كه بدانند كه اوليا چگونه رفته  علم طريقت و اّما] 
اند از متابعت حضرت مصطفى صلى اهللا عليه  ماند اّما به هر وجه كه رياضت كشيده چه در رياضت نفس به يكديگر منى

ز متابعت آن حضرت بريون رفته است در آن حالت كه بريون رفته است نه بر طريقت بوده اند و هر كه ا و آله بريون نرفته
  .است

و باجلمله، علم رياضّيات اوليا از دانسنت سه چيز بريون نيست كه چون آن دانسته شود ىف الواقع توان گفت كه سالك در 
  .منزل علم به علم طريقت رسيده است

  .افقت راه حّق و خمالفتدانسنت نفس و حال او در مو : اّول

  .دانسنت خواطر: دوم
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  .دانسنت معاجله نفس كه او را در راه حّق چگونه رام توان كرد: سوم

   دانسنت نفس - الف[

نا و بوم ندارد و كارفرماى بدن است و هر چه در جسد  كه به پارسى روانش گويند آفريده   نفس اّما]  اى است كه درازا و 
به منزله جرم ماه است پاك و صاىف و در او دانش هاست چون شعاع ماه در ماه، ولكن چنانكه  شود و او آدمى پيدا مى

و او را چند صفت است  . ها از آفتاب ربوبّيت حّق دارد نه از خود ماه شعاع از آفتاب دارد نه از خود، نفس اين دانش
كه » عقل«است و چون » جان«پارسى آن چون روح كه . شود هاى ديگر پيدا مى ها او را نام كه به واسطه آن صفت

  .است» دل«كه پارسى آن » قلب«است و چون » خرد«پارسى آن 

است، يا صفت متيز ميان خود و احوال » روح«كند نام او  گويد كه صفت او آن است كه تدبري كمال خود مى اگر مى
  است، يا صفت او» عقل«كند نام او  خود و غري مى

  266: ، ص1 ه، جتفسري و شرح صحيفه سجادي

است و به هر صفت از اين صفات كه  » دل«گردد نام او  آن است كه دائم از جهت ادارك معىن نو از حاىل به حاىل مى
رسد، از  گفته شد او را در بدن آلىت موجود است كه به هر آلىت فعلى كه مناسب صفىت است در او از او به ظهور مى

دماغ موجود است و از براى فعل او به واسطه تقّلب از حاىل به حاىل آلت او آن  براى فعل او به واسطه صفت متيز آلت 
لوى چپ آدمى است و از براى اين آالت كه گفته شد به اين آالت مهه عامل موجود  گوشت پاره صنوبرى است كه در 

  .است

گويند و اگر سرزنش » نفس اّماره«اگر اين نفس كه صفت او گفته شد به اين آالت كه دارد فعل او مهه بدى است او را 
خوانند و اگر از بدى باز ايستاده و آرام و الفت به نيكى  » نفس َلّوامه«كند و روى به نيكى دارد او را  خود به بدى مى

  .اين بود اشارتى جممل به دانسنت نفس. نامند» نفس مطمئّنه«گرفته او را 

  دانسنت خواطر - ب[

  :چهارست خواطر اّما] 
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افتد كه نيكى بكند و واسطه آنچه در دل افتاده است َمَلك است گر چه اصلش از  خاطر َمَلكى كه در دل آدمى مى: اّول
  .حّق تعاىل است

افتد كه خريى از او صادر شود ىب آن كه در آن خري توّقع نفعى داشته باشد و درين  خاطر ربّاىن كه در دل مى: و دوم
  .دخاطر از حّق تعاىل غريى واسطه نباش

افتد كه بدى بكند و واسطه آنچه در دل افتاده است شيطان است اگر چه  خاطر شيطاىن است كه در دل او مى: سوم
و نفس را كه ميانه خاطر َمَلكى و . اصلش از حّق تعاىل است، چه اهلام فجور و تقوا از مهر و لطف حضرت حّق است

  .است» نفس ُمْلَهمه«شيطاىن، صفت كنند گويند 

  .افتد سّرى به واسطه جبّلت نفس كه بر هوا و آرزوست خاطر نفساىن كه در دل مى: چهارم

  267: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

خودى  هاى چهارگانه خاىل باشد مگر در خواب و ىب و هرگز نتواند بود كه آدمى يك طرفة العني از خاطرى از اين خاطره
منايد   شود چنان مى ز اين خواطر هست لكن چون نفس به آن مشغول منىخودى ني و حتقيق آن است كه در خواب و ىب

  .كه نيست

نفسى كه موافق راه حّق است، آن نفسى است كه خاطر ربّاىن و خاطر : و اّما سخن در موافقت و خمالفت آن است كه
كند وخود  اختيار مىكند و فعل خري و نفسى كه خمالف راه حّق است آن نفس است كه خاطر شيطاىن  ملكى اختيار مى

  .شود سبب خاطرهاى بد مى

شود و سالك بايد كه در موافقت حّق تعاىل  و از اين تقرير حال موافقت نفس و خمالفت او در راه خداوند تعاىل معلوم مى
و خمالفت نفس و شيطان دائم در جهاد و غزاى معنوى باشد كه آن نفى خاطر شيطاىن و نفساىن است و نگاهداشنت 

  .ز فعل بد و اثبات خاطر ربّاىن و َمَلكى و مشغول كردن خود به فعل نيك، ان شاء اللَّه تعاىلخود ا

   دانسنت معاجله نفس -ج[

موقوف صحبت اهل اللَّه و عامل ربّاىن و مرشد ملكوتى باشد كه از او بدانند، يا اهلام حضرت   معاجله نفس  اّما دانسنت] 
بايد كرد، يا از سخن انبيا و اوليا كه خبواند و بداند وىف  كه او را چگونه رام مى  حّق تعاىل به دل طالب رسد و بداند
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اجلمله، نفس را به آن رام توان كرد كه در حّظ دنيا زيادت از ضرورت به او نرسانند و در حّظ آخرت تا توان، كار خري از 
  .او بسازند تا او را فكر دنيا كم شود و فكر آخرت بسيار

خري طلب اخالص از او كنند و در هر چيزى او را مّتهم دارند و او را در مهه احوال مقّصر مشارند و دائم او و در كارهاى 
  .ها بر انگيزد را شكنند كه اگر يك حلظه او را به خود وا گذارند فتنه

  268: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

آن كه رام باشد اعتماد نبايد كرد و از مكر او امين نبايد بود و  و او را به اين صفت رام توان كرد كه گفته شد و با وجود
جلام شريعت از سر او بريون نبايد كرد تا باشد كه او را به سالمت از قنطره شهوات طبيعت بگذرانند و در سنگالخ دنيا 

ان به معموره عامل آخرت پاى او از جاى نرود و در گذرگاه لّذت بدىن از دزد شيطان در امان باشد و او را با متاع امي
  .اين است منودارى از عامل طريقت كه گفته شد. رسانند

   علم حقيقت -3[

رتين مهه دانش]    .هاست و اّما علم حقيقت، دانسنت نفس است با آفريدگار او و اين دانسنت 

رسد،  كنه حقيقت او منى  موجودى است مطلق، به اين معىن كه ادراك غري او به -گوييم كه آفريدگار جّل جالله پس مى
ايت نشود، مهيشه به خود بوده و هست و باشد و هر مقصود كه گوىي از  پس مقّيد به وصف غايت و حمدود به حّد 
اين موجود مطلق حاصل است، هر زنده به او زنده است و او زنده، هر داناىي به او داناست و او دانا، هر بيناىي به او 

اى به او  واىي به او شنواست و او شنوا، هر تواناىي به او تواناست و او توانا، هر خواهندهبيناست و او بينا، هر شن
  .خواهنده است و او خواهنده، هر گويائى به او گوياست و او گوينده

مهيشه به اين صفات كمال آراسته است و ذات او به هر صفىت از اين صفات پيدا، به خود متام و ثابت است و به هيچ 
جهت نيسىت ندارد و در ذات و صفات و امسا و افعال يگانه و يكتاست، هست مطلق است و چنان به خود پيدا وجه 

توان خواند از غايت پيداىي و بريون از او هيچ چيز به خود پيداىي ندارد جز او، به » نور مطلق«و روشن است كه او را 
  .خود ظلمت مطلق است از غايت ناپيدائى

افكند و پاره پاره ظلمت كه  ه پيداى مطلق است به پيدائى خود پيوسته شعاع به طرف ظلمت مىو اين نور مطلق ك
  ناپيدائى صفت اوست رنگ پيداىي نور
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طلق است نيست هست شد و آفريدگار كه آن نور م: گويد كه شود و به زبان عبارت مى ها پيدا مى گريد تا مهه ناپيداىي مى
  .ها بود به حّد پيداىي رسانيد ها كه آن ناپيداىي آفريده

ها كه پيداىي يافت نفس آدمى است كه ظلمىت بود كه از نور روشن شد و روشىن او كه از نور  از مجله ناپيداىي: و بدان كه
پس . او ظاهر شده استيافته است زندگى و داناىي و شنواىي و بيناىي و تواناىي و خواهندگى و گوياىي است كه در 

نسبت نفس به آفريدگار نفس، آن بود كه گوييم نفس ظلمىت است كه نور آفريدگار آن را روشن كرده است و روشناىي او 
پرتو نوِر صفت آفريدگار اوست، پس اگر فرض كىن كه روشناىي نور پروردگار به او پيوسته است او موجودى است نوراىن 

  .نسبت نفس به سوى آفريدگار نفس به نوِر پروردگار، اين است

جهت روشىن و آن از : الجرم هر كه نفس را نشناسد پس آفريدگار نفس را نشناسد، پس نفس را دو جهت باشد
آفريدگار دارد، جهت تاريكى و آن از خود دارد؛ روشىن او جهت هسىت اوست به سوى هست مطلق كه نور مطلق است 

  .سوى نيست مطلقو تاريكى او جهت نيسىت اوست به 

سالك بايد كه نظر به جهت نيسىت نفس كند و گويد كه به حقيقت نفس نيست؛ زيرا كه نه هسِت مطلق است؛ و نظر به 
آن كه نفس به او هسىت دارد به حقيقت هست كه هسِت مطلق است و نفس را هسىت : جهت هسىت نفس كند و گويد

ريدگار به حقيقت هست و آفريده به جماز و در اين مشهد تواند بود كه  َجمازى است و هسىت َجمازى اعتبار ندارد، پس آف
  :گويند

اللَّهُ    .ال َمْوُجوَد إالَّ

  .وجود حقيقى، فقط خداست

   و هر كه نسبت نفس به آفريدگار نفس چنني دانست به قدر خود به علل حقيقت
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كه علم شريعت و علم طريقت و علم حقيقت است حاصل نشود سالك به منزل علم و تا اين سه علم  . رسيده است
  .نرسيده باشد، واللَّه أعلم
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  :در منزل عمل: فصل دوم

  

عمل صاحل كه در طريق كمال نفس، فرياد رس شخص است و عمل صاحل را شرط آن است كه قرين اعتقاد ! اى عزيز
  .ه ننشيند و موجب رستگارى نشود و نتيجه ثواب ندهدصحيح باشد و اگر نه چنني باشد آن عمل به وصل

خبشد؛  دهد و توفيق طاعْت او مى اّما اعتقاد درست آن است كه بداىن كه هدايِت اميان و معرفت، حضرت پروردگار مى
دد و گر  اين مّنىت و مّنىت ديگر آن كه چون عمل صاحل از تو در وجود آمد از سر اعتقاد پاك، البّته سعى تو ضايع منى

و عمل صاحل كارى است كه فرموده خداى و رسول او باشد، چون اركان . كند خداى متعال ثواب آن عمل كرامت مى
هاى مؤّكده اّول جباى آرد و ديگر سعى كند   هاى پيغمرب جباى آوردن و بعد از فرائْض سّنت اسالم ادا كردن و چون سّنت

ند، از مناز مجاعت و مناز جنازه و با جنازه سر قرب رفنت و پرسش تواند كرد تقصري نك كه چندانكه متابعت سّنت مى
بيماران كردن و تفّقد حال مسلمانان منودن و در كارهاى خري مدد بودن و آشىت به ميانه مسلمانان دادن و فتنه بازنشاندن 

ال صاحله مداومت منايد و بايد كه از مجله اعم. هاى خري حاضر شدن و كلمة اخلري گفنت و سالم فاش كردن و به دعوت
تواند آمدن، به اين چند   بر صله رحم و حّق مهسايه؛ و چون ابواب عمل صاحل كثري است و از عهده تعداد آن بريون منى

  .كلمه در اين فصل اختصار كردمي

  :در منزل ُخلق: فصل سوم

  

  :ُخلق نيك و خلق بد: كه خوى شخص بر دو گونه بود  -أعاَنَك اللَّه -بدان

  271: ، ص1 و شرح صحيفه سجاديه، ج تفسري

قسمى آن كه به : ُخلق نيك صفىت چند باشد در شخص كه شرع پسندد و عقل مستحسن داند و آن بر دو قسم بود
  .وصله دنيا نشيند و قسمى آن كه به وصله آخرت نشيند و نسبت با عامل معاد داشته باشد

  :نيكو مهه از آن زايد هاى و سر مجله اخالق نيك چهار ُخلق است و باقى خلق

   عدالت[
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  .يعىن در امور شخصى و خانوادگى و اجتماعى راه افراط و تفريط نباشد و راه ميانه كند: اّول عدالت] 

   حكمت[

ها عمل چنان كند كه چنان  كه چيزها به قدر خود چنان بداند كه دانستىن است و بر وفق آن دانستىن: دّوم حكمت] 
  .بايد كرد

   عّفت[

كه نفس را از حرام منع كند با مهه آالت او، پس به دل كار حرام نكند و به چشم صورت حرام نبيند و به  : سّوم عّفت] 
گوش سخن حرام نشنود و به زبان سخن حرام نگويد و به دست تصّرف در حرام نكند و به پاى رفتار حرام نكند و به 

  .ه حرام احرتاز كند و به فـَرْج مباشرت حرام نكندجاى حرام نرود و به دهان و حلق از لقمه حرام و جرع

   شجاعت[

كه تواند درمعرض حاصل كردن مقصود، مقصود شرعى رود اگر چه بيم ازهالك نفس باشد، مثل : چهارم شجاعت] 
دلريى در معركه، غزا كردن و دلريى كردن آنگاه كه كلمه حق در روى سلطان ستمكار بايد گفت، دلريى كردن چون 

  علم بامسئله 
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خصم دانشمند حبث بايد كرد و دلريى كردن چون دمشن در مقابل آيد به سخن و محله و ضرب و دلريى كردن در مهه 
  .امور به شرط آن كه از حّد شرع جتاوز نكند

  .چون شخص را اين چهار خلق حاصل شد مهه اخالق نيكش ممكن است كه حاصل شود

صرب و شكر و رضا و توّكل و تسليم و صدق و اخالص، آن كه در : گويند» مقامات«ن اخالق حسنه كه عارفان آن را آ
آن را نام كنند چون تواضع و پيش سالمى و رفق و مدارات و از سِر گناه گذشنت و عيب » ُخلق خوش«عرف عام 

توان   يكديگر ورزيدن و امثال آن كه احصاى آن منىپوشيدن و بردبارى منودن و نيازمندى و الفت و حمّبت و دلسوزى 
  .اين خويهاى خوش عادت بايد كردن! كردن
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ستمكارى و بددىل و ابلهى و حرص و شره و از براى دنيا خوارى كشيدن و هم : بايد جست مثل و از خلق بد كناره مى
نامشروع نه ضرورت، رشك و حسد بردن و از براى دنيا تكّرب بر مردم كردن و خشم ىب جايگه و ميل طبع بر چيزهاى 

  .امثال ذلك

  .چه مهچنان كه خلق نيك از بسيارى آن، اين جا جاى تعداد آن نيست، خلق بد را نيز اين جا نتوان هم برمشرد

هر صفىت كه چون عادت شخص شود او را به سبب آن كماىل حاصل گردد اختيار بايد  : پس وظيفه آن است كه گومي
ك است و هر صفىت كه چون عادت شود شخص را سبب نقصاىن گردد و از راه كمالش باز دارد و ترك كرد كه ُخلق ني

اين است آن طريقى كه وقت پر قيمت را بايد در آن طى كرد، تا با سپرى   »1« ».بايد كرد خلق بد است و اللَّه املرشد
  !جز ِخْزى دنيا و عذاب آخرت نداردكردن عمر در اين طريق خري دنيا و آخرت حاصل گردد و غري اين حمصوىل 

______________________________  
  .14 - 7: شانزده رساله، شاه داعى -)1(
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   جاهاى صرف وقت در روايات

  

و از اين طريق  مواضع و مواقفى كه بايد اوقات عزيز در آن صرف شود در قرآن جميد و روايات و اخبار نشان داده شده
در اين خبش . حّجت حضرت حّق بر بندگان متام است و احدى را در پيشگاه حضرت حمبوب در اين زمينه عذرى نيست

  :شود به قسمىت از آن مواضع و مواقف اشاره مى

  :رسول گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمودند

ُه ِبِه َطريقاً إَىل اْجلَنَِّة، َوإنَّ اْلَمالِئَكَة لََتَضُع أْجِنَحَتها ِلطاِلِب اْلِعْلِم ِرضاً ِبِه، و إنَُّه َمْن َسَلَك َطريقاً َيْطُلُب فيه ِعْلماً َسَلَك اللَّ 
َفْضِل اْلَقَمِر َعلى َلى اْلعاِبِد كَ لََيْستَـْغِفُر ِلطاِلِب اْلِعْلِم َمْن ِىف السَّماِء و َمْن ِىف اْألْرِض َحىتَّ اْحلُوِت ِىف اْلَبْحِر، و َفْضُل اْلعاملِِ عَ 

َلَة اْلَبْدرِ  ، َفَمْن أَخَذ ِمْنهُ أَخَذ و إنَّ اْلُعَلماَء َورَثَُة اْألنِْبياِء، إنَّ اْألنِْبياَء َملْ يـَُورِّثُوا ديناراً و الِدْرَمهاً ولِكْن َورَّثُوا اْلِعْلمَ . ساِئِر النُُّجوِم لَيـْ
  »1« .ِحبَظٍّ واِفرٍ 
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شت قرار مى و معرفت معارف اهلّيه منتهى مىهر كسى راهى كه به دانش  دهد، مالئكه  شود بپيمايد خداوند راهش را به 
گسرتاند و هر آينه هر كس در آمسان و زمني است براى  هاى خود را براى نشسنت طالب علم مى با خشنودى كامل بال

ابد برترى ماه بر ساير ستارگان در شب و برترى دانشمند بر ع. كند حّىت ماهى دريا طلبه علم طلب آمرزش از حّق مى
و به حتقيق كه دانشمندان وارثان پيامربانند؛ انبيا درهم و دينار باقى نگذاشتند آنچه از آنان باقى ماند علم . چهارده است

  .و معرفت بود، هر كس از ايشان اخذ علم كند به حّظ وافر رسيده است

______________________________  
  .1، حديث 34/ 1: ؛ الكاىف2، حديث 1، باب 164/ 1: ألنوارحبار ا -)1(
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  :و نيز آن حضرت فرمود

  :ما ُهنَّ؟ قال! يا َرُسوَل اللَّه: و َعْقٍل ِمْن أُمَّىت، قيل  أْربـََعةٌ تـَْلَزُم ُكلَّ ذى ِحجى

  »1« .َواْلَعَمُل ِبهِ اْسِتماُع اْلِعْلِم َوِحْفظُُه َو َنْشرُُه، 

آن چهار چيز كدام است؟ ! چهار چيز بر هر صاحب خرد و عقلى از اّمت من واجب است، گفته شد اى رسول خدا
  .فراگريى دانش، حفظ آن، نشرش در ميان مردم و عمل به آن: فرمود

  :و نيز آن حضرت فرمود

تـََعلََّمهُ لِْلَقْوِل ُدوَن اْلَعَمِل ماَت ُمناِفقًا، و َمْن تـََعلََّمُه ِلْلُمناَظَرِة ماَت فاِسقاً، َوَمْن  َمْن تـََعلََّم اْلِعْلَم لِلتََّكربُِّ ماَت جاِهًال، و َمنْ 
  »2« .تـََعلََّمهُ ِلَكثْـَرِة اْلماِل ماَت زِْنديقاً، و َمْن تـََعلََّمهُ ِلْلَعَمِل ماَت عارفاً 

رود، وهر كس دنبال علم برود فقط براى گفنت وىل عمل  ز دنيا مىهر كس علم بياموزد تا به ديگران بزرگى بفروشد جاهل ا
مريد، هر كس دانش را براى كثرت مال خبواهد  مريد و هر كس علم را براى جدال با ديگران خبواند فاسق مى نكند منافق مى

  .رود گذرد و هر كس دانش را به خاطر عمل فراگريد عارف از دنيا مى زنديق از جهان در مى

  :آن حضرت فرمود و نيز
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ِلماً، و ال َيُكوُن ُمْسِلماً ال َيُكوُن اْلَعْبُد ِىف السَّماِء و الِىف اْألْرِض ُمْوِمناً َحىت َيُكوَن َفُضوًال، َوال َيُكوُن َفُضوًال َحّىت َيُكوَن ُمسْ 
ِه َحّىت َيُكوَن عاِلمًا، و الَيُكوَن عاِلماً َحّىت َيُكوَن عاِمًال َحىت َيْسَلَم الّناُس ِمْن َيِدِه و ِلسانِه، و الَيْسَلُم الّناُس ِمْن َيِدِه َوِلسانِ 

   ِبالِعْلِم، و ال َيُكوُن عاِمًال بِاْلِعْلِم َحّىت َيُكونَ 

______________________________  
  .79/ 1: ؛ دعائم االسالم169، حديث 7، باب 162/ 74: ؛ حبار األنوار88 -87: كلمة الرسول األعظم  -)1(

  .88 -87: كلمة الرسول األعظم  -)2(
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 َيُكوَن عارِفاً بِنَـْفِسِه، و زاِهداً، َو الَيُكوُن زاِهداً َحّىت َيُكوَن َورِعاً َو الَيُكوُن َورِعاً حّىت َيُكوَن ُمَتواِضعاً َو اليُكوُن ُمَتواِضعاً َحّىت 
  »1« .َحّىت َيُكوَن عاِقًال الَيُكوُن عارفاً ِبنَـْفِسِه 

عبد در آمسان و زمني مؤمن نيست مگر بسيار خبشنده باشد، بسيار خبشندگى فرع مسلمان بودن است، مسلمان بودن 
فرع دين است كه متام مردم از دست و زبان انسان راحت باشند و مردم از انسان راحت نيستند مگر انسان عامل و با 

رغبت به امور حرام باشد و  آيد مگر عمل كننده باشد، عمل كننده نيست مگر ىب حساب منى معرفت باشد، آدمى عاِمل به
رغبت نيست مگر پاكدامن باشد و پاكدامن نيست مگرمتواضع در برابر حّق باشد و متواضع نيست مگر نفس خود را  ىب

  .بشناسد و نفس شناس نيست مگر خردمند و عاقل باشد

  :و نيز آن حضرت فرمود

  »2« .مِ ا السَّالَم، و أْطِعُموا الطّعاَم، و ِصُلوا اْألْرحاَم َوَصلوُّا بِاللَّْيِل َوالّناُس نِياٌم َتْدُخُلوا اْجلَنََّة بِالسَّالأفُشو 

افشاى در سالم داشته باشيد، به ديگران خبورانيد، صله ارحام جباى آوريد و به وقىت كه مردم در خوابند مناز شب بگزاريد 
شت شويدتا با سالمىت   . وارد 

  :و نيز آن حضرت فرمود

ا بـَْيَت َربُِّكْم، و أدُّوا زَكاَة إنَُّه ال َنِىبَّ بـَْعدى، و الامََّة بـَْعدُُكْم، أال فاْعُبدوا َربَُّكْم، و َصلُّوا َمخَْسُكْم، و ُصوُموا َشْهرَُكم، َوُحجُّو 
ا   أْمواِلُكْم َطيَِّبًة ِ
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______________________________  
  .108: كلمة الرسول األعظم  -)1(

  .109: كلمة الرسول األعظم  -)2(

  276: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .أنـُْفُسُكم، و أطيعوا ُوالَة أْمرُِكْم َتْدُخُلوا َجنََّة َربُِّكم

گانه را جباى آوريد و روزه رمضان  خدا را بندگى كنيد، ومناز پنجآيد، بياييد  پس از من پيامربى نيست و پس از مشا اّمىت منى
را بگرييد و حّج خانه حق را جباى آوريد و زكات خود را ادا كنيد در حاىل كه كامًال از اين عمل خشنود باشيد و از 

شت پروردگارتان شويد   .واليان امرتان، ائمه طاهرين عليهم السالم پريوى كنيد تا داخل 

  :آن حضرت فرمودو نيز 

الرَّحيِق اْلَمْختوِم، و َمْن َكساُه ثـَْوباً   َمْن أْطَعَم ُمْؤِمناً لُْقَمًة أْطَعَمُه اللَُّه ِمْن ِمثاِر اْجلَنَّة، َوَمْن َسقاُه َشْربًَة ِمْن ماٍء َسقاُه اللَُّه ِمنَ 
  »2« .ِه و اْلَمالِئَكُة ما َبِقَى ىف ذِلَك الثـَّْوِب ِسْلكٌ َكساُه اللَُّه ِمَن اْإلْسَتبـَْرِق و احلَْريِر، و َصلَّى اللَُّه َعَليْ 

شت به او مى كسى كه به مؤمىن لقمه خوراند؛ و هر كس شربت آىب به مؤمىن بدهد،  اى خبوراند، خداوند از ميوه 
شت به او ريزد؛ و هر كس مؤمىن را با لباسى بپوشاند خداوند از استربق و ح خداوند از رحيق خمتوم به گلويش مى رير 

  .فرستند پوشاند و تا خنى از آن لباس باقى است حضرت حّق و مالئكه به او درود مى مى

  :و نيز آن حضرت فرمود

نْيا بـَرََكٌة، و ِىف اْلُعْقىب َمْغِفَرةٌ  ، و فـَرَُح : َوىف ِصَلِة الرَِّحِم َعْشُر ِخصالٍ . خاُفوا ِمَن اللَِّه، و ِصُلوا الرَِّحَم، فَإنـَُّهما ِىف الدُّ ِرَضا الرَّبِّ
  اْلُقُلوِب، و فـَرَُح اْلَمالِئَكِة، َوثَناءُ النّاِس، و تـَْرغيُم الشَّْيطاِن َوزِياَدُة اْلُعْمِر، َوزِياَدُة الرِّْزِق،

______________________________  
  .109: األعظم ؛ كلمة الرسول6، حديث 322/ 1: ؛ اخلصال11، حديث 1، باب 206/ 79: حبار األنوار -)1(

؛ كلمة الرسول 306، حديث 182: ؛ األماىل، شيخ طوسى94، حديث 23، باب 383/ 71: حبار األنوار -)2(
  .110: األعظم



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

 

  277: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .َوفـَرَُح اْألْمواِت، و زِياَدُة اْلُمُروَِّة َوزِياَدُة الثَّوابِ 

در صله رحم ده خصلت وجود . آوريد كه اين دو در دنيا بركت و در آخرت مغفرت استاز خدا برتسيد وصله رحم جبا 
ها، خشنودى مالئكه، تعريف مردم، خشمگيىن و خوارى شيطان، زياد شدن  خشنودى پروردگار، خوشحاىل دل: دارد

  .عمر، اضافه شدن رزق، خوشحاىل اموات، زياد شدن جوامنردى و اضافه گشنت ثواب

  :فرمود و نيز آن حضرت

َعْن ُعْمرِِه فيَم أْفناُه، و َعْن َشباِبِه فيَم أْبالُه، َوَعمَّا اْكَتَسَبُه ِمْن أْيَن : إذا كاَن يـَْوُم اْلِقياَمِة َملْ تـَُزل َقَدما َعْبٍد َحّىت ُيْسَأَل َعْن أْرَبعٍ 
  »2« .اْكَتَسَبُه و فيَم أنـَْفَقُه، َوَعْن ُحبِّنا أْهَل اْلبَـْيتِ 

از عمرش در كجا خرج كرد، از جوانيش در كجا سپرى : قيامت شود از چهار چيز از بنده خود سؤال كنندچون روز 
  .منود، از مالش از كجا آورد و كجا خرج كرد و از دوسىت و عشق ما اهل بيت

  :و نيز آن حضرت فرمود

َنُكْم و بـَْنيَ َربُِّكْم يا أيـَُّها الّناُس تُوبُوا إَىل اللَِّه قـَْبَل أْن َمتُوُتوا، و باِدُروا بِ  اْألْعماِل الّصاحلَِِة قـَْبَل أْن ُتْشَغُلوا، و أْصِلُحوا الَّذى بـَيـْ
راً ِلْلَمْوِت، إنَّ أْكَيَسُكْم أْكثـَرُُكْم ِذكْ . واَتْسَعُدوا، َوأْكِثُروا ِمَن الصََّدَقِة تـُْرزُِقوا، َوأُمُروا باْلَمْعُروِف ُحتَْصُنوا، و انـَْهْوا َعِن اْلُمْنَكِر تـُْنَصرُ 

   أال و إنَّ ِمْن َعالماِت اْلَعْقِل التَّجاِىفَ ِمْن داِر اْلُغروِر، و اْإلنابََة إىل. و إنَّ أْحَزَمُكْم اْحَسُنُكْم اْسِتْعداداً َله

______________________________  
  .112: كلمة الرسول األعظم  -)1(

  .115: ؛ كلمة الرسول األعظم56: ؛ حتف العقول162، حديث 7، باب 162/ 74: حبار األنوار -)2(

  278: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .اْلُقُبوِر، و التََّأهَُّب لِيَـْوِم النُُّشورِ   دارِاْخلُُلوِد، و التـََّزوَُّد ِلُسْكىن
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رفتار شويد و آزادى از مشا سلب قبل از آمدن مرگ از متام معاصى خود بازگشته و توبه مناييد، وقبل از اين كه گ! اى مردم
شود به سوى اعمال صاحله سرعت كنيد، بني خود و خداى خود را اصالح مناييد تا مهاى سعادت را در آغوش بگرييد، 

ى از منكر مناييد تا  زياد صدقه بدهيد تا روزى داده شويد، امر به معروف كنيد تا از بالهاى اجتماعى مصون مبانيد، 
ترين و هومشندترين مشا كسى است كه زياد ياد مرگ كند و با احتياطرتين مشا كسى است كه  زرنگ .يارى داده شويد

رتى براى مرگ داشته باشد خاىل بودن دل از رابطه با سراى غرور، : بدانيد كه چهار چيز عالمت عقل است. استعداد 
  .گريى براى برزخ و آمادگى براى روز حمشر عشق به جهان ابدى، توشه

  :برم ن قسمت را با قطعه شعرى از عارف بزرگ حكيم سناىي به پايان مىاي

  در دل آن را كه روشناىي نيست
 

  در خراباتش آشناىي نيست

  در خرابات خود به هيچ سبيل
 

  موضع مردم ُمراىي نيست

 پسرا خيز و جام باده بيار
 

  كه مرا برگ پارساىي نيست

  جرعه مى به جان و دل خبرم
 

  مى بدين رواىي نيست پيش كس

  مى خور و علم قيل و قال مگوى
 

  واِى تو كاين سخن مالىي نيست

  اى غافل  سناىي  تو خموامن
 

  كني سخنها به خود مناىي نيست

  

  )سناىي غزنوى(

______________________________  
  .127: األعظم؛ كلمة الرسول 333: ؛ اعالم الدين7، باب 178/ 74: حبار األنوار -)1(

  279: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

 »1« »ِلَيْجِزَي الَِّذيَن َأَساُءوا ِمبَا َعِمُلوا و َجيِْزَي الَِّذيَن َأْحَسُنوا بِاحلُْْسَىن   قـََبَضُه ِإَىل َما َنَدبَُه ِإلَْيِه ِمْن َمْوُفوِر ثـََواِبِه َأْو َحمُْذوِر ِعَقابِهِ [
  ]»2« »َال ُيْسَأُل َعمَّا يـَْفَعُل و ُهْم ُيْسأَلُونَ   َعْدًال ِمْنُه تـََقدََّسْت َأْمسَاُؤُه و َتظَاَهَرْت آَالُؤهُ  7«
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او را به . تا هنگامى كه به دورترين باقى مانده پايان زندگيش برسد و پيمانه حساب عمرش را متام و كامل دريافت كند
اب دردناك فرا خوانده بربد، تا به خاطر عدالتش، بدكاران را به عّلت كردار ناپسندشان سوى آنچه از پاداش بسيار، يا عذ

  .و نيكوكاران را به سبب كار نيكشان جزا دهد

دهد، بازخواست نشود، وىل مهگان  از آنچه اجنام مى. هايش هاى حضرتش و پى در پى است نعمت پاك و مبارك است نام
  .در پيشگاهش بازخواست شوند

   اعمال جزاى

هاى گوناگوىن چه در ظاهر و چه در باطن  خداوند مهربان از باب لطف و عنايت و عشق و حمّبت، انسان را در نعمت
غرق كرده، از قبيل عقل و وجدان، نفس و فطرت، روح و قلب، نبّوت و امامت، واليت و سيادت، خالفت و هدايت، 

ها و  ها و خوراكى را، هوا و كوهسار، معادن و معامل، پوشاكىعلم و درايت، جسم و جان، زمني و آمسان، دريا و صح
   و پس از اين مهه نعمت، از او قدرشناسى... ها  آشاميدىن

______________________________  
  .31): 53(جنم  -)1(

  .23): 21(انبياء  -)2(

  280: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ا كه نعمتخواسته كه هر يك را در مهان جاىي كه  هاى  دستور داده خرج كند تا به اوج سعادت دنيا و آخرت برسد، آ
اهلى را در كنار عمر خود و اوقات پر قيمت خويش در طاعت رّب كه اداى حقوق خالق و خملوق است مصرف كنند 

شت است مى بدون شك در عامل بعد و جهان آخرت به نتايج مثبت برنامه ند و آنان كه رس هاى خود كه رضاى خدا و 
ا را در كنار اوقات خود و شب و روز خويش صرف گناه و معصيت كنند البّته در جهان پس  قدر نعمت ها را ندانند و آ

كنند و اين دو نوع برخورد كه در جهان ديگر در گردونه حاكمّيت  از مرگ به عواقب سوء اين گونه زندگى برخورد مى
  .عني عدل و داد حضرت اوست آيد حضرت اللَّه براى انسان پيش مى

   هاى حق نعمت
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  :هاى حّق به چهار مسئله بسيار مهم توّجه داشته باشيم ها الزم است در زمينه نعمت ما انسان

  .تبديل نعمت -4توّجه به نعمت  -3مقدار نعمت  -2كمال نعمت   - 1

   كمال نعمت

  

انسان بوده به طور كامل در اختيارش قرار داده و در اين خداوند بزرگ در امور ظاهريّه و باطنّيه آنچه را مورد نياز  - 1
  .زمينه بدون ترديد چيزى فروگذار نشده است

  :فرمايد قرآن جميد در اين زمينه مى

  »1« »ِكَتاٍب ُمِنريٍ   َال َو َأْسَبَغ َعَلْيُكْم نَِعَمُه َظاِهَرًة َوبَاِطَنًة َوِمَن النَّاِس َمن ُجيَاِدُل ِىف اللَِّه ِبَغْريِ ِعْلٍم َوَال ُهدًى وَ 

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

  281: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

انش را بر مشا فراوان و كامل ارزاىن داشته و برخى از مردمند كه مهواره بدون هيچ دانشى  بلكه [و نعمت هاى آشكار و 
  .كنند هدايىت و هيچ كتاب روشىن درباره خدا جمادله و ستيز مىو بدون هيچ ]  از روى جهل و ناداىن

   مقدار نعمت

  

هاى حّق بريون از حّد و  هاست به هيچ عنوان قابل مشارش و احصا نيست كه نعمت مقدار نعمىت كه در اختيار انسان - 2
اگر تند مشارى در هر ثانيه هزار : اند هاى بدن را گفته عدد، در گردونه حيات انسان قرار داده شده، تنها مشارش سّلول

هاىي كه  ها و ِجرم ها و امت ها و سّلول عدد بشمارد، سيصد هزار سال به طول خواهد اجناميد چه رسد به مشردن اصل نعمت
ا به كار رفته است   .در آ

  :فرمايد خداوند در قرآن جميد، در اين زمينه مى
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نَساَن َلَظُلوٌم َكفَّارٌ َوآتَاُكم ِمن ُكلِّ َما َسأَْلُتُموُه َوِإن تَـ    »1« »ُعدُّوا ِنْعَمَت اللَِّه َال ُحتُْصوَها ِإنَّ اْإلِ

و اگر نعمت هاى خدا را مشاره كنيد، هرگز . از او خواستيد، به مشا عطا كرد]  به سبب نيازتان به آن[و از هر چيزى كه 
ا را به مشاره آوريد منى   .توانيد آ

  .ناسپاس استمسلماً انسان بسيار ستمكار و 

   توّجه به نعمت

  

هاىي كه در اختيار دارد بينديشد كه از كيست و براى كيست و براى چيست، تا با اين  انسان بايد به متام نعمت - 3
انديشه صاحب نعمت را بشناسد و قدر نعمت را بداند و نعمت را جبا مصرف منايد، تا عدالت فردى و خانوادگى و 

   اجتماعى سامان

______________________________  
  .34): 14(ابراهيم  -)1(

  282: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :فرمايد قرآن در اين زمينه مى. گرفته و خيمه حيات طيّبه بر پا شود

  »1« »َفاْرَهُبونِ اذُْكُروا ِنْعَمِىتَ الَِّىت أَنـَْعْمُت َعَلْيُكْم َوَأْوُفوا ِبَعْهِدى أُوِف ِبَعْهدُِكْم َوإِيَّاَى 

كه سفارش به عبادت و اميان به مهه انبيا به ويژه پيامرب اسالم [نعمت هاى مرا كه به مشا عطا كردم، ياد كنيد و به پيمامن 
نسبت به [وفا كنم و ]  كه توقع ثواب وپاداش در برابر عبادت واميان است[وفا كنيد تا من هم به پيمان مشا ]  است
  .ز من برتسيدفقط ا]  شكىن پيمان

   تبديل نعمت
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هاى او و بدون توّجه به اوقات عزيز و عمر پر قيمت،  گروهى هستند كه بدون توّجه به صاحب نعمت و خواسته  - 4
كنند، اينان مستحّق حيات نكبت بار و ذّلت بارند و   هاى اهلى را تبديل به گناه و فسق و فجور و كفر و زندقه مى نعمت

رتين  هاى حّق را گروهى نعمت شاكرند و سعى دارند نعمت را در جاىي كه حضرت حّق فرموده خرج كنند، اينان از 
  .بندگان و مستحّق حيات طيّبه و سعادت سرمدى هستند

  :فرمايد كنند قرآن جميد مى درباره آنان كه نعمت را تبديل به گناه مى

ُلوا نِْعَمَت اللَِّه ُكْفراً    »2« »َوَأَحلُّوا قـَْوَمُهْم َداَر اْلبَـَوارِ  َأَملْ تـََر ِإَىل الَِّذيَن َبدَّ

نعمت خدا را به كفران و ناسپاسى تبديل كردند و قوم خود را به سراى نابودى و هالكت ] شكر[آيا كساىن را كه 
  درآوردند، نديدى؟

  :فرمايد و در آيه ديگر مى

______________________________  
  .40): 2(بقره  -)1(

  .28): 14(ابراهيم  -)2(
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ْل ِنْعَمَة الّلِه ِمن بـَْعِد َما َجاَءْتُه فَِإنَّ الّلَه َشِديُد اْلِعَقابِ    »1« »َوَمن يـَُبدِّ

كه يقيناً خدا سخت كيفر ] بداند[كند، ] به كفر[خدا را پس از آن كه به او رسيد، تبديل ]  هدايت[و هركس نعمِت 
  .است

به انبياى اهلى و اولياى حّق و ائّمه طاهرين و صاحلان و عابدان و عاشقان و عارفان بنگريد كه گاهى مانند نوح  مشا
  !اى از يك نعمت را ىب جا مصرف نكردند نزديك به هزار سال در دنيا زندگى كردند وىل ذرّه

خزانه مصر، به ابراهيم بزرگ كه مشا به سليمان صاحب مقام و صاحب مال، به يوسف صاحب ملك و دارنده علم و 
صاحب گوسپندان بود، به امرياملؤمنني عليه السالم كه صاحب حكومت و زراعت بود، به ديگران كه صاحب علم و آبرو 

  !!بودند بنگريد، ببينيد نعمت را چگونه قدرداىن كردند و كجا مصرف منودند و خلق خدا در جنب آنان چه سودها بردند
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   اى هلى قمشهحكايىت از استاد ا

  

  :فرمودند اى را، مى خداوند رمحت كند استاد بزرگ و عارفم مرحوم اهلى قشمه

  :متام دواوين شعرا فداى چهار ديوان

  !بابا طاهر -مثنوى -سعدى - حافظ

  :و مهه ديوان بابا طاهر فداى اين يك رباعى

  خوشا آنان كه اللَّه يارشان ىب
 

  به محد و قل هو اللَّه كارشان ىب

 خوشا آنان كه دائم در منازند
 

  شت جاودان بازارشان ىب

  

  )بابا طاهر(

______________________________  
  .211): 2(بقره  -)1(
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  :فرمودند و نيز آن عارف عاشق مى

عظيم القدر مشغول حتصيل بودم، ناگهان دمل  ايّامى كه در خراسان با بودن اساتيدى بزرگ و حكماىي سرتگ و فقيهاىن
حال و هواى وطن و شهر و ديار كرد، در صحن مطّهر حضرت رضا عليه السالم به گوش جان و گوش سر شنيدم هاتفى 

  :خواند

  خوشا آنان كه اللَّه يارشان ىب
 

  توّكلت على اللَّه كارشان ىب
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  .ملكوتى بريون آمد و سراسر متوّجه درس و حبث شددمل از حال و هواى وطن با شنيدن آن آواى 

آرى، اگر نعمت مقام و نعمت مال و نعمت علم و نعمت آبرو و خالصه هر نعمىت در مهان جاىي كه خداوند فرموده 
شود و نه به عذاب حّق مبتال  شود و نه آدمى نسبت به ديگران منبع ظلم و شّر مى خرج شود، نه يك ثانيه عمر تلف مى

شت اهلى حمروم مىگ مى   .گردد ردد و نه از رضاى حّق و 

   نصيحىت از شقيق بلخى

  

  :شقيق بلخى به هارون گفت

اند تا به مستمندان و فقرا و  بيت املال را در اختيارت گذارده: چگونه؟ گفت: حكومت، درباِىن جهّنم است، گفت
اند تا با دمشنان  مششري و اسلحه به دستت داده. مستضعفان برسى تا بر اثر فقر دچار معصيت نشوند و مستحّق عذاب

تازيانه در اختيارت . خدا جبنگى، مبادا كه بر مسلمني هجوم كرده فرهنگ آنان را به نابودى بكشند و اهل جهّنم شوند
 اگر اين امور را مراعات نكىن و مسلمانان دچار. آمده تا حدود خدا را جارى كىن حمض اين كه جامعه دچار فساد نشود

عذاب فردا شوند به تالىف اين برنامه خوِد تو به جهّنم خواهى رفت و به اندازه آنان كه بر سرشان حاكم بودى به عذاب 
  !دچار خواهى شد

   بر هر مكّلفى الزم است قرآن جميد را با تدبّر و تفّكر و روايات را با توّجه و تعّقل
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تدبّر در . ورنه از مثرات آيات و روايات حمروم مانده و چيزى از اين سفره گسرتده اهلى نصيبش خنواهد شدمطالعه كند 
اند  آيات و رواياتى كه مسئله مرگ و برزخ و ملك املوت و قيامت و حساب و كتاب و ثواب و عقاب را مطرح كرده

و قلب و چشم و گوش و زبان و دست و شكم و انسان را به اصالح ظاهر و باطن واداشته و به كنرتل عقل و نفس 
  .كند شهوت و پا موّفق مى

   حقيقت مرگ
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  .كند شكند و اميد قيصرها را نا اميد مى را مى  شكند و پشت كسرى مرگ حقيقىت است كه يادش، گردن جّباران را مى

خواهد رسيد و چون برسد  مهه از مسئله مرگ در وحشتند تا وعده حّق برسد، آرى، اين وعده به طور حتم براى مهه
ها به گوشه تاريكى و از بازى با زنان و كنيزان و  برد، از خانه هاى روشن و از زير چلچراغ ها را از قصور به قبور مى انسان

غلمان به مصاحبت كرم و موران، از متنّعم بودن به شراب به خفنت روى تراب، از انس با انيسان به وحشت تنهاىي و از 
  !م و نرم به روى خاك حلدرختخواب گر 

حضرت زين العابدين اسوه عارفان و قدوه سالكان و امام عاشقان در دعاى ابو محزه مثاىل در سحر ماه مبارك رمضان به 
  :دارد پيشگاه حّق عرضه مى

َفَمْن َيُكوُن أْسَوأَ حاًال ِمّىن إْن أنَا نُِقْلُت َعلى فـََقد أفْـنَـْيُت بِالتَّْسويِف َواْآلماِل ُعْمرى، و َقْد نـََزْلُت َمْنزَِلَة اْآلِيسَني ِمْن َخْريى، 
و ما ىل ال أْبكى و ال أْدرى إىل ما يكوُن . قـَْربى َملْ اَمهِّْدُه ِلَرْقَدتى، وََملْ أَفْـُرْشُه بِاْلَعَمِل الّصاِلِح ِلَضْجَعىت  ِمْثِل حاىل إىل

، َوَقْد َخَفَقْت ِعْنَد َرْأسى أْجِنَحُة اْلَمْوِت، َفما ىل ال أْبكى؟ أْبكى ِخلُُروِج نـَْفسى ُختاِدُعىن، و أيّامى ُختاتُِلىن  َمصريى، و أرى
  نـَْفسى، أْبكى ِلظُْلَمِة قـَْربى، أْبكى ِلضيِق حلَْدى، أبكى ِلُسؤاِل ُمْنَكٍر و َنكريٍ 
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  »1« ....َذليًال إيّاَى، أْبكى ِخلُُروجى ِمْن قـَْربى ُعرياناً 

ام كه از خوىب و اصالح  به حقيقت كه عمرم را به تسويف و تباهى و آرزوهاى باطل از دست دادم، اينك به جائى رسيده
اگر با چنني حاىل به قربم منتقل ! تر و تبه روزگارتر كيست؟ واى بر من نفس خود به كّلى نااميدم، پس بگو از من بدحال

دامن به كجا  ام، چرا گريه نكنم در صورتى كه منى خود مهّيا نكرده و با عمل صاحل فرش نكردهشوم، قربى كه براى راحت 
ورزد در حاىل كه عقاب مرگ بر سرم پر  كند و روزگار با من مكر مى بينم كه نفس من با من خدعه مى روم و اكنون مى مى

كنم  كنم براى تاريكى قربم، گريه مى دمن، گريه مىكنم براى وقت خروج روح از ب گريه مى! و بال گسرتده، پس چرا نگرمي
كنم براى وقىت كه از قرب برهنه و خوار و ذليل بريون  كنم براى پرسش نكري و منكر، گريه مى براى تنگى حلدم، گريه مى

  !! ....آمي مى

 از سينه برون كن دل و دادار نگه دار
 

 جان را بده و لّذت ديدار نگه دار

 ما هيچ نيايدما بنده پريمي ز 
 

 ما را ز پى گرمى بازار نگه دار
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 در آب بقا غنچه دل تازه نگردد
 

 يك حلظه برآن گوشه دستار نگه دار

 تا ناله به لب درشكند زاغ و زغن را
 

 يك بلبل گستاخ به گلزار نگه دار

  تارى ز سر زلف به عامل نفروشى
 

 سر رشته مهني است نگه دار نگه دار

ن راحاجت به هوادارى    كس نيست 
 

 اى ابر مرّوت طرف خار نگه دار

 افسرده دمان آفت گلزار مجالند
 

 خورشيد من، آيينه رخسار نگه دار

  شفاىي  ىب صرفه نگوىي سخن عشق
 

 اين زمزمه را بر لب اظهار نگه دار

  

  )شفاىي اصفهاىن(

شت اند و در شوق آخرت و رسيدن به  آنان كه عمر به طاعت رّب گذرانده رضاى حمبوب ولقاى حق و قرار گرفنت در 
ا راحت و بشارت و براى غري اينان ذّلت و ظلمت و شقاوت و بدخبىت است   .زيستند، مرگ براى آ

   مرگ نيكوكاران از نظر قرآن

  »1« » َختَافُوا َوَال َحتَْزنُوا َوأَْبِشُروا ِباْجلَنَِّة الَِّىت ُكنُتْم ُتوَعُدونَ ِإنَّ الَِّذيَن َقاُلوا َربـَُّنا اللَّهُ ُمثَّ اْستَـَقاُموا تـَتَـنَـزَُّل َعَلْيِهُم اْلَمَالِئَكُة َأالَّ 

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

  »2« »َواْدُخِلى َجنَِّىت * فَاْدُخِلى ِىف ِعَباِدى* َربِِّك رَاِضَيًة َمْرِضيَّةً   اْرِجِعى ِإَىل * يَا أَيـَّتـَُها النـَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّةُ 

ى و او هم از تو خشنود است، باز  به سوى پروردگارت در حاىل كه از او خشنود!* اى جان آرام گرفته و اطمينان يافته
شتم وارد شو* پس در ميان بندگامن درآى.* گرد   .و در 
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نـَْيا َوِىف اآلخِ   َهلُُم اْلُبْشَرى* الَِّذيَن آَمُنوا وََكانُوا يـَتـَُّقونَ * َأَال ِإنَّ أَْوِلَياَء اللَِّه َال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َحيَْزنُونَ  َرِة َال تـَْبِديَل ِىف احلََْياِة الدُّ
  »3« »ِلَكِلَماِت اللَِّه ذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 

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

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

  .30 - 27): 89(فجر  -)2(

  .64 -62): 10(يونس  -)3(

  288: ، ص1 شرح صحيفه سجاديه، جتفسري و 

در دنيا به وسيله [آنان را در زندگى دنيا وآخرت مژده و بشارت است .* اند و مهواره پرهيزكارى دارند آنان كه اميان آورده* 
هيچ دگرگوىن ]  هاى اوست ها و بشارت كه وعده[در كلمات خدا ]  وحى و در آخرت به خطاب خدا و گفتار فرشتگان

  .است كامياىب بزرگنيست؛ اين 

   مرگ بدكاران از نظر قرآن

  »1« »يـَْوَمِئٍذ ِلْلُمْجرِِمَني َويـَُقولُوَن ِحْجراً َحمُْجوراً   يـَْوَم يـََرْوَن اْلَمَالِئَكَة َال ُبْشَرى

از مشا : [گويند مى]  به فرشتگان[بينند، آن روز براى جمرمان بشارتى نيست؛ و آنان  روزى كه آنان فرشتگان را مى
  .مانع شويد] و آسيب وگزند عذاب را از ما[امان دهيد ] درخواست دارمي كه ما را

ْألَْرِض َقالُوا َأَملْ َتُكْن َأْرُض الّلِه َواِسَعًة ِإنَّ الَِّذيَن تـََوفَّاُهُم اْلَمَالِئَكُة ظَاِلِمى أَنـُْفِسِهْم َقالُوا ِفيَم ُكْنُتْم قَاُلوا ُكنَّا ُمْسَتْضَعِفَني ِيف ا
  »2« »تـَُهاِجُروا فيَها َفأُولِئَك َمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوَساَءْت َمِصرياً فَـ 

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

______________________________  
  .22): 25(فرقان  -)1(

  .97): 4(نساء  -)2(
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 َعَذاَب اْهلُوِن ِمبَا ُكنُتْم تـَُقولُوَن ِإِذ الظَّاِلُموَن ِىف َغَمرَاِت اْلَمْوِت َواْلَمَالِئَكُة بَاِسطُوا أَْيِديِهْم َأْخرُِجوا أَنـُْفَسُكُم اْليَـْوَم ُجتَْزْونَ   َوَلْو تـََرى
  »1« »َغيـَْر احلَْقِّ وَُكنُتْم َعْن آيَاِتِه َتْسَتْكِربُونَ َعَلى الّلِه 

به سوى [هاى خود را  اند ببيىن در حاىل كه فرشتگان دست ها و شدايد مرگ اى كاش ستمكاران را هنگامى كه در سخىت
به سبب سخناىن  ]  استكه روز وارد شدن به جهان ديگر [جانتان را بريون كنيد، امروز ] زنند و فرياد مى[گشوده ]  آنان

  .شويد اى جمازات مى كرديد، به عذاب خواركننده گفتيد واز پذيرفنت آيات او تكّرب مى كه به ناحق درباره خدا مى

  »2« »َعِليٌم ِمبَا ُكنُتم تـَْعَمُلونَ  ِإنَّ اللَّهَ   الَِّذيَن تـَتَـَوفَّاُهُم اْلَمَالِئَكُة ظَاِلِمى أَنُفِسِهْم َفأَْلَقُوا السََّلَم َما ُكنَّا نـَْعَمُل ِمن ُسوٍء بـََلى

از در تسليم در ]  در آن موقعيت[گريند؛ پس  اند، مى مهانان كه فرشتگان جانشان را در حاىل كه ستمكار بر خود بوده
واره اجنام ومسلماً خدا به آنچه مه] داديد يقيناً اجنام مى: به آنان گويند. [دادمي ما هيچ كار بدى اجنام منى:] و گويند[آيند 
  .داديد، داناست مى

 »ذِلَك بِأَنـَُّهُم اتـَّبَـُعوا َما َأْسَخَط اللََّه وََكرُِهوا ِرْضَوانَُه َفَأْحَبَط َأْعَماَهلُمْ * َفَكْيَف ِإَذا تـََوفـَّتـُْهُم اْلَمَالِئَكُة َيْضرِبُوَن ُوُجوَهُهْم َوَأْدبَاَرُهمْ 
»3«  

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

  .اثر كرد خوش نداشتند در نتيجه اعمالشان را تباه و ىب
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______________________________  
  .93): 6(انعام  -)1(

  .28): 16(حنل  -)2(

  .28 -27): 47(حمّمد  -)3(

  290: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :به قول سعدى آن بلبل گلستان حكمت

  دنيا نريزد آن كه پريشان كىن دىل
 

ار بد مكن كه نكردست عاقلى   ز

  اين پنج روزه مهلت ايّام آدمى
 

  آزار مردمان نكند جز مغفَّلى

  بارى نظر به خاك عزيزان رفته كن
 

  تا جممل وجود ببيىن مفّصلى

  آن پنجه كمان كش و انگشت خوشنويس
 

  هر بندى اوفتاده به جاىيّ و َمفصلى

 اند درويش و پادشه نشنيدم كه كرده
 

  بريون ازاين دو لقمه روزى تناوىل

  مرگ از تو دور نيست و گر هست ىف املثل
 

  رويش پيش منزىل مىهر روز باز 

  

  )سعدى شريازى(

   مرگ در روايات

اْلَمْوَت اْلَمْوَت، جاَء اْلَمْوُت ِمبا فيِه، جاَء بِالرَّْوِح و : قاَل َرسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله: َعْن أىب َجْعَفٍر عليه السالم قالَ 
  »1« .ِألْهِل داِر اْخلُُلوِد، الَّذيَن كاَن َهلا َسْعيـُُهْم، و فيها َرْغَبتـُُهمْ الرّاَحِة َواْلَكرَِّة اْلُمبارََكِة إىل َجنٍَّة عالَِيٍة 
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مرگ با آنچه در ! مرگ را، مرگ را درنطر آوريد! هان اى مردم: فرمايد حضرت باقر عليه السالم از رسول خدا نقل مى
   اوست، آمد با َرْوح و راحت و يورشى

______________________________  
  .13، حديث 76، باب 266/ 68: ؛ حبار األنوار4، حديث 4، باب 126/ 6: حبار األنوار -)1(

  291: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

شت بلند مرتبه از براى آنان كه در دنيا زيست مى كردند وىل دل به آخرت داشتند و اين جا را  مبارك براى بردن به 
  .عامل خلود شوق وافر داشتندمزرعه آن جا قرار داده و نسبت به 

  آيد؟ چرا از مرگ بدم مى: مردى به حمضر رسول خدا آمد عرضه داشت

ره گرفته و چيزى پيش فرستاده: آرى، فرمود: ثرومتندى؟ عرضه داشت: حضرت فرمودند اى؟  از ثروت خود در راه حّق 
  »1« .به مهني خاطر است كه از مرگ آزرده خاطرى: نه، فرمود: پاسخ داد

ِمبا ذا أْحَبْبَت ِلقاَء اللَِّه؟ : ُسِئَل أمريُاْلُمْؤِمنَني عليه السالم: َعِن الّصاِدِق عليه السالم، عن أبيه، عن جدِّه عليهم السالم قالَ 
ذا : قالَ    »2« .لَْيَس يـَْنساىن، فأْحَبْبُت ِلقاَءهُ َلّما َرأَيـُْتُه َقِد اْختاَر ىل ديَن َمالِئَكِتِه و ُرُسِلِه و أنْبيائِِه َعِلْمُت أنَّ الَّذى أْكَرَمىن ِ

به چه عّلت : از حضرت امري املؤمنني عليه السالم پرسيدند: كند امام صادق عليه السالم از پدرش از جّدش حكايت مى
ا و خداوندى كه دين مالئكه و انبي: اين مهه به مرگ و مردن اشتياق دارى و عاشق انتقال از اين عامل به آن عاملى؟ فرمود

  .كند، به مهني خاطر مشتاق لقايش هستم پيامربانش را براى من انتخاب كرد به يقني مرا فراموش منى

  مرگ اگر مرد است آيد پيش من
 

  تا كشم خوش دركنارش تنگ تنگ

 رنگ و بو من ز او جاىن برم ىب
 

  او ز من دلقى ستاند رنگ رنگ

  

  )مولوى(

  :عليه و آله فرمودندپيامرب گرامى اسالم صلى اهللا 
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______________________________  
  .42139، حديث 551/ 15: ؛ كنز العمال304: ؛ مشكاة األنوار430/ 2: روضة الواعظني -)1(

، حديث 41، باب 288: ؛ التوحيد1، حديث 33/ 1: ؛ اخلصال11، حديث 4، باب 127/ 6: حبار األنوار -)2(
6.  
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  »1« .ِحسابِ َيْكَرُه اْلَمْوَت َواْلَمْوُت راَحٌة ِلْلُمْوِمِن ِمَن اْلِفتـَْنِة، َوَيْكَرُه ِقلََّة اْلماِل، َوِقلَُّة اْلماِل أَقلُّ لِلْ : َشْيئاِن َيْكَرُهُهما اْبُن آَدمَ 

از فتنه است؛ و از كمى ثروت كه مرگ راحت مؤمن  از موت ناراحت است در حاىل: پسر آدم از دو چيز كراهت دارد
  .رساند ناله دارد كه كمى ثروت، حساب آدمى را در قيامت به حداقلِّ زمان مى

سه چيز را مردم دمشن : كنند كه گفته است از ابوذر نقل مى: به حضرت صادق عليه السالم عرضه داشتم: گويد راوى مى
امي و آن مرگ و فقر و بالست   :فرمود حضرت! دارند وىل من عاشق آ

تر از حيات در  كنيد نيست، منظور ابوذر اين است كه مرگ در طاعت خدا برامي حمبوب آن طور كه مشا حساب مى
رت از سالمىت در  رت از غناى در گناه است و مرض و بال و رنج در طاعت برامي  معصيت است، فقر در طاعت برامي 

  »2« .طغيان است

أْعَظُم ُسُروٍر َعَلى اْلُمْوِمنَني، إْذ نُِقُلوا َعْن داِر الَنَكِد : َما اْلمْوُت الَّذى َجِهُلوُه؟ َفقالَ : عليهما السالم ُسِئَل َعِن احلََْسِن ْبِن َعلىٍّ 
  »3« .َفدُ إَىل النَّعيِم اْألَبِد؛ و أْعَظُم ثـُُبوٍر َيرُِد َعَلى اْلكاِفريَن، إْذ نُِقُلوا َعْن َجنَِّتِهْم إىل ناٍر التَبيُد َو التـَنْـ 

  :مرگى كه از آن ىب خربند چيست؟ فرمود: از حضرت جمتىب عليه السالم سؤال شد

كنند و  شود؛ زيرا از خانه سخىت و مشّقت به نعيم ابد نقل مكان مى بزرگرتين خوشحاىل است كه به مردم مؤمن وارد مى
شت خود به  بدترين نوع هالكت و بدخبىت است كه به كافران مى   آتش خاموش نشدىن ورسد؛ زيرا از 

______________________________  
  .115، حديث 74/ 1: ؛ اخلصال13، حديث 4، باب 128/ 6: حبار األنوار -)1(

  .17، حديث 190: ؛ االماىل، شيخ مفيد19، حديث 129/ 6: حبار األنوار -)2(
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  .254/ 8: احملجة البيضاء؛ 3، حديث 288: ؛ معاىن األخبار9، حديث 6، باب 154/ 6: حبار األنوار -)3(

  293: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .گردند متام نشدىن منتقل مى

  :مرگ چيست؟ فرمود: از حضرت زين العابدين عليه السالم پرسيدند

هاى سنگني و زجنريها از بدن و تبديل شدن آن لباس به  براى مؤمن چون در آوردن لباس چرك پرشپش و برداشنت حلقه
  .ترين منازل است فاخر و پاكيزه و رفنت در بوهاى پاك و رسيدن به راهوارترين مركب و مأنوسلباس 

ترين  و براى كافر مهانند كندن لباس فاخر و پوشيدن لباس زبر و نقل از پيش انيس و مونس و رفنت به سوى وحشتناك
كه عرق سكرات موت بر پيشانيش نشسته   موسى بن جعفر عليهما السالم وارد بر مردى شد »1« .منازل و بدترين عذاب

پسر پيامرب، دوست دارمي از وضع رفيقمان آگاه شومي و بدانيم حقيقت : داد، عرضه داشتند بود و ديگر جواب كسى را منى
  :مرگ چيست؟ حضرت فرمود

خرين ِوزرى گردد و آ اى است براى مؤمنان از گناهانشان و در حقيقت آخرين اَلمى است كه نصيبشان مى مرگ تصفيه
است   .است كه بر آ

رسد و آخرين  ها و حسناتشان و در واقع آخرين لّذت يا نعمىت است كه به آنان مى اى است براى كّفار از خوىب و تصفيه
اّما اين دوست مشا در حال تصفيه شدن و خالص شدن است چنانكه لباس در آب از . ثواب و حسنه براى آنان است

حضرت جواد عليه السالم بر مريضى  »2« !ه حتّقق استعداد براى معاشرت با ما در خانه ابدىشود و آماد چرك پاك مى
  :از شيعيان وارد شد كه به خاطر مرگ در حال گريه و جزع بود، حضرت فرمود

______________________________  
  .4، حديث 289: ؛ معاىن األخبار9، ذيل حديث 6، باب 155/ 6: حبار األنوار -)1(

  .6، حديث 290: ؛ معاىن األخبار10حديث  6، باب 155/ 6: حبار األنوار -)2(
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ترسى؟ فرض كن بدنت پر از چرك و قذرات شود و بر اثر آن سراپايت  اى بنده خدا، از مرگى كه از آن اطالع ندارى مى
برد و بروى و از  ها را از بدنت مى خرب شوى كه آب محّامى متام اين رنج را زخم آبله مانند و دمل چركى و خوىن بگريد و

: معلوم نيست، فرمود: عرضه داشت! شوى آب آن محّام استفاده كىن و سالمت كاملت را بازياىب، چقدر خوشحال مى
نج و ّمهى جنات دهد و تو را از هر غم و ر  مرگ مهان محّام است كه آخرين ذنوب و بقاياى سيّئات تو را شستشو مى

آن مرد ساكت و آرام شد و با حاىل . رساند، اين كه گريه و جزع ندارد دهد و به هر سرور و خوشحاىل و انبساطى مى مى
  :در كتب حديث آمده كه »1« .خوش جان داد

ا به آن صورت آىي به چه صورتى؟ امكان دارد خود ر  به هنگامى كه باالى سر فاجر مى: ابراهيم خليل به ملك املوت فرمود
نظر كن، ابراهيم مشاهده  : رخ برگردان، ابراهيم صورت برگرداند، ملك گفت: نشان من دهى؟ ملك املوت عرضه داشت

زند و دود سر  اى ديد سياه با مويهاى برآمده، با بوى بد، لباسى چون قري، از دماغ و دهانش آتش بريون مى كرد، چهره
  .كشد به آمسان مى

اى : ن صورت و هيبت غش كرد، چون به هوش آمد ملك املوت را به صورت اصليش ديد، فرياد زدابراهيم از ديدن آ
رتين . ملك املوت، اگر فاجر مزدى جز ديدن تو نداشته باشد براى او كاىف است و چون او را براى قبض روح مؤمن به 

  »2« !است اگر مؤمن مزدى جز زيارت اين چهره نداشته باشد براى او بس: صورت ديد گفت

______________________________  
  .9، حديث 290: ؛ معاىن األخبار13، حديث 6، باب 156/ 6: حبار األنوار -)1(

  .100، حديث 274/ 1: ؛ عواىل الآلىل25، حديث 3، باب 74/ 12: حبار األنوار -)2(

  295: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

   منازل قرب و برزخ

  .رسد كه منزل اّول موت است نوبت منزل دوم كه قرب است مى  پس از قبض روح

قرب در حقيقت مهان برزخ انسان است، چنانكه آيات و روايات بر آن داللت دارد و هر كس برزخش انعكاسى از اوضاع 
  .اعتقادى و اخالقى و عملى اوست
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هاى اهلى و   اجساد مطّهره و متنّعم به نعمت مؤمن در برزخ در روح و رحيان و راحت و سعادت و مهنشني با ارواح طيّبه و
  .كافر در رنج و مشّقت و مهنشني با ارواح خبيثه و اجساد شريره و معّذب به عذاب اهلى است

   برزخ در قرآن

  

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

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

فايده  بدون ترديد اين سخىن ىب]  گوىي كه مى[اين چنني نيست :] گويند به او مى. [اى اجنام دهم ام كار شايسته واگذاشته
  .شوند است كه او گوينده آن است و پيش رويشان برزخى است تا روزى كه برانگيخته مى

  »2« »النَّاُر يـُْعَرُضوَن َعَليـَْها ُغُدّواً َوَعِشيّاً َويـَْوَم تـَُقوُم السَّاَعُة َأْدِخُلوا آَل ِفْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعَذابِ 

______________________________  
  .100 -99): 23(مؤمنون  -)1(

  .46): 40(غافر  -)2(

  296: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

فرعونيان را در :] ندا رسد[شوند و روزى كه قيامت برپا شود  آتش است كه صبح و شام بر آن عرضه مى]  عذابشان[
  .ترين عذاب در آوريد سخت

  :فرمايد و درباره لّذت نيكوكاران در برزخ مى

مْ    »1« »يـُْرزَقُونَ  َوَال َحتَْسَنبَّ الَِّذيَن قُِتُلوا ِىف َسِبيِل الّلِه أَْمَواتاً َبْل َأْحَياءٌ ِعْنَد َرِِّ

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

  

كند كه اين آيه درباره  كه از مهمرتين تفاسري شيعه است از قول حضرت باقر عليه السالم نقل مى» نورالثقلني«تفسري 
  .شهداى بدر و احد نازل شده است

  :كند ابن مسعود از رسول خدا حكايت مى«

ا گفتند: خداوند به ارواح شهداى احد خطاب كرد و از آنان پرسيد ما باالتر از اين چه ! پروردگارا: چه آرزوىي داريد؟ آ
سكن دارمي، تنها تقاضاى ما اين هاى جاويدان توامي و در سايه عرش تو م توانيم داشته باشيم كه غرق نعمت آرزوىي مى

  .است كه بار ديگر به جهان برگردمي و دوباره در راه تو شهيد شومي

حاال كه چنني : فرمان من ختّلف ناپذير است و آن اين است كه كسى دوباره به دنيا بازنگردد، عرض كردند: خداوند فرمود
   است تقاضاى ما اين است كه

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

  297: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ا بشارت دهى كه هيچ گونه نگران  سالم ما را به پيامرب برساىن و به بازماندگامنان، حال ما را بگوىي و از وضع ما به آ
  .نباشند

ا اشاره شد   .در اين هنگام به وسيله آيه ذيل و آيات بعد به وضع آ

  »1« »ِمبا َغَفَرىل َرّىب و َجَعَلىن ِمَن اْلُمْكَرمنيَ * ُخِل اْجلَنََّة َقاَل يا لَْيَت قـَْومى يـَْعَلُمونَ ِقيَل ادْ 

شت درآى: گفته شد] سراجنام به دست آن مشركان شهيد شد و به او[   .به 

  .يافتگان قرارم دادبه اين كه پروردگارم مرا آمرزيد و از كرامت * اى كاش قوم من معرفت و آگاهى داشتند: گفت
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آمده نيز قضيه به مهني صورت است، چنانكه آيه شريفه داللت  27و  26در داستان حبيب جنّار كه در سوره يس آيه 
  »2« ».دارد

   قرب، خانه غربت

  

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

أنَا بـَْيُت اْلَوْحَشِة، أنَا بـَْيُت الدُّوِد، أنَا اْلَقبـُْر، أنَا َرْوَضٌة ِمْن رِياِض اْجلَنَِّة أْو أنَا بـَْيُت اْلُغْربَِة، : إنَّ لِْلَقْربِ َكالماً ىف ُكلِّ يـَْوٍم يـَُقولُ 
  »3« .ُحْفَرٌة ِمْن ُحَفِر النَّارِ 

هاى  من خانه غربتم، من خانه وحشتم، من خانه ِكرمم، من قربم، من باغى از باغ: گويد براى قرب هر روز كالمى است، مى
  .هاى جهّنم اى از حفره حفرهشت يا 

اى جز عبور از آن را ندارد، چيزى كه هست برزخ  خرب عظيم برزخ خربى است قرآىن و اهلى و آمساىن و هيچ كس چاره
  .براى مردم مؤمن بسيار عاىل و براى اهل كفر و عناد بيچاره كننده است

______________________________  
  .27 -26): 36(يس  -)1(

  .سوره يس 26، ذيل آيه 384 -383/ 4: ر الثقلنينو  -)2(

  .2، حديث 242/ 3: ؛ الكاىف115، حديث 8، باب 267/ 6: حبار األنوار -)3(
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گذارد عبارت است از عقايد و اخالق و اعمال انسان؛ اگر عقايد، عقايد صحيح و  آنچه در خوىب و بدى انسان اثر مى
اهلى باشد و اگر اخالق آدمى دنباله اخالق پيامربان و ائّمه طاهرين عليهم السالم قرار بگريد و اگر اعمال و حركات 

هاى ملكوتّيه و اهلّيه باشد، برزخ او َرْوَضٌة ِمْن رياِض اْجلَنَّه است، اّما اگر آدمى دچار عقايد فاسده  انسان بر اساس واقعّيت
مت و مشاتت باشد و حركاتش منونهو اخالق زشت از قبيل حرص  اى از  اى از حركات شيطان، البّته برزخ او حفره و 

  .حفرات آتش سخت جهّنم است و از آن گريزى و مفّرى ندارد
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   اى در وضع برزخ مكاشفه

نقل  از استادش مرحوم حاج مريزا على آقا شريازى كه فقيهى بزرگوار بود،» عدل اهلى«شهيد مطّهرى دركتاب پر قيمت 
  :كند مى

شِب گذشته : گريست فرمود نظري بود در حاىل كه به شّدت مى كه در اصفهان درسى كم» ج البالغه«روزى در درس 
  :اى وضع برزخم را اينچنني ديدم در مكاشفه

شد، هر چه ام مرا تا كنار قرب بدرقه كردند، به وقت دفن سگ سياهى را ديدم با من وارد قرب  پس از مرگ، َمردم و خانواده
فرياد كردم كسى توّجه نكرد، وقىت قرب پوشيده شد و مهه رفتند در وحشت قرار گرفتم، ناگهان نورى خريه كننده قربم را 

كيسىت كه وحشتم را : از آن نور پرسيدم. روشن كرد، بسيار خوشحال شدم، آن سگ هم به حالت فرار قرب مرا ترك كرد
  :د؟ فرمودبردى و از بركت تو آن سگ مرا رها كر 

آن سگ بعضى از خويها واعمال بد بود كه البّته تسّلطى . من حسني بن على عليه السالم هستم تا قيامت آرام باش
  »1« !نداشت

   َوُهَو يُنادى يا أْهلى و يا َوَلدى ال تـَْلَعَنبَّ ِبُكُم الدُّنْيا َكما َلِعَبْت ىب، َفَجَمْعتُ 

______________________________  
  .251: عدل اهلى -)1(
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، َفاْحَذُروا ِمْثلَ    »1« . ما َحلَّ ِىب اْلماَل ِمْن ِحلِِّه َوَغْريِ ِحلِِّه ُمثَّ َخلَّْفُتهُ ِلَغْريى، َفاْلَمْهَنأُ َلُه و التَِّبَعُة َعَلىَّ

اى خانواده و فرزندان من، مراقب باشيد دنيا : دهد ندا مىروح متوّىف پس از مرگ : رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله فرمود
مشاها را به بازى نگريد، مهان طور كه مرا به بازى گرفت و اغفامل كرد، امواىل از حالل و حرام مجع كردم و آن را براى 

حذر كنيد از  اش براى من، ورّاث گذاشتم، هم اكنون آسايش و رفاهم براى آنان است و تبعات و عوارض ناراحت كننده
  !وباىل كه مرا دامنگري شده است

   آموز از سلمان داستاىن عربت
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  .سلمان فارسى از طرف حضرت موىل املوّحدين امرياملؤمنني عليه السالم فرماندار مدائن بود

  :گويد اصبغ بن نُباته مى

حاىل كه مريض بود، مهان مرضى   رفتم، يك روز به ديدنش رفتم در من در مدائن با سلمان بودم و بسيار به مالقاتش مى
كردم، رفته رفته مرضش شّدت گرفت و به مرگ خود يقني منود، روزى  كه منجر به مرگش شد، پيوسته از او عيادت مى

او به من فرموده بود موقعى كه مرگت : با رسول خدا صلى اهللا عليه و آله قرارى داشتم! اى اصبغ: متوّجه من شد و گفت
  .گويد، ميل دارم بدامن آيا مرگم نزديك شده يا نه  با تو سخن مىشود مّيىت نزديك مى

  .هر امرى داريد بفرماييد اجرا كنم: به او گفتم: گويد اصبغ مى

آورى و مهان زيراندازى كه به طور معمول در تابوت براى مردگان فرش  روى و براى من تابوتى مى هم اكنون مى: فرمود
  مرا با گسرتاىن، سپس كنند در آن مى مى

______________________________  
  .170: ؛ جامع األخبار28، حديث 6، باب 161/ 6: حبار األنوار -)1(
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  !!برى چهار نفر به قربستان مى

ها را  متام خواستهاصبغ اطاعت كرد، سريع از جا برخاست و از پس اجنام دستور سلمان رفت، پس از ساعىت برگشت و 
مرا متوّجه قبله كنيد، رو : طبق دستور، سلمان را به قربستان بردند و تابوت را به زمني گذاردند، گفت. اعالم كرد مهّياست

  :اش منودند، آنگاه با صداى بلند گفت به قبله

ْنياالسَّالم َعَلْيُكْم يا أْهَل َعْرَصِة اْلَبالِء، السَّالُم َعَلْيُكْم يا ُحمَْتجَ    !بَني َعِن الدُّ

  !سالم بر مشا اى روپوشيدگان از دنيا! سالم بر مشا اى ساكنان وادى ابتال

ا سالم كرد و گفت خوامن كه يك نفر از مشا مرا پاسخ   مشا را به خداوند بزرگ و پيامرب كرمي مى: جواىب نشنيد، دوباره به آ
گويد،  اى با تو سخن مى ه بود وقىت مرگت نزديك شود مردهگويد، من سلمان فارسى صحاىب پيامربم و او به من فرمود

  خواهم بدامن اجلم رسيده يا نه؟ مى
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  .خواهى سؤال كن شنومي هر چه مى سخنانت را مى: اى پاسخ گرفت، جواب سالمش را داد و گفت سلمان از روح مرده

شىت يا دوزخ؟ گفت ا مشمول عفو و رمحت خود قرار داده و از كساىن هستم كه خداوند مر : سلمان پرسيد، آيا از اهل 
  .شىت هستم

سلمان درباره چگونگى مرگش و مهچنان از اوضاع و احوال بعد از مرگش سؤاالتى منود و يك به يك را جواب گرفت، 
پس از پايان گفتگو به دستور سلمان از تابوتش بريون آوردند و روى زمينش گذاردند، آنگاه متوّجه حضرت حّق شد و  

  :گفت

اى آن كه خزائن هر چيز به دست قدرت اوست و برگشت مهه به سوى او و اوست كه افراد را از بال و عذاب مصون 
   دارد و كسى قادر نيست مانع عذاب وى شود، به تو اميان آوردم و از پيامربت پريوى منودم و كتاب مقّدست را تصديق مى

  301: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

كىن، روح مرا بگري و به رمحتت ملحق  اى فرا رسيده است، اى آن كه خلف وعده منى اى كه داده اكنون وعدهكردم، هم 
  »1« .فرما و در خانه فضل و كرمت فرود آر، سپس شهادتني را به زبان جارى كرد و جان به جان آفرين تسليم منود

   داستاىن عجيب از برزخ مردگان

  .كرد ايران مرد شريف و با امياىن زندگى مىچند سال قبل در يكى از شهرهاى 

پدر و پسر از نظر ماىل ضعيف بودند و هر دو . فرزند اكرب و ارشد او مهانند پدر بزرگوارش از پاكى و تقوا برخوردار بود
ا براى آن كه آبرو و احرتامشان حمفوظ باشد و به مردم اظهار احتياج نكنند ت. كردند در يك خانه متوّسطى زندگى مى

ا اين بود كه آب لوله كشى شهر را  از مجله موارد صرفه. منودند جوىي مى جائى كه ممكن بود در مصارف ماىل صرفه جوىي آ
ّيه غذا مصرف مى منودند و براى شستشوى لباس، پركردن حوض و مشروب ساخنت چند درخىت كه  فقط براى نوشيدن و 
  .كردند در منزل داشتند از آب چاه استفاده مى

خواهد از  روى چاه، اطاق كوچكى ساخته بودند كه چاه را از فضوالت خارج مصون دارد، به عالوه براى كسى كه مى
اين پدر و پسر . چاه آب بكشد سرپناه باشد تا درزمستان و تابستان او را از سرما و گرما و برف و باران حمافظت منايد

  .دادند ن به طور تناوب اين وظيفه را اجنام مىآوردند و خودشا براى كشيدن آب از چاه كارگر منى
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روزى پدر و پسر با هم گفتگو كردند كه كاهگل سقف اطاقك روى چاه تبله كرده و ممكن است ناگهان از سقف جدا 
كشد فرود آيد و بايد آن را تعمري كنيم و چون براى آوردن بّنا و   شود يا در چاه بريزد يا بر سر كسى كه از چاه آب مى

   گر متّكن ماىل نداشتند با هم قرار گذاشتند در يكى از روزهاى تعطيل با كمك يكديگر كاهگل تبلهكار 

______________________________  
  .13، حديث 11، باب 374/ 22: حبار األنوار -)1(
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  .منايندشده را از سقف جدا كنند، آنگاه گل ساخته سقف را تعمري 

ها را از سقف كندند و در صحن خانه گل ساختند،  روز موعود فرا رسيد، سر چاه را با ختته و گليم پوشاندند، كاهگل
ساعت . داد تا كار تعمري سقف پايان پذيرفت پدر به جاى بّنا داخل اتاقك ايستاد و پسر به جاى كارگر به پدر گل مى

انگشت نيست، تصّور كرد موقع شسنت دست كنار حوض جا گذاشته است، آخر روز، پدر متوّجه شد كه انگشرتش در 
داد انگشرت آن جا باشد جستجو منود و  اى را كه احتمال مى دو روز هر نقطه. آمد با دّقت گشت وىل آن را نيافت

از گم شدن  از گم شدن انگشرت سخت متأثّر شد و از اين كه آن را بيابد مأيوس گرديد تا مّدتى با اهل خانه. نيافت
پس از گذشت چندين سال از تعمري سقف و گم شدن انگشرت آن پدر . خورد گفت و افسوس مى انگشرت، سخن مى

  .بزرگوار بر اثر سكته قلىب از دنيا رفت

دانستم مرده، نزديك من آمد، پس از  مّدتى از مرگ پدرم گذشته بود، شىب او را در خواب ديدم، مى: پسر با اميان گفت
پسر . من به فالىن پانصد تومان بدهكارم، مرا جنات بده و از گرفتارى خالصم كن! فرزندم: عليك به من گفت،سالم و 

پس از چندى دوباره به خواب پسر آمد و خواسته خود را . تفاوتى تلّقى منود و اقدامى نكرد بيدار شد، اين خواب را با ىب
دانست پدرش مرده است به او   پسر كه در عامل رؤيا مى. رتيب اثرى ندادىام ت تكرار منود و از پسر گله كرد كه چرا به گفته

  :گفت

ياد دارى چند : پدر گفت. گوئى، يك عالمت براى من بگو براى آن كه مطمئن شوم اين تو هسىت كه با من سخن مى
:  نيافتيم؟ گفتسال قبل سقف اتاقك روى چاه را كاهگل كردمي پس از آن انگشرتم مفقود شد و هر قدر تفّحص كردمي

شود، من  مريد بسيارى از مسائل ناشناخته و جمهول براى او روشن مى پس از آن كه آدمى مى: آرى، به ياد دارم، گفت
هاى سقف اتاقك مانده است، چون موقع كار ماله در دست چپم بود و   بعد از مرگ فهميدم انگشرتم الى كاهگل

   ز دفعات كه به من گل دادى وقىت خواستم آن را با ماله از كفگرفتم، در يكى ا كاهگل را به دست راست مى
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ام و در  ها، آن را به سقف زده دستم جدا كنم و به سقف بزمن انگشرتم با فشار لب ماله از انگشتم بريون آمده و با گل
گومي هر چه زودتر   ه مطمئن شوى اين منم كه با تو سخن مىآن موقع متوّجه خارج شدن انگشرت نشده بودم، براى آن ك

ا را نرم كن انگشرتم را مى كاهگل   !ياىب ها را از سقف جدا كن و آ

روى چاه را پوشانده،  : گويد پسر بدون اين كه خواب را براى كسى بگويد صبح مهان شب در اّولني فرصت اقدام منود، مى
ا را نرم كرده و انگشرت را يافتمها را از سقف جدا كردم، در  كاهگل   !حياط منزل روى هم انباشتم، سپس آ

مبلغى كه پدرم در خواب گفته بود آماده منودم به بازار آمدم و نزد مردى كه پدرم گفته بود رفتم، پس از سالم و 
  ى؟پرس براى چه مى: پرسى سؤال كردم، آيا مشا از مرحوم پدرم طلىب داريد؟ صاحب مغازه گفت احوال

پدر من چگونه به مشا مقروض شد؟ : پانصد تومان طلب دارم، سؤال كردم: خواهم بدامن، صاحب مغازه گفت مى: گفتم
روزى به حجره من آمد و پانصد تومان از من قرض خواست، من مبلغ را به او دادم بدون آن كه از وى سفته : جواب داد

چرا براى وصول طلبت : پسر گفت! ر اثر سكته قلىب از دنيا رفتو يا الاقل يادداشىت بگريم، رفت، طوىل نكشيد كه ب
ام مورد قبول واقع  سندى در دست نداشتم و شايسته نديدم مراجعه كنم؛ زيرا ممكن بود گفته: مراجعه نكردى؟ جواب داد

  .نشود

  »1« !پسر متوىف مبلغ را به صاحب مغازه داد و جريان امر را براى او نقل كرد

   درباره با برزخ مردگانخاطره مؤّلف 

يدست ىب اى از مسجد مجكران قم مهراه با يكى از  مشسى، شب چهارشنبه 1345نوا، در سال  اين فقري اىل اللَّه و 
ور در قلب داشت نزديك ساعت دوازده شب وارد شهر قم  دوستامن كه در حمّبت اهل بيت عليهم السالم آتشى شعله

  شدم، شهر

______________________________  
  .323/ 1: معاد، فلسفى -)1(
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ام نزديك  مهچون وادى خاموشان بود، رفت و آمد در آن جريان نداشت، مهراه دوستم منتظر تاكسى شدمي تا به خانه
  .مدرسه آيت اللَّه العظمى حّجت بروم

هر دو سوار . كرد، نور عبادت از آن قيافه ساطع بود رانندگان فرق مىاز اّتفاق يك تاكسى رسيد، چهره راننده با اكثر 
  :مقصد كجاست؟ دوستم گفت: شدمي، پرسيد

من با شبگردان وادى دوستم، صرب كنيد در بزمن تا با هم وارد : او هم ما را به وادى الّسالم قم برد و گفت. قربستان
د، با تاكسى وارد قربستان شدمي و هر يك به سر قربى خاىل رفته و به در زد، شبگرد قربستان درب را باز كر . قربستان شومي

  .تفّكر و انديشه در اوضاع خود پس از ورود به قرب پرداختيم

راننده تاكسى او را شناخت، وى را صدا كرد . در اين بني، عبا به دوشى در تاريكى قربستان از كنار ما سه نفر عبور كرد
از ابتداى ساخته شدن اين قربستان اين جا بودى، هم ناظر امورى، هم شبگرد بعضى از  تو مردى اهلى هسىت و: و گفت

ها و هم براى بعضى از اموات از طرف بازماندگانشان جهت فاحته و قرآن در استخدامى، اسرارى از اين قربستان و  شب
  !گريى و پند آموزى براى ما بيان كن اموات آن اگر نزد تو هست جهت عربت

  :كنم از اين قربستان مسائلى بسيار مهم دارم كه يك خبش آن را براى مشا حكايت مى: ادپاسخ د

شد كه متوّىف مردى مؤمن و با اخالص  از افراد دنبال جنازه، فهميده مى. روزى از شهر مهدان مّيىت به اين قربستان آوردند
دند فرزندانش مرا صدا زدند و به من  چون وى را دفن كر . بوده -جّل و عال - و شخص متدّين و مطيع حضرت ربّ 

  :گفتند

حاضرى در هر بعد از ظهر پنجشنبه به عنوان شب مجعه چند سوره قرآن براى پدر ما خبواىن و اين برنامه را تا زماىن معّني 
ه چند ماه مطابق خواست. پاسخم مثبت بود. كنيم آييم تقدمي مى ادامه دهى؟ و ما هم حق الزمحه تو را هر ماه كه مى

  هاى تعيني شده را آمدم و براى متوّىف سوره فرزندانش به وقت شب مجعه كنار قرب مى
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يك روز پنجشنبه در منزل كارگر داشتم نرسيدم به قربستان بروم، فرداى آن روز كه مجعه بود سر قرب مّيت رفته . خواندم مى
شب مجعه پدر خود را در عامل رؤيا : وىل هفته بعد فرزندان آن مرد به قم آمدند و به من گفتندو وظيفه خود را اجنام دادم، 



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

 

اش از مائده اهلى گاليه داشت، من داستان آن روز را بيان كرده و از آنان  ديدم، از مشا به خاطر خاىل گذاشنت سفره
  !عذرخواهى كردم

   هاىي از حمّدث قمى كرامت

ى، دانشمند و حمّدث بزرگ كه قريب پنجاه جلد كتاب بسيار مفيد و خداپسندانه دارد و از مرحوم حاج شيخ عباس قمّ 
هاى شگفىت در زندگى دارد، من قسمىت از اين حقايق را از  اوتاد و عبّاد و زّهاد روزگار و از اولياى خداست، داستان

  :او بودم شنيدم فرزند بزرگوارش حاج مريزا على آقا حمّدث كه قريب به ده سال در مهسايگى

پدر بزرگوارم در جنف اشرف بر اثر كثرت عبادت و تأليف به مرض سخىت دچار شد، معاجلات اطّبا در او مؤثّر : فرمود مى
  .مهسر مهربامن مقدارى آب در قورى با يك ظرف براى من بياور: كرد به مادرم فرمود نيفتاد، يك روز در حاىل كه ناله مى

پنجاه سال است : مرا بلند كنيد، زير بغل او را گرفته در بسرت نشاندمي، گفت: گذاشت، گفت  قورى آب و ظرف را كنارش
ام، بايد اين انگشتان داراى اثر معنوى باشد اگر نباشد فقط به  با اين انگشتان قال اللَّه و قال الصادق و قال الباقر نوشته

و از قورى به روى انگشتانش آب رخيت و آن آب را خورد، آنگاه انگشتان خود را روى ظرف گرفت  درد قطع شدن مى
  !نوشيد، پس از چند ساعت شفاى كامل يافت

  :گفت و نيز آن مرحوم مى

كتاب : پدرم مرحوم حمّدث قّمى دچار چشم درد سخىت شد، اطبّاى عراق از عالجش عاجز شدند، روزى به مادرم گفت
  را نزد من بياور، مادر» اصول كاىف«شريف 

  306: ، ص1 صحيفه سجاديه، ج تفسري و شرح

اين كتاب منبع واقعيّات اهلّيه و سراسر حكمت و هدايت و نور است و شفاى : كتاب را به دست پدر داد، پدر گفت
شود كتاب او ىب اثر باشد، كتاب را يكى دوبار به  هر درد، نويسنده آن مرحوم كليىن از معتربترين افراد روزگار است، منى

  .ى دو ساعت بعد، از آن درد چشم خالص شدچشم خود كشيد، يك

  :كرد باز آن مرحوم نقل مى
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من بنا به توصيه پدرم اهل منرب و وعظ و خطابه شدم، بنا شد در جملسى در شهر قم ده شب منرب بروم، قمّيون ازمنربم 
شىب حديثى . هم به خاطر زيباىي و شيواىي كالم و هم حمض اين كه فرزند حمّدث قّمى هستم از من استقبال شاياىن كردند

آقاى مريزا على : ام حاج شيخ مهدى پايني شهرى از وسط جملس فرياد زدرا مورد حبث قرار دادم، آقاىي از علما به ن
دامن در چه كتاىب است، من اين حديث را از زبان بزرگان دين  جاى آن را منى: حمّدث، اين حديث كجاست؟ گفتم

  .نقل كىنها روى منرب مگو، سعى كن احاديث را در متون اسالمى ببيىن سپس  ديگر از شنيده: ام، فرياد زد شنيده

عمل او به من بسيار سنگني آمد، برامي خيلى تلخ بود، دنباله منرب را به دلسردى و كسالت طى كرده و با تصميم براين كه 
نيمه شب در عامل رؤيا به حمضر مبارك پدرم رسيدم، با تبّسم و انبساط به من  . ام دست بردارم به خانه آمدم از برنامه

  :گفت

اى صرف نظر كن؛ زيرا تبليْغ عملى بسيار مهم و امرى فوق العاده پر ارزش است، اين كارى  فتهفرزندم از تصميمى كه گر 
است كه بر عهده انبياى اهلى بود؛ در ضمن حديثى كه مورد اشكال آقاى شيخ مهدى پايني شهرى بود در فالن كتاب 

  !كن تا ايراد شيخ برطرف گردد  حديث در صفحه چند است، فردا شب دوباره حديث را خبوان و به مدرك آن اشاره

  :فرمودند حاج مريزا على آقا مى

   وقىت پدرم مرحوم حمّدث قّمى در كنار مرقد حضرت موىل املوّحدين، امام
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بسيار زيادى آن مرد عارفان، اسوه مشتاقان حضرت امرياملؤمنني عليه السالم از دنيا رفت، مهراه با علماى جنف و مجعّيت 
حمرتم را در كنار استادش حاج مريزا حسني نورى به خاك سپرده و به منزل برگشتيم، تا نيمه شب رفت و آمد ادامه داشت، 

پس از آن براى اسرتاحت به بسرت رفته حلظاتى نگذشته بود كه درعامل خواب پدر را با انبساطى عجيب زيارت كردم، 
  :حاىل هستيد؟ فرمودپدرجان در چه : عرضه داشتم

اى كه وارد برزخ شدم تا اآلن سه بار به حمضر مقّدس حضرت سّيد الشهداء عليه السالم مشّرف شده و مهمان آن  از حلظه
  !جناب شدم

  :به قول حكيم شفاىي اصفهاىن
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  ام ز كتاب جهان مقاله عشق گزيده
 

  ام مقاله عشق سبق سبق گذرانيده

  

  نبود نازكشىبه سخت جاىن من چون 
 

  زمانه برد مرا تا كند حواله عشق

 منم كه ملك حمّبت مسّلم است مرا
 

  ام قباله عشق به ُمهر داغ رسانيده

شت به سر چون زمن كه يكرنگيست   گل 
 

  ميان گوشه دستار ما و الله عشق

  نظر به ناز كنم  شفاىي به آب خضر
 

  مهيشه ديده و دل سريم ازنواله عشق

  

  )شفاىي اصفهاىن(

   ديدار آقا سيد مجال الّدين گلپايگاىن با برزخ و برزخيان

  :فرمودند آن جناب مى

يك روز هوا گرم بود، براى فاحته اهل قبور به وادى الّسالم جنف رفتم، براى فرار از گرما به زير طاقى كه بر سر قربى زده 
قدرى اسرتاحت كنم، در اين حال ديدم مجاعىت از مردگان با بودند نشستم، عمامه را برداشته و عبا را كنار زدم كه 

هاى پاره و مندرس و وضعى بسيار كثيف به سوى من آمدند و از من طلب شفاعت كردند كه وضع ما بد است،  لباس
 كه  هر چه در دنيا به مشا گفتند گوش نكرديد و حاال: من به آنان پرخاش كردم و گفتم! تو از خدا خبواه ما را عفو كند
  كار از كار گذشته طلب عفو

  308: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  !كنيد؟ برويد اى مستكربان مى

منودند و قبورشان دراطراف مهان قربى  اين مردگان شيوخى بودند از عرب كه در دنيا مستكربانه زندگى مى: ايشان فرمودند
  :پيامرب عزيز اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود »1« .بود كه من بر روى آن نشسته بودم
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شود منَكر و ديگرى نكري، به  شوند، به يكى گفته مى دو ملك اسود رو و ازرق چشم در قرب بر بالني مّيت حاضر مى
پيامرب عبد خدا و رسول : گويد درباره رسول خدا چه نظرى دارى؟ اگر مّيت مؤمن باشد مى: گويند صاحب قرب مى

. دانستيم جواب تو مهني است مى: گويند دو ملك مى. دهم به وحدانّيت خدا و رسالت پيامرب شهادت مى اوست، من
منايند، سپس به او  دهند و آن حمل را چون روز روشن به نور حّق مى سپس برزخ او را هفتاد ذرع در هفتاد ذرع وسعت مى

نه، خبواب، : گويند اهلم، وضع خود را خرب دهم، مىبگذاريد بروم و به : گويند مى. خبواب، خواب راحت: گويند مى
  .خوابد تا خداوند او را وارد قيامت كند مى. مهانند خواب عروس كه بيدار نشود مگر به واسطه عزيزترين فردش

زهاىي از دامن، چي منى: گويد پرسند مى اّما اگر مّيت اهل نفاق باشد و با دين و اميان سروكارش نبوده، وقىت درباره پيامرب مى
  :گويند سپس به خانه برزخى مى. دانستيم جوابت را مى: گويند مى. گفتم ها را مى مردم شنيدم و مهان شنيده

گردد؛ به طور دائمى به آن عذاب برزخى دچار  شود كه جانىب به جانب ديگر نزديك مى بر او تنگ شو، چنان تنگ مى
  »2« !است تا وارد حمشر شود

______________________________  
  .142/ 1: معاد شناسى -)1(

  .309/ 8: ؛ احملجة البيضاء8، باب 276/ 6: حبار األنوار -)2(
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   نفخه صور يا مقّدمه قيامت

خورد رسد، قيامىت كه در آن نيكوكاران و بدكارن به جزاى اعمال خود بر  پس از پايان زمان برزخ نوبت به قيامت مى
  :گردد كنند و آن صحنه به فرموده قرآن جميد با نفخه صور آغاز مى مى

  »1« »َفِإَذا ُهْم ِقَياٌم يَنظُُرونَ   َونُِفَخ ِىف الصُّوِر َفَصِعَق َمن ِىف السَّماَواِت َوَمن ِىف اْألَْرِض ِإالَّ َمن َشاَء اللَُّه ُمثَّ نُِفَخ ِفيِه ُأْخَرى

مريد، مگر كسى را كه خدا خبواهد، آنگاه بار ديگر  ها و زمني است مى هر كه در آمسان شود، پس و در صور دميده مى
كه سراجنام كارشان چه [نگرند  مى] مات و مبهوت به هر سو[شود، ناگاه مهه آنان بر پاى ايستاده  در صور دميده مى

  !]خواهد شد



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

 

نَـُهْم يـَْومَ  َوَمْن َخفَّْت َمَوازِيُنهُ * َفَمن ثـَُقَلْت َمَوازِيُنُه فَأُولِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ * ِئٍذ َوَال يـََتساَءلُونَ َفِإَذا نُِفَخ ِىف الصُّوِر َفَال أَنَساَب بـَيـْ
  »2« »َفُأولِئَك الَِّذيَن َخِسُروا أَنُفَسُهْم ِىف َجَهنََّم َخاِلُدونَ 

جود خواهد داشت و نه از اوضاع و پس هنگامى كه در صور دميده شود، در آن روز نه ميانشان خويشاوندى و نسىب و 
و  . است، مهانانند كه رستگارند]  و باارزش[پس كساىن كه اعمال وزن شده آنان سنگني * پرسند؛ احوال يكديگر مى

است، مهانانند كه سرمايه وجودشان را از دست داده و در دوزخ ]  ارزش و ىب[كساىن كه اعمال وزن شده آنان سبك 
  .اند جاودانه

ْم يَنِسُلونَ   ِيف الصُّوِر َفِإَذا ُهم ِمَن اْألَْجَداِث ِإَىل  َونُِفخَ    َقالُوا يَاَويـَْلَنا* َرِِّ

______________________________  
  .68): 39(زمر  -)1(

  .103 -101): 23(مؤمنون  -)2(

  310: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »الرَّْمحُن َوَصَدَق اْلُمْرَسُلونَ  َمْن بـََعثـََنا ِمن مَّْرَقِدنَا هَذا َما َوَعدَ 

اى واى بر ما، چه كسى ما : گويند مى.* شتابند و در صور دميده شود، ناگاه مهه آنان از قربها به سوى پروردگارشان مى
  !!رمحان وعده داده بود و پيامربان راست گفته بودند]  خداى[را از خوابگامهان برانگيخت؟ اين واقعيىت است كه 

  »2« »َعَلى اْلكاِفريَن َغيـُْر َيسريٍ * َفذِلَك يـَْوَمِئٍذ يـَْوٌم َعسريٌ * َفإذا نُِقَرِىف الّناُقورِ 

  .بر كافران آسان نيست* آن روز، روز بسيار سخىت است،* پس زماىن كه در صور دميده شود،

رباب شتافته و براى رسيدن به چون نفخه صور دميده شود متام مردگان زنده گشته و نيك و بد به حمضر حضرت رّب األ
  .شوند جزاى عمل نيك و بد حمشور مى

  »3« »فـََوَربَِّك َلَنْحُشَرنـَُّهْم َوالشََّياطَني ُمثَّ لَُنْحِضَرنـَُّهْم َحْوَل َجَهنََّم ِجِثّياً 
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ياطني حمشور با ش] كه بدون دليل و از روى جهل و ناداىن منكر زنده شدن مردگانند[پس به پروردگارت سوگند، آنان را 
  .اند، گرداگرد دوزخ حاضر خواهيم كرد كنيم، سپس آنان را در حاىل كه به زانو درآمده مى

______________________________  
  .52 -51): 36(يس  -)1(

  .10 -8): 74(مّدثّر  -)2(

  .68): 19(مرمي  -)3(

  311: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

   اسامى قيامت

ها بدون اين كه به   عجيىب است، روزى است كه اّولني و آخرين در آن مجعند، روزى است كه به متام پروندهقيامت روز 
شود، روزى است كه بايد هر انساىن به جزاى اعمالش برسد، روزى است كه بايد از  اى ظلم كنند رسيدگى مى كسى ذرّه

شت و براى آن روز به . براى اهل فسق و فجور، جهّنم است صراط عبور كرد، روزى است كه پايانش براى اهل اميان، 
به آن  »1« »احملجة البيضاء«تناسب عقايد و اخالق و اعمال مردم اسامى عجيىب است كه مرحوم فيض كاشاىن در 

اسامى اشاره كرده و از مهه درخواست منوده با دىل پاك به معاىن آن اسامى دّقت كنند و وضع خود را با آن اسامى 
اينك آن امساىي كه در هر امسى از آن سّرى و در هر وصفى معناىي . ه به سوى تنّبه و بيدار دىل حركت منايندسنجيد

  :است، براى شناخنت اسرار و معاىن آن حريص باش تا هدايت ياىب و به دريافت نور قلب نايل آىي

ْسأََلة،
َ
نافسة، يوم الزَّْلزََلة، يوم  يوم القيامة، يوم احلسرة، يوم الّندامة، يوم احملاسبة، يوم امل

ُ
ناَقَشة، يوم امل

ُ
سابَقة، يوم امل

ُ
يوم امل

ْمَدَمة، يوم الّصاعقة، يوم الواقعة، يوم القارعة، يوم الرّاجفة، يوم الرّادفة، يوم الغاشية، يوم الّداهية، يوم اَألزَِفة، ي وم احلاقّة، الدَّ
ساق، يوم الِقصاص، يوم التّناد، يوم احلساب، يوم املآب، يوم يوم الطّاّمة، يوم الّصاّخة، يوم الّطالق، يوم الف

َ
راق، يوم امل

العذاب، يوم الفرار، يوم القرار، يوم الّلقاء، يوم البقاء، يوم القضاء، يوم اجلزاء، يوم البالء، يوم البكاء، يوم احلشر، يوم 
م اجلمع، يوم البعث، يوم الفتح، يوم اِخلْزى، يوٌم عظيم، الوعيد، يوم العرض، يوم الوزن، يوم احلّق، يوم احلكم، يوم الفصل، يو 

يوٌم عقيم، يوٌم عسري، يوم الّدين، يوم اليقني، يوم النشور، يوم املصري، يوم النفخة، يوم الّصيحة، يوم الّرجفة، يوم الرّّجة، يوم 
ْنَتهى

ُ
يوم امليقات، يوم املعاد، يوم املرصاد، يوم القلق، يوم  ، يوم املأوى، الّزجرة، يوم الّسكرة، يوم الَفزَع، يوم اَجلزَع، يوم امل

العرق، يوم االفتقار، يوم اإلْنِكدار، يوم االنتشار، يوم االنشقاق، يوم الوقوف، يوم اخلروج، يوم اخللود، يوم الوعيد، يوم 
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َنفٌس لِنفٍس شيئًا،   السَّرائر، يوَم ال ُجتْزى الّتغابن، يوٌم عبوس، يوٌم معلوم، يوٌم موعود، يوٌم مشهود، يوَم الريب فيه، يوَم تـُبـَْلى
   يوَم َتْشَخُص فيه األبصاُر، يوَم ال يـُْغىن َموًىل َعن موىلً 

______________________________  
  .331/ 8احملجة البيضاءك  -)1(

  312: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ناِر جهنََّم دّعًا، يوَم ُيْسَحبوَن ىف الناِر َعلى ُوجوِهِهم، يوَم تـَُقلُِّب   ْدَعْوَن إىلشيئاً، يوَم ال َمتِْلُك نفٌس لِنفٍس شيئاً، يوَم يُ 
ْم فـَيَـْعَتِذرون، يـَْوَم ال وجوُهُهم ِىف الّنار، يوَم ال َجيزى والٌد عن َولِده شيئًا، يوَم يَِفرُّ اْلمرءُ ِمن أخيه، يوَم ال يـَْنِطقوَن و ال يـُْؤَذُن هلَُ 

َفُع ماٌل وال بَنون، يوَم ال يـَنـَْفعُ َمَردَّ لَ  الظّاملَني َمعِذَرتـُُهم و َهلُُم  ُه ِمَن اللَّه، يوَم ُهْم بارُِزون، يـَْوَم ُهْم َعَلى الّناِر يـُْفتَـُنون، يـَْوَم ال يـَنـْ
َرُز اْخلَفّياُت اللَّْعَنُة وَهلم سوءُ الّدار، يوَم تـَُردُّ فيه اْلَمعاذيُر، يوَم َختَْشُع فيه األبصاُر وتسُكُن ا ألصواُت، و َيِقلُّ فيه االلتفاُت، و تـُبـْ

ِئٍذ ُوِضَعِت اْلَموازيُن، و َوَتْظَهُر اْخلطيئاُت واْخلَبيثاُت، يوَم ُيساُق اْلِعباُد َوَمَعُهُم األشهاُد، َوَيشيُب الصَّغُري، َوَيْسَكُر الكبُري، فـََيؤمَ 
َواْغِلَى ِباحلميِم، َوَزفـََرِت النَّاُر، و يَِئَس الكّفاُر، و ُسعَِّرِت الّنرياُن، َوتـََغيـََّرِت اْأللواُن، و َخِرَس  ُنِشَرِت الدَّواويُن، و بـُرَِّزِت اجلَْحيُم،

  اللِّسان َوَنَطَقْت جوارُِح اإلنسان، ف

  »1« !»يا أيُّها اْإلْنساُن ما َغرََّك ِبرَبَِّك اْلَكرمي

منايشگر حقيقت اين روز است با هر كس مطابق اعمال و عقايد و اخالقى  در چنني روزى با اين مهه امسا و صفات كه 
شت و رضاى حّق است، اگر شّر  كه در دنيا داشته و با خود به آخرت برده، معامله مى شود، اگر خري باشد جزايش 

و عقايد  اى از جزاى اعمال نيكو و اخالق حسنه اكنون الزم است به پاره. است جزايش سخط و عذاب جهّنم است
  :اى از جزاى اخالق سيّئه و اعمال فاسده و عقايد باطله در آن روز اشاره شود صحيحه ونيز پاره

   اعمال جنات خبش در قيامت

   توحيد اهلى

  

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود
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______________________________  
  .6): 83(انفطار  -)1(

  313 :، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اللَّهُ    »1« .َمثَُن اْجلَنَِّة ال إلَه إالَّ

شت    .است» ال إله إّال اللَّه«قيمت 

شت است، چرا كه ال إله إّالاللَّه نفى  آن كس كه به حقيقت ال إله إّال اللَّه مى گويد قيمت راسىت اين گفتار و اظهارش 
ال إله إّال اللَّه، مناز، روزه، حّج، زكات، . است حكومت طاغوت، شيطان، هواى نفس، غرايز و شهوات باطل در زندگى

ى از منكر و جهاد و توّىل و تربّى است، گوينده اى كه ملتزم به لوازم ال إله إّالاللَّه است البّته مثن   مخس، امر به معروف و 
شت است، به مهني خاطر در روايت ديگر نّىب اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود   :گفتارش 

اللَُّه َعزََّوَجلَّ، فَإنَُّه ال يـَْعِدلُُه َشىْ  ءٌ إّالَوَلُه َشىْ  َس َشىْ لَيْ  ٌء؛ و َدْمَعٌة ِمْن َخْوِف  ٌء؛ َوال إلَه إّال اللَُّه، َفإنَُّه ال َيعِدُهلا َشىْ  ءٌ يـَْعِدُلُه إالَّ
  »2« .ْقُه قـَتَـٌر َوال ِذلٌَّة بـَْعَدها أَبداً اللَِّه، َفإنَُّه لَْيَس َهلا ِمْثقاٌل، َفإْن ساَلْت َعلى َوْجِهِه َملْ يـَْرهَ 

  :هر چيزى در جهان مهتا و نظريى دارد مگر سه چيز

  .ذات مقدس احدّيت: اول

  ).البته گفتار با عمل، َمن ثـَُقَلت موازينه(ال اله اّال اللَّه كه آن را مهوزن نيست : دوم

  .بر چهره بريزد آن چهره را خوارى و ناراحىت خنواهد بود اشكى كه از خوف خدا به چشم آيد كه مهوزن ندارد و اگر: سوم

   قرآن، نبّوت، امامت، اميان به انبيا، اعتقاد به مالئكه، اعمال صاحله، اخالق

______________________________  
، باب 210/ 7: ؛ وسائل الشيعة6097، حديث 36، باب 364/ 5: ؛ مستدرك الوسائل2: ثواب األعمال -)1(

  .9133يث ، حد44

  .30338، حديث 15، باب 225/ 15: ؛ وسائل الشيعة3: ثواب األعمال -)2(
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  314: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اش ملتزم به لوازم   حسنه، عقايد حّقه، مهه و مهه از لوازم ال إله إّال اللَّه و از شؤون حضرت الّله است، گفتارى كه گوينده
شت دار  د، ورنه مشر و عمر سعد و معاويه و يزيد و خوىل و سنان هم به زبان ال إله إّال اللَّه گفتار است مثىن چون 

  !گفتند مى

  :در مسئله التزام به لوازم توحيد است كه رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

ُر اْلِعباَدِة قـَْوُل ال إلَه إالَّ اللَّهُ    »1« .َخيـْ

  .استرتين عبادت گفنت ال إله إّال اللَّه 

  :در قسمىت از يك روايت مفّصل، رسول خدا صلى اهللا عليه و آله به مردم فرمود

هر كس با اقرار به توحيد و كلمه الاله اّال اللَّه خملصانه بدون آن كه چيزى به آن خملوط كند خدا رامالقات ! اى گروه مردم
شت است پدر و مادرم فدايت، چگونه اين  : و عرضه داشتامام علّى بن اىب طالب عليه السالم بپا خاست . منايد اهل 

كلمه را خملصانه بگويد و چيزى به آن خملوط نكند، براى ما بيان كن تا حّد آن را بشناسيم؟ رسول خدا صلى اهللا عليه و 
و آرى، براى دنيا خواهى و حرص بر مجع آورى مال و خشنود بودن به امور ماّدى و گناه و معصيت و بردگى : آله فرمود

  :و متأّسفانه مردمى چنني اند كه. بندگى و پول اين كلمه را نگويد

دهند اّما هر فسق  گفتارشان گفتار نيكان وىل كردارشان كردار ستمگران و تبهكاران است؛ با زبان، شهادت به توحيد مى
بوده و قولش ال إله إّال ها ن شوند؛ پس هر كس خداى عّز و جّل را ديدار كند و در او اين خصلت و فجورى را مرتكب مى

شت براى اوست، هرگاه دنيا را بگريد و آخرت را ترك كند، اهل دوزخ است آرى، اعتقاد و عمل بايد  »2« !اللَّه باشد 
آرى، . با گفتار مهاهنگ باشد ورنه آن گفتار پشيزى ارزش معنوى ندارد؛ بايد گفت و سر خود را از پى گفتار روانه كرد

   اين گفنت، گفنت

______________________________  
  .5988، حديث 23، باب 321/ 5: ؛ مستدرك الوسائل4: ثواب األعمال -)1(

  .281: ؛ ثواب األعمال30، حديث 67، باب 360/ 73: حبار األنوار -)2(
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  315: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .است

  :امام صادق عليه السالم فرمود

ا أْن َحيُْجَزُه ال الَه إالَّ اللَُّه َعّما حرََّم اللَُّه َعزََّوَجلَّ ال الَه إالَّ : َمْن قالَ    »1« .اللَُّه ُخمِْلصاً َدَخَل اْجلَنََّة َوإْخالُصُه ِ

شت مى شود و اخالص در آن به اين است كه شهادت به وحدانّيت حق،  هر كس با اخالص الاله اّال اللَّه گويد داخل 
  .او را از معاصى بازدارد

امام رضا عليه السالم در سفر نيشابور در حديث مشهور سلسلة الّذهب از قول پدرانش از قول رسول خدا صلى اهللا عليه 
  :و آله، از قول حضرت حّق عّزوجّل فرمود

اللَُّه ِحْصىن، َفَمْن َدَخَل ِحْصىن أِمَن ِمْن َعذاىب   »2« .ِبُشُروِطها، َوأنَا ِمْن ُشُروِطها:  فـََلّما َمرَِّت الرّاِحَلُة نادى. ال الَه إالَّ

هنگامى كه مركب . ال اله اّال اللَّه دژ و حصار من است، پس هر كس در اين دژ وارد شود از عذاب من امين است
  .باشم با شروط آن و من خود يكى از شروط آن مى: حركت كرد به آواز بلند فرمود

الطاعه من هستم، نه حاكمان بىن عّباس؛ ال إله إّال اللَّه در جنب واليت ما  يعىن اقرار به امامت من و اين كه رهرب مفرتض
  !شود صحيح است نه در جنب حكومت بىن عبّاس كه در آن جا كلمه حّق است وىل از آن اراده باطل مى

  :به قول عارف بزرگ سيف فرغاىن

  چون هر چه غري اوست به دل ترك آن كىن
 

د از حّب    خويش تاجبر فرق جاِن تو 

  

______________________________  
  .20438، حديث 23، باب 256/ 15: ؛ وسائل الشيعة5: ثواب األعمال -)1(

  .16، حديث 1، باب 7/ 3: ؛ حبار األنوار6: ثواب األعمال -)2(
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  316: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  در نصرت خرد كه هوا دمشن وى است
 

  كن و با طبع خود جلاج  با نفس خود جدل

 گر در َمصاف آن دو خمالف شوى شهيد
 

  بيمار به َدم چو مسيحا كىن عالج

  چون نفس تند گشت به سختيش رام كن
 

  سردى دهد طبيب چو گرمى كند مزاج

  با او موافقت مكن اندر خالف عقل
 

 «1»  حمتاج نيست شب كه سياهش كىن به زاج

  

  )سيف فرغاىن(

  قبوىل توحيدشرط 

  :گويد در حديثى بسيار مهم، ابوسعيد خدرى مى

روزى رسول خدا صلى اهللا عليه و آله نشسته بود و تىن چند از يارانش از مجله حضرت علّى بن ابيطالب عليه السالم گرد 
شت مى: او بودند، حضرت فرمود ال إله : گوئيم ما مى: شود، پس دو تن از ياران گفتند هر كس ال إله إّال اللَّه گويد وارد 

  :إّال اللَّه، پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود

ما : شود، باز آن دو تن تكرار كرده گفتند و شيعيان قبول مى -اشاره به حضرت موال -مهانا ال إله إّال اللَّه از اين شخص
بيعت او را : وى از او اين است كهعالمت پري : گوئيم، پيامرب دست بر سر على گذارد آنگاه به آن دو نفر گفت نيز مى

مايه مريزا غّفار طارمى متخّلص به  شاعر گران »2« .نشكنيد و در مسند و مقام او ننشينيد، سخنش را تكذيب نكنيد
  :غّفار، در وصف حضرت موال گويد

______________________________  
  .شود نوعى سنگ معدىن كه چون آب به آن رسد سياه مى: زاج -)1(

  .268: ؛ بشارة املصطفى25، حديث 4، باب 84/ 23: حبار األنوار -)2(
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  317: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  اى به وجودت شده اثبات من
 

  كرده جتّلى بِر مرآت من

  شود آيات من غري تو كى مى
 

  مانع فيض است حجابات من

  

   طول سفر بُعد مقامات من

 ضرور نيست مرا غري تو در دين
 

 گر چه دهد روضه رضوان و حور

شّىت و غالم و قصور  هشت 
 

 اى كه توىي بر مهه عامل عبور

  

   بر تو اميد است حسابات من

  حّب تو روز ازمل شد سرشت
 

  صادر اّول سر لوحم نوشت

  هر كه در اين مزرعه حّب تو كشت
 

  يوم مالقات نشد قبح و زشت

  

   منمطلق اعضاى عالمات 

  مظهر حّقّى و صفات رحيم
 

  منجى نوحى تو ز حبر عظيم

  نار خليل است چو طور كليم
 

  چونكه قدميّى و به اشياء عليم
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   سّر حقيقى است جمازات من

  بر در تو مجله شاهان مقيم
 

 «1»  ناطقه در وصف تو گشته بكيم

  يك نفسم ده كه شوم من كليم
 

  عليماى كه توىي بر دل غّفار 

  

   ملجأ دين مرجع آيات من

  )غّفار طارمى(

  عمل كم، ثواب بسيار

  

  :مفّضل بن عمر كوىف از حضرت صادق عليه السالم نقل كرده كه فرمود

بِالرُّبُوبِيَِّة، َوِلُمَحمٍَّد ِبالنُّبـُوَِّة، و ِلَعلىٍّ َضِمَن َلُه إْن ُهَو أقـَرَّ َلُه : و ما ُهو؟ قالَ : قُلتُ : إنَّ اللََّه َتعاىل َضِمَن ِلْلُمْؤِمِن َضماناً، قالَ 
   َما افْـتَـَرضَ   ِباْإلماَمة، و أّدى

______________________________  
  .گنگ و كر و كور و الل مادر زاد: بكيم -)1(

  318: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ُمثَّ قاَل : قالَ ! َفهِذِه َواللَِّه اْلَكراَمُة الَّىت ال ُيْشِبُهها َكراَمُة اْآلَدِمّينيَ : قـُْلتُ : قالَ . َملْ َحيَْتِجْب َعْنهُ اللَُّه َعَلْيِه، وَأْن ُيْسِكَنُه ىف َجوارِِه، وَ 
  »1« .إْعَمُلوا َقليًال تـَنـَعَُّموا َكثرياً : أبُوَعْبِداللَِّه عليه السالم

خداوند تعّهد كرده : عرض كردم؟ كدام است؟ فرمود: گويد مىخداوند متعال براى مؤمن تعّهد فرموده امرى را، مفّضل 
براى مؤمن در صورتى كه اقرار به پروردگارى او و نبّوت حمّمد صلى اهللا عليه و آله و رهربى و واليت على عليه السالم 

صول او بدين مقام يعىن مقام قربش ساكن گرداند و مانع از و  -منايد و واجبات اهلى را به جاى آورد او را در جوار خود
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به خدا سوگند اين خبشش و احرتامى است كه مانندش براى آدميان نيست، سپس : عرض كردم: مفّضل گويد. نگردد
  !!عمل كمى جباى آريد و لّذت فراوان بربيد: حضرت فرمود

  پاداش وضو

  

  :امام صادق عليه السالم فرمود

  »2« .جتَِفَّ ُوُضوُءُه ُكِتَبْت َلُه َثالثُوَن َحَسَنةً   َحَسَنٌة، َوَمْن تـََوضَّأَ وََملْ يـََتَمْنَدْل َحّىت َمْن تـََوضَّأَ و َمتَْنَدَل ُكِتَبْت َلُه 

هر كس وضو بگريد و وضويش را با دستمال خشك كند برايش يك حسنه است و هر كس وضويش را با دستمال خشك 
  .ننمايد تا آب وضو خودش خشك شود برايش سى حسنه است

  :نيز فرمودو 

______________________________  
  .6، حديث 1، باب 3/ 3: ؛ حبار األنوار15: ثواب األعمال -)1(

  .4، حديث 6، باب 330/ 77: ؛ حبار األنوار16: ثواب األعمال -)2(

  319: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .َمْسِجِدهِ إىل ِفراِشِه باَت و ِفراُشُه كَ   َمْن َتَطهََّر ُمثَّ أَوى

  .هر كس وضو بگريد سپس در رختخواب خود برود، خبسبد در حاىل كه بسرت او مانند مسجد او خواهد بود

  :پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

غَفَر ِلَذنِْبِه، َوأدَّى النَّصيَحَة ِألْهِل زَكاَة ماِلِه وََكفَّ َغَضَبُه، َوَسَجَن ِلسانَُه، َواْستَ   َمْن أْسَبَغ ُوُضوَءُه، و أْحَسَن َصالتَُه، و أّدى
  »2« .بـَْيِت نَِبيِِّه، فـََقِد اْسَتْكَمَل َحقاِئَق اْإلمياِن، َوأْبواُب اْجلَنَِّة َمْفُتوَحٌة لَهُ 
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هر كس وضوى خود را شاداب و كامل به جاى آورد، مناز خويش را نيكو خبواند، وزكات مالش را بپردازد و خشم خود را 
شاند و زبانش را از گناهان مربوِط به زبان ببندد و براى گناه خود با توبه طلب آمرزش كند و نسبت به اهل بيت فرو ن

شت به روى او باز است   .پيامرب خويش خريخواه باشد، البّته متام حقايق اميان در او كامل شده و درهاى 

   نعمت جواىن

  

  :كند صلى اهللا عليه و آله نقل مى امام صادق عليه السالم از پدرانش از رسول خدا

  »3« .كَ إنَّ اللََّه َعزََّوَجلَّ أْوَجَب اْجلَنََّة ِلشابٍّ كاَن يُكِثُر النََّظَر ِىف اْلِمْرآِة فـَُيْكِثُر َمحَْد اللَِّه َعلى ذلِ 

شت را بر آن جواىن كه در آيينه زياد نگاه كند و در خداوند واجب مى   منايد 

______________________________  
  .121: ؛ كشف اللثام212: ؛ مفتاح الفالح18: ثواب األعمال -)1(

  .35، حديث 1، باب 218/ 79: ؛ حبار األنوار26: ثواب األعمال -)2(

  .9038، حديث 21، باب 173/ 7: ؛ وسائل الشيعة25: ثواب األعمال -)3(

  320: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .براى نعمت جواىن به جاى آورد هر مرتبه محد اهلى را

   مسجد رفنت

  

  :امام صادق عليه السالم فرمود

  »1« .َرْطٍب َوال ياِبٍس إّالَسبََّحْت َلُه اْألْرُض إَىل اْألرضَني الّساِبَعةِ   إىل اْلَمْسِجِد َملْ َيَضْع رِْجَلُه َعلى  َمْن َمشى
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گذارد مگر آن كه از آن جا تا زمني هفتم براى او  تر و خشكى منى هر كس به سوى مسجد روان شود، قدم به هيچ
  .پروردگار را تسبيح كنند

از آن جا كه به فرموده قرآن، مهه موجودات تسبيح خوان حّقند و شعور توحيد در ذات آنان است، قدمى كه در : توضيح
طبقه هفتم زمني از روى  راه حّق برداشته شود آن قدر با ارزش است كه بر روى هر چيزى واقع شود، از آن نقطه تا

  .جت و سرور تسبيح خدا گفته شود و ثواب آن به نفع رونده به مسجد است

  مواظبت بر اوقات مناز

  

  :امام صادق عليه السالم به من فرمود: گويد ابان بن تـَْغِلب مى

واقيِتِهنَّ َلِقَى اللَُّه يـَْوَم اْلِقياَمِة َوَلُه ِعْنَدُه َعْهٌد يُْدِخُلُه ِبِه يا أباُن، هِذِه الصََّلواُت اْخلَْمُس اْلَمْفروضاُت َمْن أقاَمُهنَّ و حاَفَظ َعلى مَ 
بَهُ    »2«  اجلَْنََّة، و َمْن َمل ُيَصلِِّهنَّ ِمبَواقيِتِهنَّ َفذِلَك إلَْيِه، إْن شاَء َغَفَر لَُه، و إْن َشاَء َعذَّ

راقب وقت آن باشد، پروردگار را مالقات كند در حاىل كه گانه را هر كس بپا دارد و م اين منازهاى پنج! اى ابان. 
شت گرداند، وىل اگر مواظب اوقات آن نشد چنني سندى ندارد،   قراردادى و سندى با خداوند دارد كه او را داخل 

______________________________  
  .297: ؛ مكارم األخالق91، حديث 8، باب 13/ 81: حبار األنوار -)1(

  .28، حديث 6، باب 17/ 80: ؛ حبار األنوار28: ب األعمالثوا -)2(

  321: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  !خبشد و اگر خبواهد عذاب و توبيخ كند چنانكه پروردگار خبواهد او را مى

  روشن كردن مسجد

  

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود
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 اللَِّه َعزََّوَجلَّ ِسرَاجاً َملْ تـََزِل اْلَمالِئَكُة َوَمحَلُة اْلَعْرِش َيْستَـْغِفُروَن َلهُ ما داَم ىف ذِلَك اْلَمْسِجدِ َمْن اْسرََج ىف َمْسِجٍد ِمْن َمساِجِد 
  »1« .َضْؤءٌ ِمَن السِّراجِ 

هر كس در مسجدى از مسجدهاى خدا چراغى روشن كند، مهواره حامالن عرش اهلى و فرشتگان از براى او طلب 
  .د تا روشىن آن چراغ باقى استآمرزش كنن

   ثواب اذان

  

  :امام باقر عليه السالم فرمود

  »2« .َمْن أذََّن َسْبَع ِسنَني ُحمَْتِسبًا، جاَء يـَْوَم اْلِقياَمِة َوال َذْنَب لَه

  .شود هر كس هفت سال براى خدا اذان بگويد در روز رستاخيز بدون گناه وارد حمشر مى

  ثواب سجده شكر

  

  :عليه السالم فرمودامام صادق 

ا َعْشرَ  ا ُمْؤِمٍن َسَجَد لِلَِّه َسْجَدًة ِلُشْكِر ِنْعَمٍة ىف َغْريِ َصالٍة، َكَتَب اللَّهُ ِ   أميُّ

______________________________  
  .94، حديث 8، باب 15/ 81: ؛ حبار األنوار29: ثواب األعمال -)1(

  .40، حديث 13، باب 146/ 81: ؛ حبار األنوار31: ثواب األعمال -)2(

  322: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .َحَسناٍت، و َحما َعْنُه َعْشَر َسيِّئاٍت، و َرَفَع َلُه َعْشَر َدَرجاٍت ىف اْجلِنانِ 
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 هر مؤمىن در غري حال مناز سجده شكر جهت نعمىت جبا آورد خداوند به آن خاطر ده حسنه براى او بنويسد و ده گناه از
شت باال برد   .نامه عملش پاك كند و ده درجه براى او در 

  ثواب منازگزار

  

  :امام صادق عليه السالم فرمود

َحتِْت  ِمنْ  إذا قاَم ىف َصالتِِه يـَتَـَناثـَُر َعَلْيِه اْلِربُّ ِمْن أْعناِن السَّماِء إىل َمْفَرِق َرْأِسِه، و َحتُفُّ ِبِه اْلَمالِئَكةُ : ِلْلُمَصّلى َثالُث ِخصالٍ 
  »2« .أيـَُّها اْلُمَصّلى َلْو تـَْعَلُم َمْن تُناِجى َما انـَْفتَـْلتَ : َقَدَمْيِه إىل أْعناِن السَّماِء، و َمَلٌك يُناِدى

  :براى منازگزار سه فائده است

  .ها ريزش دارد هرگاه به مناز ايستد، از باالى فضا تا فرق سر او نيكوىي - 1

  .آمسان بر او احاطه دارندفرشتگان از زير پا تا باالى  - 2

كىن هيچ گاه التفاتى و توّجهى به سوى ديگرى  اگر بداىن با كه مناجات مى! اى منازگزار: دهد اى به او ندا مى فرشته - 3
  .خنواهى كرد

  :پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  »3« .َمْن أَتى اجلَْمآعَة إمياناً و اْحِتساباً اْسَتْأَنَف اْلَعَملَ 

ر كس در مناز مجاعت با اميان و به خاطر آمرزيده شدن متام گناهاىن كه بني خود و خدا داشته، شركت كند، عمل از ه
   كنايه از آمرزش مهه. [سر گريد

______________________________  
  .12، حديث 44، باب 201/ 83: ؛ حبار األنوار35: ثواب األعمال -)1(

  .30، حديث 1، باب 215/ 79: ألنوار؛ حبار ا3: ثواب األعمال -)2(
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  .37: ثواب األعمال -)3(

  323: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .]گناهان است

  :امري املؤمنني عليه السالم فرمود: گويد اصبغ بن نُباته مى

ا را روى استح قاقشان عقوبت اهل زمني چون به تبهكارى و نافرماىن پروردگار آلوده شوند، خداوند بر آن شود كه آ
دارند و كودكان كه مشغول يادگريى  فرمايد، وىل چون نظر كند به ساخلوردگان كه در عني ضعف به سوى مناز گام برمى

  :سرايد سعدى چه نيكو مى »1« .قرآنند، آنان را مورد عفو قرار داده عذابشان را به تأخري اندازد

 هر شب انديشه ديگر كنم و راى دگر
 

 فردا بروم جاى دگر كه من از دست تو

  م از منزل پاى بامدادان كه برون مى
 

م پاى دگر  حسن عهدم نگذارد كه 

  

  هر كسى را سر چيزّى و متّناى كسى است
 

 ما به غري از تو ندارمي متّناى دگر

  زان كه هرگز به صفاى تو در آيينه وهم
 

 متصّور نشود صورت و باالى دگر

 عذرائى بودوامقى بود كه ديوانه 
 

 و عذراى دگر «2»  منم امروز و توىي وامق

 وقت آنست كه صحرا گل و سنبل گريد
 

 خلق بريون شده هر قوم به صحراى دگر

ن بريون آى   بامدادان به متاشاى 
 

 تا فراق از تو مناند به متاشاى دگر

 هر صباحى غمى از دور زمان پيش آيد
 

م بر سر غمهاى دگر  گومي اين نيز 

  باز گومي نه كه دوران حيات اين مهه نيست
 

 سعدى امروز حتّمل كن و فرداى دگر
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  )سعدى شريازى(

______________________________  
، 8، باب 14/ 81: ؛ حبار األنوار7675، حديث 7، باب 180/ 6: ؛ وسائل الشيعة28: ثواب األعمال -)1(

  .93حديث 

  .حمبوب، دوست: وامق -)2(

  324: ، ص1 و شرح صحيفه سجاديه، جتفسري 

  

   ثواب زكات

  

  :امرياملؤمنني عليه السالم در وصّيت حلظات آخر عمرش فرمود

ا ُتْطِفُئ َغَضَب َربُِّكمْ  َّ   »1« .اللََّه اللََّه ِىف الزَّكاِة َفإ

  .خدا را خدا را، در امر زكات رعايت كنيد كه موجب خاموشى غضب پروردگار است

   ثواب حج

  

  :صادق عليه السالم فرمود امام

  »2« .َمْن َحجَّ يُريُد ِبِه اللََّه َو اليُريُد ِبِه رِياًء و الُمسَْعًة، َغَفَر اللَّهُ َلُه اْلَبتَّةَ 

  .آمرزد هر كس حمض رضاى خدا حج جبا بياورد و قصد ريا يابه گوش مردم رساندن نداشته باشد، مسّلماً خداوند او را مى

   ثواب روزه
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  :صادق عليه السالم فرمودامام 

  »3« .نـَْوُم الّصاِئِم ِعباَدٌة، َوَصْمُتُه َتْسبيٌح، و َعَمُلُه ُمتَـَقبٌَّل، و ُدعاُؤُه ُمْسَتجابٌ 

  .دار در ماه رمضان عبادت، سكوتش تسبيح خدا، عملش مورد قبول درگاه اهلى و دعاى او مستجاب است خواب روزه

______________________________  
  .57، ذيل حديث 1، باب 27/ 93: ؛ حبار األنوار46: ثواب األعمال -)1(

  .101، حديث 2، باب 24/ 96: ؛ حبار األنوار46: ثواب األعمال -)2(

  .21، حديث 30، باب 253/ 93: ؛ حبار األنوار51: ثواب األعمال -)3(

  325: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

   السالمثواب گريه بر سيدالشهداء عليه 

  

  :كند ّحممد بن مسلم از امام باقر عليه السالم از حضرت سّجاد عليه السالم روايت مى

ا ُمْؤِمٍن َدَمَعْت َعْيناُه ِلَقْتِل احلَُْسْنيِ عليه السالم َحّىت  ا ِىف اْجلَنَِّة ُغَرفاً َيْسُكُنها أْحقاباً   أميُّ ِه، بـَوَّأُه اللَّهُ َتعاىل ِ و . َتسيَل َعلى َخدِّ
ا ُمْؤِمٍن َدَمَعْت َعْيناُه َحّىت  نْيا بـَوَّأَُه اللَُّه ِىف اْجلَنَِّة ُمبَـوَّأَ ِصْدقٍ   أميُّ ْيِه فيما َمسَّنا ِمَن اْألذى ِمْن َعُدوِّنا ِىف الدُّ ا . َتسيَل َعلى َخدَّ و أميُّ

ِه ِمنْ   ُمْؤِمٍن َمسَّهُ أذًى فينا َفَدَمَعْت َعْيناُه َحّىت  ، َوآَمَنُه يـَْوَم  َمضاَضِة ما اوِذَى فينا، َصرََّف اللَُّه َعْن َوْجِهِه اْألذى َتسيَل َعلى َخدِّ
  »1« .اْلِقياَمِة ِمْن َسَخِطِه َوالنَّارِ 

اش روان گردد، خداوند او را در  هر مؤمىن كه چشمش براى كشته شدن امام حسني عليه السالم اشك بريزد تا بر گونه
اش اشك بريزد تا بر رخسارش  روزگارى دراز در آن ساكن باشد، هر مؤمىن كه از ديدهشت در غرفه ما جاى دهد كه 

شت در مكاىن  جارى شود براى رنج و آزارى كه از جانب دمشن در اين دنيا به ما رسيده است خداوند عامل او را در 
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و رسد و چشمش گريان گردد تا صاحل و شايسته مسكن دهد و هر مؤمىن كه در دوسىت با ما در راه پريوى ما رجنى بد
بررويش بريزد به خاطر زمحت و رجنى كه در راه اطاعت و دوسىت ما به او رسيده، خداوند رنج و ناراحىت قيامتش را 

  .بگرداند و او را از خشم و عذاب خود اميىن دهد

   ثواب حفظ و عمل به قرآن

  

  :امام صادق عليه السالم فرمود

______________________________  
  .13، حديث 34، باب 281/ 44: ؛ حبار األنوار83: ثواب األعمال -)1(

  326: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .اْحلاِفُظ لِْلُقْرآِن َواْلعاِمُل ِبِه َمَع السََّفَرِه اْلِكراِم اْلبَـَررَةِ 

  .حافظ قرآن و عمل كننده به آن مهدم و مهنشني فرشتگان شايسته حّق است

   ثواب توبه

  

  :خداوند بزرگ به پيامربش داود وحى فرستاد كه: كند ابوبصري از امام صادق عليه السالم روايت مى

ْنِب و اْسَتْحىي ِمّىن ِعْنَد ذِكْ  أْنَسْيُتُه رِِه، َغَفْرُت َلُه و يا داُوُد إنَّ َعْبِدَى اْلُمْؤِمَن إذا أْذَنَب َذْنباً ُمثَّ َرَجَع و تاَب ِمْن ذِلَك الذَّ
  »2« .احلََْفَظَة؛ َوأَْبَدْلُتُه احلََْسَنَة و ال اباىل، و أنَا أْرَحُم الرّاِمحنيَ 

هرگاه از بنده مؤمن من گناهى سرزند و سپس از آن دست كشيده توبه كند و چون ياد آن گناه كند از من ! اى داود
ترين  و به نيكى و ثواب بدل كنم و پروا ننمامي كه من مهربانشرمنده شود، من او را بيامرزم و از ياد فرشتگان حمافظش بربم 

  .مهربانامن

   ثواب معّلم
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  :امام باقر عليه السالم فرمود

  »3« .ائهِ ُمَعلُِّم اخلَْْريِ َيْستَـْغِفُر َلُه َدوابُّ اْألْرِض و حيتاُن اْلُبُحوِر وَُكلُّ َصغريٍَة وََكبريٍَة ىف أْرِض اللَِّه َومسَ 

  آموزگارى كه خوىب به مردم بياموزد و راه خري و صالح زندگى رابراى 

______________________________  
، حديث 59: ؛ األماىل، شيخ صدوق7667، حديث 5، باب 176/ 6: ؛ وسائل الشيعة101: ثواب األعمال -)1(
6.  

  .30، حديث 20 ، باب28/ 6: ؛ حبار األنوار21017، حديث 86، باب 74/ 16: وسائل الشيعة -)2(

  .40، حديث 8، باب 17/ 2: ؛ حبار األنوار131: ثواب األعمال -)3(

  327: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

نشان دهد، مهه جنبندگان روى زمني و ماهيان دريا و هر كوچك و بزرگ و ريز و درشىت در زمني و آمساِن خدا براى او 
  !كنند طلب آمرزش مى

   جمالست با مؤمن

  

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  »1« .ُجماَلَسُة أْهِل الّديِن َشَرُف الدُّنْيا و اْآلِخَرةِ 

  .مهدمى ومهنشيىن با مردم متديّن و خداشناس شرف و بزرگى دنيا و آخرت است

  

  محايت از ايتام و ضعفا
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  :امام باقر عليه السالم فرمود

  »2« .واِلَدْيِه، و َرِفَق ِمبَْمُلوِكهِ   َمْن آَوى اْلَيتيَم، و َرِحَم الضَّعيَف، َوأْشَفَق َعلى: َلُه بـَْيتاً ِىف اْجلَنَّةِ أْرَبٌع َمْن ُكنَّ فيِه بـََىن اللَُّه 

شت بنا كند چهار خصلت است در هركس باشد خداوند براى او خانه   :اى در 

  .خوىي با زيردست مهرباىن و نرم -4 نيكوىي به پدر و مادر -3مهرباىن با ضعيف  -2پناه دادن به يتيم  - 1

   حفظ آبروى مردم

  

  :فرمود از حضرت باقر عليه السالم شنيدم مى: گويد ابومحزه مثاىل مى

   َمْن َكفَّ نـَْفَسُه َعْن أْعراِض النّاِس َكفَّ اللَُّه َعْنُه َعذاَب يـَْوِم اْلِقياَمِة، و َمنْ 

______________________________  
  .2، حديث 4، باب 199/ 1: ؛ حبار األنوار132: األعمالثواب  -)1(

  .15، حديث 33، باب 20/ 72: ؛ حبار األنوار133: ثواب األعمال -)2(

  328: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .َكفَّ َغَضَبُه َعِن الّناِس أقاَلُه اللَُّه نـَْفَسُه يـَْوَم اْلِقياَمةِ 

آبروى مردم خويشنت دارى كند خداوند عذاب قيامت را از وى دور سازد و هر كس هر كس از تعّرض به ِعرض و 
  .عصبانّيت و خشم خود را درباره مردم فرونشاند خداوند در قيامت گناهانش را ببخشد

شت بدون حساب    ورود به 

  

  :امام صادق عليه السالم فرمود
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  »2« .ُعْمَرُه ىف طاَعِة اللَّهِ   إماٌم عاِدٌل، َو تاِجٌر َصُدوٌق، و َشْيٌخ أْفىن: َثالثٌة يُْدِخُلُهُم اللَُّه اْجلَنََّة ِبَغْريِ ِحسابٍ 

شت بربد رهرب عدالت پيشه، تاجر راستگو، پريمردى كه عمر خود را در طاعت : خداوند سه گروه را بدون حساب به 
  .خدا بسر برده است

   سري كردن مؤمن

  

  :امام صادق عليه السالم فرمود

  »3« .أْشَبَع ُجوَعَة ُمْؤِمٍن َوَضَع اللَُّه َلُه ماِئَدًة ِىف اْجلَنَِّة َيْصُدُر َعنـَْها الثـََّقالِن َمجيعاً َمْن 

شت سفره هر كس مؤمن گرسنه اى ترتيب دهد كه مهه جّن و انس از سر آن سري  اى را سري كند خداوند براى او در 
  !برخيزند

______________________________  
  .16، حديث 42، باب 54/ 72: ؛ حبار األنوار133: ثواب األعمال -)1(

  .32، حديث 1، باب 98/ 100: ؛ حبار األنوار133: ثواب األعمال -)2(

  .103، حديث 23، باب 385/ 71: ؛ حبار األنوار137: ثواب األعمال -)3(

  329: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

   ثواب قرض دادن و صدقه

  

  :صادق عليه السالم فرمودامام 

  »1« .ِجَع إلَْيهِ ما ِمْن ُمْسِلٍم أقْـَرَض ُمْسِلماً قـَْرضاً يُريُد ِبِه َوْجَه اللَّه إّالاْحَتَسَب َلهُ أْجَرها ِحبساِب الصََّدَقِة َحّىت يـَرْ 
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حساب او ثبت  هر مسلماىن حمض خاطر خدا به مسلمان ديگر قرض احلسنه بدهد، خداوند هر روز ثواب صدقه دادن به 
  .كند تا زماىن كه مالش از سوى بدهكار برگردد

  :كند امام صادق عليه السالم از پدرانش از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله نقل مى

  »2« .أْرُض اْلِقياَمِة ناٌر ما َخال ِظلِّ اْلُمْؤِمِن، فَإنَّ َصَدقـََتُه ُتِظلُّهُ 

غري از سايبان مؤمن كه آتش نيست به علت اين كه صدقه او در دنيا متام عرصه حمشر در قيامت مهچون آتش است، به 
  .سايبان او در قيامت است

ان چه در  در هر صورت آيات قرآن و روايات و اخبار، ثواب و اجر و مزد هر عمل نيكى را چه كم چه زياد، چه در 
  .آگاه شدتوان بر متام زواياى اين مسئله  آشكار بيان كرده كه با مراجعه به آن مى

   اعمال زيان خبش در قيامت

اى  گذشته از آيات قرآن كه در دسرتس مهگان، است روايات عجيىب دراين باب وارد شده كه به گوشه: اّما عقوبت جمرمان
  :از آن روايات الزم است اشاره شود

______________________________  
  .6، حديث 1 ، باب139/ 100: ؛ حبار األنوار138: ثواب األعمال -)1(

  .36، حديث 14، باب 124/ 93: ؛ حبار األنوار140: ثواب االعمال -)2(

  330: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

   غفلت

  

  :امام صادق عليه السالم فرمود
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ا يـَْغُفُل َعلى نـَْفِسِه، إيّاُكْم و التَّهاُوَن  اَوَن بَِأْمرِاللَِّه أهاَنُه اللَّه يـَْوَم إيّاُكْم و اْلَغْفَلَة، َفإنَُّه َمْن َغَفَل َفإمنَّ َ بِأْمِر اللَِّه َعزََّوَجلَّ، فإنَُّه َمْن 
  »1« .اْلِقياَمةِ 

ار مى دهم كه هر كس غفلت ورزد به ضرر خويش اقدام كرده؛ و مشا را از سبك  مشا را از غفلت و ىب توّجهى به حقايق ز
مقدار  دستور خدا را سبك بشمارد خداوند او را در قيامت خوار و ىبدارم كه هر كس  مشردن دستور اهلى بر حذر مى

  .سازد

   ملعون اهلى

  

  :امام كاظم عليه السالم فرمود

  »2« .َمْلُعوٌن َمِن اتـََّهَم أخاُه، َمْلُعوٌن َمْن َغشَّ أخاُه، َمْلُعوٌن َمْن َملْ يـَْنَصْح أخاُه، َمْلُعوٌن َمِن اْغتاَب أخاهُ 

  .ننده و كسى كه خري خواه مردم نيست و غيبت كننده، هر چهار گروه از رمحت خدا بدورندمت زننده، غّش ك

   انكار امامت

  

  :از حضرت صادق عليه السالم شنيدم كه فرمود: گويد حسني بن عال مى

______________________________  
  .58، حديث 96/ 1: احملاسن؛ 3، حديث 112، باب 227/ 69: ؛ حبار األنوار203: ثواب األعمال -)1(

، حديث 132، باب 122/ 9: ؛ مستدرك الوسائل9، ذيل حديث 25، باب 333/ 75: حبار األنوار -)2(
10425.  

  331: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .ْدَخَلُهم الّنارَ َلْوَجَحَد أمريَاْلُمْؤِمنَني عليه السالم َمجيُع َمْن ِىف اْألْرِض َلَعذَّبـَُهْم اللَّهُ َمجيعاً و أ
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اگر مهه اهل زمني امامت و رهربى و واجب االطاعه بودن امرياملؤمنني عليه السالم را انكار كنند و از اطاعتش سر باز زنند 
  .خداوند مهه را عذاب خواهد كرد و به دوزخشان خواهد فرستاد

  :امام صادق عليه السالم فرمود

  »2« .ْن أْهِلها فـَُهَو كاِفرٌ َمِن ادََّعى اْإلماَمَة و لَْيَس مِ 

  .هر كس مّدعى امامت و پيشوائى و رهربى مسلمانان شود و در حقيقت اليق اين مقام نباشد، كافر است

  جمازات در دنيا

  

  :كند امام باقر عليه السالم از نوشته امرياملؤمنني عليه السالم نقل مى

ا: و باَهلُنَّ   يرىَثالُث َخصاٍل ال َميوُت صاِحبـُُهنَّ أَبداً َحّىت    »3« .اْلبـَْغُى، َوَقطيَعُة الرَِّحِم، و اْلَيمُني اْلكاِذَبُة يُباَرُز اللَُّه ِ

ستمكارى، قطع رحم، قسم دروغى كه به : سه خصلت است كه دارندگان آن منريند تا جمازات و وبال آن را در دنيا ببينند
  .آن با خداوند بزرگ مبارزه شود

______________________________  
، حديث 15، باب 89/ 1: ؛ احملاسن11، حديث 101، باب 134/ 69: ؛ حبار األنوار209: ثواب األعمال -)1(

36.  

، 8، باب 29/ 11: ؛ مستدرك الوسائل7، حديث 3، باب 112/ 25: ؛ حبار األنوار314: ثواب األعمال -)2(
  .12354حديث 

  .119، حديث 124/ 1: ؛ اخلصال23، حديث 22، باب 174/ 75: ؛ حبار األنوار220: ثواب األعمال -)3(

  332: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج
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   مكر و فريب مردم

  

  :فرمود رسول گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله مكّرر مى

  »1« .اْلَمْكُر َواَخلديَعُة ِىف الّنارِ 

  !در آتش دوزخ است اش نرينگ به مردم و فريب دادن آنان دو گناهى است كه كننده

شت    حرام بودن ورود به 

  

  :امام على عليه السالم فرمود

  »2« .النَّّماِم، َواْلَقتّاِل، و َعلى ُمْدِمِن اخلَْْمرِ : َحتُْرُم اْجلَنَُّة َعلى َثالثَةٍ 

  .خوار ريز، شراب چني، خون سخن: شت بر سه كس حرام است

  تعّصب ناجبا

  

  :فرمودامام صادق عليه السالم 

  »3« .َمْن تـََعصََّب َعَصَبُه اللَُّه َعزََّوَجلَّ ِبِعصابٍَة ِمَن النّارِ 

  .هر كس ناجبا تعّصب ورزد خداوند پيشاىن بندى از آتش بر سر او بندد

   حمروم از نظر رمحت

  

  :امام صادق عليه السالم فرمود
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______________________________  
، 137، باب 241/ 12: ؛ وسائل الشيعة7، حديث 72، باب 285/ 72: نوار؛ حبار األ270: ثواب األعمال -)1(

  .16199حديث 

  .31، حديث 376/ 101: ؛ حبار األنوار270: ثواب األعمال -)2(

  .4، حديث 318/ 2: ؛ الكاىف18، حديث 133، باب 291/ 70: حبار األنوار -)3(

  333: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

 .نيَ ثاىن ِعْطِفِه، َوُمْسِبُل إزارِِه ُخَيالَء، َواْلُمْنِفُق ِسْلَعَتُه ِباْألَْمياِن، إنَّ اْلِكْربِياءَ ِللَِّه َربِّ اْلعاَلم: يـَْنُظُر اللَُّه َعزََّوَجلَّ إَلْيِهمْ َثالثٌَة ال 
»1«  

روى زمني كشد، آن كه با آن كه بزرگى بفروشد، آن كه از تكّرب دامن : سه كس را خداوند عّزوجّل نظر رمحت نيفكند
  .به راسىت كه بزرگ منشى خمصوص پروردگار عامليان است: سپس فرمود. سوگند دروغ متاع خويش را رواج دهد

  كرب

  

  :امام باقر و صادق عليهما السالم فرمودند

  »2« .الَيْدُخُل اْجلَنََّة َمْن ىف قـَْلِبِه ِمْثقاُل َذرٍَّة ِمْن ِكْربٍ 

شت منى اى در قلب هر كس ذرّه   .شود از كرب باشد وارد 

   كاهش روزى

  

  :امام صادق عليه السالم فرمود

ا ناٍش َنَشأَ ىف قـَْوِمِه ُمثّ َملْ يـَُؤدَّْب َعلى َمْعِصَيِتِه فَانَّ اللََّه َعزََّوَجلَّ أوَُّل ما يُعاِقبـُُهْم فيِه    »3« .أْن يـَنـُْقَص ِمْن أْرزاِقِهمْ أميُّ



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

 

ميان قومى پرورش يابد و آنان وى را در گناهى كه از او سر زند جمازات و توبيخ و تأديب نكنند، هر جوان نورسى كه در 
ا را كاهش دهد   .خداوند عّزوجّل خنستني عقوبىت كه بر آنان روا دارد آن است كه روزى آ

______________________________  
، باب 271/ 13: ؛ مستدرك الوسائل33حديث ، 1، باب 99/ 100: ؛ حبار األنوار221: ثواب األعمال -)1(

  .15328، حديث 20

  .6، حديث 130، باب 215/ 70: ؛ حبار األنوار221: ثواب األعمال -)2(

  .32، حديث 1، باب 78/ 97: ؛ حبار األنوار223: ثواب األعمال -)3(

  334: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

   گناه و خنده

  

  :و آله فرمودرسول خدا صلى اهللا عليه 

  »1« .َمْن أْذَنَب َذْنباً و ُهَو ضاِحٌك َدَخَل الّناَر و ُهَو باكٍ 

  .هر كس مرتكب گناهى شود و خندان باشد، در حال گريه به دوزخ رود

   شهادت دروغ

  

  :امام صادق عليه السالم فرمود

  »2« .جتََِب َلُه الّنارُ   شاِهُد الزُّوِر ال تـَُزوُل َقَدماُه َحّىت 

  .ه شهادت دروغ بدهد، از آن مكان گام برنداشته جهّنم بر او الزم و حتم گرددكسى ك
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   قسم دروغ

  

  :امام صادق عليه السالم فرمود

  »3« .َمْن َحَلَف َعلى َميٍني َوُهَو يـَْعَلُم أنَُّه كاِذٌب فـََقْد باَرَز اللََّه َعزََّوَجلَّ 

  .گويد، گوىي به مبارزه با خداوند بزرگ برخاسته است ه دروغ مىهر كس براى اثبات يا نفى حّقى قسم ياد كند و بداند ك

______________________________  
، باب 338/ 15: ؛ وسائل الشيعة68، حديث 137، باب 356/ 70: ؛ حبار األنوار223: ثواب األعمال -)1(

  .20683، حديث 48

  .2، حديث 482: صدوق؛ األماىل، شيخ 267/ 2: ؛ جمموعة ورام225: ثواب األعمال -)2(

، حديث 203/ 23: ؛ وسائل الشيعة28، حديث 1، باب 311/ 101: ؛ حبار األنوار226: ثواب األعمال -)3(
29370.  

  335: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

   گناهان كبريه

  

  »1« .ٍء أْوَعَد اللَُّه َعَلْيِه الّنارَ  ُكلُّ َشىْ : َكباِئِر قالَ َسَأْلُت أبا َجْعَفٍر عليه السالم َعِن الْ : َعْن َعّباِد ْبِن َكثِري النـََّواِء قالَ 

  :كباير كدامند؟ حضرت فرمود: از امام باقر پرسيدم: گويد عّباد بن كثري نـَّواء مى

ا وعده آتش داده است   .آن اعماىل كه خداوند بر ارتكاب آ

   پرداخت حقوق اهلى
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  :امام باقر عليه السالم فرمود

هايشان به گردن گره خورده به حنوى كه تواناىي  عزيز در قيامت مردمى را از گورها برمى انگيزاند در حاىل كه دستخداوند 
ا را سخت سرزنش و  برداشنت اندك چيزى ندارند اگر چه به اندازه انگشىت باشد و به مهراه آنان فرشتگاىن باشند كه آ

اده بود حّق خدا را  اينان كساىن هستند كه از: توبيخ كنند و گويند ا  مال بسيارى كه حضرت حّق در اختيار آ
  »2« .نپرداختند

   افطار روزه

  

  :فرمود حضرت صادق عليه السالم مى: گويد محّاد رازى مى

  »3« .َمْن أَفَطَر يـَْوماً ِمْن َشهِر َرَمضاَن َخرََج ُروُح اْالمياِن ِمْنهُ 

______________________________  
، باب 13/ 76: ؛ حبار األنوار20624، حديث 45، باب 317/ 15: ؛ وسائل الشيعة233: األعمال ثواب -)1(

  .15، حديث 68

، حديث 6، باب 44/ 9: ؛ وسائل الشيعة49، حديث 1، باب 21/ 93: ؛ حبار األنوار234: ثواب األعمال -)2(
11482.  

، 2، باب 402/ 7: ؛ مستدرك الوسائل59يث ، حد46، باب 372/ 93: ؛ حبار األنوار236: ثواب األعمال -)3(
  .8529حديث 

  336: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  !شود هر كس يك روز از ماه رمضان را بدون عذر شرعى روزه نگريد، روح اميان از او جدا مى

   برخورد با مؤمن
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  :فرمود حضرت صادق عليه السالم مى: گويد ُمَعلَّى بن ُخنَـْيس مى

  »1« .لَِيْأَذْن ِحبَْرٍب َمّىن َمْن أَذلَّ َعْبِدَى اْلُمْؤِمَن، َوْلَيْأَمْن َغَضىب َمْن أْكَرَم َعْبِدَى اْلُمْؤِمنَ : اللَُّه َعزََّوَجلَّ قاَل 

هر كس بنده مؤمن مرا پست مشارد يا او را خوار و ذليل گرداند خود را آماده مبارزه با من منوده : خداوند سبحان فرموده
  .و آن كه بنده مؤمن را جتليل و احرتام منايند از غضب و خشم من در امان است) به من اعالن جنگ داده استيا (

  مت و افرتا

  

  :امام صادق عليه السالم فرمود

: و ما طيَنُة َخباٍل؟ قالَ : قـُْلتُ :  َخيْرَُج َممّا قالَ َمْن بـََهَت ُمْؤِمناً أْو ُمْؤِمَنًة ِممَّا لَْيَس فيِهما بـََعَثُه اللَّهُ يـَْوَم اْلِقياَمِة ىف طيَنِة َخباٍل َحىتَّ 
  »2« .َصديٌد َخيْرُُج ِمْن فـُُروِج اْلُموِمساتِ 

______________________________  
، باب 269/ 12: ؛ وسائل الشيعة12، حديث 56، باب 145/ 72: ؛ حبار األنوار238: ثواب األعمال -)1(

  .16278، حديث 147

، 153، باب 287/ 12: ؛ وسائل الشيعة5؛ حديث 66، باب 244/ 72: ؛ حبار األنوار240: عمالثواب األ -)2(
  .16322حديث 

  337: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

مت زند، خداوند او را روز  هر كس به مرد مؤمن يا به زن مؤمنه ا نيست  اى افرتا ببندد و آنان را به چيزى كه در آ
طينت خبال چيست؟ : گفتم: گويد راوى مى. خبال برانگيزد و نگهدارد تا از عهده آنچه گفته بريون آيدقيامت در طينت 

  .آيد چركاىب كه از عورت زنان بدكاره بريون مى: فرمود

   ويراىن زندگى
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  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  »1« .اْخلِيانَُة، َوالسِّرَِقُة، َوُشْرُب اخلَْْمِر، َوالزِّنا: َملْ يـُْعَمْر بِاْلَربَِكةِ أْربـََعٌة ال َتْدُخُل بـَْيتاً واِحَدٌة ِمنـُْهنَّ إّالَخِرَب وَ 

ا داخل زندگى كسى نشد مگر آن كه آن را ويران ساخت و بركت را از آن جا دور كرد : چهار چيز است كه يكى از آ
  .نوشى، زنا خيانت، دزدى، باده

   كيفر بت پرست

  

  :الم فرمودامام صادق عليه الس

  »2« .ُمْدِمُن الزِنا و السََّرِق و الشُّْرِب َكعاِبِد َوَثنٍ 

  .كسى كه كارش به طور مكّرر زنا يا دزدى يا ميگسارى است كيفرش مهچون كيفر بت پرست است

  فروتىن در برابر ستمكار

  

  :امام صادق عليه السالم فرمود

   مهه، به صرف نظر كردننيازى به خدا از  دين خود را با ورع و تقوا و ىب

______________________________  
  .47، حديث 363/ 1: ؛ عواىل الآلىل242: ثواب األعمال -)1(

  .47، حديث 86، باب 140/ 76: ؛ حبار األنوار244: ثواب األعمال -)2(

  338: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج
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هر مؤمىن كه براى قدرمتندى يا خمالف ديىن به طمع مال، فروتىن  درخواست حاجت از شاه و سلطان حفظ كنيد و بدانيد 
كند خداوند او را گمنام گرداند و بر اين كار بر او خشم گريد و او را واگذار به مهان شخص منايد و چنانچه به سبب 

را به مصرف حّج يا برد و اگر چيزى از آن  فروتىن در برابر ستمكار، ماىل به دست آورد خداوند بركت را از آن مال مى
  »1« .عمره يا آزاد كردن بنده برساند، پاداش خنواهد داد

   خيانت

  

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  »2« .السِّننيَ ا بِاْلَقْحِط وَ ال َتزاُل امَّىت ِخبَْريٍ ما َملْ يـََتخاَونُوا، و أدُّوا اْألمانََة، َوآتـَُوا الزَّكاَة؛ َوإذا َملْ يـَْفَعُلوا ذِلَك ابـْتَـُلو 

كار اّمت من مهواره به خري و خوىب و صالح است تا وقىت كه به يكديگر خيانت نكنند و امانت را به صاحبش برسانند 
  .و زكات مال خود را بدهند و هرگاه اين دستورها را به كار نبستند گرفتار به قحطى و خشكساىل خواهند شد

   آسياىب در جهنم

  

  :به نقل از امام على عليه السالم فرمودامام صادق عليه السالم 

يا امرياملؤمنني : كند؟ پرسيدند پرسيد چه چيز را خرد مى آيا منى: كند، بعد فرمود مهانا در جهّنم آسياىب است كه خرد مى
  :كند؟ فرمود چه چيز را خرد مى

______________________________  
، باب 371/ 72: ؛ حبار األنوار14484، حديث 52، باب 146/ 11: ، وسائل الشيعة246: ثواب األعمال -)1(

  .15، حديث 82

  .10، حديث 58، باب 172/ 72: ؛ حبار األنوار251: ثواب األعمال -)2(

  339: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج
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دوزخ شهرى است كه مهانا در . علماى فاجر، قاريان فاسق، زمامداران ستمكار، وزيران خيانتكار و كدخدايان دروغزن را
دستهاىي كه با رهربى مصلح و امامى بر : چيست؟ فرمود: پرسيد در آن چيست؟ پرسيدند گويند، آيا منى آن را حصينه مى

  »1« .حّق پيمان بست وىل آن پيمان را شكست

   گناه بدعت

  

  :امام صادق عليه السالم فرمود

  »2« .َىل النّارِ ُكلُّ ِبْدَعٍة َضالَلٌة، وَُكلُّ َضالَلٍة َسبيُلها إ

  .هر حرف و مكتب من درآوردى، بدعت و گمراهى است و هر گمراهى راهش به سوى آتش است

   كم كارى

  

  :امام صادق عليه السالم فرمود

  »3« .َمْن َوِىلَ َشْيئاً ِمْن اُموِر اْلُمْسِلمَني َفَضيـََّعُهْم َضيـََّعُه اللَُّه َتعاىل

مسلمانان شود و وظيفه خود را صحيح و درست اجنام ندهد و صاحب حّق را به حّقش هر كس متوّىل كارى از امور 
  .نرساند، خداوند وى را از رمحتش ىب نصيب گرداند

   اعوان ظاملان

  

  :پيامرب گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود

______________________________  
  .14، حديث 81، باب 338/ 72: ؛ حبار األنوار253: ثواب األعمال -)1(
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  340: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

َة قـََلٍم، َفاْحُشُروُهم أْيَن : ُمنادٍ   إذا كاَن يـَْوُم اْلِقياَمِة نادى الظََّلَمُة َوأْعوانـُُهْم َوَمْن الَق َهلُْم َدواًة أْو َرَبَط َهلُْم كيساً أْو َمدَّ َهلُْم َمدَّ
  »1« .َمَعُهمْ 

ا ليقه به دوات گذاشتند، يا : چون روز قيامت شود منادى حّق ندا دهد كجايند بيدادگران و اعوانشان و آنان كه براى آ
ا ريسمان بستند، يا قلمى را اصالح منودند، پس مهه اعوان را با خود ظاملان قرار دهيدسركسيه و    .جواىل را براى آ

  عقاب زنا

  

  :امام صادق عليه السالم از پدرش امام باقر عليه السالم نقل فرمود كه

ْنيا فـَُيْذِهُب بُِنوِر اْلَوْجِه، و يُوِرُث اْلَفْقَر، و يـَُعجُِّل أمَّا الَّىت ِىف . َثالٌث ِىف الدُّنْيا، َثالٌث ِىف اْآلِخرَة: ِللزّاىن ِستُّ ِخصالٍ   الدُّ
، و ُسوءُ احلِْساِب، َو اْخلُُلوُد ِىف النّارِ . اْلَفناءَ    »2« .و أمَّا الَّىت ِىف اْآلِخَرِة َفَسَخُط الرَّبِّ

رفنت نور چهره، فقر، پيش : نياستاّما آنچه در د. سه در دنيا و سه در آخرت: زناكار را شش عقوبت و وبال است
  :و اّما آنچه در آخرت است. افتادن مرگ

  .خشم حّق، سوء حماسبه، خلود در آتش

اند  اين بود اجر و مزد نيكوكاران وعقاب بدكاران كه حضرت سّجاد عليه السالم در مجالت مورد حبث به آن اشاره فرموده
  .ك حضرت حمبوب اقدام كردمو من به اندازه الزم به تفصيل و توضيح آن با كم

  :حكيم سنائى در زمينه عمر و دنيا و حساب و كتاب وتوحيد چه نيكو سروده است

______________________________  
  .17، حديث 82، باب 372/ 72: ؛ حبار األنوار260: ثواب األعمال -)1(
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  341: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

 مسلمانان سراى عمر در گيىت دو در دارد
 

كه خاص و عام و نيك و بد بدين هر دو گذر 
 دارد

 دو در دارد حيات و مرگ كاندر اّول و آخر
 

 يكى قفل از قضا دارد يكى بند از قدر دارد

 قضا اين قفل بگشايدچو هنگام بقا باشد 
 

 چو هنگام فنا آيد قدر اين بند بردارد

  اجل در بند تو دائم تو در بند اَمل آرى
 

 اجل كار دگر دارد اَمل كار دگر دارد

 هر آن عامل كه در دنيا به اين معىن بينديشد
 

 جهان را پر خطر بيند روان را پر خطر دارد

 هر آن كس كو گرفتار است اندر منزل دنيا
 

 نه درمان اجل دارد نه سامان حذر دارد

طمع در سيم و زر چندين مكن گر دين و دل 
   خواهى

كه دين و دل تبه كرد آن كه دل در سيم و زر 
 دارد

  چه نوشى شربت نوشني و آخر ضربت هجران
 

 گردد مهه كارت هدر دارد «1» مهه رجنت َهبا

 سناىي را مسّلم شد كه گويد زهد پرمعنا
 

 قيمت نظمش هر آن كو گوش كر داردنداند 

  

  )سناىي غزنوى(

______________________________  
  .ضايع شده، هدر رفنت: هبا -)1(
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  342: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ِمْن ِمَنِنِه اْلُمَتَتاِبَعِة َوَأْسَبَغ َعَلْيِهْم ِمْن ِنَعِمِه اْلُمَتظَاِهَرِة َواحلَْْمُد ِللَِّه الَِّذي َلْو َحَبَس َعْن ِعَباِدِه َمْعرَِفَة َمحِْدِه َعَلى َما أَْبَالُهْم » 8«[ 
ْنَسانِيَِّة ِإَىل َحدِّ » 9«لََتَصرَُّفوا ِيف ِمَنِنِه فـََلْم َحيَْمُدوُه و تـََوسَُّعوا ِيف ِرْزِقِه فـََلْم َيْشُكُروُه   َوَلْو َكانُوا َكَذِلَك َخلََرُجوا ِمْن ُحُدوِد اْإلِ

  ]»1« »ِإْن ُهْم ِإالَّ َكاْألَنـَْعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ َسِبيًال   اْلَبِهيِميَِّة َفَكانُوا َكَما َوَصَف ِيف ُحمَْكِم ِكَتاِبهِ 

گزاريش بر آنچه كه از عطاياى پياپيش كه حمض امتحان   سپاس خمصوص خداست كه اگر بندگانش را از شناخِت سپاس
انداخت، در عطايا و  اى كه بر آنان كامل كرد، به چاه حمرومّيت مى هاى پيوسته و نعمت كردنشان به آنان عنايت فرمود

كردند و به شكر عناياتش  گزاردند و روزيش را به فراواىن خرج مى كردند و او را سپاس منى هايش، دخل و تصّرف مى نعمت
  .رسيدند مرز حيوانّيت مى رفتند و به اگر چنني بودند، از حدود انسانّيت بريون مى. خاستند برمنى

آنان جز مانند چهارپايان نيستند بلكه آنان  «: در نتيجه به اين صورت بودند كه در كتاب حمكمش وصف كرده
  .»!ترند گمراه

   مقام محد و ابزار آن

  شود كه حفظ حدود از مجالت عاىل و پرارزش اين فراز از دعا استفاده مى

______________________________  
  .44): 25(فرقان  -)1(

  343: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

هاست كه هر كس در طريق معرفت منعم و  ها و شكر و محد در برابر نعمت ها و ُمنعم نعمت انسانّيت به شناخت نعمت
ه چاه نعمت و محد و سپاس با مهّيا بودن متام وسايل كار از جانب حق قدم نگذارد، از مدار انسانّيت خارج شده ب

  !حيوانّيت و بدتر از آن درخواهد افتاد

و ابزار محد و سپاس عبارت . عقل، فطرت، وجدان، نبّوت، امامت و قرآن: ابزار شناخت منعم و نعمت عبارت است از
دهد و وى را از بسيارى از موجودات و در  اعضا و جوارح كه اين ابزار به انسان ارزشى مافوق ارزش ها مى: است از
  .منايد ز متام عامل و عامليان برتر مىايت ا
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يدست چه پرشقاوت و َظلوم ! اند آن مردمى كه جز خور و خواب و شهوت كارى ندارند و كارى نكردند چه بدخبت و 
اند آنان كه در مقام شناخت منعم و نعمت و در مرحله اداى سپاس و شكر برنيامدند؛ اينان كوردالن و پست  و َجهول

از حيوانات هم بدترند كه حيوانات در عني نداشنت عقل و خرد و فطرت و : كه به فرموده قرآن جميدفطرتاىن هستند  
اند به سوى آن هدف روانند و هريك كارى يا كارهائى كه دراين گردونه با عظمت  وجدان براى هر هدىف كه آفريده شده

زنند   زار شناخت و عمل جدا شده و به كارهاىي دست مىها از اب دهند، وىل برخى از انسان برعهده دارند به خوىب اجنام مى
  .كه حيوانات را از آن كارها عار و ننگ است

اند آنان كه از عقل و فطرت و وجدان و نبّوت و امامت و قرآن نريو گرفته و پس از آراسته  و چه خوشبخت و پرقيمت
  .اند ه برتر و از متام موجودات افضلشدن به شناخت، در مقام اداى شكر و سپاس برآيند كه اينان از مالئك

   علم و معرفت اهلى

در اين قسمت، مشا را به چند روايت عاىل و معترب، در باب معرفت و شناخت، توّجه داده، سپس به مقام واالى اهل 
   معرفت و انسانّيت اشاره كرده، آنگاه به

  344: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .پردازم مى توضيح و تشريح مجالت دعا

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

َلٍة ُيَصّلى ىف ُكلِّ َليـَْلٍة أْلُف رَْكَعٍة، َوأَحبُّ إلَْيِه ِمْن أْلِف َغْزَوٍة، و   ُجلوُس ساَعٍة ِعْنَد ُمذاَكَرِة اْلِعْلِم أَحبُّ إَىل اللَِّه ِمْن ِقياِم أْلِف لَيـْ
اُرها، و قاَم َليـُْلهاِمْن ِقراَءِة اْلُقْرآِن ُكلِِّه اثْـ  َ   »1« .َىنْ َعَشَر أْلَف َمرٍَّة، و َخيـٌْر ِمْن ِعباَدٍة َسَنٍة صاَم 

نزد خداوند نشسنت يك ساعت در جملس علم و معرفت از قيام هزار شب كه در هر شب هزار ركعت مناز خوانده شده 
تر است و نيز  وند از هزار غزوه و جنگ حمبوبقرار گرفنت در جملس علم به اندازه يك ساعت در پيشگاه خدا. رت است

  .از دوازده هزار مرتبه ختم قرآن و مناز و روزه يك سال

  :و نيز فرمود
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أْلِف َشهيٍد ِمْن ُشَهداِء  َن اْألنِْبياِء و َثوابَ َوَمن َخرََج ِمْن بـَْيِته لِيَـْلَتِمَس باباً ِمَن اْلِعْلِم َكَتَب اللَُّه َعزََّوَجلَّ َلُه ِبُكلِّ َقَدٍم َثواَب َنِىبٍّ مِ 
  .اجلَْنَّةِ  َبْدٍر، َوأْعطاُه ِبُكلِّ َحْرٍف َيْسَتِمُع أْو َيْكُتُب َمديَنةٌ ِىف 

  .اْلِعْلمِ  يُد، َو طُوىب ِلطاِلبِ َوطاِلُب اْلِعْلِم َأَحبَُّه اللَُّه َو َأَحبَُّه اْلَمالِئَكُة َو َأَحبَُّه النَّبيُّوَن، َوال حيُِبُّ اْلِعْلَم إّال السَّع

ُح َوُميِْسى ىف ِرَضى اللَِّه، َوال َخيْرُُج ِمَن َوالنََّظُر ىف َوْجِه اْلعاملِِ َخيـٌْر ِمْن ِعْتِق أْلِف َرقـََبٍة، َوَمْن أَحبَّ اْلِعْلَم َوَجَبْت َلُه اْجلَنَُّة، َوُيْصبِ 
ْنيا َحىتَّ َيْشَرَب ِمَن اْلَكْوَثِر َويَأُكَل ِمْن َمثََرِة    »2« .اْجلَنَِّة، َوال يَْأُكُل الدُّوُد َجَسَدُه، َوَيُكوَن ِىف اْجلَنَِّة َرفيُق ِخْضرٍ الدُّ

______________________________  
، 42، باب 396/ 5: ؛ مستدرك الوسائل37: ؛ جامع األخبار21، حديث 4، باب 203/ 1: حبار األنوار -)1(
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  345: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

هاى زير به او عنايت  دارد ثواب كسى كه براى فرا گرفنت باىب از ابواب علم از خانه خارج شود، به هر قدمى كه برمى
  :شود مى

اى كه  شنود و هر كلمه بدر و براى هر حرىف كه مى ثواىب چون ثواب پيغمربى از پيامربان، ثواب هزار شهيد از شهداى
شت برايش قرار داده مى مى   .شود نويسد شهرى در 

علم را جز سعادمتند طالب نيست و خوشا به حال . طالب معرفت، حمبوب خدا و حمبوب مالئكه و حمبوب متام انبياست
  .مردمى كه دنبال معرفتند

رت استنظر در چهره عامل از هزار بنده آزاد كر  صبح و شامش در رضايت . شت بر عاشق معرفت واجب است. دن 
شت خبورد و كرم زمني جسدش را از بني منى از دنيا منى. خداست برد و در  رود مگر اين كه از آب كوثر بنوشد و از ميوه 

  .شت مهنشني و رفيق خضر است

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى
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ْنيا َونَعيِمها، ما ىف َفْضِل َمْعرَِفِة اللَِّه َعزََّوَجلَّ ما َمدُّوا أْعيـُنَـُهْم إىل ما َمتََّع اللَُّه ِبِه اْألْعداَء ِمْن َزْهَرِة احلَْ َلْو يـَْعَلُم الّناُس  ياِة الدُّ
َا تـََلذَُّذ َمْن َملْ يـََزْل ىف َرْوضاِت اْجلِناِن وَكاَنْت ُدنْيا ُهْم أَقلَّ ِعْنَدُهْم ِممّا َيَطُؤونَُه بِأْرُجِلِهْم، َولَنـُعُِّموا ِمبَْعرَِفِة اللَّ  ُذوا ِ ِه َعزََّوَجلَّ َوتـََلذَّ

  .َمَع أْوِلياِء اللَّهِ 

و ِشفاءٌ ِمْن   ِمْن ُكلِّ َضْعٍف، إنَّ َمْعرَِفَة اللَِّه َتعاىل آِنٌس ِمْن ُكلِّ َوْحَشٍة، و صاِحٌب ِمْن ُكلِّ َوْحَدٍة، و نُوٌر ِمْن ُكلِّ ظُْلَمٍة، و قـُوَّةٌ 
  .ُكلِّ ُسْقمٍ 

َلُكْم يـُْقتَـُلوَن َوُحيَْرقُوَن َويـُْنَشروَن َوَتضيُق َعَلْيِهُم اْألْرُض ِبرُْحِبها، َفما يـَُردُُّهْم  ءٌ ِممّاُهْم فيِه ِمْن َغْريِ  َعّماُهْم َعَلْيِه َشىْ َقْد كاَن قـَْوٌم قـَبـْ
   ِتَرٍة َوتـََر َمْن فـََعلَ 

  346: ، ص1 يه، جتفسري و شرح صحيفه سجاد

   ذِلَك ِِْم َوال أَذىً 

  »1« »َوَما نـََقُموا ِمنـُْهْم ِإالَّ َأن يـُْؤِمُنوا بِاللَِّه اْلَعزِيِز احلَِْميدِ 

  »2« .َفاْسَأُلوا َربَُّكْم َدَرجاِِْم، َواْصِربُوا َعلى نَواِئِب َدْهرُِكْم ُتْدرُِكوا َسْعيَـُهمْ 

دوختند، دنيا  اند منى دانستند، چشم به آنچه كه از دنيا، كّفار به آن دخلوش است مىاگر مردم آنچه در فضل معرفت منعم 
شدند مانند  منود و هر آينه متنّعم و متلّذذ به معرفت مى تر و كمرت مى گذارند پست در نظرشان از خاكى كه قدم برآن مى

شت با اولياى خدا   .لّذت بردن دائم در 

ت و مصاحب هر تنهاىي، نور هر تاريكى، قّوت هر ضعف و شفاى هر دردى معرفت منعم، انس هر وحشت، دوس
  .است

قومى قبل از مشا بودند كه آنان را كشتند و به آتش سوزاندند، وبا ارّه قطعه قطعه كردند، زمني با وسعتش برآنان تنگ شد 
  .يد بودوىل به خاطر معرفتشان از خدا دست نكشيدند، تنها جرمشان هم اميان به خداى عزيز مح

هاى روزگار حوصله و صرب كنيد تا آنچه آنان نصيبشان  درجات آنان را براى خود از خدا خبواهيد، در راه معرفت بر سخىت
  .شد نصيبتان شود
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ّى و فرو نشست   دل را چو كرد عشق 
 

  اى صِرب با وقار تو برخيز كونشست

  ىب بند عشق هيچ كس از جاى برخناست
 

  بت زجنري مو نشستاى كه آن  در حلقه

  

______________________________  
ناپذير  داشتند مگر اميانشان را به خداى تواناى شكست ؛ و از مؤمنان چيزى را منفور و ناپسند منى8): 85(بروج  -)1(

  .و ستوده

  .112/ 1: ؛ جامع السعادات347، حديث 247/ 8: الكاىف -)2(

  347: ص ،1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  سيف آن كس كه در طريق تو گم گشت مهچو
 

  از گفتگو َمخُش شد و از جستجو نشست

  

  )سيف فرغاىن(

   مقام واالى اهل معرفت

  .هر انساىن بالقّوه داراى برترى بر متام موجودات است و بر او واجب است اين استعداد بالقّوه را به فعلّيت برساند

روح انساىن است كه به اعتبار جوهريّتش نفس واحده و به اعتبار نورانيّتش عقل اّول ناميده روح اعظم عبارت از مهان 
  .شود مى

روح قدسى نيز مهان انسان حقيقى و حقيقت انساىنّ است كه خداوند خنست در عامل الهوت آفريده بعد به عامل «
  .آن عامل گردانيدجربوت و ملكوت و ناسوت فرستاده و در هر عاملى ملّبس به لباس خمصوص 
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اين روح اعظم و روح قدسى كه در اين جا نفس واحده و انسان حقيقى و حقيقت انسان اعتبار شده، مهان عقل فّعال 
  .است كه منشأ نفوس ناطقه انساىن است

ه باشد ك عقل فّعال فيض دهنده و پرورنده و تكميل كننده نفوس ناطقه و خمزن حقايق جمّرده و آخرين درجه كمال مى
هاى بالفعل  هاى بالقّوه را او مبّدل به قدرت كند و قدرت توانند بدان برسند و نفوس ناطقه را او اشراق مى نفوس ناطقه مى

توان روح را به خوىب با عقل  رسد مهان صفات روح جامع انساىن است و از اين رو مى اين صفات به نظر مى. سازد مى
  .اند و حكما اساساً به جاى روح، كلمه عقل به كار برده فّعال يكى دانست، چنانكه بعضى از عرفا

شود  از طرف ديگر نيز معلوم است عقل فّعال به لسان شرع مهان جربئيل است كه روح األمني و روح القدس نيز ناميده مى
وان گفت  ت اند، پس مى و چنانكه در كتب عرفاىن آمده اين عقل را روح اعظم و انسان حقيقى و حقيقت انسان خوانده

مهني روح القدس يا جربئيل و روح اعظم به توّسط اعالم وحى، مصدر و مرّىب نفوس ناطقه بشر است و اين نفوس : كه
  .هائى از نور او هستند اشّعه وشراره

  348: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

تر يا مديدتر  كمرت يا بيشرت و كوتاه  نسبت به درجه استعداد و كمال اين نفوس، آن عقل فّعال يا روح القدس در ايشان
هاى گوناگون مّدتى كم يا  ها و كيفّيت كند، چنانكه در نفوس انبيا و اوليا و عرفا در اوقات خمتلف و در صورت جتّلى مى

  .بيش جتّلى منوده و به وسيله ايشان فّعالّيت خود را ظاهر ساخته است

از روح خود به تن آدم دميد و امثال اين درباره مرمي وغريه، آن روح اى  پس آنچه در قرآن جميد آمده كه خداوند نفخه
عبارت از نور و يا شعله مهني روح القدس يا روح اعظم ويا عقل فّعال بوده است، به مهني مناسبت كلمه روح در قرآن به 

  .صيغه مفرد آمده و در مهه جا جربئيل يعىن عقل فّعال به اسم روح ناميده شده است

يا عقل فّعال مانند مهه عقول ديگر، هم مستقيماً و هم به طور غري مستقيم يعىن به وسيله انعكاس انوار عقول  اين روح
باشد و بدين مناسبت از عامل امر يعىن مقام  هاست مربوط مى مافوق خود، با ذات خداوند كه منبع مهه نورها و عقل

ين روح يا به تعبري قرآن جميد جربئيل، چون انسان را َجمالى ا »1« ».ربوبّيت والهوت به ترتيب مراتب صادر شده است
اشراقات اهلّيه خود قرار دهد و انسان متام قواى خود را با آن اشراقات ملكوتّيه به فعلّيت برساند، از جربئيل برتر شده و از 

  .متام مالئكه مقّرب ا نظر مقام معنوى باالتر رود

  :حركت باز ايستاد، رسول اهلى سبب توقّفش را پرسيد گفتلذا در سري معراجى، وقىت جربئيل از 
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  »2« .َلْو َدنـَْوُت أْمنَُلًة َالْحَرتْقتُ 

  .اگر به اندازه بند انگشىت نزديكرت شوم، خواهم سوخت

   حقيقت حممديه

  اين اسم در مرتبه ذات، متجّلى به نفس ذات خود و به اعتبارى متجّلى در

______________________________  
  .178: اصول اساسى روانشناسى -)1(

  .179/ 1: ؛ املناقب، ابن شهر آشوب86، ذيل حديث 3، باب 382/ 18: حبار األنوار -)2(

  349: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

. باشند صورت حقيقت كلّيه انسانّيه است كه صورت و معناى مجع عوامل و كلّيه عوامل َجمال و مظهر و مربوب اين اسم مى
حقيقت حممديّه به حسب مقام مجعى و كينونت قرآىن، عني اين اسم جامع و به اعتبار مقام تفصيل، مظهر اين اسم اعظم 

  .است

در نوع انساىن، در قوس نزوىل و مقام جتّلى حّق به اسم كّلى جامع، مظهر تاّم و متام اين اسم، حقيقت حممديّه و خواّص 
و نيل به مقام برزخّيت   وج تركيىب، حضرت ختمى مقام از باب عروج به مقام أْوأْدىناز عرتت اويند و درمقام صعود و عر 

بني مقام احدّيت و واحدّيت، اسم أعظم صورت آن حقيقت كلّيه اهلّيه است و از اين جهت نبّوت او ازىل و حقيقت او  
كه   -باء است و مرتبه نازله اين انباءكه مهان حقيقت نبّوت كلّيه باشد داراى درجات و مراتب و مقامات متعّدده از ان

عبارت است از اخبار از جانب حّق جهت ارشاد خاليق و دعوت عباد به حّق وهدايت تشريعى و بيان احكام اهلّيه و 
  .از شؤون واليت تشريعّيه است -وضع قوانني و سنن براى اجياد مدينه فاضله

م جتلى حّق به اسم جامع كّلى در مرتبه واحدّيت و مقام قاب قوسني؛ مقا: مرتبه اعالى نبّوت كلّيه حممديّه عبارت است از
  .در اين مقام، حقيقت حمّمديّه واسطه است جهت ظهور اعيان و امساى متجّلى در اين اعيان

از باب اّحتاد ظاهر و مظهر و از آن جهت كه عني ثابت آن حقيقت كلّيه مست سيادت نسبت به مجع اعيان دارد، واسطه 
  .اند ت ظهور كلّيه اعيان در مقام جتّلى به اسم جامع كّلى اهلى كه از آن به اسم اعظم نيز تعبريكردهاست جه
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شود و سعه و  به اين اعتبار، اصل نبّوت به منزله دايره كلّّيه رفيع الدَّرجات است كه از آن دواير كلّّيه و جزئّيه منشعب مى
استعدادات الزم و غري جمعول عني ثابت انبيا از اولوالعزم از انبيا و غري ضيق و اطالق و تقييد اين دواير مستند است به 

  .اولوالعزم عليهم السالم

  350: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اسم جامع ُكّلى اهلى است و از باب كّلّيت، مجيع امسا از فروع و اغصان و اجزا و توابع آن » اللَّه«مهان طورى كه اسم 
ن اسم به اعتبارى حقيقت حمّمديّه است، اعيان و حقايق مجيع انبيا در مقام علم حضرت و احدّيت به منزله باشند و اي مى

  .اند ابعاض و اجزا و فروِع عني ثابت حقيقت حمّمديّه

اولني انباء آن حقيقت كلّيه عبارت است از وساطت آن حضرت جهت ظهور اعيان و امساى متجّلى در اين اعيان در 
  .دانند ه و مرتبه واحدّيت و از اين جهت است كه اهل حتقيق نبّوت او را ازىل مىحضرت علميّ 

مرتبه نازله اين انباء غيىب عبارت است از ظهور آن حقيقت مطلقه در عامل عني و خارج جهت حتّقق هر عني به وجود 
  :خاّص خود در صفحه اعيان و اّولني جلوه آن حقيقْت عقل اّول است كه

  »1« .بايـََعُه ُهَو اْلَعْقُل اْألوَّلُ أوَُّل َمْن 

  .خنستني كسى كه با او بيعت كرد عقل اّول بود

  .وجود نورى و جربوتى است »2«  اى از حسنات آن حقيقت كلّّيه و اّول ظهور او در جلباب لذا عقل اّول حسنه

عني ثابت و حقيقت او در عامل اعيان و سهم هر نىب از جتّليات امسائّيه تابع حنوه تعّني و ظهور و استعداد غريجمعول، 
حضرت علمّيه است، لذا مهان طورى كه كلّّيه اعيان در مقام تقدير و عامل َقَدر علمى، اعضا و ابعاض و اجزاى حقيقت 

اند، در وجود خارجى نيز از توابع فروع آن اصل االصول عامل وجودند و نبّوت و واليت انبياء مانند شريعت آنان  حمّمديّه
  :يز از توابع و فروع آن حقيقت كلّّيه است كهن

______________________________  
  .396: شرح فصوص احلكم -)1(

  .پرياهن: جلباب -)2(
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  351: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .آَدُم َوَمْن ُدونَُه َحتَْت ِلوائى يَوَم الِقياَمةِ 

  »2« ».ر روز قيامت زير لواى من خواهند بودد) يا ساير افراد بشر(آدم و ساير پيامربان 

   مقام حقيقى انسان

اين است آن انسان جامع و كامل كه متام موجودات در پرتو وجود او به اذن اللَّه استعدادات خود را از قّوه به فعل 
حيثّيت و  شود انسان در جهان هسىت از چه رسانند و اين است آن حقيقت جامع كه در سايه وجود او معلوم مى مى

  !شخصّيىت برخوردار است و دارى چه استعدادى در عامل قّوه است و اين استعداد چه ظهورى در عامل فعل دارد

دانستند كيستند و چيستند و از كجايند و از كه هستند و  شدند و مى ها به شخصّيت خود واقف مى اى كاش مهه انسان
  .توانند طى كنند ه منازىل را مىروند و تا كجا داراى مقام هستند و چ به كجا مى

رود و داراى چه  دهد كه انسان چيست و از كجاست و به كجا مى چهره معنوى رسول خدا صلى اهللا عليه و آله نشان مى
  .مقامات و منازىل است

  .ستدار طلعت حضرت مجال و َجمالى امسا و صفات و مظهر حسنات اهلّيه ا انسان به قول عرفا و اولياى اهلى، آيينه

  من شاهباز ساعد سلطامن
 

  بود آشيان به روضه رضوامن

  عنقاى قاف وصلم و آه اكنون
 

  بشكسته پر ز ناوك هجرامن

  

______________________________  
  .125 -123: شرح رساله قيصرى -)1(

  .198، حديث 121/ 4: ؛ عواىل الآلىل1، حديث 12، باب 402/ 16: حبار األنوار -)2(

  352: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج
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  طاووس باغ عّزمت اى گردون
 

  حاىل اسري ذّلت دورامن

  مهرى كن اى سپهر و ميازارم
 

  لطفى كن اى طبيعت و برهامن

  هان اى رفيق درد به درمان كوش
 

  مرگ است مرگ نادره درمامن

  مرگ است راحت دل رجنورم
 

  مرگ است چاره غم هجرامن

  

 مرگ است گنج شادى و بنمايد
 

  بريون ز كنج كلبه احزامن

ار و پديد آرد  مرگ است نو 
 

  صد رنگ گل به طرف گلستامن

  مرگ است پيك عامل جان كز لطف
 

  آيد ز كوى حضرت جانامن

  عمرى است كز فراق رخ جانان
 

  دل زار و ىب قرار و پريشامن

  مرگا تو زين كمند خالصم كن
 

  ز دام فتنه دورامنبرهان 

  

  )اى مهدى اهلى قمشه(

اى چون  آرى، مقام انسان مقام عجيىب است، احدى بر اين مقام جز خداى انسان آگاه نيست و هم اوست كه واسطه
بر ماست كه از . نبّوت و امامت و عقل و قرآن و امساى ُحسنايش را براى رسيدن انسان به مقام اصليش قرار داده است

هاى معنوى اهلى قدرداىن كرده و قدرداىن به آن است كه اين نعمت را بشناسيم و محد و شكرش را جبا آورمي تا  نعمتاين 
  .از افتادن در ورطه حيوانّيت در امان بدانيم

   مقام حقيقى انسان در كالم خوارزمى
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  :گويد در مقام واالى انسان مى» شرح فصوص احلكم«تاج الدين حسني بن حسن خوارزمى در 

چون حّق سبحانه و تعاىل بر مقتضاى امساى حسىن اجياد كرده بود عامل را كه عبارت است از اعيان ثابته، مثل صورتى  «
اى بود كه او را جال نداده بود و از شأن حّق و حكم اهلى و سّنت حضرت  كه در وى روح نباشد، پس اين به منزله آيينه

   كند مگر كه آن موجود را چاره و تسويه منىپادشاهى آن است كه هيچ چيز را اجياد 

  353: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :نيست از قابل بودن مرقبول روح اهلى را كه آن قبوْل معربَّ است به نفخ، چنانچه در شأن آدم فرموده

  »1« »َفإذا َسوَّيـُْتُه و نـََفْخُت فيِه ِمْن ُروحى فـََقُعوا َلُه ساِجدينَ 

  .را درست و نيكو گردامن و از روح خود در او بدمم، براى او سجده كنان بيفتيدپس چون او 

پس نفخ او اعطاى قابلّيت و استعداد است از اين صورت مسّواة مرقبول فيض اقدس را كه آن جتّلى ذاتى است برين 
كرده شود مهه اشيا كسوت   موجود و بر غري او كه آن فيض هيچ زايل نشد و خنواهد شد كه اگر يك حلظه انقطاع او فرض

و نه شايد گمان بردن كه اعيان در زماىن از ازمنه موجود بوده باشد و . عدم پوشند و نه موجود علمى باقى ماند و نه عيىن
انسان در آن زمان معدوم بود مطلقاً واّال الزم آيد كه اعيان را وجود در حالت عدم روح باشد، بلكه چاره نيست از 

  : كه انسان از حيثّيت نشأت عنصريّه بعد از كّل موجودات است به بعدّيت زماىن كما اشار بقوله تعاىلدانسنت اين معىن

  »2« .َمخَّْرُت طيَنَة آَدَم ِبَيَدىَّ أْرَبعَني َصباحاً 

  .هاى خود بسرشتم گل آدم را چهل روز با دست

نشأت ]  حيثيت[حقيقت انسان است؛ و از و از حيثّيت نشأت علمّيه پيش از مجيع اعيان است، چه اعياْن تفاصيل 
  :روحانّيه كلّّيه نيز پيش از مجيع ارواح است كما أشار اليه الّنىبُّ صلى اهللا عليه و آله بقوله

  »3« .أوَُّل ما َخَلَق اللَُّه نُورى

______________________________  
  .29): 15(حجر  -)1(
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  .81/ 1:  مساء احلسىن؛ شرح اال138، حديث 98/ 4: عواىل الآلىل -)2(

  .140، حديث 99/ 4: ؛ عواىل الآلىل7، حديث 2، باب 97/ 1: حبار األنوار -)3(

  354: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .خنستني چيزى را كه خداوند آفريد نور من بود

  .استو از حيثّيت نشأت روحانّيه جزئّيه نيز كه در عامل مثاىل است پيش از مهه ُمبَدعات 

أعىن حقيقت او موجود است در مجيع مظاهر  -اّما صاحب شهود و حمّقق عارف به مراتب وجود مى داند كه انسان
كند او را در مجيع مواطن و مراتب به صورتى كه مناسب او باشد در حالت تنّزل از حضرت علمّيه  مساويّه و مشاهده مى

تواند   هور او در اين صورت انسانّيه حادثه زمانّيه و احاطه اين اشارت منىبه عينّيه و از غيبّيه به شهادت مطلقه، پيش از ظ
  :كرد مگر كسى كه حميط باشد به سرِّ 

  »1« »َوَقْد َخَلَقُكْم أْطواراً 

  .آفريده است...] خاك، نطفه، علقه، مضغه، گوشت، استخوان و [در حاىل كه مشا را مرحله به مرحله 

  :د كه در حتقيق آنچه به شرحش قيام منوده شد مالحظه اين ابيات كنندو ارباب ذوق و اصحاب شوق را باي

  چو هر اسم را مظهر آمد ز غيب
 

  جهان گشت موجود ىب هيچ ريب

  رسيدند از علْم اشياء به عني
 

  شهادت پذيرفت از غيْب َزْين

  عيان گشت چون شخص ىب جان جهان
 

  ولكن در او نوع انسان چو جان

 است انسان در او جهان فرع و اصل
 

 جهان جسم و انسان نگر جان در او

  به هر طور او را ظهورى است خاص
 

  كه دارد بدان مرتبت اختصاص

  تو روح جهاىنّ و از روح بيش
 

  اى قدر خويش و لكن ندانسته
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______________________________  
  .14): 71(نوح  -)1(

  355: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  بدان گر نداىن به القاى مسع
 

  كه كونـَْني در نشأت توست مجع

 توىي نسخه جامع خمتصر
 

 جمو هر چه جوىي ز جاى دگر

  بداىن به افناى قيد توىي
 

  كه اّول تو بودّى و آخر توىي

  

  »1« .َوما بَِقَى إّالقاِبٌل، و اْلقاِبُل ال َيُكوُن إّالِمْن فـَْيِضِه اْألْقَدسِ 

  .باقى مناند اين جا مگر قابل و قابل نيز متحّقق نيست مگر از فيض اقدسو 

چون بيان كرده شد كه فيض عبارت است از جتّلى، از حّق است و استمداِد قبول جتّلى نيز از حّق است، پس در : يعىن
  اين جا باقى مناند غري قابل، پس مستعّد قابل كيست؟

   جتّلى حق[

  :جتّلى استحق را دو نوع : گويد مى] 

اقدس از شوايب كثرت امسائّيه و نقايص حقايق امكانّيه كه آن جتّلى حّىب ذاتى است كه موجب وجود اشيا و  :جتّلى اّول
استعدادات اوست در حضرت علميّه، بعد از آن در عينّيه، الجرم مستعّد قابْل مستنِد بدان جتّلى است و حتّقق او چنانكه 

  .ان كه قابلند، جتلّيات اهلّيه را فايضند از حضرت بارى سبحانه به فيض اقدسبه تقدمي رسيده است كه اعي

كند استعدادات اين  مقّدس، واين فيض عبارت است از جتلّيات امسائّيه كه موجب ظهور است آنچه اقتضا مى :جتّلى دوم و
  .اعيان در خارج و فيض مقّدس مرتّتب است بر فيض اقدس
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گشت كه قابل و آنچه بر وى مرتّتب است از استعدادات و كماالت و علوم و معارف و غري پس بر اين تقدير چون مقّرر  
آن فايض است از حق تعاىل و حاصل است از او، پس آدم به معىن انسان كامل عني جالى اين آئينه و روح اين صورت 

  .آمد، چه عامل به وجود او متام شد و اسرار و حقايقش به ظهور پيوست

______________________________  
  .335: شرح فصوص احلكم -)1(

  356: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

و نزد ارباب حتقيق حمّقق است كه در عامل هيچ موجودى نيست غري انسان كه ظاهر شده باشد او را حقيقت او و 
عني حقايق گشته، حضرت اهلى حقيقت غري او، بدان حيثّيت كه بداند كه عني احدّيت است كه ظهور يافته است و 

  :كند كه بدين اختصاص كه انسان راست در كمال معرفت حقيقت، اشارت مى

  »1« »ِإنَّا َعَرْضَنا اْألََمانََة َعَلى السَّماَواِت َواْألَْرِض َواْجلَِبالِ 

  .دميها عرضه كر  ها و زمني و كوه بر آمسان]  كه تكاليف شرعيه سعادت خبش است[يقيناً ما امانت را 

ا، پس ابا كردند  ما عرض كردمي امانت شناخت حقيقت را بر اهل مساوات و ارض و جبال، يعىن بر ملكوت و جربوت آ
و از محل اين بار بگرخيتند و با وجود آن تشنگى، آب بقا بر خاك رخيتند، از آن روى كه استعدادات ايشان نه چون 

  استعداد انسان بود؛

نَساُن    »2« »ِإنَُّه َكاَن ظَُلوماً َجُهوًال َوَمحََلَها اْإلِ

]  نسبت به فرجام خيانت در امانت[بسيار ستمكار و ]  به علت ادا نكردن امانت[ترديد او  و انسان آن را پذيرفت ىب
  .بسيار نادان است

  :و انسان در محل اين امانت جتاسر منود و گفت

  دل نادان من امانِت عشق
 

  هم به پشّىت آن كرم برداشت
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  )اى اوحدى مراغه(

  .چه در استعداد او طاقت مقاومت محل اين بار بود

   و اين انسان ظَلوم است بر نفس خود كه ُمميت اوست و ُمفىن ذات خود است

______________________________  
  .72): 33(احزاب  -)1(

  .72): 33(احزاب  -)2(

  357: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

حّق سبحانه و تعاىل و جهول است مرغري حق را و ناىف است ما سواى او را و گوينده ال إله إّالالّله و ناىف غري و در ذات 
  .ُمثبت الّله به حقيقت اوست

الجرم ارواح جمّرده و غري آن اگر چه عاملند به امساىي كه منتقش است و صادر به واسطه اتيان از حّق، ولكن حقايق و 
هلذا آدم عليه السالم چون مشاهده كرد كه ايشان از امساى ُمسمَّيات كه . دانند امسا را چنانكه هست منى اعيان ثابته، آن

  :اعيان و حقايق است عاجز گشتند و به عجز خود اعرتاف منودند كه

  »1« »َال ِعْلَم َلَنا ِإالَّ َما َعلَّْمتَـَنا

  .اى نيست ما را دانشى جز آنچه خودت به ما آموخته

  :كرد به امساى ايشان و حّق سبحانه و تعاىل از اين مقام كه ايشان راست خرب داد كه  انباء

  »2« »َوَما ِمنَّا ِإالَّ َلهُ َمَقاٌم َمْعُلومٌ 

  .و هيچ يك از ما فرشتگان نيست مگر اين كه براى او مقامى معّني است

  :جربئيل نيز از اين روى گفت براى هر يك از مالئكه مقام معلومى است كه تعّدى از آن متصّور نيست و

  »3« .َلْو َدنـَْوُت أْمنَُلًة َالْحتَـَرْقتُ 
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  »4« ».اگر يك بند انگشت نزديك شوم خواهم سوخت

______________________________  
  .32): 2(بقره  -)1(

  .164): 37(صافّات  -)2(

  .179/ 1: آشوب؛ املناقب ابن شهر 86، ذيل حديث 3، باب 382/ 18: حبار األنوار -)3(

  .58/ 1: شرح فصوص احلكم، خوارزمى -)4(

  358: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

   مقام خالفة اللهى انسان

آرى، انسان را استعدادات عجيب و قواى شگرىف است كه اگر اين قوا به واسطه عقل و وجدان و فطرت و نبّوت و قرآن 
دهد و از تلخى  ر گرفته شود، مقامات عاىل اهلى به اين موجود دست مىهاى باطن و ظاهرند به كا و امامت كه حّجت

رسد و حائز مقام با عظمت خالفة الّلهى گشته از نظر شخصّيت و انسانّيت به مقام كرامت  هجران به شرييىن وصال مى
يعىن حضرت ها  ها و صاحب نعمت رسد و چون از اين راه حركت كند به شناخت نعمت و هدايت و دانش و تقوا مى

رتين مقام و برترين رتبه است و اين مهه هم فقط و فقط  حق نايل شده، در مقام حامدان و شاكران قرار مى گريد كه 
منود، در آن صورت  عنايت اوست كه اگر اين عنايت نبود رسيدن به حقيقت و شناخت و معرفت و اداى شكر حمال مى

چنانكه حضرت زين العابدين عليه السالم در  -او جز موجودّيت حيوانّيتكرد و موجودّيت  انسانّيت انسان جتّلى منى
  :چيز ديگر نبود -مجالت مورد حبث فرمود

ْنَسانِيَِّة ِإَىل َحدِّ اْلَبِهيِميَِّة َفَكانُوا َكَما َوَصَف ِيف حمُْ   َكاْألَنـَْعاِم َبْل ُهْم ِإْن ُهْم ِإالَّ   َكِم ِكَتاِبهِ َوَلْو َكانُوا َكَذِلَك خلَََرُجوا ِمْن ُحُدوِد اْإلِ
  ».َأَضلُّ َسِبيًال 

و چون در پيشگاه حضرت ربوبّيت به عجز و ناتواىن خود از شكر و سپاس   احلمد لّله  چون در برابر هر نعمت بگوئى
جا كه حضرت رّب األرباب دستور داده خرج كىن، در صف  اقرار مناىي و چون هر نعمت را به جاى خودش و در مهان

  .اى گريى و به رعايت حدود انسانّيت و دورى از پسىت حيوانّيت برخاسته حامدان و شاكران قرار مى
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  فته خرب ندارد سر بر كنار جانانخ
 

  كني شب دراز باشد بر چشم پاسبانان

  

  359: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  بر عقل من خبندى گر در غمش بگرمي
 

  كني كارهاى مشكل افتد به كاردانان

 دلداده را مالمت گفنت چه سود دارد
 

  بايد اين نصيحت كردن به دلستانان مى

 رو ز پاى برگري اين خوبروى خوش دامن
 

  تا دامنت نگريد دست خداى خوانان

  شناسم من ترك مهر اينان در خود منى
 

  بگذار تا بيايد بر من جفاى آنان

  

 روشن روان عاشق در تريه شب ننالد
 

  داند كه روز گردد روزى شب شبانان

  

  )سعدى شريازى(

  360: ص، 1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

رُبُوبِيَِّتِه َو َدلََّنا َعَلْيِه ِمَن َواحلَْْمُد لِلَِّه َعَلى َما َعرَّفـََنا ِمْن نـَْفِسِه و أَْهلََمَنا ِمْن ُشْكرِِه و فـََتَح َلَنا ِمْن أَبـَْواِب اْلِعْلِم بِ » 10«[ 
ْخَالِص َلُه ِيف تـَْوِحيِدِه و َجنَّبَـَنا ِمَن اْإلِحلَْاِد و الشَّكِّ  َدُه ِمْن َخْلِقِه و َنْسِبُق ِبِه َمْن » 11«ِيف أَْمرِِه اْإلِ َمحْداً نـَُعمَُّر ِبِه ِفيَمْن محَِ

  ] َسَبَق ِإَىل ِرَضاُه و َعْفوِهِ 
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و سپاس خمصوص خداست كه وجودش را به ما شناساند و شكرش را به ما اهلام فرمود و درهاى دانش را به پروردگاريش 
اخالص ورزى در يكتاييش راهنماىي كرد و از احنراف در دين و ترديد در دستورش، دور به روى ما گشود و ما را بر 

  .داشت

گزاران از بندگانش زندگى كنم و با آن سپاس بر هر كه به  گزارم، سپاسى كه با آن، در گروه سپاس خدا را سپاس مى
  .خشنودى و گناه خبشيش پيشى جسته، سبقت گريم

  :سأله بسيار مهم اشارت رفته استدر مجالت زيباى دعا به چند م

  .تعليم عرفاِن نفس به بندگان - 1

  .اهلام به شكرگزارى - 2

  .گشودن ابواب علم به سوى ربوبّيت  - 3

  .داللت بر اخالص در توحيد - 4

  .دور داشنت انسان از احلاد و شرك - 5

  361: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

   تعليم عرفان نفس به بندگان - 1

براى شناخت حضرت او راهى جز مهان راهى كه از طريق تفّكر در خلقت موجودات ونبّوت انبيا و وحى كه متام آرى، 
  .حمصولش در قرآن و كالم ائّمه طاهرين عليهم السالم ارائه شده وجود ندارد

و صفات ُعلياى او چيست  توان به اين معىن رسيد كه آفرينش داراى آفريننده است، اّما امساى ُحسىن با تفّكر تنها فقط مى
براى رسيدن به اين حقايق . شود خواهد، براى انسان روشن منى و از خلقت چه منظورى داشته و از انسان چه تكليفى مى

هاى انبيا وائّمه طاهرين عليهم السالم شد و اين است معناى عرفان نفس حّق به  عاىل بايد متوّسل به قرآن جميد و فرمايش
  :شناخت او به وسيله او و به تعبري اسوه عارفان وامام عاشقان وجود مقّدس حضرت سّجاد عليه السالم حّق و ترمجه راه

  »1« .ِبَك َعَرفْـُتكَ 
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اهلام اّولّيه و ابتدائّيه حضرت او به نفس جهت حركت به سوى حقايق و معارف، نفس را آماده يادگريى و توّجه به 
منايد و اين مهان است كه در قرآن جميد  و گوش و قلب در اختيار دارد مىحقيقت از طريق ابزارى كه چون عقل و چشم 

  :آمده

  »2« »َفَأْهلََمَها ُفُجوَرَها َوتـَْقَواَها* َونـَْفٍس َوَما َسوَّاَها

  .اش را به او اهلام كرد كارى و پرهيزكارى پس بزه* و به نفس و آن كه آن را درست و نيكو منود،

   تكميل نفوس و تزكيه ارواح

  

نفس، مبدأ حركتش از اين اهلام است كه فقط و فقط و به طور خالص عنايت حضرت او جهت شناساندن خود به عبد 
   است و منتهاى حركتش مقام قرب و وصل

______________________________  
  .205: ؛ البلد األمني588: ؛ املصباح، كفعمى2، حديث 6، باب 82/ 95: حبار األنوار -)1(

  .8 -7): 91( مشس -)2(

  362: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

شت عنرب سرشت است و بني اين مبدأ و منتهاست كه بايد منازل عقايد صحيحه و اخالق حسنه و  و رضايت و 
ايات را طى منايد: اعمال صاحله را سري كند و به قول عرفا   .منازل بدايات و ابواب و معامالت و 

ارواح و عقول از شوائب و نوائب شيطاىن مهچون احلاد و شرك و شّك و ترديد و ريب جز از اين تكميل نفوس و تزكيه 
راه ميّسر نيست و هر كس تكميل و تصفيه نفوس را جز از اين طريق اّدعا كند سخىن به غايت جاهالنه گفته و تريى در 

  .تاريكى رها كرده است

  »1« »رُِكونَ َالِإلَه ِإالَّ ُهَو ُسْبَحانَُه َعمَّا يُشْ 

  .دهند منزّه و پاك است از آنچه شريك او قرار مى
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]  

   تكميل نفوس و تزكيه ارواح در كالم سعيد فرغاىن

  

  :گويد سعيد فرغاىن در تكميل نفوس و مراحل آن مى] 

وع در عامل انسان بعد از تنّزل از مقام واحدّيت و مرتبه اعيان ثابته و طّى منازل عقول طولّيه و درجات برزخّيه و وق«
عناصر و تعّني به صورت مزاجى و عبور از درجات نباتى و حيواىن، قبل از ورود در عامل انساىن، حيواىن است بالفعل و 

انساىن است بالقّوه و حمجوب از فطرت َذرّيّه و وجود مثاىل جسماىن و نيز حمجوب است از وجود روحاىن عقالىن به 
  .مقتضاى دورى از فطرت تابناك خويش

در  »3« و غلبه احكام و خواّص طبيعت و انغمار »2«  نفس به حكم احكام تعويقات و خاصّيت تنّزالت و تطويرات
   اوصاف و لوازم عادات جسماىن، از اصل فطرت

______________________________  
  .31): 9(توبه  -)1(

  .تكامل تدرجيى: تطوير -)2(

  .فرو رفنت: انغمار -)3(

  363: ، ص1 صحيفه سجاديه، جتفسري و شرح 

در حظوظ نفسانّيه است، حكم اين غفلت سّر اهلى وجودى و حقيقت  »2«  و ُمنهمك »1«  غافل و روگردان؛ و ُمقبل
اثر روحاىن و حقيقت نفس انساىن را در بر گرفته و نفس متنّزل در اين مقام به واسطه غلبه احكام كثرت بر مراتب وجودى 

ف از اخالق و اوصاف ذاتى خود مبتال شده و اثر قلب مّتصف به وحدت و اعتدال، از ناحيه غلبه  او به كّلى به احنرا
منايد كه شخص داخل در  كثرْت خمفى و بدون اثر و در برخى از اشخاص چنان اخالق و عادات و لوازم حيواىن غلبه مى

  .شود زمره ممسوخني مى
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  .ص متنّزل در مقام و موطن طبايع و اجسام خمتلفندنفوس منغمر در طبع و واقع در هاويه ماّده واشخا

ا به سرعت متأثّر مى ا، به حكم برخى از اشخاص به واسطه آن كه قلب آ   :شود از سّر وجودى مفاض بر حقيقت آ

  .َقِبل َمْن قَِبَل ال ِلِعلٍَّة، َوَردَّ َمْن َردَّ ال ِلِعلَّةٍ 

  .رّد و قبولش از روى عّلىت نيست

  :و به موجب

  »3« .ْذَبٌة ِمْن َجَذباِت احلَْقِّ يُواِزى َعَمَل الثـََّقَلْنيِ جَ 

  .هاى حّق با عمل جّن و انس برابر است يك جذبه از جذبه

  :و مصداق آيه كرميه

______________________________  
  .رو آورنده، پذيرنده: مقبل -)1(

  .مستغرق، فرو رفته: منهمك -)2(

  .33: ة ابن فارضمشارق الدرارى، شرح تائي -)3(

  364: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »الّلُه َوِىلُّ الَِّذيَن آَمُنوا ُخيْرُِجُهم ِمَن الظُُّلَماِت ِإَىل النُّورِ 

به سوى نوِر ] ى جهل، شرك، فسق وفجور[ها  اند؛ آنان را از تاريكى خدا سرپرست و يار كساىن است كه اميان آورده
  .برد بريون مى] حسنه و تقوااميان، اخالق [

  .پيوندند و اين مجاعت به حلاظ قرب و بُعد نسبت به مقام ذات خمتلفند به صف اولياى خدا مى
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شوند، به مقتضاى جتّلى حّق  بعضى ديگر از نفوس كه مانند دسته اّول بدون سعى و عمل مشمول جذبات حّق واقع منى
ظاهر شده، ذات و مظهر روحاىن و نفساىن خود را در ِسْجن طبيعت و به اسم هادى، نور اميان از باطن وجود آنان 

  :زندان عامل ماّده گرفتار و حمجوب از اصل فطرت ديده و ازباطْن ذات مظهر روحاىن و نفساىن خود را به خطاب

ٌر َأِم اللَُّه اْلَواِحُد اْلَقهَّارُ    »2« »يَا َصاِحىبَِ السِّْجِن َءَأْربَاٌب مُّتـََفرُِّقوَن َخيـْ

رت است يا خداى يگانه مقتدر؟! اى دو يار زندان   آيا معبودان متعدد و متفّرق 

شوند و از غفلت  دهند، هلذا اين قبيل از نفوس از ناحيه خطاب واصل از باطن، از خواب بيدار مى خماطب قرار مى
  :وتضييع وقت و قصور و تقصري خود شرمسار و منفعل گرديده و گويند

  »3« »َما فـَرَّطُت ِىف َجنِب اللَّهِ   َعَلى  يَا َحْسَرَتى

  .كارى و تقصريى كه درباره خدا كردم دريغ و افسوس بر امهال

______________________________  
  .257): 2(بقره  -)1(

  .39): 12(يوسف  -)2(

  .56): 39(زمر  -)3(

  365: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

   مراحل تكميل نفوس[

ا قرار دارد و اگر آىن از آن غفلت ورزند چه بسا به خسران  قبيل از بيداران درك مىاين ]  كنند كه سه امر مهم مقابل آ
  :عظيم مبتال گردند

بايد از جائى كه قرار دارند شروع به حركت منوده و مقّر احكام عادات و موطن سرگرمى به لوازم طبيعت و  :اول آن كه
كرده و از نواحى مالزمت به اوامر و نواهى، به اوامر و نواهى كتاب وسّنت در مجيع حاالت لّذات فاىن جسماىن را ترك  
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اين امر به مقام اسالم . چه به حسب قول و چه به اعتبار عمل و فعل سر تسليم فرود آورند و آىن غفلت را جايز ندانند
  .تعّلق دارد و اّول مقام اسالم، مالزمت به اوامر و نواهى شرع است

بايد نفس به حسب باطن، داخل در مقام غربت شود، از باب جداىي نفس از مقاّر احكام عادات به واسطه   :حله دّوممر 
  .اين امر به مقام اميان تعّلق دارد. كسب َمَلكات روحانّيه و اخالق ملكوتّيه

فناى از احكام حجب قيود  تعّلق به مقام احسان دارد، از اين باب كه نفس به حسب سّر وجودى از ناحيه :مرحله سّوم
عارض بر روح به واسطه تلّبس نفس به احكام مراتب تنّزالت و قبول قيود الزم احكام طبيعت و مواطن متنزّله و تأثّر از 

مراتب تنّزالت و قبول تكّثرات الزم تنّزل و دخول در باب مشاهده جاذب به عني توحيد، چه آن كه نفس از طريق فنا از  
  .مقام مشاهده عني وحدت نايل شود كثرت اغيار، به

احسان دارى مراتب است، چون نفس بعد از تنّبه، ازمقام طبع و عامل حيوان عبور منوده و به : بايد توّجه داشت كه
كند، لذا كتاب تكوين مانند كتاب تشريع داراى هفت بطن است؛  حسب ترّقى و تكامل در مراتب عامل معىن سري مى

  .روند نازل بعد از طبْع بواطن وجود به مشار مىظاهر آن عامل طبع و م

نياِويَِّة َبْطناً أوًَّال، َا اْلعاِمَلِة ىف َضْبِط اْالموِر الدُّ   ِألنَّ لِلنـَّْفِس ِمْن حْيُث قـُوَِّ

  366: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :َوِلسانُهُ 

نـَْيا   »1« »يـَْعَلُموَن َظاِهراً ِمَن اْحلََياِة الدُّ

  :َلُب صاِحِبهِ َوطَ 

نـَْيا َوَما َلهُ ِيف اآلِخَرِة ِمْن َخَالقٍ    »2« »َربـََّنا آتَِنا ِيف الدُّ

َا اْلعاِقَلِة اْلُمنَـوََّرِة ِبنُ    .وِر الشَّرِْع َبْطناً ثانِياً َولِلنـَّْفِس ِمْن َحْيُث ُعُبورِها إىل َطَلِب اْالُموِر اْالْخَرِويَِّة ِمْن َجَهِة قـُوَِّ

گريد بطن اّوىل دارد و زبان حال آن اين است كه خداوند  از جهت نريوىي كه در ضبط امور دنيوى به كار مىزيرا نفس 
  :و خواسته صاحبش اين است كه. »شناسند از زندگى دنيا را مى]  حمسوس[ظاهرى ] تنها[« : فرموده



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

 

  .»اى نيست رهو آنان را در آخرت هيچ . عطا كن]  كاالى زندگى[به ما در دنيا ! پروردگارا«

  .گريد بطن دومى دارد و نفس از جهت عبورش به سوى طلب امور اخروى كه از نريوى عاقله منّور به نور شرع نشأت مى

  اين مرتبه اختصاص دارد به عوام مسلمانان و مؤمنان و شيخ كبري صدر الدين رومى آن را اّول مرتبه احسان دانسته،

  :اند در آن جا كه گفته

  »3« .َكما يـَْنَبغى   ِلما يـَْنَبغى  ِفْعُل ما يـَْنَبغى اْإلْحسانُ 

  .احسان، اجنام شايسته، براى شايسته، به صورت شايسته است

   مجع وصايا و نصايح را داخل در باب احسان منوده و مرتبه

  »4« .اْعُبِد اللََّه َكأنََّك َتراهُ 

______________________________  
  .7): 30(روم  -)1(

  .200): 2(بقره  -)2(

  .35: مشارق الدرارى، شرح تائيه ابن فارض -)3(

/ 1: ؛ عواىل الآلىل1162، حديث 526: ؛ األماىل، شيخ طوسى3، ذيل حديث 5، باب 29/ 4: حبار األنوار -)4(
  .65، حديث 405

  367: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .بيىن خدا را آن گونه عبادت كن كه گويا او را مى

  .داند را اواسط مراتب احسان و مقام عبادت بدون َكأنَّ را آخر درجات احسانّيه مى

  :بياناتى نظري فرموده امري اوليا امام على عليه السالم
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  »1« .َلَو ُكِشَف اْلِغطاءُ َما اْزَدْدُت يَقيناً 

  .شود ها برداشته شود، بر يقني من افزوده منى اگر پرده

  »2« .َملْ أَرهُ ما ُكْنُت أْعُبُد َربّاً 

  .پرستم ام منى پروردگارى را كه نديده

  »3« .َوُجِعَلت قـُرَُّة َعْيىن ِىف الصَّالةِ 

اده شده   .روشىن چشم من در مناز 

  »4« .َواْآلَن ِقياَمىت قاِئمٌ 

  .اكنون قيامت من بر پا شده

  »5« ....وَُكْنُت َمسَْعُه َوَبَصَرُه 

  ....گوش و چشم او خواهم بود 

  .رتبه اخري احسان استلسان م

   وجوه نفس[

  :نفس داراى سه وجه است] 

______________________________  
  .2082، حديث 119: ؛ غرر احلكم93، باب 153/ 40: حبار األنوار -)1(

  .34، حديث 4، باب 304/ 4: ؛ حبار األنوار6، حديث ..، باب ىف ابطال الرؤية 98/ 1: الكاىف -)2(

  .1754، حديث 89، باب 144/ 2: ؛ وسائل الشيعة1، باب 193/ 79: األنوارحبار  -)3(

  .36: مشارق الدرارى، شرح تائيه ابن فارض -)4(
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  .8، ذيل حديث 16، باب 269/ 71: ؛ حبار األنوار25، ذيل حديث 43، باب 149/ 58: حبار األنوار -)5(

  368: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .به تدبري بدن از ناحيه قواى واسطه بني نفس و بدن، َوتـَْو طيُنُه إىل ما فيِه نـَْفُعُه عاِجًال َعلى َوْجٍه َمجيلٍ  يكى روى توّجه آن

چون نفس سالك از ناحيه تعّلق و اّتكاى به بدن، قادر است جلب منفعت و دفع ضرر منايد، از ناحيه بدن وقّوه 
  .دهد بدىن نباشند نفس قدرت تكامل را از دست مىپردازد و اگر قواى  واستعداد به سري تكاملى مى

  .اطاعت اوامر حق و تطبيق اعمال با شريعت، شأن نفس متعّلق به بدن است

اند و اين خود بدايت ابتداى اخذ  ناميده» بدايات«را » ِوْفِق الشَّرع  توجُّه الّنفس ِبُقواها إىل تدبِري البدِن و العمِل َعلى«وجه 
  .ت به سوى منازل حّق استاستعداِد سري و حرك

افكند و از اين ناحيه به تعديل صفات و  نفس عالوه بر نظر به قواى خود جهت توسيط قوا، نظرى نيز به خود مى
پردازد و اين را باب دخول نفس از ظاهر به باطن و در و َمدخِل روح از شهادت نفس به  تسكني ِحّدت و ثبات آن مى

  .اند تعبري منوده» ابواب«اين امر داراى مراتب است علماى اخالق از جمموع آن به چون . اند مقام غيب آن ناميده

وجه توّجه نفس به باطن خود كه مرتبه روح و سّر نفس باشد جهت استمداد از باطن براى : قسم سّوم عبارت است از
ايقى كه از جانب حضرت اين است آن حق »1« ».اند ناميده» معامالت«ازاله حجت و قبول مدد اهلى و آن را قسم 

گردد   شود و اين اهلام باعث حركت به سوى بدايات و ابواب و معامالت مى دوست به واسطه قلب پاك به انسان اهلام مى
كه در جمموع، هزار منزل است و شرح هر يك و راه سري به سوى آن در آيات قرآن و معارف اهلّيه بيان شده است و در 

  :ّجاد عليه السالم آن اسوه عاشقان و اميد عارفان فرمودحقيقت مهان است كه حضرت س

______________________________  
  .36 -32: مشارق الدرارى، شرح تائّيه ابن فارض -)1(
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  »َواحلَْْمُد لِّلِه َعلى ما َعرَّفَنا ِمْن نـَْفِسهِ «



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

 

به آفرينش و اجزاى و عناصر آن و از پى آن به شناخت حّق برخاسنت و از پس آن  توجه و بيدارى ناگهاىن انسان نسبت
  .به وادى با عظمت شكر قدم گذاردن، عني عنايت حّق و اهلامى از جانب او براى رشد و كمال انسان است

هاى حّق  ت از خواستهعالقه پيدا كردن به معارف و از پى آن به دنبال انبيا و ائّمه و اوليا رفنت و از پس آن به اطاع
  .برخاسنت نيز عنايت و اهلام آن يار مهربان و نعمىت است كه متام آدميان از شكر و سپاس آن عاجزند

ره مند بود، در بيان جالل و عظمت حضرت رّب  فيضى بزرگرتين شاعر سده دهم سرزمني هند كه از حكمت و عرفان 
  اْخلَفا نوُرَك فـَْوَق النََّظر، ُحْسُنَك فـَْوَق الثَّنا يا اَزىلَّ الّظهور، يا أَبدىَّ : گويد العزّه مى

  نور تو بينش گداز، ُحسن تو دانش گسل
 

 فكر تو انديشه كاه، ُكْنه تو حريت فزا

  دانش و بينش مهه كرده رها در رهت
 

 چشم ارسطو نظر، عقل فالطون ذكا

  مّلت علم تو را هست به فتواى قدس
 

 «1» تعّقل َهباخون تفّكر هدر، خاك 

 ساحت قدر تو را سخره هنگامه كرد
 

 نوا «2»  حرف مشّوش دماغ، كلك مولَّه

 غريت زند «3»  بر درت انديشه را ِشحنه
 

 لطمه حريت به روى، سيلى جهل از قفا

  

  )فيضى هندى(

   تعّقل در آفرينش

ساختمان جهان و ساختمان واحدهاىي كه اجزاى رسد كه  كندبه اين نتيجه مى انسان وقىت به آفرينش واوضاع آن فكر مى
   دهند حساب شده جهان را تشكيل مى

______________________________  
  .خاك نرم، غبار، نابود شدن: هبا -)1(

  .سرگردان: مولّه -)2(
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  .پليس، پاسبان: شحنه -)3(
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  .ها در كار بوده است جا قرار داده شده است و منظورى از اين قرار دادن است، هر چيزى جائى دارد و براى آن

جهان، درست مانند كتاىب است كه از طرف مؤّلف آگاهى تأليف شده است، هر مجله و سطرى و هر كالم و فصلى 
شده است از  ها و سطرها به كار برده حمتوى يك سلسله معاىن و مطالب و منظورهاىي است؛ نظمى كه در كلمات و مجله

  .دهد روى دّقت خاّصى است و هدىف را نشان مى

ا درك كند، وقصد و فكر  هر كس تا حدودى مى تواند خطوط و سطور كتاب خلقت را خبواند و يك سلسله معاىن، از آ
ر خلقت به تواند نظامات حكيمانه و آثار و عالئم به كار رفنت تدبري و اراده را در كا مؤّلف آن را دريابد، هر كسى مى

طور روشن استنباط كند هر چند درس ناخوانده و بياباىن باشد، وىل البّته اگر كسى با علوم طبيعى آشنائى داشته باشد به 
  .كند تناسب معرفتش به اين امور، نظامات و آثار و عالئم وجود و حكمت و تدبري را در كار خلقت بيشرت ادراك مى

ريى افراد بشر را به مطالعه در خلقت و ساختمان موجودات به منظور شناخنت خداوند قرآن كرمي با اصرار و ابرام ىب نظ
  .دهد سوق مى

تواند نگني توحيد را از قعر  خداشناسى بايد بر مبناى عقلى استوار باشد نه تقليد، آدمى در مقام خداشناسى وقىت مى
د كه عرفان حّق را به كسوت برهان ملّبس سازد و اقيانوس منطق بريون كشيده و آن را زينت خبش دست عقيده خويش مناي

هاى اميان به  مند گردد و پايه به اين حقيقت برمدار فتواى خرد معتقد شود، به حّق اليقني به وجود خدا پاى بند و عقيده
اساس  غات ىبتوحيد را به ادّله متقنه و براهني قويّه استوار كند به طورى كه تندبادهاى خمالف، اغوائات شيطاىن و تبلي

  .هاى اميان شخص را به وحدانّيت ذات بارى سست و لرزان سازند نتوانند پايه

اسالم در متام احكام و قوانني شريعت مطّهره به ويژه اصول دين باألخص اصل توحيد، تقليد را مذّمت فرموده و تأكيد 
  كند كه متديّن بايد اصول دين و مباىن را مى
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در اين مورد عالوه بر حكومت عقل، آيات و اخبار عديده وارد شده كه از مجله . به ادّله عقلّيه و موازين خردمندانه بپذيرد
  :آيات زير است
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  »1« »ادُْع إىل َسبيِل َربَِّك ِباحلِْْكَمِة َو اْلَمْوِعَظِة احلََْسَنةِ 

  .دگارت دعوت كنبا حكمت و اندرز نيكو به راه پرور ] مردم را[

  »2« »َوِمَن النَّاِس َمن ُجيَاِدُل ِىف اللَِّه ِبَغْريِ ِعْلٍم َوَال ُهدًى َوَال ِكَتاٍب ُمِنريٍ 

و بدون هيچ هدايىت و هيچ كتاب ]  بلكه از روى جهل و ناداىن[و از مردمان كسى است كه مهواره بدون هيچ دانشى 
  .كند روشىن درباره خدا جمادله و ستيزه مى

ن مبناى علم بر استدالل و منطق كتاب خدا بر برهان است، آنان كه بدون علم و منطق درباره توحيد قضاوت چو 
  .اند كنند سخت سرزنش شده مى

كند و آنان كه بدون برهان و دليل و بدون منطق و حكمت به قبول  قرآن تقليد كوركورانه را از هر كس باشد مذّمت مى
  !دهد اند را سخت مورد سرزنش قرار مى ايد ديگران برخاستهدين آباء و اجداد و پذيرش عق

من ال «، »الكاىف«اى شيعه مهچون  اخبار زيادى در باب تأكيد پذيرش حقايق بر مبناى عقل و استدالل در كتب گران
ها را با برهان و  تدهد تا واقعيّ  وارد شده كه عمق آن اخبار به انسان زمينه مى» حبار األنوار«، »التوحيد«، »حيضره الفقيه

  .دليل عقلى بپذيرد

  :گويد ابن سينا آن فيلسوف بزرگ مى

َع ِبَغْريِ َدليٍل فـَْلُيْخرَْج َعْن رِبـَْقِة اْإلْنسانِيَّةِ    .َمْن قاَل أو مسَِ

   كسى كه بدون دليل مطلىب را بگويد و يا قبول كند، بايد از جرگه انسانّيت

______________________________  
  .125): 16(حنل  -)1(

  .8): 22(حج  -)2(
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  .خارجش دانست
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هاى آن سست و لرزان و در معرض طوفان بنيان شده ويران خواهد شد و كوچكرتين حادثه و باد  آرى، بناىي كه پايه
  .خمالف آن را واژگون خواهد ساخت

  .شود خراب بناىي كه بر لب آب است

ساختمان چند طبقه . توان ساخت هاى ِگلى، عمارت ده و بيست طبقه كه از گزند حوادث در امان باشد منى با ستون
وقىت بناى ِگل چنني باشد خانه دل چه . بندى آن بسيار حمكم باشد تواند در برابر حوادث پابرجا مباند كه استخوان وقىت مى

  بايد باشد؟

گردد در هر امر، به ويژه راجع به امور ديىن و  هاىي كه در جوانب آن بنيان مى خانهعقايدى كه در زواياى قلب ابداع و 
قواعد مذهىب، چنان بايد حمكم و منطقى و بر اساس برهان استوار باشند كه اغوائات اهرمينان و وساوس بدسريتان و 

ا بكاهند ا نفوذ منوده و از قدرت و نريوى آ   .دغدغه شياطني نتوانند به آ

هاى شّك و ترديد و ابرهاى تريه ريب و سوء ظن  اىن كه با عاقله، عجني و با حق اليقني قرين باشد، هيچ گاه طوفانامي
  .قادر خنواهند بود به حرمي آن رخنه و آن را سست و متزلزل منايند

ى است و وقىت كه اين حقيقت و اين اصل مسّلم و اين قانون كّلى در متام امور و مسائل فردى و اجتماعى سارى و جار 
در علوم سافله تسريه داشت به حكم عقل در امر خداشناسى و مسئله توحيد كه اهّم علوم و مسائل فردى و اجتماعى 

انگيز براى روز قيامت ساز منوده و به آتيه دور و درازى  است و با حيات ماّدى و معنوى بشر سروكار دارد و نواى دل
گذارى شود؛  تواند سطحى و كودكانه و بر اساس تقليد امحقانه بنيان  چنني علمى منىدهد، به طريق اوىل وعده و وعيد مى

  .آيات قرآن و روايات و اخبار، اين حقيقت را به طور صريح و روشن بيان داشته است
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  راه شناخت خدا

  

و برخى دعاها و برخى احتجاجات ائّمه » توحيد مفّضل«و » البالغهج «هاى  اش خطبه دركلمات پيشوايان دين كه منونه
  .اى به توحيد مهراه با دليل و حكمت و علوم طبيعى شده است اطهار عليهم السالم است عنايت فوق العاده
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رتين راه شناساندن خداوند مهني راه است، اكنون مى ت كه خواهيم بدانيم كه چگونه اس يقيىن است براى عاّمه مردم 
  !كند تشكيالت و نظامات ساختمان موجودات، بر وجود خداوند عليم و حكيم داللت مى

كند، صفات و  جواب اين پرسش روشن است، مهان طورى كه اصل پيدايش يك اثر بر وجود نريوىي مؤثّر داللت مى
  :كنيم مثاىل ذكر مى. اشدتواند تا حدود زيادى آيينه و نشان دهنده صفات مؤثّر بوده ب خصوصيّات آن اثر نيز مى

ها و ملكات اخالقى و روحى يكديگر آگاه نيستيم و  ما افراد انسان مستقيماً از حمتويات ضمري و افكار و انديشه
توامن مستقيماً ضمري مشا را خبوامن و بالواسطه از نّيت و صفات اخالقى  توانيم آگاه باشيم، بديهى است كه نه من مى منى

توانيد مستقيماً از ضمري من آگاه شويد، وىل در عني حال تا حّد زيادى به حمتويات ضمري  مشا مى مشا آگاه گردم ونه
  .برمي بدون آن كه كوچكرتين ترديدى به خود راه دهيم يكديگر پى مى

قوىل و َكْتىب  شناسيم، به چه دليل؟ به دليل آثار  كنيم و او را به عنوان عامل مى ما درباره شخص معّيىن اعتقاد علمى پيدا مى
دانيم، چرا؟ براى اين كه از  دان، چهارمى را اديب مى امي، ما يكى را فقيه، يكى را حكيم، يكى را رياضى كه از او ديده

هاى ِحَكمى و از سّومى، رياضى و از چهارمى، ادىب شنيده  هاى فقهى و از دّومى، سخنان و نوشته اّوىل، سخنان و نوشته
  .امي و ديده

  ّيىت كه الزم است ميان اثر و مؤثّر بوده باشد امكان ندارد كه از فاقدبه حكم سنخ
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علم، سخنان علمى و يا از كسى كه فقط فقيه است سخنان منّظم فلسفى و رياضى و ادىب و يا از كسى كه فقط حكيم 
  .است آثار فقهى يا رياضى صادر شود

شناسيم شّك ندارمي كه او فقيه بزرگى بوده است و حال آن كه او را  يك از ما كه صاحب جواهر را مىهيچ : به طور مثال
او دليل قاطعى » جواهر الكالم«از ضمري او آگاه شومي، اّما : توانستيم به طور مستقيم ديدمي منى امي و اگر هم مى نديده

  .است كه مؤّلف آن فقيه بزرگى بوده است

قطع و علمى كه ما در اين گونه مسائل دارمي به اين معىن نيست كه هيچ گونه احتمال خالىف : يدممكن است كسى بگو 
  :در كار نيست، بلكه به اين معناست كه
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آورد، احتمال  احتمال خالف در حساب احتماالت آن قدر ضعيف است كه هيچ عقل سليمى آن را به حساب منى
ما قاطع هستيم كه مؤّلف » جواهر الكالم«اق است؛ مثًال در مورد كتاب خالىف كه در كار است، احتمال تصادف و اّتف

ها از روى تصادف و اّتفاق  آن فقيه بزرگى بوده اّما نه به اين معىن كه هيچ گونه احتمال اين كه او فقيه نبوده و اين نوشته
ها تصادىف تنظيم شده است  نوشتهفقيه نبوده و » جواهر الكالم«تنظيم شده باشد ندهيم؛ خري، احتمال اين كه مؤّلف 

قطع و علم دارمي كه صاحب  : گوييم آيد، هلذا مى وجود دارد وىل به قدرى آن احتمال ضعيف است كه به حساب منى
كتاب فقيه بزرگى بوده نه ظّن و گمان؛ احتمال تصادف در اين گونه موارد به شكل يك كسر از عددهاىي كه ما 

هزارم، يك ميليونيم، يك ميلياردمي و غريه نيست، بلكه به صورت كسر از يك عددى  شناسيم از قبيل يك صدم، يك مى
گنجد، مثل اين كه فرض كنيم عدد يك را رسم كنيم و در طرف راست آن، آن قدر صفر  است كه در وهم ما منى

اين عدد غري قابل تصّور از بگذارمي كه به كره ماه برسد؛ احتمال تصادف در اين گونه موارد از قبيل يك احتمال در مقابل 
  .احتماالت است

  :گويد مى» راز آفرينش انسان«كرسى موريسون در كتاب 

ا را در«   ده عدد سّكه يك شاهى را از مشاره يك تا ده عالمت بگذاريد و آ
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ا را به ترت م بزنيد، پس از آن سعى كنيد آ يب مشارش از يك تا ده درآوريد و هر كدام را درآورديد جيب خود بريزيد و 
پيش از اين كه سّكه دّومى را بريون بياوريد دوباره به جيب خود بيندازيد، با اين ترتيب احتمال آن كه مشاره يك بريون بيايد 

ل اين كه مشاره يك معادل يك بر ده است، احتمال اين كه مشاره يك و دو به ترتيب بريون بيايد يك بر صد است، احتما
هاى يك و دو و سه و چهار پشت سر هم   و دو و سه به ترتيب بريون بيايد يك در هزار است، احتمال اين كه مشاره
شود تا آن كه احتمال بريون  ها به ترتيب كمرت مى كشيده شود يك در ده هزار است، وبه مهني منوال احتمال درآمدن مشاره

منظور از ذكر مثلى به اين سادگى، آن است كه نشان . رسد به رقم يك بر ده ميليارد مىهاى از يك تا ده  آمدن مشاره
براى به وجود آمدن حيات در روى كره  »1« »!پيمايد؟ داده شود ارقام در مقابل احتماالت چگونه قوس صعودى مى

ر منود اين اوضاع و احوال ارض، آن قدر اوضاع و احوال مساعد الزم است كه از حيث امكانات رياضى حمال است تصوّ 
و به مهني جهت بايد ناگزير معتقد بود كه در طبيعت، قّوه مدركه . بر سبيل تصادف و اتّفاق با يكديگر جور آمده باشند

وقىت به اين نكته اذعان آورمي بايد معتقد شومي كه مقصد و . كند خاّصى وجود دارد و در جريان اين امور نظارت مى
  .ها و از پيدايش حيات در بني بوده است از اين مجع و تفريقمنظور خاّصى نيز 
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   عامل جانداران

  

ا به هيچ وجه با تصادف و اّتفاق قابل توجيه نيست   .يكى ديگر از عجايب، عامل جانداران است كه وضع آ

  .از اوايل پيدايش حيات، جنس نر و ماده كه براى ادامه نسل ضرورت دارد، به وجود آمده است

______________________________  
  .9: راز آفرينش انسان -)1(
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هاى مربوط به تناسل چه در عامل حيواىن و چه در عامل نباتى، چه در جنس نر و چه در جنس ماّده آن قدر  دستگاه
ا نبوده است و دستگاه خلقت، اينها را براى ادامه هدىف در اجياد آ: توان گفت انگيز است كه به هيچ وجه منى حريت

  .نسل به وجود نياورده است

كنيم، آن چنان غرق حريت  هاى خمتلف مطالعه مى هاى نباتات و حيوانات را در قسمت آييم اندام گذرمي و مى از اينها مى
ت مى تواند ما را اين اندازه  يف، هرگز منىاى مملّو از نكات دقيق و ظر  شومي كه مطالعه يك كتاب چندين هزار صفحه و 

ت و حريت و اعرتاف به قدرت كامله و حكمت بالغه به وجود آورنده آن كند   .دچار 

عجايب نظم و مهبستگى در آفرينش قابل احصا و احاطه نيست، هر گوشه را بنگرمي جز انتظام و انطباق و مهاهنگى و 
  .بينيم منى جز آثار دخالت قصد و عمد و اراده در خملوقات

   حمصوالت اهلام اهلى

اين مهه دانش و علم در راه خداشناسى، اين مهه فلسفه و حكمت در راه شناساىي حّق، اين مهه اشعار و عرفان در راه 
معرفت حمبوب و اين مهه جستجو براى يافنت حقيقت، حمصول مهان اهلامى است كه قرآن از آن گفتگو كرده و معلول مهان 

  .ه حضرت سّجاد عليه السالم در فراز دعا بدان اشاره كرده استعنايىت است ك
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اين اهلام است كه اين مهه دانشمند را وادار به مطالعه علوم خمتلفه كرده و حتريك به نوشنت حمصول مطالعات خود در 
ين را وادار كرده  هزاران كتاب و اين اهلام است كه اين مهه هنرمند چون سعدى و حافظ و سناىي و باباطاهر و جالل الدّ 
  .كه ذوق خود را در قالب نظم ارائه دهند و از اين راه، فرهنگى بس پر حمتوا و لطيف به يادگار گذارند
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اين اهلام است كه هزاران نفر را به سوى نظام دادن عرفان و حكمت و فلسفه كشيده وهزاران كتاب پرقيمت به گنجينه 
كند و ايشان را در راه  اين اهلام است كه در قلوب عاّمه مردم ذوق معرفت به او را زنده مى. اند علوم انساىن تقدمي كرده

  .سازد شناخت معشوق قرار داده و از آنان مؤمن مؤّدب به آداب مى

كمال حمصول برساند وآن را از و اين قرآن و نبّوت و امامت است كه به كمك اهلام آمده تا آن را مهچون درخىت پر بار به  
احنراف حفظ منايد و راه را بيش از پيش به روى انسان باز كند و خالصه متام درهاى معرفت و شناساىي را به روى عباد 

  .حق بگشايد

  :اى از حمصوالت اين اهلام توّجه مناييد اكنون به گوشه

   اجزاى گياهان

  

ا را ياخته يا سّلول نباتى مىاصوًال هر گياهى از اجزاى بسيار ريز ذرّه بي ها گاهى به  نامند، اين سّلول ىن تشكيل شده كه آ
اى هستند و در هر صورت  صورت بيضى يا كروى و زماىن به صورت شش ضلعى، بعضى دوكى شكل و بعضى استوانه

ا مشاهده مى   :نگيزتر استا تر وحريت شود كه ساختمان هر يك از ديگرى دقيق سه قسمت برجسته زير در مهه آ

يعىن مهان ماّده زنده و ذى حياتى كه هنوز اسرار درون آن از چشم علوم امروزه پوشيده و پنهان است و  :پرتوپالسم - 1
كند، مهني قدر معلوم است كه پرتوپالسم از عناصر خمتلفى از قبيل كربن،  معلوم نيست حتت چه قوانيىن اجنام وظيفه مى

 و غريه تشكيل شده و قسمت عمده آن را آب فرا گرفته ئيدروژن، ازت، اكسيژن، فسفر، گوگرد و باألخره آهن و سدمي
  .است

هاى زيادى در درون آن يافت  هاى خمتلف و مواد گوناگون است، خمصوصاً رشته كه خود داراى قسمت  :هسته مركزى - 2
ا دانه مى    هاى شود كه در ميان آ



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

 

  378: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .ها موقعّيت مهّمى در ساختمان هسته دارند كروموزوم قرار دارد، اين دانه

  :يا پوسته رويني كه آن نيز به نوبه خود داراى دو قسمت دقيق است :غشاء - 3

باشد و داراى جمارى بسيار ريزى است كه آب و ساير مواّد  خنست قسمت بريوىن كه سلولزى و درخشنده و سخت مى
  .است كه در عني ظرافت، در حفظ سّلول نقش مهّمى داردكند و ديگر قسمت دروىن  الزم به درون آن نفوذ مى

  :ها ساختمان برگ

ها بسيار خمتلف و تناسب كاملى با وضع درخت از حلاظ ساختمان و چگونگى منطقه روييدن گياه  شكل ظاهرى برگ
ره كاىف ندارند، معموًال ضخيم و كلفت و پوش برگ. دارد هاست كه  يده از كركهاى نباتات كوهستاىن و بياباىن كه از آب 

ا جلوگريى مى از تبخري آب ن و نازك  رويند داراى برگ ها مى كند وىل درختاىن كه در كنار رودخانه هاى دورىن آ هاى 
ا صورت مى هاى شناور  هاى شناور در روى آب و برگ هاى زيرزميىن و برگ برگ. گريد هستند كه تبخري آب به آساىن از آ

اگر برگى را از عرض برش داده . باشند اراى شكل جالىب كامًال متناسب با حميط زندگاىن خود مىدر درون آب، هر يك د
  :و مقطع آن را زير ميكروسكوپ قرار دهيم هفت قسمت دقيق و ممتاز زيررا در آن مشاهده خواهيم كرد

اين طبقه فاقد  . ن استمعموًال سخت و غريقابل نفوذ و در واقع حافظ و نگهبان طبقات زيري  پوست رويني كه - 1
  .باشد كلروفيل مى

هاى سبزينه در متام  هاى دراز منشورى شكلى تشكيل شده و دانه كه از سّلول  دار ها و عضالت كلروفيل طبقه بافت - 2
ها اين است كه در مقابل نور خورشيد گاز كربنيك هوا را جذب كرده و آن  وظيفه اين دانه. شود هاى آن ديده مى قسمت

البّته اين عمل در رشد . بفرستندرا به اكسيژن و كربن جتزيه كنند، سپس كربن را در خود حفظ كرده و اكسيژن را به خارج 
  و منّو نباتات از يك طرف و در تصفيه هواى حميط
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  .ما از طرف ديگر فوق العاده مؤثّر است

  .كند هاى خمصوصى كه شريه خام گياهى در آن جريان پيدا مى يعىن مهان لوله آوندهاى چوىب، - 3
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رسد؛ شريه خام در  ها مى شريه پرورده و بارآمده گياهى از آن عبور كرده و به مصرف تغذيه سلول  آوندهاى آبكش كه - 4
  .گردد ها آماده مى شود و براى تغذيه سّلول اثر فّعالّيت ماّده كلروفيل به شريه پرورده تبديل مى

نسبت به طبقه فوقاىن كمرت است و به مهني در قسمت زيرين قرار دارد و مواّد كلروفيلى آن   طبقه حتتاىن كلروفيل دار كه - 5
ا تفاوت دارد جهت رنگ پشت برگ ت دارد. ها معموًال با رنگ روى آ   .وظيفه اين طبقه نيز با طبقه فوقاىن مشا

  .ساختمان آن شبيه پوسته رويني است  طبقه پوسته زيرين برگ كه - 6

ا تعّرق و بريون دادن آب در پوسته زيرين ديده مى  هاى كوچك كه روزنه - 7 هاى زايد موجود در برگ  شود و عمل آ
  .است

ا نيز مانند انسان و حيوان اكسيژن هوا را جذب كرده و گاز   يكى از كارهاى شگفت آور برگ، عمل تنّفس است، يعىن آ
والبّته مهان طور كه حيوانات آىب از اكسيژن . كرد  گريى اشتباه اين عمل را نبايد با عمل كربن. دهند كربنيك را پس مى

  .گريند كنند، نباتات آىب نيز اكسيژن الزم را از آب مى حملول در آب استفاده مى

. شّدت و ضعف تنّفس گياهان، مربوط به شّدت و ضعف نور و حرارت هواى جماور، مقدار رطوبت هوا و نوع گياه است
  .دى كه از طرف دانشمندان فيزيولوژى گياهى به عمل آمده به ثبوت رسيده استاين موضوع به وسيله جتربّيات متعدّ 

  :ها ساختمان گل

ها معموًال از چهار قسمت عمده  گل. تر و داراى نقاط حريت انگيزترى است ها دقيق ها از ساختمان برگ ساختمان گل
  كه هر يك وظيفه خمصوصى دارد
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  :شود شكيل مىت

ها و جام   ها و پس از آن حفظ گلربگ هاى سبزى تشكيل شده و وظيفه آن پوشانيدن سطح غنچه از برگ كاسه گل،  - 1
  .گل است
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ا در گل هاى اصلى گل كه غالباً به رنگ يعىن مهان برگ جام گل، - 2 ها خمتلف  هاى گوناگون، وتعداد و طرز قرار گرفنت آ
ها به كار رفته هر  هاى عجيب و حريت آورى كه در طرح و ساختمان گلربگ آميزى رنگدّقت و لطافت و . باشد مى

  .كند اى را ىب اختيار وادار به حتسني مى بيننده

ا را نافه  هاى ظريفى در وسط آن ديده مى ها و پرچم ها دّقت كرده باشيد ميله اگر در ميان گل نافه گل، - 3 شود كه آ
ا در گ مى   .ها خمتلف است و در عني حال حساب خمصوصى دارد لنامند و تعداد آ

در ميان بساك، كيسه بسيار  . گويند مى» بساك«ها برآمدگى كوچك و زرد رنگى است كه آن را  در باالى اين ميله
ا دانه   .هاى گرده قرار گرفته است كوچكى است كه چهار حفره دارد و در ميان آ

پس از . روسكپى هستند كه در عمل شباهت تاّمى با نطفه حيوانات نر دارندهاى بسيار ريز ميك هاى گرده، دانه دانه
هاى گرده با آن كوچكى به نوبه خود داراى  دانه. شود هاى ماّده، ختم گل درست مى برقرارى عمل لقاح بني آن و قسمت

ا مقدار زيادى موادّ . باشند هاى شگفت آورى مى ساختمان تو بر تو و نازك كارى پرتوپالمسى ومواّد چرىب،  در ميان آ
ا دو هسته كه يكى كوچكرت و ديگرى بزرگرت است وجود دارد، بزرگرت را  اى و ازتى مى قندى، نشاسته باشد و در وسط آ

  .نامند كه وظيفه مهّم اين دو را به زودى خواهيد دانست هسته روينده و كوچكرت را هسته زاينده مى

ور گل قرار گرفته و در ناحيه فوقاىن آن برآمدگى خمصوصى به نام كالله است و مهان قسمىت است كه روى حم مادگى، - 4
   هاى نر و كمك به روياندن سطح آن را ماّده لزج و چسبناكى پوشانيده، كار اين ماّده چسبنده نگاهدارى و جذب دانه
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است   .آ

گويند و در  مى» ختمدان«اى وجود دارد كه آن را  حتتاىن گل است ناحيه برجسته در پايني مادگى كه مّتصل به قسمت
شود كه با دنباله خمصوصى به ديواره ختمدان اّتصال دارند و به وسيله آن آب و مواّد  هاى كوچكى يافت مى ميان آن ختمك

  .داى دارن ها نيز به سهم خود، ساختمان قابل مالحظه ختمك. كنند الزمه را جذب مى

  :گريى و زفاف عمل ختم

در . كنند ها روى كالله ماّده قرار گرفتند فوراً شروع به منّو مى از هم پاره شد و گرده» بساك«هاى گرده  پس از آن كه كيسه
هاى گرده به كالله ماّده، وسايل خمتلفى وجود دارد كه از مشاهده آن تعّجب  اين جا بايد متذّكر شد كه براى رسيدن دانه
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دهد؛ از مجله اين كه حشرات گوناگوىن اين وظيفه حياتى را بدون آن   خلقت دست مىعميقى به مطالعه كنندگان جهان 
ها  دهند؛ يعىن در اثر رنگ و روى مطبوع و ماّده قندى خمصوصى كه در بن گل كه توّجه به كار خود داشته باشند اجنام مى

ا نشسته و دانه ا حركت كرده و روى آ ى پشم آلود خود از اين نقطه به آن نقطه هاى گرده را با پا جاى دارد به طرف آ
ا از هم جداست و روى دو پايه قرار دارد بسيار  هاىي كه ميله كنند؛ اين عمل خمصوصاً در گل محل مى هاى نر و ماّده آ

  .شايان امهّيت است

بزرگرت كه مهان هسته كند، هسته  هاى گرده روى كالله قرار گرفت شروع به رشد و منّو مى مهان طور كه گفتيم وقىت دانه
رود وىل هسته   شود و در نزديكى آن به كّلى از بني مى روينده است مهراه آن منّو كرده و به طرف ختمدان سرازير مى

ها تركيب شده، عمل لقاح و  شود و با ختمك كوچكرت كه زاينده است از ميان اين لوله باريك عبور كرده وارد ختمدان مى
   تاريك صورت زفاف در آن حميط خمفى و
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  .آيد گريد، نطفه گل بسته و ختم اصلى آن به وجود مى مى

تر از يك قاب  طلبيم، آيا ساختمان اين گل و برگ بلكه يك سّلول ذرّه بيىن آن به مراتب دقيق اكنون مشا را به داورى مى
شومي، نيست؟ آيا هيچ عاقلى  وّجه سازنده با عقل و شعور آن مىعكس يا يك ساعت ديوارى كه فوراً از ديدنش مت

  !تواند اين طبقات خمتلف و وظايف عجيب هر يك را معلول تصادف بداند؟ مى

فرض كنيد در عامل جز اين شاخه كوچك، هيچ چيز نباشد يا هر چه هست به نظر ما نامرّتب و غري موزون بوده باشد، 
خه كوچك براى پى بردن به يك منبع شعور و قدرتى فوق العاده در ماوراى جهان ماّده  آيا تنها ساختمان شگرف اين شا

  !كاىف نيست؟

   اسرار عامل نباتات

ا را مطالعه كند؛  فته است بيش از آن است كه انسان بتواند در يك عمر طوالىن آ اسرار و عجايىب كه در عامل نباتات 
اى خود را در يك قسمت از آن مصرف كرده و اطالعات پر  از عمر گرانامروزه دانشمنداىن هستند كه قسمت زيادى 

  :شود براى منونه به چند نكته ديگر اشاره مى. اند قيمت و قابل توّجهى براى عامل بشرّيت به ارمغان آورده

  ها، هنرمناىي ريشه - 1
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شوند و على رغم نريوى جاذبه  رد جذب مىآب و ساير مواّد الزمه كه به توّسط تارهاى مويني كه در ريشه درختان قرار دا
ا را به سوى مركز خود مى اين موضوع . رسد ها باال رفته به ارتفاع سى و چهل مرت مى ها و ساقه كشد از ريشه زمني كه آ

  كند؟ هاست كه افكار دانشمندان را به خود متوّجه ساخته كه در اثر چه عاملى اين عمل اجنام پيدا مى مّدت

توان درخىت بار آورد كه با  نيز يكى از موضوعات اسرارآميز عامل نباتات است؛ زيرا به وسيله آن مى ها، اخهپيوند ش - 2
   داشنت يك ريشه و يك ساقه و استفاده كردن
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توان گيالس را با  شد، مثًال مىاز يك نوع آب و غذا دو نوع ميوه خمتلف كه در آثار و خواص با هم متفاوتند داشته با
  .آلبالو و سيب و گالىب و هلو و زرد آلو را هر كدام با ديگرى پيوند زد

فته شده به خوىب مى كند كه دستگاه البراتوار عجيىب كه در شاخه اين عمل ثابت مى تواند مواّد  هاى كوچك درختان 
ّيه كندساده جذب شده گياهى را به هر صورت و شكلى بريون آورد و  اين . از يك ماّده تركيبات شيمياىي گوناگون 

  !البراتوار راسىت البراتوار عجيىب است

اى را جدا كرده در زمني فرو  در بسيارى از درختان اگر شاخه. نيز يكى ديگر از خواّص گياهان است تكميل نواقص، - 3
  .آيد هاى قوى بريون مى خت كامل با ريشهگذرد كه نواقص خود را تكميل كرده و به صورت يك در  بربند چيزى منى

اى هستند كه با  رسند داراى قدرت فوق العاده هاى درختان با آن كه چندان نريومند به نظر منى اين هم ناگفته مناند كه ريشه
ا پيدا شود مبارزه مى كج كردن راه   كنند، اگر بتوانند غائله را با مالميت برطرف كرده و با هر گونه مانعى كه بر سر راه آ

هاى حمكم را  دهند كه عمارت كنند، وىل اگر كار به مبارزه كشيد چنان شّدت عمل به خرج مى خود از كنار مانع عبور مى
  .دهند كنند و به راه خود ادامه مى هاى بزرگ را به فشار از جاى بر مى ويران و سنگ

داراى حّسند و مانند حيوانات حركات خارجى را هاى بعضى از گياهان  اگر تعّجب نكنيد شاخه گياهان حّساس،  - 4
ا بربند فوراً خود را مجع مى احساس مى   !كنند منايند به طورى كه اگر دست را نزديك آ

ا شكارهاى نسبًة بزرگى را صيد  شاخه خوار، درختان گوشت - 5 هاى اين درختان حكم دام صيّادان را دارد كه به كمك آ
  .كنند مى
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ا شود دفعًة شاخه: ين درختان چنني است كهطريقه صيد كردن ا هاى نريومند خود را بر او  اگر انسان يا حيواىن نزديك آ
   رخيته و او را حمكم در ميان خود نگاه
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شود، باألخره  مواجه مىاى  اى ندارد و هر حلظه با فشار تازه دارند، در اين موقع ديگر دست و پا كردن صيد فايده مى
ا تراوش كرده و روى بدن موجود صيد شده مى چيزى منى ريزد و آن را حّل و قابل  گذرد كه شريه زننده خمصوصى از آ

  !سازد جذب كرده آنگاه از آن تغذيه منوده آن را جزء بدن خويش مى

دهد، به اين  عفا را در عامل گياهان نشان مىنيز منونه جالىب از فداكارى، محايت و دستگريى از ض هاى پيچنده، شاخه - 6
ا قدرت حتّمل سنگيىن قامت طوالىن و پر برگشان را ندارد به تنه درختان  ترتيب كه پاره اى از گياهاىن كه ساقه نازك آ

ا به صورت مار پيچ منّو مى قوى اتواىن كنند، وبعضى ديگر در اثر نداشنت ماّده كلروفيل و يا ن تر چسبيده و به كمك آ
ا، به كمك نباتات ديگر ادامه حيات مى ريشه كه ساقه آن » َعشقه«دهند، مانند  ها نسبت به احتياجات آىب و غذاىي آ

برد، مواد  ها به ميان درخت فرو مى هاى خمصوصى كه مانند خرطوم پّشه پيچد و به وسيله ريشه هاى قوى مى به درخت
  .كند يده و از آن استفاده مىغذاىي را كه در ميان آوندها روان است مك

توان اين حقايق و عجايب را معلول تصادف و اّتفاق دانست؟ آيا اين  حاال وجدان بيدار را قاضى قرار دهيد، آيا مى
  .اين است حقيقت اهلام! كند؟ مهندسى عجيب از يك منبع عقل و قدرت حكايت منى

   اعرتاف جان گلن به شعور حاكم بر هسىت

اى نوشت كه در سراسر آمريكا پخش شد، مقاله او بدين قرار  وف پس از بازگشت از سفر فضاىي، مقالهاين فضانورد معر 
  :است

  !توامن ديده بگشامي و از آهنگى كه از سراسر طبيعت بلند است در شگفت منامن من منى«

  .اى كاىف است كه به عيان ديد در مهه كارها دسىت در كار است كمرتين نظره

  385: ، ص1 صحيفه سجاديه، جتفسري و شرح 
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اى بود متضّمن  يكى از چيزهاىي كه موقع انتخاب من در دسته مسافران فضاىي براى مطالعه به من داده شد رساله
  .اطالعات فراواىن درباره فضا، در اين رساله دو فصل راجع به وسعت جهان در من اثرى فوق العاده داشت

كيلومرت است يعىن نور هر   300000نورى چيست؛ سرعت نور در هر ثانيه  براى درك مطالب آن بايد دانست كه سال
كنيم كه جزىي از نور مّدت يك سال به خّط مستقيم  اكنون فرض مى. پيمايد ثانيه به اندازه هفت برابر حميط زمني را مى

/ ون ميليون كيلومرت استميلي 9/ 5طّى مسافت كند؛ راهى را كه او پيموده يك سال نورى گويند و اين مسافت تقريباً 
9500000000000.  

سال نورى  100000حال ببينيم در اين رساله راجع به وسعت عامل چه آمده با توّجه به اين كه قطر كهكشان ما تقريباً 
گردد، پس  سال نورى از مركز اين كهكشان به دور خود مى 30000است و خورشيد ستاره ناچيزى است كه در فاصله 

  !بود كه ابعاد عظيم ماوراى دستگاه منظومه مشسى را به تصوّر آورددشوار خواهد 

ا كهكشان ديگر پراكنده اند كه چنان  اشكال مسئله منحصر به فضاى بني ستارگان كهكشان ما نيست، آن سوتر ميليو
دست كم تا دو حدود عاملى كه با تلسكوپ مشاهده شده از هر سو . گريزند منايد با سرعىت گمان نكردىن از هم مى مى

  !ميليون سال نورى گسرتده است

   ساختمان امت

  

اين راجع به عظمت حريت آور جهان ما، حال برگردمي به آنچه كه درباره ساختمان امت كوچكرتين عنصر شناخته شده 
  .دانيم مى

ا نيز م امت ها كه در  رّكبند از الكرتونها با دستگاه منظومه مشسى و مهه جهان خويشاوندى نزديكى دارند، به اين معىن كه آ
  .گردند پريامون مركزى بر طبق نقشه منّظمى مى
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خواهم نشان دهم كه در متام جهان آفرينش كه ما را فرا گرفته نظم  منظور من از بيان آنچه گفتم چيست؟ مى
ايت ُخرد امت گرفته تا . حكمفرماست ها كه  توانيم تصّور كنيم يعىن كهكشان بزرگرتين واحد جنومى كه ما مىاز جزء ىب 

ى در حركتند   .هزاران سال نورى از ما فاصله دارند، مهه بر روى مدارهاى مشّخصى و بر طبق نقشه متشا
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در فضا ناگهان و اى از مواّد مّواج  توان گفت كه مهه اينها يك امر تصادىف باشد؟ آيا بر حسب اّتفاق است كه توده آيا مى
  اند؟ سر خود در اين مدارها به سري پرداخته

كند كه  توامن چنني باور كنم، ما در برابر نقشه مشّخصى قرار دارمي؛ اين جهان عظيم اخرتان به من ثابت مى من كه منى
  .دارد خداىي هست، نريوىي وجود دارد كه اين جمموع را به روى مدار نگاه مى

باليم در اين باره  را با بعضى از آنچه بدان اشاره شد بسنجيم، بسا باشد كه به خود مى» ركورىم«هاى طرح  اينك سرعت
  8اى  كيلومرت بپيماييم، يعىن تقريباً ثانيه  29000توانيم مدارى را به سرعت ساعىت  امي؛ مى پريوزى شاياىن به دست آورده

  .منايد  مىها بس بزرگرت كيلومرت، البّته اين سرعت با ميزان درك زميىن

اى كه  كند، اّما نتيجه نيز در نظر ما عظيم جلوه مى -كيلومرت  160كمى بيش از   -امي مهچنان كه ارتفاعى كه بدان رسيده
  !آميز گذرد چيست؟ چيزى است مسخره امي در مقابل آنچه هم اكنون در فضا مى با مهه جّد و جهد به دست آورده

اى علمى سنجيد، حمال است كه ما بتوانيم با حواّس خود به نريوهاى روحاىن ه حمال است كه بتوان خدا را با مقياس
  دسرتسى پيدا كنيم، اينها غري قابل دركند وىل مگر نريوهاى ناحمسوس ديگرى نيستند كه وجودشان نزد ما حمّقق است؟

جمّهز باشد وىل بدون نريوىي كه يك هواپيما ممكن است نريومندترين موتورها را داشته باشد و از حيث ساختمان نيز كامًال 
  ناحمسوس است خنواهد توانست كار مهّمى از پيش بربد؛ براى اين كه هواپيما بتواند وظيفه خود را به طور
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كند از  ا را رهربى مىشايسته اجنام دهد بايد راهنماىي شود؛ راهنماى او كيست؟ جعبه قطب منا، اّما نريوىي كه اين قطب من
دانيم كه  حميط درك حواّس ما خارج است، حمال است آن را ديد، ملس كرد، چشيد و به طور كّلى حّس كرد، با اين مهه مى

  .كنيم آن نريو موجود است چون آن را درك مى

دهد به  عقربه را حركت مى دهد و كامًال باور دارمي نريوىي كه بينيم كه جهت را نشان مى در جايگاه هوانورد دستگاهى مى
امي، يقني  كنيم هزاران بار جان خود را در گرو عمل اين دستگاه گذاشته عمل خود ادامه خواهد داد؛ مهه ما كه پرواز مى

  .كنند خواهيم برومي رهربى مى منايد ما را به آن جا كه مى هاىي كه مى دارمي نشانه

بدان تسليم كنيم تا از ضاللت برهيم و به صراط مستقيم و سر منزل نريوهاى روحاىن و ديىن نيز چنني اند، خود را 
سعادت هدايت شومي هر چند كه حواّس ما نتواند آن را دريابند وىل آثار آن را در زندگى خود مشاهده خواهيم كرد، پس 
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العابدين در  آرى، اين است حقيقت اهلام و آن واقعّيىت كه حضرت زين »1« »!چرا در حقيقت آن شك داشته باشيم؟
  .مجله مورد شرح به آن اشاره فرموده است

اميان به حضرت حّق آثار زيادى در حيات فردى و اجتماعى و خانوادگى و سياسى و اقتصادى و حّىت جسمى انسان 
  :اند دارد تا جائى كه پژوهشگران پژوهش خود را در اين زمينه با اين مجله شروع كرده

اين مهه عنايت در راه  »2« ».فظ شخصيت آدمى، حافظ سالمت جسمى و رواىن استاميان به خداوند عالوه بر ح«
شناختش حمصول اهلام است، اهلامى كه راهرب انسان به سوى حقايق و راهنماى آدمى به سوى انبيا و ائّمه و علوم است و 

  سالمت فكر و

______________________________  
  .8: هاى جهان علم دانستىن -)1(

  .73: بررسى دين از راه دانش -)2(
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  .جان و جسم و جامعه و خانواده، معلول آثار مهني اهلام است

اِهُدوَن ِيف َسِبيِل اللَِّه بَِأْمَواِلُكْم تـُْؤِمُنوَن ِباللَِّه َوَرُسوِلِه َوجتَُ * ِجتَاَرٍة تُنِجيُكم ِمْن َعَذاٍب أَِليمٍ   يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َهْل أَُدلُُّكْم َعَلى
ٌر َلُكْم ِإن ُكنُتْم تـَْعَلُمونَ    »1« »َوأَنُفِسُكْم ذِلُكْم َخيـْ

به خدا و پيامربش اميان آوريد * دهد؟ آيا مشا را به جتارتى راهنماىي كنم كه مشا را از عذاىب دردناك جنات مى! اى اهل اميان
معرفت و ]  به منافع فراگري و مهيشگى آن[اگر ] اميان و جهاد[راه خدا جهاد كنيد؛ اين هايتان در  و با اموال و جان

  .رت است]  از هر چيزى[آگاهى داشتيد، براى مشا 

شود و اين  هاى خمتلف گرفتار مى مسّلم است جسم آدمى مهچون روحش در مقابل متاعب و مصايب روزگار به بيمارى
كرب خمصوص در بدن و چه تصادفات خمتلف يا پريى و فرسودگى اعضا و جوارح باشد، ها چه به عّلت ورود مي بيمارى

  .گرداند زندگى را براى آدمى تلخ و ناگوار مى

  :آموزد اين است كه وىل آنچه علم پزشكى و روانشناسى امروز به ما مى
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ا كه به عّلت نابساماىن و ناسازگارى» پسيكو سوماتيك«هاى  بيمارى شود روز به روز در دنيا  اىن اجياد مىهاى رو  يعىن آ
هاى ميكرىب و عمومى نيز آن جا كه شخص گرفتار  توان گفت در ابتالى به بيمارى رو به ازديادند به قسمى كه مى

هاى آن نيست از نظر جسمى نيز سامل تر و شاداب تر است، به عكس آن جا كه  هاى روحى و نابساماىن ناراحىت
داشت بدن بكوشد باز عوارض و  راحىتشخص گرفتار مشكالت و نا هاى رواىن است هر چند هم در حفظ و رعايت 

  .آورد رود تا آن جا كه او را از پا در مى شود و رو به پيشرفت مى هاى جسمى به تدريج در او پيدا مى ناراحىت

   قرآن جميد در پانزده قرن قبل به خوىب اين مطلب را بازگو كرده آن جا كه راه

______________________________  
  .11 -10): 61(صف  -)1(
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اده و دستور داده است كه اگر كسى حقيقًة ميل  اصلى حفظ سالمت روح و در نتيجه جسم را روى اميان حقيقى بنا 
باشد و الاقل در دنيا از عذاب شديد رهاىي هاى آن بركنار  ها و نابساماىن داشته باشد از عذاب بزرگ جسماىن و گرفتارى

رت است راه اميان پيش گريد   .يابد چه رسد به آخرت، 

رتين جتارت ممكن براى حفظ : اميان به خدا را كه سبب جنات دنيا و آخرت است آن قدر با امهّيت دانسته كه فرموده
  .آدم استسالمت روح و جسم، اميان به وجود مقّدس حضرت حّق و صاحب عامل و 

مالحظه بفرمائيد اگر كسى حقيقًة به خداوند و روز جزا اميان داشته باشد و كارها را به او واگذارد و بداند كه هر چه 
ماند  هست يا جهت امتحان يا حمض رشد، يا به خاطر آبادى آخرت يا جرميه گناه از طرف اوست، بد و خوىب برايش منى

  :گويد مشرد و با متام وجود مى جانب دوست دانسته و براى خود الزم مىرسد آن را از  يعىن هر چه به وى مى

  ندامن كه خوش يا كه ناخوش كدام است
 

 پسندد خوش آن است بر ما كه او مى

  

  :به خاطر آوريد كه باالى دِر منازل غالب پدران ما اين آيه نوشته بود

  »1« »َبِصٌري بِاْلِعَبادِ أُفـَوُِّض أَْمِري ِإَىل اللَِّه ِإنَّ اللََّه 
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  .گذارم؛ زيرا خدا به بندگان بيناست من كارم را به خدا وامى

بست و ديگرى را در كار خود به  ديدند و مضمون آن در ذهنشان نقش مى روى اين اصل هنگام ورود و خروج آن را مى
  .دانستند هيچ وجه مؤثّر منى

د به خدا واگذارند و از او توفيق خواهند، لذا هر خوىب و رجنى را از طرف يعىن حقيقًة عقيده داشتند كه كارهايشان را باي
  دانستند، او به صالح زندگى خود مى

______________________________  
  .44): 40(غافر  -)1(

  390: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

و در نتيجه راضى بودند و به هيچ وجه گرفتار رفتند  يعىن با سالح اميان و تقوا و خمصوصاً توّسل، به جنگ طبيعت مى
  .شدند هاى رواىن منى عقده

ريزند و در اجراى آن دچار ترديد و ناكامى  كشند و برنامه مى درست عكس امروز كه از صبح تا شام با خود نقشه مى
  .گردد شوند و روحشان آزرده مى مى

هاى مزمن، فشار  هاى معده و اثنا عشر و كوليت ل زخمهاى پسيكوسوماتيك مث هاى جسمى و بيمارى اين مهه ناراحىت
هاى خمصوص رواىن در بدن آدمى است كه  مهه و مهه به عّلت پيدايش عقده... هاى قلىب و  خون، اوره و قند و انفاركتوس

داند رنج  شناسد و به آن حضرت اميان دارد و مى از ىب امياىن به وجود آمده است، ورنه آن كس كه در حقيقت خدا را مى
كند و  بازد، زياد ضّجه و ناله منى آورد و خود را منى و راحت مهه از جانب اوست، در مقابل شدايد خم به ابرو منى

  :دهد و به قول قرآن، حالش اين است كه آيه از او خواسته احساسات افراطى به خرج منى

  »1« »ا آتَاُكمْ َما َفاَتُكْم َوَال تـَْفَرُحوا مبَِ   ِلَكْيَال َتْأَسْوا َعَلى

بر آنچه ]  با يقني به اين كه 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 و بر آنچه به مشا عطا كرده است، شادمان و دخلوش نشويد
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وىب بداند و عمل كند آن وقت كه در پشت ميز رياست است، حقيقًة چنني است، اگر انسان مضمون اين آيه را به خ
رساند و وقىت هم از  فروشد و آزار منى زماىن كه دستش از مال دنيا پر است، وقىت كه در قّله قدرت جواىن است فخر منى

  .گردد كه به فرسودگى رواىن مبتال شود مهه آن مشاغل دستش بريد آن قدر كج خلق و مضطرب منى

______________________________  
  .23): 57(حديد  -)1(

  391: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

امروزه چون اغلب مردم در جستجوى پست و قدرت و ميز و مقام و مال و منال بيشرتند و ميل دارند با به دست آوردن 
ا بزرگى بفروشند و خود را بنمايانند، با به دست آوردنش خود را فراموش مى گريند  كنند و مردم و دوستان را به هيچ مى آ

رجنانند و چون دستشان از آن مهه بربد و خاىل شود به دريوزگى افتند و مضطرب و ناالن شوند و   ومهه را از خود مى
  !هاى رواىن به آنان محله ور گردد هاى عجيىب از ناحيه عقده گرفتارى

هاى  شوند يا انفاركتوس قلىب و غم ىن به بدبيىن و اضطراب گرفتار مىعّده زيادى از بازنشستگان كه به عّلت فرسودگى روا
  .آيد به مهني دليل است توصيف ناشدىن به سراغشان مى

شود و نه  شود كه غم و شادى دنيا در گذر است و آدم عاقل نه از روزگار تلخ و نامساعد ناالن مى قرآن جميد يادآور مى
رسد درست  دهد كه آنچه به او مى دارد؛ مؤمن به خوىب تشخيص مى سىت وا مىفراخى زندگى او را به فخر فروشى و م

  :مطابق با صالح و سالمت جسمى و رواىن اوست و بايد آن را با روى خوش و جبني گشاده پذيرفت

  سوز دل، اشك روان، آه سحر، ناله شب
 

  بينم اين مهه از نظر لطف مشا مى

  

  )حافظ شريازى(

گردد و هم سالمت جسمش تأمني  ها مى اى از واقعّيت انسان اهلامات اهلّيه را قدرداىن كند هم عامل به پارهبنابراين اگر 
ره مى   :گردد، چنانكه قرآن جميد فرموده مند مى شود و هم از سالمت كامل رواىن كه مايه سالمت جسم است 

  .»1« »َأَال ِبذِْكِر اللَِّه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوبُ الَِّذيَن آَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ قـُُلوبـُُهم ِبذِْكِر اللَِّه 
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______________________________  
  .28): 13(رعد  -)1(

  392: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ها  دل! گريد، آگاه باشيد هايشان به ياد خدا آرام مى كه اميان آوردند و دل] هستند[كساىن ] بازگشتگان به سوى خدا[
  .گريد اد خدا آرام مىفقط به ي

ها و  هاى عصىب و رواىن در زندگى بوقلمون وارش ناشى از گرفتگى تريه روزى اين نسل و ابتالى فراوان او به بيمارى
  .هاى رواىن است و مهه به عّلت عدم دست آويز قابل توّجه و مطمئن است نابساماىن

دعا باشد و آىن از اّتصال داشنت به حضرت او و توّسل به هاى وجود آدمى مرتّمن به مناجات و  آرى، بايد متام سّلول
  :جنابش غفلت نورزد تا آرامش كامل بر متام جوانب حيات حكمفرما باشد و به قول شيداى نيشابورى

  به نام كردگار هفت افالك
 

  كه پيدا كرد آدم از كفى خاك

  خداوندى كه ذاتش ىب زوال است
 

  خرد در وصف ذاتش گنگ و الل است

 زمني و آمسان از اوست پيدا
 

 منود جسم و جان از اوست پيدا

  مه و خورشيد نور هسىت اوست
 

  فلك باال زمني در پسِىت اوست

ا حريان مبانده   ز وصفش جا
 

  خرد انگشت در دندان مبانده

  ز ُكنه ذات او كس را خرب نيست
 

  جبز ديدار او چيزى دگر نيست

  

  )عطّار نيشابورى(

   اهلام به شكرگزارى - 2
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شومي كه بايد از منعِم نعمت در برابر  چون به نعمت بنگرمي و در شؤون و جوانب آن فكر كنيم به اين معىن ملهم مى
  .نعمتش تشّكر كرد

اين اصل مسّلم حقيقىت است كه از طريق ديدن نعمت و فكر در آن كه چگونه به وجود آمده و براى چه به وجود آمده 
  به وجود آورده و اكنون بايد در كجاو كه آن را 

  393: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :شود مصرف كرد، به انسان اهلام مى

  »1« »َفَأْهلََمَها ُفُجوَرَها َوتـَْقَواَها

  .اش را به او اهلام كرد كارى و پرهيزكارى پس بزه

حركت كىن به اهلام ديگر كه وحى است و جمموعه آن چون به جستجوى راه شكر كردن برخيزى و به دنبال آن اهلام قلىب 
شوى كه شكِر  رسى و در آن جا وقىت به آيات شكر دّقت كىن به اين معىن واقف مى در قرآن جميد منعكس است مى

نعمْت واجب و شكْر عّلت ازدياد نعمت و قرار و استقرار آن در كف؛ و حقيقت شكر خرج كردن نعمت در مهان راهى 
  .م به آن راه راهنمائى كرده استاست كه منع

  »2« »َفاذُْكُروِىن أَذُْكرُْكْم َواْشُكُروا ِىل َوَال َتْكُفُرونِ 

  .پس مرا ياد كنيد تا مشا را ياد كنم و مرا سپاس گزاريد و كفران نعمت نكنيد

  »3« »ِه ِإن ُكْنُتْم ِإيَّاُه تـَْعُبُدونَ يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكُلوا ِمن طَيَِّباِت َما َرَزقْـَناُكْم َواْشُكُروا لِلّ 

امي، خبوريد و خدا را سپاس گزاريد، اگر فقط او را  اى كه روزى مشا كرده هاى پاكيزه ها و خوردىن از انواع ميوه! اى اهل اميان
  .پرستيد مى

  »4« »َو َرَزَقُكْم ِمَن الطَّيِّباِت َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ 

  .گزارى كنيد اش به مشا روزى خبشيد تا سپاس پاكيزه]  نعمت هاى[و از 

  »5« »َدَة َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ َواللَّهُ َأْخَرَجُكم مِّن ُبطُوِن أُمََّهاِتُكْم َال تـَْعَلُموَن َشْيئاً َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َواْألَْبَصاَر َواْألَْفئِ 
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  دانستيد و زى منىو خدا مشا را از شكم مادرانتان بريون آورد در حاىل كه چي

______________________________  
  .8): 91(مشس  -)1(

  .152): 2(بقره  -)2(

  .172): 2(بقره  -)3(

  .26): 8(انفال  -)4(

  .78): 16(حنل  -)5(

  394: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .براى مشا گوش و چشم و قلب قرار داد تا سپاس گزارى كنيد

ها و اين كه شكرش جبا مصرف كردن آن است  شكر واجب است و پس از مشردن برخى از نعمتپس از اعالم اين كه 
ره دنيا و آخرت اين عمل به مشا برمى مى   :گردد فرمايد نتيجه و منفعت اين شكر عايد خود مشاست و 

َا َيْشُكُر ِلنَـْفِسِه َوَمن َكَفَر َفِإنَّ اللََّه َغِينٌّ محَِ    »1« »يدٌ َوَمن َيْشُكْر َفِإمنَّ

  .نياز و ستوده است خدا ىب] زند؛ زيرا به خدا زيان منى[و هركه ناسپاسى كند 

  :منايد داند و اجر شكر را سريع اعالم مى اى بسيار ممتاز دانسته وعّده آنان را كم مى قرآن جميد شاكران را طايفه

  »2« »اْعَمُلوا آَل َداُوَد ُشْكراً َوقَِليٌل ِمْن ِعَباِدَى الشَُّكورُ 

  .عمل كنيد؛ و از بندگامن اندكى سپاس گزارند]  ها حق به فرمان[به خاطر سپاس گزارى ! اى خاندان داود

  »3« »َوَمن يُرِْد ثـََواَب اآلِخَرِة نـُْؤِتِه ِمنـَْها َوَسَنْجِزي الشَّاِكرِينَ 

  .پاداش خواهيم داد خبشيم؛ و يقيناً سپاس گزاران را و هر كه خواستار پاداش آخرت باشد، او را از آن مى
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   گشودن ابواب علم به سوى ربوبّيت  - 3

در متام گردونه آفرينش، مالك حقيقى و ذاتى و مرّىب اصالحگر به . به معناى مالك و مرّىب است» ربّ «كلمه مباركه 
  .معناى واقعى كلمه جز ذات اقدس حضرت رّب العزّه وجود ندارد

______________________________  
  .12): 31(ن لقما -)1(

  .13): 34(سبأ  -)2(

  .145): 3(آل عمران  -)3(

  395: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ها و معارف اهلّيه بسيار زياد آمده، اگر كسى جان و قلبش با  در قرآن جميد و دعاها و مناجات» ربّ «لغت و كلمه 
  .خورد هاى بيگانه از حقيقت را مى گول فرهنگشود نه طاغوت زده و نه   مفهوم اين اسم مّتحد شود نه طاغوت مى

  .هاست ترين انسان ترين و با تربيت ترين و شريف ترين و با كمال ترين و پاك مربوب رّب، آزادترين و آگاه

ها و غرايز و اميال سركش  درك مفهوم ربوبّيت، عجيب در آزادى انسان از بند شياطني داخلى و خارجى و هواها و هوس
  .مؤثّر است

فهم معناى ربوبّيت آن چنان در تربيت انسان برابر با فرهنگ حضرت رّب العزّه داراى اثر است كه از انسان منبع جود و  
كرامت، تقوا و شرافت، معرفت و اصالت، وجدان و واليت، فضيلت و سيادت و به قول قرآن جميد شجره طيّبه به بار 

  !آورد مى

   مراحل تربيت نفس

  

اين تربيت را  : گويد داند و مى ترين انسان تاريخ مى اساس قرآن جميد، مّتصل به ربوبّيت حّق را با تربيتاقبال پاكستاىن بر 
  :كه تربيت خود در سايه ربوبيت حّق است سه مرحله است
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  .نيابت اهلى -3ضبط نفس  -2اطاعت  - 1

لسالم؛ ضبط و حفظ اين اطاعت از اطاعت از حق در متام اوامر و نواهى و اطاعت از انبيا و ائّمه طاهرين عليهم ا
دستربد شياطني و حوادث و نوائب و مصايب و نيز ضبط نفس از گناه و معصيت؛ و در نتيجه به مقام خالفت الّلهى 

  .رسيدن

  :اينك گفتار عّالمه اقبال پاكستاىن

   اطاعت

  خدمت و حمنت شعار اشرتست
 

  صرب و استقالل كار اشرت است

  

  396: ، ص1 سجاديه، ج تفسري و شرح صحيفه

  

  گام او در راه كم غوغاسىت
 

  كاروان را زورق صحراسىت

  اى نقش پايش قسمت هر بيشه
 

  اى كم خور و كم خواب و حمنت پيشه

 رود مست زير بار حممل مى
 

 رود پاى كوبان سوى منزل مى

  تو هم از بار فرائض سرمتاب
 

  برخورى از ِعْنَدُه ُحْسُن اْلَمآب

 اطاعت كوش اى غفلت شعاردر 
 

 شود از جرب پيدا اختيار مى

  

  )اقبال پاكستاىن(

   ضبط نفس
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  نفس تو مثل شرت خود پرور است
 

  خود پرست و خودسوار و خودسر است

  

  مرد شو، آور زمام او به كف
 

 «1»  تا شوى گوهر اگر باشى خزف

  هر كه برخود نيست فرمانش روان
 

  پذير از ديگرانشود فرمان  مى

 طرح تعمري تو از گل رخيتند
 

 با حمّبت خوف را آميختند

  خوف جان  خوف دنيا خوف ُعقىب
 

  خوف آالِم زمني و آمسان

  حّب مال و دولت و حّب وطن
 

  حّب خويش و اقربا و حّب زن

  

  )اقبال پاكستاىن(

   نيابت اهلى

  گر شرتباىن جهانباىن كىن
 

  سليماىن كىنزيب سر تاج 

  تا جهان باشد جهان آرا شوى
 

  شوى  تاجدار ملك ال يبلى

  نايب حق در جهان بودن خوش است
 

  بر عناصر حكمران بودن خوش است

  صد جهان مثل جهان جزء وكل
 

  رويد از كشت خيال او چو گل

  

______________________________  
  .آتش پزندسفال، هر چيز ِگلى كه در : خزف -)1(
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  397: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

 پخته سازد فطرت هر خام را
 

 از حرم بريون كند اصنام را

 نغمه زا تار دل مضراب او
 

 ر حق بيدارى او خواب او

  

  )اقبال پاكستاىن(

   نبّوت و امامت، راه رسيدن به ربوبّيت

  

  .ربوبيّتش به روى ما باز كرد دِر نبّوت و امامت استآن درى كه خداوند بزرگ براى شناخته شدن مقام 

  :فرمايد مى» ج البالغه«امام على عليه السالم در خطبه اّول 

  »1« .َواْصَطفى ُسْبحانَُه ِمْن ُوْلِدِه أْنِبياَء، أَخَذ َعَلى اْلَوْحِى ميثاقـَُهْم، و َعلى تـَْبليِغ الرِّساَلِة أمانـَتَـُهمْ 

  .از فرزندان آدم برگزيد كه در برنامه وحى و امانتدارى در ابالغ رسالت از آنان پيمان گرفت خداوند سبحان پيامرباىن

پيمان ابالغ رسالت بزرگرتين پيماىن است كه ممكن است تصّور شود، پيماىن است كه خداوند از پيامربان براى پذيرش 
  .گريد ها مى وحى و ابالغ حقايق وحى شده به انسان

ها پاك و منزّه  بايسىت بر دىل وارد شود كه از هر گونه خس و خاشاك و هوا و هوس و خودخواهىبديهى است كه وحى 
  .سازد باشد و اندك آلودگى دروىن جمراى آب حيات وحى را تريه مى

  .مسّلم است كه پيامربان در رسانيدن حقايق وحى شده به مردم بايسىت به مهه گونه گذشت و فداكارى تن دهند

   حياتى يك پيامرب چنني است كه زندگى خود را بر مبناى در حقيقت وضع
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______________________________  
  .1خطبه : ج البالغه -)1(

  398: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

هاست و داراى زندگى طبيعى است، واسطه كامًال امني براى ابالغ  او در عني حال كه يكى از انسان. رسالت تلّقى كند
  .رسالت از طرف خداست

ترين فداكارى را كه بايسىت در پيمان با خدا بپذيرد، دخالت ندادن خود در امر رسالت  سخت: شايد بتوان گفت كه
  .است

  :فرمايد امام على عليه السالم به دنباله فرمايش خود مى

اى   فرستاد، تا مردم را به اداى پيمان فطرىخداوند رسوالىن را در ميان امم برانگيخت و پيامربانش را پياپى به سوى آنان 
كه با آفريدگارشان بسته بودند وا دارند و نعمت فراموش شده او را به يادشان بياورند و با تبليغ دالئل روشن وظيفه 

ّلى رسالت را جباى آورند و نريوى خمفى عقول مردم را برانگيزانند و بارور سازند، آيات با عظمت اهلى را كه در هندسه ك
هاى برافراشته باالى سرشان و گهواره گسرتده زمني زير پايشان و  آمسان: هسىت نقش بسته است به آنان بنمايانند

  »1« .هاىي كه حياتشان را تأمني منايد معيشت

   اهداف رسالت

  :هدف و مواّد رسالت در قرآن اينچنني بيان شده

يِل يَْأُمُرُهم بِاْلَمْعُروِف َويـَنـَْهاُهْم َعِن الَِّذيَن يـَتَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَِّىبَّ اْألُ  جنِْ اْلُمْنَكِر َوحيُِلُّ مِّىَّ الَِّذى جيَُِدونَُه َمْكُتوباً ِعنَدُهْم ِيف التَّورَاِة َواْإلِ
َكاَنْت َعَلْيِهْم فَالَِّذيَن آَمُنوا ِبِه َوَعزَُّروُه َوَنَصُروُه َواتـَّبَـُعوا َهلُُم الطَّيَِّباِت َوُحيَرُِّم َعَلْيِهُم اْخلََباِئَث َوَيَضُع َعنـُْهْم ِإْصَرُهْم َواْألَْغَالَل الَِّىت  

   النُّوَر الَِّذى أُْنزَِل َمَعهُ 

______________________________  
  .1خطبه : ج البالغه -)1(

  399: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج
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  »1« »أُْولِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 

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

ِى جهل، [ها  كند و بارهاى تكاليف سنگني و زجنريه را بر آنان حرام مىها  منايد و ناپاك ها را بر آنان حالل مى پاكيزه
در برابر [دارد؛ پس كساىن كه به او اميان آوردند و او را  كه بر دوش عقل وجان آنان است برمى] خربى و بدعت را ىب

  .ان رستگارانندمحايت كردند و ياريش دادند و از نورى كه بر او نازل شده پريوى منودند، فقط آن]  دمشنان

  .ها به عدالت قيام انسان -1«

  .نشان دادن آيات اهلى - 2

  .هاى هسىت و حيات انساىن را در بر دارد تعليم كتاب كه واقعّيت - 3

  .منايد هاى تكاملى تصفيه مى ها را در راه شدن تعليم حكمت كه دانستىن - 4

ى از پليدى امر به نيكى - 5   .ها ها و 

  .فشارند ها را در خود مى زجنريهاى سنگيىن كه از عوامل گوناگون، انسانبرداشنت بارها و  - 6

  .سازد ها را معّرىف و قابل وصول مى روشناىي در حيات كه آرمان اعالى حيات انسان - 7

  :و در كلمات پيشواى پرهيزكاران اين چنني بيان شده

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

  400: ، ص1 ح صحيفه سجاديه، جتفسري و شر 

  .اى كه خداوند به آنان عنايت كرده است حتريك منايند آنان را به وفا، به تعّهد فطرى - 1

  .هاى فراموش شده خداوندى را به يادشان بيندازند نعمت - 2
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  .ها، دليل و حّجت را بر آنان متام كند با ابالغ رسالت - 3

اىن عقول آنان را بكا گنجينه  - 4   .وند و بارور سازندهاى 

هاى برافراشته در باالى سرشان و گهواره گسرتده زير پايشان، اشكال گوناگون  آيات هندسه كّلى هسىت را از آمسان - 5
  .منايد آشكار سازند معيشت را كه حيات آنان را تأمني مى

ها و  سپارد و در خستگى آخرت مىكند و آنان را به  آيات اهلى را در پديده مرگ كه فروغ حياتشان را خاموش مى - 6
  .آيند، نشان بدهند سازد و در رويدادهاى پياپى كه به سراغ آنان مى ها كه پري و فرسوده شان مى مشّقت

  .رفتار معتدل، قوانني عامل رشد و كمال، سخن جدا كننده حّق و باطل و حكم عادالنه را به آنان تعليم دهند - 7

كند و سخنان امري املؤمينن  اهلى در روى زمني كه قرآن با صراحت و قاطعانه بيان مىهاى  اين است مواد و هدف رسالت
  .منايد و مهه شؤون زندگى او، مهان مواد و هدف را توضيح و تطبيق مى» ج البالغه«در 

هاى  ها و شاخه كند كه هر گروه رسالت سودمند و سازنده جز مصداق ها اثبات مى يك تتّبع كاىف در سرگذشت انسان
  .ها نبوده است مهني مواد و هدف

هاى  هاىي كه مواد و هدف هدف اعالى زندگى فردى و اجتماعى كه گمشده حياتى امروز بشرّيت است بدون رسالت
  »1« ».ها چهره واقعى خود را خنواهد منود مزبور را توضيح و تطبيق به زندگى منايد چيزى است كه هرگز براى انسان

   يامرب صلى اهللا عليه و آلهمدينه علم در كالم پ

  پيامرب درباره َدِر امامت و واليت كه از جانب خداوند گشوده شده تا از آن در،

______________________________  
ج البالغه -)1(   .189 -187/ 2: ترمجه و تفسري 

  401: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :قوانني شرع برسند، فرمود ها به حقايق مربوط به ربوبّيت و متام انسان
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ا، و الشِّ  يَعُة َوَرُقها، فـََهْل َخيْرُُج ِمَن الطَّيِِّب إّال إنَّ اللََّه َخَلَقىن َوَعِلّياً ِمْن َشَجَرٍة أنَا أْصُلها، و َعِلىٌّ فـَْرُعها، َواحلََْسُن واحلَُْسْنيُ َمثََرُ
 ُ االطَّيُِّب؟ و أنَا َمديَنُة اْلِعْلِم و َعِلىٌّ با ا ِمْن باِ ِ   .ا، َفَمْن أراَد اْلَمديَنَة فـَْلَيْأ

ا: َوىف َلْفِظ ُحَذيـَْفَة َعْن َعلىٍّ عليه السالم ا، َوال تـُْؤَتى اْلبـُُيوُت إّال ِمْن أْبواِ ُ   .أنَا َمدينُة اْلِعْلِم وَعِلىٌّ با

ا، َكَذَب َمْن َزعَ : َوىف َلْفظٍ  ُ   :قاَل اللَُّه َعزََّوَجلَّ . َم أنَُّه َيْدُخُل اْلَمديَنَة ِبَغْريِ اْلبابِ أنَا َمديَنُة اْلِعْلِم و أْنَت با

ا   »1« .»َوأُتوا اْلبـُُيوَت ِمْن أْبواِ

كند و از بيست و  نفر از بزرگرتين دانشمندان اهل سّنت نقل مى 143از » الغدير«احاديث باال را عالمه اميىن صاحب 
  :آورد كه پيامرب فرمود شاهد مىيك نفر بر صّحت و سالمت سند حديث، 

  !آيد؟ ام و على تنه و حسن و حسني ميوه آن و شيعه برگش؛ آيا ازپاك غري از پاك مى من و على از يك درختم، من ريشه

  .من شهر علمم و على در آن شهر است؛ هر كس قصد شهر دارد از دِر آن وارد گردد

  :الفاظ ديگرى از حديث چنني آمده

ا، َفَمْن أراَد اْلبَـْيَت فـَْلَيْأِت اْلبابَ  أنَا َمديَنةُ  - 1 ُ   »2« .اْلِعْلِم و َعِلىٌّ با

  .خواهد وارد اين خانه شود پس از اين در وارد شود هر كس مى. من شهر علم و على دِر آن است

______________________________  
، باب 29/ 27: ؛ وسائل الشيعة27يث ، باب املؤمن وعالماته، ذيل حد239/ 2: ؛ الكاىف79/ 6: الغدير -)1(

  .33617، حديث 14

  .235/ 4: ؛ شرح احقاق احلق181/ 3: تاريخ بغداد -)2(

  402: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ا، َفَمْن أراَد اْلِعلَم فـَْلَيْأِت اْلبابَ  - 2 ُ   »1« .أنَا َمديَنُة اْلِعْلِم و َعِلىٌّ با

  .خواهد، پس از اين در وارد شود ، هر كس علم را مىمن شهر علمم و على دِر آن است
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ا - 3 ُ   »2« .أنَا دارُاحلِْْكَمِة و َعِلىٌّ با

  .من سراى حكمتم و على دِر آن است

ا - 4 ُ   »3« .أنَا داُر اْلِعْلِم و َعِلىٌّ با

  .من سراى علمم و على در آن است

  »4« .أنَا ميزاُن اْلِعْلِم و َعِلىٌّ َكفَّتاهُ  - 5

  .ترازوى علمم و على دو كفه ترازو استمن 

  »5« .أنَا ميزاُن اِحلْكَمِة و َعِلىٌّ ِلسانُهُ  - 6

  .من ترازوى حكمتم و على زبان حكمت است

ا - 7 ديَنُة و أْنَت اْلباُب، َواليـُْوَتى اْلَمديَنُة إّال ِمْن باِ
َ
  »6« .أنَا امل

  .د مگر از راه دِر شهرشو  دِر شهر، كسى به شهر وارد منى]  على[من شهرم و تو 

  »7« . امَّىت  َعلى  َوَخليَفىت  ووصّىي   فـَُهَو اخى.. َوانَا ِمْن َعلٍى   انَّ َعلياً ِمّىن  - 8

   و او برادر و وصى و جانشني من بر اّمتم... على از من است و من از على 

______________________________  
/ 1: ؛ كشف الغمة34/ 2: ؛ املناقب، ابن شهر آشوب1حديث ، ذيل 63، باب 189/ 38: حبار األنوار -)1(

113.  

  .489، حديث 295: ؛ العمدة113/ 1: ؛ كشف الغمة14، ذيل حديث 94، باب 207/ 40: حبار األنوار -)2(

  .482، حديث 170/ 2: ؛ ينابيع املودة121، حديث 106/ 1: شواهد التنزيل -)3(

  .155: ؛ الفضائل180: ؛ جامع األخبار99يث ، حد7، باب 144/ 23: حبار األنوار -)4(
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  .94، حديث 238/ 10: ؛ نفحات األزهار46/ 6: ؛ شرح احقاق احلق4، حديث 80/ 6: الغدير -)5(

  .216، حديث 41، باب 347/ 36: ؛ حبار األنوار1009، حديث 363/ 2: شواهد التنزيل -)6(

/ 1: ؛ روضة الواعظني10، حديث 36: يخ صدوق؛ األماىل، ش6، حديث 91، باب 4/ 40: حبار األنوار -)7(
101.  

  403: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .باشد مى

  »1« .َعِلىٌّ باُب ِعْلمى و ُمبَـنيٌِّ ِالمَّىت ما اْرِسْلُت ِبه ِمْن بـَْعدى - 9

  .على دروازه علم من و بيان كننده احكام ارساىل از طرف خدا براى امت، بعد از من است

  »2« .أْنَت باُب ِعْلمى -10

  .دروازه علم من هسىت]  يا على[تو 

نزد مّلت اسالم مسّلم است كه علم پيامرب به وجود مقّدس حضرت موىل املوّحدين منتقل شد و علم امري املؤمنني به يازده 
جز مراجعه به اى  و اّمت براى يافنت رّب و شؤونش چاره. فرزندش از حضرت امام حسن تا مهدى عليهم السالم رسيد

هاى  و منونه» صحيفه سّجاديّه«و منونه ديگرش » ج البالغه«اش  ائّمه طاهرين عليهم السالم ندارند، معارىف كه يك منونه
  .باشد ديگرش كتب حديثى شيعه مى

  داللت بر اخالص در توحيد - 4

و ائمه عليهم السالم رسيده ما را به اخالص محد خداوندى را كه با آيات قرآن و معارىف كه از پيامرب صلى اهللا عليه و آله 
  .در عبادت و اميان توّجه داد

   اخالص در قرآن
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يُن اْخلَاِلصُ * َفاْعُبِد اللََّه ُخمِْلصاً َلُه الدِّينَ «   »3« »َأَال لِلَِّه الدِّ

كه دين ! اه باشيدآگ.* كىن، بپرست خالص مى]  از هرگونه شركى[پس خدا را در حاىل كه اعتقاد و اميان را براى او 
  .خالص ويژه خداست

______________________________  
  .67/ 2: ؛ كنز الفوائد87، ذيل حديث 4، باب 113/ 27: حبار األنوار -)1(

  .109: ؛ كشف اليقني287/ 1: ؛ كشف الغمة42، ذيل حديث 65، باب 248/ 38: حبار األنوار -)2(

  .3 -2): 39(زمر  -)3(

  404: ، ص1 سجاديه، ج تفسري و شرح صحيفه

 »ْوَف يـُْؤِت الّلُه اْلُمْؤِمِنَني َأْجراً َعِظيماً ِإالَّ الَِّذيَن َتابُوا َوَأْصَلُحوا َواْعَتَصُموا بِالّلِه َوَأْخَلُصوا ِدينَـُهْم لِّلِه َفأُولِئَك َمَع اْلُمْؤِمِنَني َوسَ 
»1«  

اصالح منودند و به خدا متّسك جستند، وعبادتشان را ] خود را مفاسد[توبه كردند و ]  از گناه بزرگ نفاق[مگر كساىن كه 
  .اند، وخدا به مؤمنان پاداشى بزرگ خواهد داد براى خدا خالص ساختند؛ پس آنان در زمره مؤمنان

  »2« »ُقْل ِإىنِّ أُِمْرُت َأن َأْعُبَد اللََّه ُخمِْلصاً َلُه الدِّينَ 

  .كنم، بپرستم خالص مى]  از هر گونه شركى[ن و عبادت را براى او من مأمورم كه خدا را در حاىل كه اميا: بگو

  »3« »ُقِل اللََّه َأْعُبُد ُخمِْلصاً َلُه ديىن

  .پرستم كنم، مى خالص مى]  از هر گونه شركى[فقط خدا را در حاىل كه اميان و عبادمت را براى او : بگو

  »4« »ُه ُخمِْلُصونَ َولَنا َأْعَمالَُنا َوَلُكْم َأْعَماُلُكْم َوَحنُْن لَ 

براى او ]  در اميان، اعتقاد، طاعت و عبادت[و اعمال ما مربوط به خود ما و اعمال مشا مربوط به خود مشاست و ما 
  .ورزمي اخالص مى
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يَن َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُرونَ    »5« »َفاْدُعوا اللََّه ُخمِْلِصَني َلُه الدِّ

از روش [كنيد، بپرستيد گرچه كافران  براى او خالص مى]  از هر گونه شركى[ پس خدا را در حاىل كه اميان و عبادت را
  .ناخشنود باشند] مشا

   ُهَو احلَْيُّ َالِإلَه ِإالَّ ُهَو َفاْدُعوُه ُخمِْلِصَني َلُه الدِّيَن احلَْْمُد لِلَِّه َربِ 

______________________________  
  .146): 4(نساء  -)1(

  .11): 39(زمر  -)2(

  .14): 39(زمر  -)3(

  .139): 2(بقره  -)4(

  .14): 40(غافر  -)5(

  405: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »اْلَعاَلِمنيَ 

]  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 
  .ها ويژه خدا پروردگار جهانيان است ستايشمهه . كنيد، بپرستيد خالص مى

يَن ُحنَـَفاَء َويُِقيُموا الصََّالَة َويـُْؤتُوا الزََّكاَة وَ    »2« »ذِلَك ِديُن اْلَقيَِّمةِ َوَما أُِمُروا ِإالَّ ِليَـْعُبُدوا اللََّه ُخمِْلِصَني َلُه الدِّ

ن و عبادت را براى او از هرگونه شركى خالص كنند و در حاىل كه فرمان نيافته بودند جز آن كه خدا را بپرستند و اميا
  .گرا باشند و مناز را برپا دارند و زكات بپردازند؛ و اين است آيني استوار و ثابت حق

   اخالص در روايات
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 .ِألنَُّه اليـَْقَبُل ِمْن ِعباِدِه إّالما كاَن خاِلصاً يَا اْبَن َمْسُعوٍد إذا َعِمْلَت َعَمًال َفاْعَمْل ِللَِّه خاِلصاً : ىف َمواِعِظ النَِّىبِّ ِالْبِن َمْسُعودٍ 
»3«  

هرگاه كارى اجنام دهى براى خدا و حمض خدا خالص اجنام ! اى پسر مسعود: در مواعظ رسول خدا به ابن مسعود است
  .بده؛ زيرا عملى جز عمل خالْص قبول درگاه او نيست

  :امام على عليه السالم فرمود

______________________________  
  .65): 40(غافر  -)1(

  .5): 98(بّينه  -)2(

  .146/ 3: ؛ مستدرك سفينة البحار5، باب 105/ 74: حبار األنوار -)3(

  406: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .َوَصْمَتُه و ِفْعَلُه َوقـَْوَلهُ  ُطوىب ِلَمْن أْخَلَص ِللَّه َعَمَلُه َو ِعْلَمُه َو ُحبَُّه َوبـُْغَضُه َوَأْخَذُه َوتـَرَْكُه وََكالَمهُ 

خوشا به حال كسى كه عمل و دانش و دوسىت و دمشىن و گرفنت و رها كردن و سخن و سكوت و فعل و قولش را براى 
  .خدا خالص كند

  :امام صادق عليه السالم فرمود

ا َوْجَه اللَِّه فـَُيْدِخُلُه اللَُّه ِبِه اْجلَنَّةَ إنَّ َربَُّكْم َلَرحيٌم َيْشُكُر اْلَقليَل، إنَّ اْلَعْبَد لَُيَصلِّى الرَّ    »2« .ْكَعتَـْنيِ يُريُد ِ

آورد، خداوند به سبب  كند، هر آينه عبد دو ركعت مناز حمض خدا جبا مى پروردگار مشا مهربان است، عمل كم را تقدير مى
شت مى   .كند آن مناز او را وارد 

  :كند رسول خدا صلى اهللا عليه و آله نقل مىامام رضا عليه السالم از پدرانش از 

  »3« .ما أْخَلَص َعْبٌد لِلَِّه َعزََّوَجلَّ أْربَعَني َصباحاً إّالَجَرْت يَنابيُع احلِْْكَمِة ِمْن قـَْلِبِه َعلى ِلسانِهِ 
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  .شود هاى حكمت از قلبش به زبانش جارى مى عبدى كه چهل روز براى خدا خالص شود، چشمه

  :فرمايد ه السالم مىامام عسگرى علي

ام، واگر كافر را از آن منع كنم  اى خالص بگذارم گوئى در حّق او تقصري كرده اى كنم و در دهان بنده اگر متام دنيا را لقمه
  .ام تا از گرسنگى و تشنگى به مرگ برسد سپس شربىت از آب به او بنوشامن انگار به اسراف در نعمت حق برخاسته

______________________________  
  .276، حديث 30، باب 253/ 1: ؛ احملاسن16، حديث 54، باب 244/ 67: حبار األنوار) 1(

، حديث 31، باب 69/ 2: ؛ عيون أخبار الرضا عليه السالم10، حديث 54، باب 242/ 67: حبار األنوار) 2(
321.  

، حديث 27، باب 253/ 16: مستدرك الوسائل ؛19، ذيل حديث 54، باب 245/ 67: حبار األنوار) 3(
19774.  

  407: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :اين فقري مسكني و عبد مستكني به پيشگاه حضرت دوست عرضه داشته

  يا رب تو عالج درد ماىي
 

  بردرد درون ما شفاىي

  ما خسته دل و فسرده حاليم
 

  از بار گنه شكسته باليم

  حبر عصيانغرقيم مهه به 
 

  هستيم گداى لطف و احسان

  با اين كه ز كْرب خود منائيم
 

  در اصْل فناى در فناييم

  هسّىت و خودّيىت ندارمي
 

  از خويش منّيىت ندارمي

  بر درگه تو ذليل و خوارمي
 

  سرمايه جبز گنه ندارمي
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  اى غوث و غياث ىب پناهان
 

  خبشنده مجله گناهان

  اسري نفسيميا رب تو ببني 
 

  عمرى است مهه هوا پرستيم

  از باده كرب مجله مستيم
 

  آلوده هر گناه و پستيم

 شد تريه ز معصيت دل ما
 

 شد نار جحيْم حاصل ما

 بگشاى درى ز توبه اى يار
 

 ما را تو ز معصيت نگهدار

  ما گر چه به عهد ىب وفائيم
 

  لكن به در تو ما گداييم

  كنبر سائل خود عنايىت  
 

  از غمزدگان محايىت كن

  

  اى مايه آبروى مسكني
 

  ثابت قدمم مناى در دين

  

  )مؤلف(

   دور داشنت انسان از احلاد و شرك - 5

دور بودن از شرك در هر كيفّيت و شكلش اعّم از دنيا پرسىت، مقام پرسىت، شهوت پرسىت، هوا پرسىت، طاغوت پرسىت، 
  .لطف حق به بندگان استشيطان پرسىت، حمض عنايت و 

  .شود چون اميان خالص و عمل صاحل بر شؤون حيات حاكم گردد بساط شرك از سرزمني هسىت انسان، مجع مى

  408: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

، ظلم عظيم است و هر كس تا وقت مرگ آلوده به آن باشد از رمحت خدا »1«  شرك به فرموده قرآن در سوره لقمان
  .اش پذيرفته خنواهد شد م خواهد بود و در آن زمان توبهحمرو 
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  :شرك ورزى به فرموده قرآن، باعث از بني رفنت متام اعمال نيك انسان در دوره عمر اوست

  »2« »َوَلْو أْشرَُكوا َحلَِبَط َعنـُْهْم ما كانُوا يـَْعَمُلونَ 

داده بودند، يقيناً آنچه عمل شايسته اجنام  شريك قرار] آنان با مهه عظمت و مقامى كه داشتند براى خدا[و اگر 
  .شد اثر مى دادند، تباه و ىب مى

ميَاَن َوَزيـََّنُه ِيف قـُُلوِبُكْم وََكرََّه ِإَلْيُكُم اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق َوالْ    »3« »ِعْصَياَن أُولِئَك ُهُم الرَّاِشُدونَ َولِكنَّ اللََّه َحبََّب ِإلَْيُكُم اْإلِ

را حمبوب مشا قرار داد و آن را در دل هايتان بياراست و كفر و بدكارى و نافرماىن را ناخوشايند مشا ساخت، وىل خدا اميان 
  .اند هدايت يافته] ها هستند كه داراى اين ويژگى[اينان 

]  

   حتبيب اميان

  

اجياد دوسىت در دل   .شود هاى آن پيدا مى ها يا سودمندى كسى يا چيزى را دوست داشنت در اثر پى بردن به زيباىي«] 
  .كسى كردن به وسيله توّجه دادن به خوىب و زيبائى و سودمندى خواهد بود

   هاى آن خواسته كه ها و فضيلت ها و ثواب ايزد پاك، اميان را به وسيله ذكر خوىب

______________________________  
به ! پسركم: كرد، گفت  كه او را موعظه مىهنگامى كه لقمان به پسرش در حاىل]  ياد كن[؛ و 13): 31(لقمان  -)1(

  .ترديد شرك ستمى بزرگ است خدا شرك نورز، ىب

  .88): 6(انعام  -)2(

  .7): 49(حجرات  -)3(

  409: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج
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  :از مجله مباركه. حمبوب مسلمانان كند و بندگان عزيز خود را از اين فيض بزرگ برخوردار سازد

  »1« »ُه ىف قـُُلوِبُكمْ َوَزيـَّنَ 

  .هايتان بياراست و آن را در دل

  .شود كه مقّر اميان، قلب است و اميان از صفات جوانح است استفاده مى

  :در مجله. صفات قلىب، علل براى صدور افعال خارجى و صفات جوارحى است

  »2« »وََكرََّه ِإلَْيُكُم اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق َواْلِعْصَيانَ 

  .بدكارى و نافرماىن را ناخوشايند مشا ساختو كفر و 

هاى معرَّف است و از اين  يكى از طرق تعريف، دانسنت مقابل. كفر و فسوق و عصيان را در مقابل اميان قرار داده است
  .توان راهى به حقيقِت اميان، پيدا كرد تقابل مى

فسوْق پرده درى است، پس اميان صفىت است . كفْر انكار خدا و رسول است، پس اميان اعتقاد به خدا و رسول است
عصياْن گناه ونافرماىن . كند قلىب و اعتقادى كه مردم با اميان را از پرده درى و هتك نواميس متنّفر ساخته و جلوگريى مى

  .متنّفرندگذارد از مردم بااميان مترّد و نافرماىن حق صادر شود؛ زيرا از آن بيزار و  اى است كه منى است، پس اميان عقيده

توان به اندازه لطف حق كه اميان را حمبوب مسلمانان قرار داده پى برد؛ زيرا اميان راه جنات از  با اين بيان تاحّدى مى
  .هاست ها و راه دخول در سعادت و خوشبخىت ها و زشىت پليدى

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

  .7): 49(حجرات  -)2(

  410: ، ص1 شرح صحيفه سجاديه، جتفسري و 

]  
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   ناخوشايندى كفر و فسوق و عصيان

  

شود، بيزار كردن كسى را از  هاى آن پيدا مى ها و بدى ها و زشىت بيزارى از كسى يا چيزى در اثر آگاه شدن بر زيان] 
  :قرآن در مجله. هاى آن است ها و بدى ها و زشىت چيزى به وسيله روشن كردن زيان

  »1« »ِإلَْيُكُم اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق َواْلِعْصَيانَ وََكرََّه 

  .و كفر و بدكارى و نافرماىن را ناخوشايند مشا ساخت

بيزار كردن خدا مسلمانان را از كفر و فسوق و . خدا مشا را از كفر و پرده درى و نافرماىن بيزار كرده است: گويد مى
  .هاى آنان است شىتها و ز  ها و شومى عصيان به وسيله مناياندن زيان

   معناى كفر و عصيان و فسوق

هاى اوست و صفىت است باطىن و از افعال قلىب، اين صفت قلىب ريشه كارهاى زشت و ناپسند  كفْر، انكار خدا و نعمت
  .باشد مى

عصيان، اعّم از فسوق است؛ زيرا فسوق اختصاص دارد به كسى كه مطيع بوده سپس از اطاعت دست برداشته و پرده 
درى كرده، وىل عصيان اعّم است و عاصى شامل كسى كه از آغاز نافرمان بوده و هيچ گونه تلّبسى به اطاعت پيدا نكرده 

  .شود مى

هر يك از كفر و فسوق و عصيان، با اميان ضدّيت دارند؛ زيرا اميان، اعتقادى است در قلب كه موجب عمل در رفتار و  
   ، فسوق با اميان ضّدّيت دارد، عصيان با اميان سازگار نيست، هر يك از اين سهگفتار باشد، پس كفر با اميان دمشن است

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

  411: ، ص1 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج
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وند، حمبوب قلب ها را خدا مهان طور كه در آيه شريفه مالحظه كرديد واقعّيت »1« ».كوشند ريشه اميان را قطع كنند مى
  .ها، متنّفر منوده است انسان فرموده و قلب را از پسىت

هاى شرك  ها و ضررها و ضربه ها و زيان قرآن و روايات به طور مفّصل به زشىت. بدتر از كفر و فسق و عصيان شرك است
است كه از مجله دعا استفاده  اند و اين مهان معناىي اند و از اين طريق آن را منفور قلوب صافيه قرار داده اشاره كرده

  .شود مى

شرك، بنابر آيات قرآن اعّم از شرك در قول و صفت و عمل و نّيت و عبادت است، در هر صورت چيزى را در جنب 
خدا قراردادن و از آن پريوى كردن شرك است و آن گناه بسيار بزرگ و در صورت ماندنش در قلب غري قابل آمرزش 

  .است

  .مراجعه مناييد» حبار األنوار«اى تفسريى و رواىي به خصوص باب اميان و كفر  ك به كتب گراندر زمينه تفسري شر 

ها، كمك دهندگان به سقيفه و باند ننگني اموى و عّباسى و فرمانربان از  ها، پول پرست بت پرستان مّكه، آفتاب پرست
ا كه در راه خدمت به استعمارند و از  ها و ها از مصاديق بارز مشركان هستند، دولت طواغيت، در مهه دوره مأموران آ

  .منايند مشركانند و گناهانشان از اعظم گناهان و معاصى است هاى خود چشم پوشيده، نوكرى اجانب را مى منافع مّلت

______________________________  
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