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 لف مؤ مقدمه

   الرحيم الرحمن الله بسم

 بيت اهل كه هاست ارزش همه از برتر وراثتى و عظيم هاى ذخيره و يافته نشاءت كريم قرآن نزول ضوء در سجاديه مكرمه صحيفه

 .اند داشته ارزانى خود امت بر عصمت و وحى

 در بينى جهان ريشه و است يافته سرچشمه وحى مبدئيت از كه است شناختى و معرفت الهيه صحيفه اين مضمون و محتوا بلنداى

 و شناخت پايه دين اولياء معصومانه ديد در شهود، ، سخن ديگر به.  است شده ريزى پى پايه اين بر دعا مكتب و اسلام  مقدس آيين

 اين از.  پيداست ها آن محتواى و شكل و ها نيايش و دعاها گوناگون فرازهاى در انگيز حيرت واقعيت اين و است آنان بينى جهان

 . ناميديم شناخت و شهود را مكرمه صحيفه اين شرح و ترجمه ، روى

 جانان پاك آن مغفرت و رحمت ديده به اى نظاره يا شفاعت به شايد بود، محبوب خاطره به رخنه در تلاش نوشتار اين از ما هدف

 بلند نكات تشريح و توضيح در ، مزجاه بضاعت حد در و برگيريم لابنون و مال ينفع لا كه روزى براى اى ذخيره و آييم نايل راستين

 . كنيم كوشش آن

 بيان و مختصر شرحى به ، ترجمه از پس و گشت تقسيم فرازهايى به سجاديه صحيفه دعاهاى از يك هر ابتدا كه بود چنان كار شيوه

 .گرديد مبادرت نمود مى تر برجسته نظر به كه نكاتى

 اسفار، ، الميزان تفسير ، البلاغه نهج ، مرجع روايى كتب و كريم قرآن از نويسى ساده در سعى با ، شرح در شده طرح مطالب غالب

 .گرديد تبيين و تنظيم... و تركه ابن القواعد تمهيد ، عربى الدين محى مكيه فتوحات ، الحكم فصوص همانند عرفانى كتب و شفا،

 - است همين در ترجمه هنر كه چنان - باشد نزديك بسيار السلام عليه امام مرام و مقصد به معنى كه بود آن بر سعى ترجمه در البته

 مى متن مقصد از شدن دور موجب بسا چه كه است بزرگى آفت دادن قرار يكديگر كنار در را جملگى سپس و لغات ترجمه زيرا

 . كنم پيدا را دعا متن افق به نزديك معنى بتوانم تا نمودم مى فكر خاص لغت يك در ساعت يك از متجاوز گاهى حقير اين لذا شود،

 ها واژه ، افعال تصريف و ريشه توضيح و اعراب ساختن روشن و لغات تبيين در كه شرحى ترين مفصل و بهترين ، رابطه اين در

 مدنى عليخان سيد مرحوم شرح باشد مى الهى رحمت طلب و خير ذكر شايان و تقدير شايسته انصافا و داشته مبذول فراوان دقت

 . است پرداخته نيز تاريخى احيانا و فلسفى و كلامى مسائل از بعضى ذكر به مناسبت با گاهى ايشان البته.  است الله رحمه

 آيت مرحوم از كه چنان ؛ است باقى نيز صحيفه بر كاشانى  فيض و ميرداماد مرحوم از توجهى قابل بسيار حواشى و شروح چنين هم

 علامه مرحوم همانند شارحانى از نيز فراوانى فارسى شروح.  است رسيده چاپ به اى ملاحظه قابل و دقيق شرح نيز شعرانى علامه الله

 .اند گماشته عالى همت مهم آن در خود توان حد در يك هر كه است موجود ديگران و الاسلام فيض مرحوم و اى قمشه

 و ناچيز اين از و فرمايد جبران جهان دو در خود كثير خير را را شارحان و لفان مؤ و محققان جملگى زحمت و تلاش منان خداوند

 شفاعت و خود فيوضات و عنايات مشمول و بپذيرد خود رحمت و لطف به نيز طهارت و عصمت بيت اهل حريم خادمان خادم

 . الله رحمه و عليكم والسلام! بفرمايد السلام عليه الائمه سجاد حضرت لاسيما پاك امامان
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 پيشگفتار

 بشر ، داشته معطوف جهان اين به را الوهيت توجه ، گرديده مفتوح بندگان بر كه حق رحمت ابواب از است واسعى باب دعا، مكتب

 . است بخشيده  اش آگاهى او، راستين نيازهاى بر هشدار با و كرده بيدار غلط هاى سرگرمى از را غافل و شاغل

 قرنى بايد لذا.  است گشته سپرده اعصار و قرون دست به و شده نهاده وديعت به عالى گنجينه اين در اسلام علمى ذخاير ترين عظيم

 است مانده محجوب ابهام پرده هفت در كه را اسرارى و بيابد را باب اين فتح كليد كه شود يافت قابلى استعداد تا بگذرد قرنى پس از

 .سازد مكشوف

 استعدادهاى هرگز و است بوده مكنون و مستور اما موجود، معرفت ارباب جان و دل كمون در مگو سر اين ، تاريخ طول در البته

 لايق جايگاه در و متحد معرفت اهل قدسى نفوس و پاك جان با گرامى گوهر آن چنان هم لذا اند، نبوده آن نشر و شرح لايق موجود،

 . است داشته قرار خود متعالى و

 اسرار اين حاملان و فرزانگان به و نمانيم محروم هرگز براى عظيم فوز اين فيوضات از كه باشد چنان دهور و قرن سير كه آن اميد

 به چنان را وحى پيام اين نورانيت و بپردازند بحث و درس به ، الهى معارف از بيكران درياى اين كنار در بتوانند تا شود داده فرصتى

 اند بسته معرفت و عرفان به نيرنگ و فريب با را خود كه - دروغين مدعيان دست از را امت اين مناسب هاى زمينه كه كنند ابلاغ مردم

 !بگيرند -

 وحيانى نظام اين شاگردان تربيت و حقايق اين نشر در  كس هر از بيش كه مردى رستگار ما، قرن تاريخ طول در كه آن سخن فرجام

 طهارت و عصمت بيت اهل مكتب يافتگان تربيت زبده و كرامت اهل اسوه ، تحقيق و علم رهروان مقتداى و الاساتيد سيد ، بوده سهيم

 كه است مزجاتى بضاعت مقال اين كه است طباطبايى حسين محمد سيد العلامه مولانا الاطهار، الائمه من الآثار تبيان و القرآن ترجمان ،

 خيرش دعاى و فرموده توجهى عطف بلندش و مطهر روح كه اميد. گردد مى او تقديم ، بيكران درياى به اى قطره بازگشت باب از

 ! الله شاء ان گردد، ارادتمندانش ترين كوچك نصيب

  دعا تعريف

 بر ها آن از يك هر كه دارد وجود گوناگونى هاى راه ، مجهولى و مبهم امر هر تبيين و توضيح براى كه نيست پوشيده تحقيق اهل بر

 : از عبارتند خلاصه طور به ها راه اين از بعضى. رسانند مى مقصود به را انسان و آيند مى كار به مختلف اهداف حسب

 .كاهند مى نظر مورد حقيقت ابهام از تر، روشن مفهومى گرفتن كار به با يعنى ؛ لفظى تعريف - 0

 .پردازند مى ء شى آن فصل و جنس تشريح به ء، شى يك ماهيت از ال سؤ پاسخ در يعنى ؛ ماهوى يا حقيقى تعريف - 3

 خواص از بعضى ذكر به فقط ، جواب در لذا پرسند، مى چيزى آثار و مظاهر از كه رود مى كار به هنگامى ؛ الاسمى شرح تعريف - 1

 .شود مى اكتفا چيز آن
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 مورد ماهيت وجودى اطوار بسيار، كنكاش با بايست مى لذا ، است وجود چگونگى و طور از ال سؤ گاهى وجود؛ طور به تعريف - 1

 .كوشيد مساءله روشنگرى در آن تنظيم با و كرد بررسى را نظر

 اين در خاصى عنايت اگر داشت توجه بايد شود؛ اكتفا مصداق ذكر به تنها ، الات سؤ بعضى پاسخ در يعنى ؛ مصداق به تعريف - 1

 .شود مصداق به مفهوم اشتباه به مبتلا پاسخگو يا پرسشگر است ممكن نباشد، ها جواب گونه

.  است بوده متداول و معمول تاكنون ديرباز از ، شده ياد طرق از استفاده با و مختلف هاى ال سؤ حسب بر نيز دعا مساءله تعريف

 .آيد خوش ذوقى را يك هر شايد ، ورزيم مى مبادرت آن تعاريف تمامى به دعا، حقيقت تبيين براى اينك

   مفهوم به تعريف

 است آن دعا( 0: ) منك بكون كلام و بصوت اليك ء الشى تميل ان الدعاء:  گويد مى دعا كلمه ذيل اللغه مقاييس معجم در فارس ابن

:  آورده مفردات در نيز راغب( 3. ) ناداه:  الرجل دعا:  است آمده العرب لسان در و.  كنى خود متوجه خود كلام و صدا با را كسى كه

 مى استفاده( اءيا و يا) ندا حروف از ندا در كه تفاوت اين با ، است ندا همان دعا( 1: ) اءيا او يا به يقال قد النداء اءن الا كالنداء الدعاء

 .شود

   ماهوى تعريف

 ، مخلوق دعاى ، قلبى دعاى ، زبان به دعاى ، تكوينى دعاى همانند گوناگونى هاى خصيصه و كنيم فرض جنس را طلب مطلق اگر

 ، شده ذكر اختصاصات از يكى با همراه را طلب مطلق توانيم مى ، دهيم قرار فصل را... و يكديگر به نسبت مردم دعاى ، خالق دعاى

 نكته. باشد آن از ديگر نوعى( 1) السلام دار يدعواالى والله و دعا از نوعى عمرو دعاه زيدا ان كه معنا بدين.  دهيم قرار دعا از نوعى

 و بوده المقوله فوق حقايق از ربطيه معانى و دارد محض ربط حالت داعى شخص به نسبت دعا چون كه است اين جا اين در دقيق

 به تعريف فصل در الله شاء ان كه نمود، تبيين ماهوى تعاريف به را آن توان نمى لذا باشند، نمى ماهيت داراى المقوله فوق حقايق

 .شد خواهد تر روشن مطلب اين وجودى خواص

 ماهوى خواص به تعريف

 دانشمندان همه اتفاق به اشياء ماهيت و واقعيت به بردن پى زيرا ؛ است ماهوى خواص بيان ، علمى فنون در تعاريف ترين شايع از

 از اى گوشه فقط ، گرديده بشر نصيب علم از آنچه و است نسبى ، هستى حقايق به علم كه باورند اين بر جملگى ايشان و است محال

 . است باقى ابهام سراپرده در چنان هم آن از بسيارى ولى ، است ساخته روشن را اسرار

 زمين و آسمان نور و دين عماد ، من مؤ سلاح دعا، كه است آمده روايات در كه چنان دارد، بسيار شواهد نيز آن آثار به دعا معرفى

 جملگى كه ، آن نظاير و( 1) است بندگان و معبود بين رابط دعا ؛ است بليات كننده دفع دعا ؛ است سرنوشت دهنده تغيير دعا ؛ است

 . است آثار و خواص به جواب

 وجود طور به تعريف
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 مشتركات از و خارج ابهام از را مساءله توان مى آن ى وسيله به كه است وجودى تمييز تعريف نوع بهترين ، كرديم اشاره كه چنان

 ثم طينَ من سلاله من الانسان خلقنا لقد و: فرمايد مى دارد برمى پرده انسان حقيقت از كه گاه آن ، كريم قرآن كه چنان ؛ ساخت جدا

:  آخر خلقا انشاءنا ثم لحما العظام فكسونا عظاما المضغه فخلقنا مضغه العلقه فخلقنا علقه النطفه خلقنا ثم مكينَ قرار فى نطفه جعلناه

 صورت به را نطفه گاه آن داديمَ قرار استوار جايگاهى در نطفه صورت به را او گاه آن آفريديمَ گل چكيده از را انسان كه راستى به( 1)

 بر گاه آن و ، كرديم دار استخوان را پاره گوشت سپس و ، درآورديم پاره گوشت صورت به را بسته خون سپس و بسته خون

 سير به را انسان كريمه آيه اين ؛ آورديم پديد ديگر آفرينشى صورت به را آن گاه آن ، پوشانديم گوشت اى پرده ها استخوان

 . است كرده معرفى وجوديش

 يعمله الذى هو ال السؤ و الدعاء حقيقه فان:  آمده الميزان در كه چنان ، است متداول اعاظم كلمات در تعريف اين نيز، دعا تبيين در

 آن فطرت زبان و برخيزد قلب از كه است آن دعا( 1: ) اءدير كيفما يدور الذى اللسان به ياءتى ما دون ، الفطره لسان يدعوبه و القلب

 به و شناسد مى خود جان باطن در را حقيقتى چنين انسان كه معنا بدان. كند حركت خواست طور هر زبان كه اين نه كند، طلب را

 .فهمد مى را آن روشن طور

 لذا ندارند، جامعيتى چنين ديگر تعاريف از يك هيچ كه آن حال شود، مى نيز تكوينى دعاى شامل كه است آن تعريف اين مهم ويژگى

 قال الا، سؤ فيه للسان عمل لا ما عد تعالى انه ترى لذالك و:  نويسد مى فاصله كمى با عبارت همان ذيل در الله رحمه طباطبايى علامه

 در و شمرده ال سؤ ندارد دخالت آن در زبان كه را آنچه حتى تعالى خداى كه بينيد مى لذا و( : 8) ماءساءلتموه كل من آتاكم تعالى

 بلسانهم يساءلوها لم و سائلون داعون النعم من يحصونها لا فيما فهم ، شده عطا شما به ايد كرده ال سؤ را آنچه:  فرموده كريم قرآن

 نعم كه آن مطلب اجمال و الآيه(... 3) السموات فى من يساءله:  تعالى قال و وجوديا فطريا لسانا استحقاقهم و فقرهم بلسان بل الظاهر

 در كه آنچه متعال حق از كند مى ال سؤ كه فرموده نيز و. اند نخواسته را آن زبان با هرگز و نيست احصاء و ال سؤ و ذكر قابل الهى

 . است تر واضح مطلوب بر اخير آيه دلالت و( 01) اءوضح و اءظهر ذكرنا ما على دلالته و.  است زمين و ها آسمان

 كه است عام معنى به طلب همان دعا، براى تعريف ترين جامع و بهترين كه كرد استفاده چنين دعا تعاريف مجموع از بتوان شايد

 برمى خاصى هاى انگيزه به نيز، مختلف موارد در دعا خاص هاى ويژگى. شود مى نيز - تكوينى دعاى حتى - دعا اقسام تمامى شامل

 مافوق از زيردست يا ، زيردست از مافوق طلب بر دعا كلمه كه گفت توان مى ، جهت همين به. دارد عنايت ها آن به گوينده كه گردد

 .گردد مى نيز فطرى ال سؤ و تكوينى طلب شامل و است انطباق قابل مساوى از مساوى يا و

 طلب معنى به دو هر عمرو، زيدا ان جمله در آن كاربرد و( 00) السلام دار يدعواالى والله كريمه آيه در دعا كلمه استعمال ، بنابراين

 .دارد وجود اى ويژه غرض ، استعمال مورد دو اين از يك هر در چند هر ، است

 مصداق به تعريف

 نظر مورد دعا لفظ كاربرد را خاصى غرض كه آن مگر كند، نمى حل را خاصى مشكل ، شيوه اين به دعا تعريف كه گفت توان مى

 .باشد
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 تفكيك با و رسيديم گوناگون تعاريف به و نموديم جستجو را مختلف هاى زمينه دعا، مساءله در اگر كه است اين حاضر بحث فرآيند

 مقصد به و شده برطرف لفظ ابهام و اجمال ، كرديم گفتگو خود خاص اهداف حسب بر يك هر از و پرداختيم موارد تحليل به كامل

 . ايم رسيده ترى روشن صورت به خود

 چه ؛ است وسيله اين به او جناب با رابطه برقرارى و خالق از خلق طلب باشد، مى ما بحث مورد دعا موضوع در آنچه ، حال عين در

 . تكوين زبان با چه و - است قلب ترجمان كه - سر زبان با چه و باشد، قلب زبان با

  دعا ضرورت

 ؟ است لازم و ضرورى امرى دعا آيا كه كنيم مى آغاز ال سؤ اين با را بحث اين

 به خدا نبود؛ شما دعاهاى اگر كه بگو امت به ما، رسول اى( 03: ) كم دعاؤ لولا ربى بكم يعبوا ما قل كريمه آيه كه است اين جواب

 متعال خداى كه است اى وسيله تنها و بوده مبداء با بندگان ارتباط را يگانه دعا يعنى ؛ است معنا همين به ناظر كرد، نمى توجه شما

 خالق و خلق ميان اى رابطه(  معصومين از شده نقل) ماءثوره ادعيه مجموعه ديگر، عبارت به ؛ است فرموده مقرر خود با ارتباط براى

 ، صورت اين در. فرمود خواهد قطع را خود خاصه عنايت منان خداى نباشد، مبداء به توجه و ارتباط اين اگر كه كند مى برقرار

 .دهند مى كف از را الهى رحمت مقتضاى و داده دست از را عنايت اين پذيرش استعداد بندگان

 قال و:  ندارد بندگى و ربط حيثيت جز حيثيتى هيچ تكوينا كه موجودى از هم آن داند، مى استكبار نوعى را حالت اين كريم قرآن

 دل خلوص با مرا كه فرمود شما خداى و( 01: ) داخرين جهنم سيدخلون عبادتى عن يستكبرون الذين ان لكم استجب ادعونى ربكم

 وارد دوزخ در خوارى و ذلت به زود كنند، سركشى و اعراض من عبادت و دعا از كه آنان و.  كنم مستجاب را شما دعاى تا بخوانيد

 - ربوبى حضرت كه طورى به باشد، مى وصف قابل غير آن زشتى و وقاحت و ، قبيح بسيار حالت اين موجودى چنين از البته. شوند

 .هستند متعال مبداء مراحم قطع و اعتنايى بى مورد افرادى چنين كه فرموده اعلام صراحت با - علا و جل

 طور به ؛ است نموده دعوت دعا به را انسان مختلف تعبيرات با كريم قرآن چرا كه فهميد توان مى آيات اين مجموعه از ، نتيجه در

 ناگوار عاقبت به و كرده اشاره مهم مساءله اين به كه ديگرى آيات و داخرين جهنم سيدخلون عبادتى عن يستكبرون الذين ان آيه مثال

 نشوند متذكر و( 01: ) تنصرون لا ثم العذاب ياءتيكم اءن قبل من له اءسلموا و ربكم الى اءنيبوا و آيه جمله از اند، پرداخته دعا ترك

 آيد، باز او بارگاه به دعا و تضرع به كه را كه هر خداوند و( 01: ) ينيب من اليه يهدى و آيه و دارند خدا به رو دائما كه آنان مگر

 اجتنبوا الذين و آيه و دارند خدا به رو دائما كه آنان مگر نشوند متذكر و( 01: ) ينيب الامن يتذكر ما و آيه و نمايد مى هدايت

 انابه و توبه با خدا درگاه به و جستند دورى طاغوت پرستش از كه آنان و( 01: ) البشرى لهم الله الى اءنابوا و يعبدوها اءن الطاغوت

 سخت وعيدهاى و عذاب حلول يكى:  است مساءله دو بيانگر آيات اين در ملاحظه.  است رحمت مژده و بشارت را ها آن بازگشتند،

 . آن به مبادرت اثر در العاده فوق عنايت و رشد و هدايت ديگرى و دعا ترك در

 را نكات تمام و رسيده جوانب همه به چنان آن كه است آمده كافى و الانوار بحار البيضاء، محجه در بسيارى روايات ، زمينه اين در

 .ماند نمى باقى عذرى اى درمانده و گرفتار هيچ براى راستى به كه اند كرده ذكر
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 فقط كه هست مقامى خداوند نزد در:  بمساءله الا تنال لا منزله عندالله ان كه است شده نقل السلام عليه صادق امام از البيضاء محجه در

 (08). رسيد آن به توان مى دعا واسطه به

 .كنيد دور خود از دعا وسيله به را بلاها امواج( 03: ) بالدعاء البلاء امواج ادفعوا كه است شده نقل نيز السلام عليه على امام از

  نيايش عقلى ضرورت

 هيچ كه يابيم مى در را نكته اين قطع طور به ، گرديم عقلانى دلايل متوجه صرفا و كرده نظر قطع معصومين از شده نقل دلايل از اگر

 ذيل الله رحمه طباطبائى علامه.  كنيم روانه او سوى به را دل و نماييم توجه او به دائم طور به بايد و نداريم خويش خداى از اى چاره

 الاعتبارى الملك دون الملك حقيقه هو ، الحقيقه بحسب تعالى اليه التسابه يمكن الذى و:  فرمايد مى العالمين رب الحمدلله شريفه آيه

 ء شى الى وجوده فى افتقر اذا ء الشى فاءن التدبير عن ينفك لا الحقيقى الملك ان المعلوم من و.  الوضع و الاعتبار ببطلان يبطل الذى

 (31) كذلك تعالى هو و المدبر المالك هو الرب لان ، سواه لما رب تعالى فهم وجوده آثار فى يستقل لم وجوده فى عنه يستقل فلم

 و بدانيم را واقعيت اين چه. ندارد آن از ما آگاهى به بستگى كه است حقيقتى اين و دارد بندگى و عبوديت حيثيت فقط انسان ، پس

 .باشند مى گونه همين نيز موجودات ساير و است انسان وجودى واقعيت اين.  است فطرى و قهرى ربط اين ، ندانيم چه

 . شويم مى متوسل( 30) الارض و السموات فى من يسجد ولله ى شريفه آيه ذيل الله رحمه طباطبائى علامه كلام به بيشتر، تبيين براى

 لا و عنها ينفك لا ذاتى خضوع علا و عز ربهم لساحه الموجودات عامه من هو الذى التواضع و التذلل هذا ان ثم:  فرمايند مى ايشان

 المذكوره فالعنايه يقول ان الى جموح و امتناع او كراهه لها يتوهم حتى ء شى نفسها من لها ليس و لا كيف و البته بالطوع فهو يتخلف

 (33. ) البته عنهم الكره دابر تقطع و لله سجودهم فى الموجودات لجميع الطوع توجب شى نفسها من للموجودات ليس اى

 هم(  انسان سواى ما) هستى تمامى و ندارد عبوديت رابطه جز شاءنى گونه هيچ - علا و جل - حق حضرت به نسبت انسان اگر ، پس

 و گيريم قرار خود خداى با مستقيم رابطه در كه آن جز ماند مى باقى اى چاره چه ما براى باشد، مى ذاتى خصيصه همين داراى

 ؟ نماييم طلب درگاه آن از را خود حاجات

 البته.  گرفت نمى قرار ارتباط در ديگرى موجود هيچ با خود خداى با جز كرد، مى درك را واقعيت اين بشرى عقل اگر ، راستى به

 اراده خط در يكسره و است الارباب رب حضرت اراده و اذن به تاءثيرات اين جمله ولى ، نيست انكار قابل كائنات در تاءثر و تاءثير

 : است او عظماى

 آفريد سماوات كاين تعالى حق

 آفريد حاجات رفع براى از

 رود جا آن دوا ، دردى كجا هر

 رود جا آن نوا ، فقرى كجا هر
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 دست به آور تشنگى جو، كم آب

 پست و بالا از آبت بجوشد تا

 بكم ا يعبؤ ما كريمه آيه چنانچه ، است عالم متعالى مبداء به تام توجه به ملزم انسان كه سازد معلوم تا است كافى عقلى استدلال اين

 .دارد عقلى ناچارى همين به اشاره دعائكم لولا ربى

 كه است رازى از كاشف مجموعا ، ايزدى درگاه به نيايش بر روايات و آيات اكيد توصيه و اسلام پرتوان آيين در دعا مكتب تاءسيس

 در مسائل ترين مهم و ترين ابتدايى از خود اين و ، است بشر زندگى نهاد در آن حضور ضرورت بر دليل و دارد وجود مكتب اين در

 . داشت خواهد پى در را عمل و حركت قهرا شود، توجه بدان اگر كه است مخلوق و خالق بين راز زمينه

 احتياج از انبوهى به خود، از خارج واقعيات و خود به توجه  محض به ، هست و بوده منافع جلب صدد در پيوسته كه انسان طبيعت

 نيازهاى رفع براى اى وسيله هر به انسان ناچار. طلبد مى را اى العاده فوق تلاش ها، آن به رسيدن كه رسد مى دايمى و پيوسته هاى

 مى كوشش بيشتر انسان چه هر ، حال اين با. كند نمى خوددارى خود مقاصد به رسيدن براى اقدامى هيچ از و جويد مى تمسك خود

 كه است حالت اين در. بيند مى - دارد امتداد آينده تا گذشته از ها آن دامنه كه - آرزوها و آمال سلسله يك ميان در را خود كند،

 براى انسان كه معنا اين به. وار ديوانه تلاش يا و ؛ نااميدى و سرخوردگى ، ياءس يا:  شد خواهد منتهى راه دو از يكى به انسان حركت

 توجه بدى و خوب امر هيچ به گويى كه كند مى تلاش چنان هايش خواسته پى در و كرده رها را انسانيت مرز خود اهداف به رسيدن

 . است كرده تهى چيز همه از را وى او، بر حاكم فكر زيرا ندارد،

 روحى و معنوى خلاء ، دين اين چگونه كه بينيم مى و بريم مى پى اسلام مقدس آيين اكيد هاى توصيه راز و رمز به كه جاست اين

 و متراكم نيازهاى پيدايش و ها گذشته سهمگين امواج بين در تا است داده ها آن به قوى بس دستاويزى و است كرده پر را ها انسان

 .بايستند مشكلات مقابل در ، ضعف و عجز گونه هر از دور به و نبازند را خويش ، سنگين

 مى مشكلى گونه هر مقابل در رو اين از. سازد مى مرتبط عالم متناهى غير مبداء به را خود ناتوان بازوان نيروى دعا با انسان ، آرى

 مدد به را متعال حق متناهى غير نيروى او زيرا بيند؛ مى ها نيازمندى همه از برتر را خود توانايى تازه روحى قدرت اين با و ايستد

 انسانى فرزانگى كه بگوييم هم را اين.  است مصمم - دارد كه اى شده تضمين موقعيت دليل به - خود اهداف به رسيدن در و طلبيده

 بى دعا عظيم قدرت كنار از و برخيزد مبارزه به تنهايى به زندگى ناملايم لحظات و احتياجات انبوه با انسان كه دهد نمى اجازه ،

 و فطرت انزجارهاى از دور به اى پشتوانه ، شائبه از خالى مددكارى ، راه ترين مطمئن ، وسيله ترين نزديك دعا زيرا بگذرد، تفاوت

 . است انسان وجودى الهيت تماميت با منطبق الهامى و ، طبيعت

  دعا تاريخ

 اين خود بيرون و درون در و نبوده جدا ها نيازمندى از هرگز انسان زيرا ، دانست قرين انسان پيدايش تاريخ با توان مى را دعا تاريخ

 .بگيرد آرام قدرتى پناه در بايد كه است داشته را احساس
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 جز مسجد و معبد نيز، ايام دورترين در حتى كه دهد مى نشان ها كاوش.  است نبوده تهى عالم مبداء به توجه از بشريت تاريخ هرگز

 نداشته را مطلق قدرت و متناهى غير مبداء يك تصور توان بشر كه زمان آن حتى اند؛ بوده بشر زندگى انفكاك قابل غير هاى واقعيت

 . است ساخته مى تواءم اميدوارى با را خود پرماجراى زندگى ، جسته مى استمداد ها آن از و برده مى پناه ها بت به اشتباه به و

  هستى راز ترين طبيعى

.  است فيض استمرار بر متعال مبداء از درخواست در تيز زبان حضور سر گويى.  است هستى خالق با محض ارتباط هستى نهاد راز

 پس. باشد مى وى فضل و عطا گرو در او هستى ، لحظه به لحظه كه است مطلق غنى با ارتباط موجود هر خاص وجهه كه معنا بدين

 خواهد هيچ چيز همه فرمايد، عطا منع آنى كمتر اگر چه نمايد؛ مى را خود بقاى درخواست كه است زبانى ، حقيقتش تمام با هستى

 كه آن جز نيست عالم در چيزى هيچ كه بدان و( 31: ) معلوم بقدر الا ننزله ما و خزائنه عندنا الا ء شى من ان و:  فرمود لذا گرديد؛

 يشاء ان:  فرمود نيز و.  فرستيم نمى ، است مصلحت كه معينى قدر به جز به خلق عالم بر آن از ما ولى ، ماست نزد آن خزانه و منبع

 فقر از همه كه:  آفريند مى ديگر خلقى و كند مى نابود زمين در را آدميان شما نسل بخواهد اگر( 31: ) جديد بخلق ياءت و يذهبكم

 .كند مى حكايت مطلق غناى كنار در محض

 در ، است تكوينى وجود، اصل طلب در ال سؤ كه چنان هم البته. اند كرده ياد تكوينى دعاى به باطنى درخواست اين از محققان

 غذاى مهربانش خداى از حال زبان به شود، مى متولد مادر از كه كودكى مثلا ؛ است قرار همين به مساءله نيز، موجودات طبيعى احوال

 خود، خلقت سيستم با متناسب نيز انسان كه چنان كند، مى طلب خود كودكانه گوارش دستگاه و حلقوم و دهان و لب با متناسب

:  فرمود كريم قرآن كه است تكوينى ال سؤ و دعا همين جواب در اصلا دارد؛ مساءلت را ديگر احتياجات و دوا و لباس و غذا تكوينا

 (31. ) ساءلتموه ما كل من آتاكم و

 و حتميه لوازم از دعا وجود و نيست منفك دعا از اى لحظه  حاجاتش و حالات جميع در و خود وجود اصل در هستى نهاد ، پس

 .مفتخرند آن به و متنعم آن از مخلوقات جمله كه است اى ضروريه

 به گاهى و.  است هستى صدور و ايجاد اصل در بحث كه گاه آن ؛ شده تعبير معلوليت به ارتباط اين از ، فلسفه در گاهى البته

 و مخلوقيت به نيز گاهى. دارد حضور - علا و جل - حق حضرت محضر در هستى صحيفه كه نظر آن از ؛ است شده ياد معلوليت

 از يك هر تقدير، هر به. دارد قرار تعالى بارى حضرت تام اختيار در كننده دعا منتخب كه جهت بدان ؛ گشته موصوف مقدوريت

 .شوند لحاظ بايد خود مراتب حفظ با و دارند قرار فلسفى مباحث از خاصى افق در ، فوق اصطلاحات

 و دارد قرار اختيارى ارتباطى در تنها خدا ياد كه آن توهم به و مانده غافل سخت تنگاتنگ ارتباط اين از انسان متاءسفانه ، حال اين با

 . است نكرده درك چيزى ، معمول حركت همين جز دعا كلمه از ، است وابسته او عملكرد و انتخاب به

 كجا؟ خراب من و كجا كار صلاح

 !كجا به تا كجاست از ره تفاوت ببين
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 و اند يافته وجود نظام كلان و خرد در را آفرينش راز و آشنايند هستى راستين زبان با كه مردانى بزرگ آن مقام و كجا ما جايگاه ، آرى

 از و بسته جانان به دل آنان با همراز و اند يافته زبان يك و يكدل را مراتب تمامى و اند بازكرده جان گوش آنان تمجيد و تسبيح به

 كجا؟ اند گسسته همه

 ان اطلاق به و دريافته نظام گستره در را تعالى خداى مطلق حاكميت كه است همين ، انسان كمالات جمله از كه دانست بايد البته

 افق در ، سكونى و حركت هر و نيست كارگر واحد حكم يك جز ، ابدى كران تا ازلى كران از كه باشد دانسته( 31) ، لله الا الحكم

 .بود نخواهد او يزالى لا و ابدى حكم از خارج و بوده او ازلى اراده

 نمود واگذار خود مناسب زمان به را آن بايد و طلبد مى ديگر مجالى آن تفصيل كه دارد دراز بس سلسله خود رشته اين ، جهت هر به

: 

 گفتند يار زلف كز نهايت بى شرح اين

 آمد عبارت كاندر هزاران از است حرفى

  دعا اقسام

 برخوردار توجهى قابل مقدمات و شئون شرايط، از خود كه بود خواهد گوناگونى اقسام داراى گوناگون اعتبارات به دعا، از ما شناخت

 .شد خواهد تر روشن آينده فصول در الله شاء ان كه است

  حقيقت و قلب ، زبان هماهنگى لحاظ به تقسيم

   لفظى دعاى

 ترتب براى تنهايى به ، مفهوم در تطابق كه دانيم مى. شود مى اطلاق ندارد همراهى قلبى درخواست با كه زبانى درخواستى به دعا اين

 ما تصور هرگز - اما است صادق تصور اين بر آتش مفهوم آن با - كنيم تصور خود ذهن در را آتش اگر كه چنان ، نيست كافى آثار

 در كه مفهوما؛ فقط ولى شود، مى ناميده دعا زبانى درخواست رو، اين از. بود نخواهد باشد روشنايى و حرارت كه آتش آثار داراى

 .كنند مى ياد اولى حمل به دعا به آن از فلسفى اصطلاح

 مصداق در ماهيت با(  اولى حمل) مفهومى تطابق بر علاوه كه است خود ماهيت راستين فرد گاه آن چيز هر:  است آمده فلسفه در

 نمى دعا راستين فرد - نيست صادق آن بر دعا ماهيت مصداق در چون - زبان لقلقه نتيجه در. باشد منطبق نيز(  صناعى شايع حمل)

 در. ببندد دل خود دعاى اجابت به نبايد لذا ، است نكرده دعا واقع در ولى ، ورزيده مبادرت دعا به زبان حد در فقط كسى چنين. باشد

 : است آمده معنوى مثنوى

 اى مرده دل چون ، روى كدامين با

 ؟ اى كرده ها آسمان سوى به رو
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 مصداقى دعاى

 اجابت به و بوده دعا حقيقى و راستين فرد ، صورت اين در كه ،( است قلب ترجمان زبان) است همراه قلب با زبان آن در كه دعايى

 بر قطعى اجر كه است عبادتى خود كه دانست بايد ولى نشود، اجابت ظاهرا است ممكن گاهى دعا نوع اين البته.  است نزديك بسيار

 در البلاغه نهج معنا اين در.  است آگاه آن اسرار بر متعال خداى كه برخاسته مصلحتى از فقط اجابت در تاءخير و است مترتب آن

 اجلا و عاجلا منه خيرا اءوتيت و تاه تؤ فلا ء الشى ساءلت ربما و:  است آمده چنين اين السلام عليه حسن امام به منين اميرالمؤ وصيت

 كنى مى ال سؤ را چيزى متعال خداى از بسا چه( 31: ) اءوتيته لو دينك هلاك فيه طلبته قد امر فلرب لك خير هو لما عنك صرف او

 نبوده آن در تو خير زيرا ، شده منع تو از چيز آن. رساند مى تو به ديگرى آخرتى يا دنيايى خير عوض در ولى كند، نمى عطا تو به كه

 .شد خواهد تو نصيب دين هلاك برسى بدان اگر كه دانى نمى ولى كنى مى طلب را امرى بسا چه ؛

 توست داروى دعا هر حقيقت در

 توست دلجوى و صادق دوستدار

  كننده دعا علم محدوديت و مصداقى دعاى

 آن كه است داعى شخص علم محدوديت در مشكل ولى همراهند، هم با زبان و دل و دارند مطابقت هم با معنى و لفظ دعا در گاهى

 .جويد مى دورى آن از عميقا بلكه خواهد، نمى را آن تنها نه باشد، واقف آن اسرار بر اگر كه معنا اين به. خواهد مى را

 ولدك و مالك من تتعوذ اراك:  قال ، الفتنه من بك اءعوذ انى اللهم:  يقول رجلا سمع انه كه است شده نقل السلام عليه منان مؤ امير از

 شنيد السلام عليه امير حضرت( 38: ) الفتن مضلات من بك اعوذ انى اللهم:  قل لكن و ، فتنه اولادكم و اموالكم انما:  تعالى الله يقول ،

 اموالت و فرزند ، زن از خواهى مى خدا از دعا اين با تو:  فرمود حضرت!  برم مى پناه تو به ها فتنه از خدايا:  گويد مى مردى كه

 من از را كننده گمراه هاى فتنه خدايا:  بگو آن جاى به پس!  است فتنه شما اولاد و اموال كه فرموده تعالى خداى زيرا ، گزينى دورى

 .ساز دور

 خواست مى آنچه از واقع در اما گويد، مى چه كه دانست نمى و كرد مى تقاضا را خود فرزند و مال از دورى خود دعاى در فرد اين

 .بود بيزار

 براى انسان كه چيزى بسا چه:  ادركه يكن لم ان ود ادركه فلما عليه الانسان حرص امر رب و:  فرمايند مى ديگرى جاى در حضرت

 . يافت نمى دست آن به هرگز كاش اى كه دارد مى دوست رسد مى آن به وقتى ولى ، است حريص آن به رسيدن

 ولى ، خواهيم نمى را ها آن واقع در و راستى به كه كنيم مى طلب چيزهايى متعال خداى از خود هاى نيايش در ما از بسيارى ، آرى

 مى نگران دعايمان اجابت عدم از ما بسا چه حال اين با. كند نمى عطا را ها خواسته آن و فرمايد مى جبران را ما كوتاه ديد منان خداى

 : است اول جهل از غير ديگرى جهل ، اجابت عدم از گلايه كه دانيم نمى و شويم

 جامى آور كف به حكمت چشمه از حافظ
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 برود جهالت نقش دلت لوح از كه تا

 مولى اءز فلم الامور، بعاقبه لعلمك لى خير هو عنى اءبطا الذى لعل و ، عليك بجهلى غتبت عنى اءبطا فان است آمده افتتاح دعاى در

 . رب يا ، على منك لئيم عبد على اءصبر كريما

 تظن انت و هلاكك منه ء، بشى الله تدعو كيلا ، هلاكك و نجاتك طرق اعرف و:  فرمايد مى دستور راوى به السلام عليه صادق امام و

 (33. ) عجولا الانسان كان و بالخير دعائه بالشر الانسان يدع و:  عزوجل الله قال ، نجاتك فيه

 عدم من ظاهرا يترائى فيما السر هو هذا ان لعمرى و:  فرمايد مى المراقبات كتاب در تبريزى ملكى آقا جواد ميرزا الله آيت مرحوم و

 تقتضى انما عنايه و ، الصالحين لعباده العنايه غايه فى تعالى الله لان ذلك و ، الاجابه صريحا وعدهم تعالى الله و الاخيار، دعاء استجابه

 كانا جهلهما جهه من ابويه فان ، الغلام السلام عليه خضر قتل نظير هذا و ، سعادته و خيره فيه يعتقد كان ان و واقعا يضره عما يمنعه ان

 جاهل انه راءى تعالى الله و... هلاكهما و كفرهما بقائه فى ان يعلم تعالى الله و ذلك فى الله دعوا و ولدهما، بقاء فى خيرهما يعتقدان

 معمول ذلك فيه و هلاكه فيه و خيرا يراه فيما لا واقعا، له خير هو ما باعطاء هى انما الواقعيه فاءجابته ، خلافه فى خيره ان و ذلك فى

 . بينهم فيما العقلاء عند

 محب نفرين زيرا نرساند، اجابت به را محبوب حق در محب نفرين تا خواست متعال خداى از اكرم پيامبر كه آمده نيز روايت در

 .فرمايد نمى اجابت را آن كه است چنان نيز عالم پروردگار لطف و.  نيست او واقعى خواست ، محبوب به نسبت

   ملحون دعاى

 او روحى درخواست كه حالى در كند، مى استعمال غلط صورت به را دعا لفظ ، توجه عدم يا آشنايى عدم اثر در كننده دعا گاهى

 . است شده تعبير ملحون دعاى به دعا اين از اخبار، و روايات در.  است كرده اراده را آن خلاف

 بر ثواب ترتيب يا اجابت شرط دعا، الفاظ اعراب كه است آمده السلام عليه جواد امام از حديثى ذيل ، الداعى عده شريف كتاب در

 من اليه دعائه و:  السلام عليه جواد امام جمله لذا دارد، اثر تر عالى نتيجه و بيشتر زيبندگى و حضور ادب در فقط بلكه ، نيست دعا

 .كند مى ادا بهتر را مقصود شود، ادا صحيح دعا كلمات هرگاه زيرا ، نيست دعا نوع اين مدح منزله به يلحن لا حيث

 نمى بالا غلط و ملحون صورت به دعا كه دارد اين بر دلالت نيز الله الى يصعد لا الملحون الدعا ان السلام عليه جواد امام فرمايش دنباله

 چنين هم. گردد نمى واقع كرامت آن خلاف هرگز و است داشته روا بندگان بر خداوند كه است عظيم لطفى دعا اجابت زيرا رود،

 بر شاهد عربيه على الملائكه فترفعه بعجمته القرآن ليقرء امتى من الاعجمى الرجل ان:  سلم و آله و عليه الله صلى اكرم نبى فرمايش

 . است روحى ارتباط ، حق با مناجات و دعا در اصل كه باشد مى مطلب اين

 عربى مرد با بلال امروز:  كرد عرض ايشان به و رسيد السلام عليه منين اميرالمؤ خدمت شخصى كه است شده نقل رابطه همين در

 انما ، عبدالله يا:  فرمودند السلام عليه منين اميرالمؤ. خنديد او به مرد آن و شد لفظ در اشتباهى مرتكب سخن حين در كرد، مى مناظره

 بلالا يضر ماذا و لحن اقبح ملحونه افعاله كانت اذا لكلامه تقويمه و اعرابه فلانا ينفع ما تهذيبها، و الاعمال تقويمه و الكلام اعراب يراد
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 اسهد است به ، فصيح اشهد از:  قاآنى حكيم قول به ، آرى.  تهذيب اسحن مهذبه و تقويم احسن مقومه افعاله كانت اذا كلامه فى لحنه

 . بلال

 در دارد، راه لفظ در( غلط) لحن كه چنان هم كند مى روشن حديث اين:  فرمايد مى حديث اين ذيل در نيز حلى فهد ابن مرحوم

 فى رجلان استوى ما:  خوانيم مى السلام عليه جواد امام از روايتى در( 11. ) است فراوان ضرر داراى لحن اين و دارد راه هم عمل

 و النادى فى الناس عند فضله علمت قد فداك جعلت قلت:  الراوى قال. آدابهما عزوجل عندالله افضلهما الاكان قط دين و حسب

 الملحون الدعاء ان ذلك و ، يلحن لا حيث من عزوجل الله دعائه و انزل كما القرآن بقراءه:  قال ؟ عزوجل عندالله فضله فما ، المجالس

 (10. ) عزوجل الله الى يصعد لا

 قلبى دعاى

 رب و عبد بين راستين و باطنى ارتباط اين پيوسته و ، است خداوند متوجه قلب فقط بلكه ندارد، وجود لفظ آن در كه است دعايى

 . است انسان يك حال بهترين و دعا حقيقت اين كه باشد، مى برقرار

 طلب حال

 نيز را خواسته اين متعال خداى.  است نخواسته خود خداى از را آن هنوز ولى خواند، مى را آن باطنا انسان كه است اى خواسته

 امر براى كه است بوده دعايى  عوض به يا داده انجام قبلا كه بوده اى شايسته عمل اثر در اجابت اين بسا چه اما كند، مى اجابت

 منين المؤ امير. شود مى مشاهده زياده روايات و ادعيه در هم مضمون اين.  است نرسيده اجابت به مصلحتى جهت به و داشته ديگرى

 من كم و اقلته البلاء من فادح من كم و سترته قبيح من كم ، مولاى اللهم:  كند مى عرض متعال خداى به كميل دعاى در السلام عليه

 كربه بن الهى يا فكم:  است شده وارده افتتاح دعاى در و.  نشرته له اهلا لست جميل ثناء من كم و دفعته مكروه من كم و وقيته عثار

 . فككتها قد بلاء خلقه و نشرتها قد رحمه و اقلتها قد عثره و كشفتها قد هموم و فرجتها قد

 شعبان ماه در را شنبه پنج و دوشنبه روز كس هر:  فرمودند حضرت كه شده نقل سلم و آله و عليه الله صلى اكرم پيامبر از روايتى در

 .سازد مى برآورده را آخرتش حوايج از حاجت بيست و دنيا حوايج از حاجت بيست تعالى حق بگيرد، روزه

 پيدا حوايج آن به شعور انسان هنوز يا نشده واقع درخواست مورد كه انسان واقعى حوايج از بسيارى كه دهند مى نشان شواهد اين

 .رسند مى اجابت به نيز نكرده

 تكوينى دعاى

 . است آن خواهان تكوين نظام فقط كه دعايى

 آماده را آن و داده مثبت جواب... و حيوانات ، گياهان ، موجودات نيازهاى تمام به كه است شده تنظيم چنان عالم طبيعى نظام اصولا

.  است آن خواهان وجود تمام با كودك و شده سازى آماده تولد از قبل مادر سينه در كه نوزاد با متناسب غذاى همانند ؛ است ساخته

. كنند مى ال سؤ خود خداى از هستند، زمين و آسمان در آنچه تمام( 13) الارض و السموات فى من يساءله:  است آمده كريم قرآن در
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 نعمت اگر و نموديم عطا كرديد درخواست شما را آنچه تمام( 11: ) تحصوها لا الله نعمه تعدوا ان و ساءلتموه ما كل من آتاكم و نيز و

 . توانست نخواهيد بشماريد، بخواهيد را خدا هاى

 در كه هايى نعمت تمام پس ندارد، است محتاج ها بدان كه را اى متناهى غير هاى نعمت طلب توانايى هرگز انسان كه است روشن

 . است عالم پروردگار تكوينى اجابت و بخشش - باشد نمى هم شمارش قابل كه - هست خارج عالم

 دستگاه اگر رو اين از نمايد، تمنا را آن انسان تا گيرد نمى قرار انسان فكر مسير در اصلا ، الهى مواهب از بسيارى كه نماند ناگفته

 فكر هيچ توان در ، نداشت خود در را... و ها زيبايى ها، رنگ ها، سبزى ها، ميوه اقسام و انواع مانند) ما نيازهاى از بسيارى ، آفرينش

 در شد، نمى خلق تابستانى و زمستانى هاى ميوه اگر مثلا. نمايد تمنا سپس و كند تصور را ها آن از يكى حتى كه نبود اى انديشه و

 نمايد؟ درخواست و كند تصور را ها آن كه بود فكر كدامين توان

 مى كه اوست فقط. باشد كار در ما از تقاضايى كه آن بدون ، است انسان تكوينى حاجات به جواب در الهى عطاياى بيشترين ، پس

 . است فرموده عطا او به لطف راه از باشد، كار در درخواستى كه اين بدون و است محتاج چيزهايى چه به خاص موجود اين داند

 نبود تقاضامان و نبوديم ما

 (11) شنود مى ما ناگفته تو لطف

 كرده ايجاب احسن نظام را آن كه است امرى زيرا ؛ نيست جدا اجابت از هرگز دعا، از گونه اين كه است دانستنى هم نكته اين البته

 .باشد مى ناپذير تخلف و بوده حتمى وجودش باشد، لازم احسن نظام در كه آنچه ، الهى حكمت  اساس بر و ، است

 

 هاى زمينه در خصوصا آن افزايش امكان لذا باشد، نمى عقلى حصر از نوعى ، فوق گانه شش اقسام به دعا تقسيم كه است ذكر قابل

 . است خارج ما بحث از فعلا مقوله اين ، حال عين در دارد؛ وجود عرفانى

  نيست لفظ مرتبه در دعا

 همان كه است خاصى روح داراى و بوده خارج ، جان بى لفظ سطح از كه است حقيقتى دعا كه شد روشن گذشته مطالب به توجه با

 . است(  شونده دعا) مدعو و(  كننده دعا) داعى بين دقيق ارتباط

 جدى اى اراده با همراه استعمالى اراده بايد - است كار در لفظ كه جايى در البته - الفاظ كارگيرى به از پس دعا در ، بيان ديگر به

. بخواهد هم را همان راستى به خواند، مى را آنچه انسان يعنى ؛ است انسان معنوى حالت و انجذاب و جذب همان معلول كه باشد

 نوع هر گفت توان مى كه طورى به ، است حق حضرت عبادت و بندگى خود گيرد، قرار تحليل مورد اگر دعا حقيقت ، بنابراين

 استاد ، رابطه همين در.  است الهى كرامت و لطف درخواست و دعا ، نيايش نوعى پذيرد، مى صورت بندگان سوى از كه عبادتى

 نمى كه روزه مانند) نيست دعا عبادتى هر است كرده توهم كه المنار نويسنده خطاى به الميزان در الله رحمه طباطبايى علامه بزرگوار
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 ربوبى مقام از رحمت طلب از عبارت تحليلا دعا، كه اند داده جواب و فرموده اشاره(  است عبادت چند هر ، دانست دعا را آن توان

 (11. )باشد مى بااهميت بسيار درخواستى و تمنا ، است رحمت و رشد ، كمال طلب نوعى خود كه نيز روزه  پس.  است

 الفاظ اين گوينده از باشد، غفلت سراپرده در قلب ولى كند، درخواست زبان اگر كه است آن از حاكى گذشته مباحث ، نتيجه در

 كه خواهد مى را چيزى سر زبان يعنى ؛ است كار در دوگانگى نيز قلب زبان و سر زبان بين بلكه ، نيست حقيقى نيايشى و درخواست

 دارد برمى دعا به دست خود فرزند هدايت براى پدرى كه شود مى ديده گاهى مثال طور به! زند مى سرباز آن درخواست از قلب زبان

 ضلالت به كه كند مى كارى عمل مرتبه در پدر همين ولى بردارد، قدم خدا راه در فرزندش كه كند مى درخواست متعال خداى از و

 رشد پدر اين قلبى خواسته كه است مسلم.  خانواده محيط در مناسب غير جو ايجاد يا نامطلوب هاى معاشرت مانند انجامد؛ مى فرزند

 سلامت كه مريضى همانند بود؛ نخواهد اثرى منشاء لفظى دعاى نباشد، زبانى خواسته بر مقدم قلبى توجه وقتى تا زيرا ، نيست فرزند

 مواردى چنين در گمان بى. نمايد مى خوددارى است ثر مؤ او شفاى در كه عملى هرگونه انجام از ولى كند، مى درخواست را خود

 . نيست نافذ دعا

 رحمه طباطبايى علامه( 11. ) النيه قدر على العطيه فان:  فرمايد مى السلام عليه حسن امام به رابطه همين در السلام عليه منين اميرالمؤ

 و ضميره حقيقه عليه عقد ما حسب على تعالى منه السائل ساءله فما الدعوه تطابق الاستجابه ان:  اند نوشته سخن اين شرح در الله

 بيانه مر كما المطابقه كل المطلوب المعنى يطابق لا ربما اللفظ فاءن لفظه اظهره و قوله عنه كشف ما لا تاه يؤ الذى هو قلبه ظهر حمله

 (11. ) الاجابه و المساءله بين الارتباط لبيان كلمه اجمع و جمله احسن فهى

 ان:  است شده نقل السلام عليه صادق امام از الداعى عده در. شود مى گفته ساهى قلب روايات در ، حالات اين به كه نگذاريم ناگفته

 (18. ) بالاجابه استيقن ثم فاقبل دعوت فاذا ساه قلب بظهر دعائا يستجيب لا الله

 غفلت) روى از كه را فردى دعاى خداوند( 13: ) لاه قلب دعاء الله يقبل لا:  فرمود كه است شده نقل السلام عليه امير حضرت از نيز و

 و الدعاء حقيقه تحقق عدم فيه السر و:  است آمده روايت دو اين ذيل در الميزان تفسير در. فرمايد نمى اجابت كند دعا بازيگرى و( 

 . است نبوده حقيقت روى از دعا كه است آن استجابت عدم اين راز( 11: ) اللهو و السهو فى المساءله

 قرآن از اى آيه بررسى

 (10) يرشدون لعلهم بى منوا ليؤ و لى فليستجيبوا دعان اذا الداع دعوه اءجيب قريب فانى عنى عبادى ساءلك اذا و

 اجابت را دعايش بخواند مرا كه هر ، هستم نزديك ها آن به من كه بگو آنان به پرسند، تو از من نزديكى و دورى از ، من بندگان چون

 .يابند راه سعادت به تا آورند ايمان من به و بپذيرند مرا دعوت بايد پس ، كنم

 و كوتاه عبارتى با ، كريمه آيه اين كه است معتقد الميزان تفسير صاحب.  است كرده اشاره دعا مساءله در بسيارى ظرايف به آيه اين

 . است برده كار به دعا باب در را اسلوب زيباترين و بيان بهترين مختصر،

 بر دليل خود كه شده مزين(  وحده متكلم) حاضر شخص صورت به جمله بلكه ، نيست غايب به احاله بر آيه وضع كه آن اول نكته

 . است دعا مساءله به - علا و جل - ربوبى حضرت عنايت كمال
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 خود به را ها آن و فرموده تعبير عبادى به آنان از ، تشريفيه اضافه يك با بلكه ، نفرموده ناس به تعبير بندگان از كه آن دوم نكته

 . است نموده منتسب

 ... اجيب قريب فانى:  شده دعا جواب متكفل شخصا خود و كرده حذف جواب در را واسطه كه آن سوم نكته

 ... قريب انى:  باشد مى ان تاءكيد حرف به مساءله تاءكيد چهارم نكته

 .كند ثبوت و دوام بر دلالت تا فرموده قرب صفت به متصف را خود الهى اقدس ذات پنجم نكته

 .باشد داشته اجابت در تجديد و دوام ، پيوستگى بر دلالت تا آورده مضارع صيغه با را اجيب كلمه كه آن ششم نكته

 اذا الداع دعوه اجيب:  نموده داعى وصف بر معلق را اجابت رو اين از باشد، صادق شخص براى دعا وصف بايد كه آن هفتم نكته

 ... دعان

 وحده متكلم ضمير بار هفت دارد، كه اختصارى و ايجاز تمام با شريفه آيه اين در كه اند فرموده نكته هفت اين ذكر از پس ايشان

 .شود نمى ديده آن نظير كريم قرآن در كه گرديده تكرار

 دعا اركان

 : است فرموده اشاره دعا اساسى ركن سه به كه است اين پيشين كريمه آيه در ظريف بسيار نكات از يكى

 .باشد مى مخلوق و خالق معنوى ارتباط و دعا حالت همان كه است مدعو و داعى بين جاذبه ، اول ركن

 همان زيرا باشد، طالب و خواهان راستى به بايد كننده دعا يعنى شود؛ يافت او در حالت اين بايد كه است داعى شخص ، دوم ركن

 داعى تواند نمى(  غافل) ساهى و( بازيگر) لاهى قلب لذا و باشد دل زبان ترجمان سر، زبان بايد شد، گفته قبل مباحث در كه طور

 .باشد

 و يار را ديگرى و بشناسد را خود خداى ، است محشور كسى چه با دعا در كه بداند انسان يعنى ؛ است مدعو مساءله ، سوم ركن

 .ندهد قرار او شريك

 بهتر و بگرويم دعا آيين به بيشترى بصيرت با تا دهيم مى قرار تحقيق و بررسى مورد مبسوط طور به را اركان اين از يك هر اكنون

  ببريم استفاده ، گرفته قرار بندگان كار دستور در و آمده شهادت عالم به كه غيب عالم گنجينه اين از بتوانيم

 معنوى جاذبه:  اول ركن

 مورد نيز روايات در كه است عظيم حال همين ، فرموده عطا خود بندگان به خداوندى حضرت كه هايى نعمت ترين بزرگ از يكى

 از سنى و شيعه. نمود عنايت نيز را اجابت كرد، عنايت را دعا كه كس آن( 13: ) الاجابه اعطى الدعاء اعطى من:  شده واقع تاءكيد

 . است من مؤ اسلحه دعا( 11: ) من المؤ سلاح الدعاء كه اند كرده نقل سلم و آله و عليه الله صلى اكرم پيامبر
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 عليه صادق امام از و. گرداند برنمى دعا جز چيزى را الهى قضاى( 11: ) الدعاء الا القضاء يرد لا:  است آمده پيامبر از نقل به بحار در

 لا و حاجه كل نجاح و رحمه كل مفتاح فانه الدعاء من فاءكثر ابراما، ابرم ما بعد القضاء يرد الدعاء:  فرمود كه است شده نقل السلام

 از بعد گرداند، مى بر را الهى قضاى دعا،( 11: ) لصاحبه يفتح اءن يوشك الا قرعه يكثر باب ليس و بالدعاء الا عزوجل الله عند ما ينال

 رسيد نمى خداست نزد در كه آنچه به شما.  است حاجت به رسيدن و رحمت كليد دعا كه كن دعا بسيار پس. باشد شده قطعى كه آن

 .كرد خواهد باز را در خانه صاحب بكوبد، را درى كه هر و دعا به مگر

 اءذن يما ، خزائنه مفاتيح يديك فى جعل ثم:  خوانيم مى السلام عليه حسن امام به السلام عليه امير حضرت وصيت در ، البلاغه نهج در

 تو دستان در را خود خزاين كليد پس( 11: ) رحمته شاءبيب استمطرت و نعمته ابواب بالدعاء استفتحت شئت فمتى مساءلته فيه لك

 خود روى به را الهى نعمت درهاى دعا با توانى مى بخواهى كه زمان هر پس.  نمايى درخواست او از كه داد اجازه تو به و داد قرار

 ؟ آرى فرود خود بر را الهى رحمت باران و كنى باز

 لى فيقضى ، شفيع بغير لسرى شئت حيث اخلوبه و لحاجتى شئت كلما اءناديه الذى الحمدالله:  فرمايد مى السلام عليه سجاد امام

 بازگو او با را خود سر خلوت در ، اى واسطه هيچ بدون و خواندم را او ، داشتم حاجتى هرگاه كه را خدايى سپاس( 11: ) حاجتى

 . ساخت مرتفع مرا نياز نيز او و كردم

 معرض در كه است اى گنجينه و نموده عنايت خود بندگان به - جلاله و جل - متعال رب حضرت كه است عظيمى بركت دعا ، پس

 مى بسيار شكرانه كه است يافته پربها غنيمتى شد، دعا به موفق و گرديد كسى نصيب توفيق اگر پس.  است داده قرار آنان انتخاب

 آيد مى شمار به بزرگ  بس فضيلتى خود ، است مترتب آن بر كه اى العاده فوق نتايج و آن اجابت از نظر قطع با را دعا يعنى طلبد؛

 التوفيق بحسن منك الرحمه تبتدئنى لم ان الهى:  است آمده صباح دعاى در.  است فرموده عطا بندگانش به متعال خداوند كه( 18)

 كسى چه پس ، نفرمايى نازل(  توفيق واسطه به) را خود رحمت ابتدائا تو اگر!  من پروردگار:  الطريق واضح فى اليك بى السالك فمن

 . كند؟ راهنمايى تو سوى به مرا كه است

:  عليك اقبل حتى بمنك اجذبتى و اليك اصل حتى برحمتك اطلينى الهى:  است آمده السلام عليه حسين امام عرفه دعاى در چنين هم

 كه افتد مى اتفاق بسيار چه زيرا.  آورم روى تو به تا بدار مجذوب مرا خود منت با و بپيوندم تو به تا بطلب خود رحمت به مرا خدايا،

 در حضور توفيق از ولى جويد، مى تمسك اى وسيله هر به و زند مى كارى هر به دست ناگوار پيشامدهاى و ها گرفتارى در انسان

 و بسيار تكاپوى از پس لذا -( 13) دعاست همانا انجامد مى گرفتارى از نجات به راهى كه آن حال - است غافل متعالى مرتبه اين

 عالم متعالى مبداء به و گردد مى متوسل دعا به ، نيست ساخته كارى كس هيچ از كه معنا اين درك و ها گرفتارى و مصائب تحمل

 بنده ، گرفتارى مراحل اولين در متعال خداى كه جاست آن در فراوان توفيق ولى ، است بزرگى توفيق خود اين البته. شود مى متمسك

 خود مغفرت و رحمت باب شود، منجر نگرانى و ياءس به كارش عاقبت و بكوبد را درى هر كه آن از قبل و كند دعا به موفق را خود

 عليه صادق امام از كافى شريف كتاب در ، باره همين در الله رحمه كلينى شيخ. نفرمايد واگذار ديگرى به را او و گشايد او روى به را

  ؟ قصره من البلاء طول تعرفون هل كه كند مى نقل السلام

 مى آن بودن كوتاه از را بلا بودن طولانى علامت آيا( 11: ) قصير البلاء اءن فاعملوا البلاء عند الدعاء احدكم الهم اذا:  قال لا،:  قلنا

 باب همان در و!  است كوتاه بلا كه بداند كند دعا كه شد الهام شما از كسى به بلا هنگام در چون:  فرمود.  نه:  كرديم عرض شناسيد؟
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 ما و وشيكا البلاء ذلك كشف الاكان الدعاء عزوجل الله فئلهمه من مؤ عبد على ينزل بلاء من ما:  است آورده السلام عليه كاظم امام از

:  عزوجل الله الى التضرع و بالدعاء فعليكم البلاء نزل فاذا طويلا البلاء ذلك الاكان الدعاء عن فيمسك من مؤ عبد على ينزل بلاء من

 بلايى هيچ و. شود برطرف بلا آن زودى به كه اين جز كند، دعا الهام او به عزوجل خداى كه نشود نازل من مؤ بنده بر بلايى هيچ( 10)

 خداى درگاه به شد، نازل بلا گاه هر پس.  است طولانى بلا آن كه اين جز كند، خوددارى كردن دعا از كه نگردد نازل من مؤ بنده بر

 .كنيد زارى و دعا عزوجل

  است اجابت نوعى دعا

 بس و است گفتن دعا تو وظيفه! حافظ

 شنيد يا نشنيد كه مباش اين بند در

 دو با همراه دعايى هر ، جهت همين به.  است اجابت نوعى خود دعا كه فهميد خواهيم ، بتگريم دعا مساءله به دقت ديده با اگر

 در كه كارى تا انسان كه گفت توان مى ظاهرا و دعا، از بعد اجابت ديگرى و( دعا توفيق) دعا از قبل اجابت يكى:  برد خواهد اجابت

 عدم نيز،.  است آور توفيق توفيق نفس زيرا شد، نخواهد نايل عظيم توفيق اين به هرگز ندهد، انجام باشد خاص رحمت اين خور

 . است گرفته انجام قبلا كه است هايى انگارى سهل معلول دعا در موفقيت

 اند؛ كرده تصريح مساءله اين به ها آن از بعضى حتى كه دارد وجود السلام عليهم معصومين حضرات از بسيارى شواهد ، زمينه اين در

 منكم له فتح من:  كه است شده نقل حضرت آن از همچنين و الدعاء فى له اذن لعبد يستجيب ان اراد اذا الله ان:  فرمود خدا رسول

 كه كسى و. دهد مى دعا اذن او به دهد، جواب خود بنده به كه فرمايد اراده خداوند هرگاه( 13: ) الرحمه ابواب له فتحت الدعاء باب

 شده وارد بسيار معنا همين نيز بيت اهل طرق از و.  است شده گشوده او سوى به رحمت ابواب ، شده باز او روى به دعا از درى

 (11. ) الاجابه اعطى الدعاء اعطى من كه است

 خدا از دعا توفيق درخواست

 خدايا، المسكنه عند اليك التضرع و الجاجه عند اسئلك و الضروره عند بك اصول اجعلنى اللهم:  است فرموده السلام عليه سجاد امام

 خدايا ، كنم زارى تو درگاه به بيچارگى هنگام و بخواهم تو از نيازمندى هنگام و آورم پناه تو به اضطرار هنگام كه ده قرار چنان مرا

 ترسيدم چون و خود، غير از درخواست براى فروتنى به ، گرديدم فقير چون و خود، غير از خواستن يارى به مرا ، شدم درمانده چون

 . گردم تو رحمت از دورى و خوارى سزاوار آن سبب به كه مفرما، آزمايش خودت غير پيش كردن زارى به

 بذلك فاستحق رهبت اذا دونك من الى بالتضرع لا و افتقرت اذا غيرك ال لسؤ بالخضوع لا و اضطررت اذا بغيرك بالاستعاته تفتنى لا و

. نمايد مى طلب دعا وسيله به خدا از را دعا توفيق حضرت كه شود مى معلوم عبارات اين از( 11. ) اعراضك و منعك و خذلانك

 تفردى و لعبادتك فيه بايقاظى ليلى اعمر و( 11) ، بامرك دعوك و بفضلك شكروك و بمنك فذكروك:  است فرموده چنين هم ايشان

 (11. ) بك حوائجى انزال و اليك بسكونى تجردى و لك بالتهجد

 (.18) منك و اليك و بك و لك انا اللهم:  است آمده چنين هم و( 11) انت الا اليك لنا وسيله لا و لك و بك فانا كه شده وارد نيز و
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 تو ز هم اجابت تو از دعا هم

 (13) تو ز هم مهابت تو از ايمنى

 بارد مى و گردد مى ظاهر آسمان بر ابر كه جا آن چه - پيوندد مى وقوع به ملك عالم در آنچه كه آيد برمى چنين بلند مضامين اين از

 جملگى - شود مى موفق دعا و سجود و ركوع به زاهدى و عابد كه جا آن چه و شكوفد مى و دارد برمى خواب از سر زمين و

 : اند گفته چه گر ؛ است فرموده عطا آنان به مستقيم طور به و داشته روا بندگان بر متعال خداى كه است فضيلتى و كرامت

 فروش حلوا كودك نگريد تا

 (11) جوش به آيد نمى بخشايش بحر

 به دست ، پس. باشد نمى عالم مبداء با ارتباط از بريده هرگز و نيست كل نظام از خارج نيز كودك گريه كه است اين در مساءله ولى

 عليه الشهدا سيد حضرت. گيرد مى صورت - على و جل - حق حضرت جانب از كه است تاءييدى به محتاج خود برداشتن دعا

 (10. ) لديك يزلفنى لما وفقتنى و اليك يقربنى ما الى دللتنى ان عليك جراءتى و جهلى يمنعك لم:  فرمايد مى السلام

 عليه خضر حضرت ولى بود، گشته پشيمان كردن دعا از شنيد، نمى لبيك چون كه شده نقل شخصى حكايت نيز معنوى مثنوى در

 : داشت اظهار او به عزوجل خداى طرف از خواب در السلام

 ماست لبيك تو الله آن گفت

 ماست پيك دردت و سوز و نياز آن

 ؟ ام آورده من كار در را تو نى

 ؟ ام كرده ذكرم مشغول منت نى

 تو هاى جويى چاره و ها حيله

 تو پاى آن گشاد و بود ما جذب

 ماست لطف كمند تو، عشق و ترس

 هاست لبيك تو، يارب هر زير

 نيست دور جز دعا زين جاهل جان

 نيست دستور گفتنش يارب زانكه

 بند و است قفل دلش بر و دهان بر
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 (13) گزند وقت خدا با ننالد تا

 اين در اجابت كه باشد رفيع مقامى و بلند اى مرتبه از ال سؤ كه جا آن ويژه به يابد، نمى راه دعا حريم به كس همه ، گفتيم كه چنان

 مرتبه و مقام و شاءن از حكايت و اوست درايت و معرفت مقدار به كس هر دعاى زيرا.  است نيازمند بيشترى تاءييد و توفيق به زمينه

 الهى نهايت بى نعم از نعمتى مشمول كند، فتح را مرتبه آن و برسد منيع ذروه آن به اندكى حتى بتواند كه كسى البته. دارد شخص

 معرفت اهل كه جاست اين.  نعيمهم النعيم لاءرباب هنيئا:  آمد برنخواهد آن شكر عهده از هم كسى و ندارد نظير كه گرديده

 هرگز او دعاى و داشت نخواهد مستجاب غير دعاى ديگر برسد، مرتبه اين به كه كسى البته. اند نموده اليك توبتى اقبل و درخواست

 .بود نخواهد دور به اجابت از

 وجود نفروشد كه آن غلام من

 جود و افضال با سلطان بدان جز

 شود گريان آسمان بگريد، چون

 (11) شود خوان يارب چرخ بنالد، چون

:  كند مى اشاره آن به عرفه دعاى در السلام عليه الشهداء سيد كه ، است كلمه تمام معناى به بندگى و عبوديت مرتبه دريافت حال اين

 نظام از انفكاك قابل هرگز كه است ذاتى و وجودى فقر همان غنا مرحله در فقر.  فقرى فى فقيرا لااكون فكيف غناى فى الفقير انا الهى

 . نيست موجودات

 ثمر بى ها آن نقل لذا دارد، اصلى متون به مراجعه به نياز و است خارج رساله اين حد از كه است بسيار كلام ، حريم اين در بالجمله و

 .باشد ممدوح غير تعجيلى بسا چه و

 (11. ) الحميد ء الغنى هو الله و الله الى الفقراء اءنتم الناس ايها يا:  است آمده كريم قرآن در

 كه است نظر مطمح ذاتى و وجودى فقر بلكه ، نيست... و مسكن ، خوراك ، پوشاك ، زندگى لوازم به انسان نياز نيز فقر اين از منظور

 قرنى هر در آنان تعداد شايد رسند، مى مقام اين مصداقى دقيق مرتبه به كه هم كسانى. باشد مى الغنى هو والله:  ذاتى غناى مقابل در

 .نرسد دست انگشتان شماره به

 دائمى جاذبه

 دائم دعايى و پيوسته حالى در آنان بلكه( 11) ، الضروره عند بك اءصول اجعلنى اللهم بگويد كه نيست چنان ديگر حالت اين در البته

 آن از را آنان انصراف توانايى شاغلى هيچ زيرا هستند؛ دائم حضور در. ندارد راه آنان وجود در غفلت اى لحظه كه طورى به هستند؛

 رسد چه بنشيند، آنان راه سر بر خود رصد در تواند نمى و نداشته راه رجيم شيطان ، هم مقام اين مراحل اولين در. ندارد خاص جهت

( 11: ) المخلصين منهم عبادك الا اءجمعينَ لاءغوينهم فبعزتك قال:  است آمده كريم قرآن در كه چنان ؛ معارف مراتب ترين عالى به
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 تو براى و بريدند غير از دل كه بندگانت از خاصان مگر كردَ خواهم گمراه تمام را خلق كه قسم تو جلال و عزت به:  گفت شيطان

 .شدند خالص

 دعاى و رسيده خود مرتبه ترين عالى به رب و عبد بين جاذبه حالت ، مرتبه اين در. باشد نمى شيطان رصد در مقام آن ، بيان ديگر به

 آنان زيرا ، است نمانده جايى غير رخنه براى آنان دل ظرف در و شده مستجاب آنان درباره( 11) منك خشيه و لك حبا قلبى املاء و

 الافكار اوكار الى فهم قلوبهم بمجامع محبتك لوعه اخذت و صدورهم حدائق فى اليك الشوق اءشجار ترسخت الذين من زمره در

 .اند درآمده( 18) يكرعون الملاطفه بكاءس المحبه حياض من و يرتعون المكاشفه و القرب رياض فى و باءوون

 اوليا كه بود مروت خلاف

 خدا جز خدا از كنند تمنا

 نازل ربوبى حضرت جانب از كه است اجابتى مستقلا و است عظيم عبادتى خود كه بنده و خالق بين انجذاب و جذب يعنى دعا پس

 بنده را خود چون و انديشيدند نمى ديگرى چيز به دعا حال در كه بودند بزرگان از بسيارى. بود نبايد اجابت انتظار در ديگر لذا ، شده

 فضل و نعمت را آن رسيد، مى اجابت به دعايشان اگر و كردند مى دعا و كرده امر امتثال اند، شده امر دعا به كه دانستند مى اى

 . است فرموده ارزانى آنان به متعال خداى كه ديدند مى ديگرى

 و اعظم دعوته عند عبده على باقباله استجابته لاءن الحاجه نسيت و فاستجاب مره الله دعوت لقد:  اند فرموده السلام عليه صادق امام

 فراموش را خود خواسته من و شد مستجاب دعايم ، كردم دعا و داشتم درخواستى خداوند از بار يك( 13: ) العبد منه يريد مما اجل

 و. خواهد مى بنده كه است چيزى آن از تر مهم و تر بزرگ بسى ، بنده به خداوند آوردن روى واسطه به دعا استجابت زيرا.  كردم

 ياد كه اى بنده( 11: ) السائلين اعطى ما افضل اعطيته مساءلتى عن ذكرى شغله من:  فرمايند مى سلم و آله و عليه الله صلى اكرم پيامبر

 الى الحاجه له لتكون العبد ان:  نيز و داد خواهم كنم مى عنايت ديگران به كه چيزى آن از بهتر او به دارد، باز درخواستش از را او من

 و دارد حاجتى بنده گاهى( 10: ) اياها يساءله ان غير من فيقضيها حاجته ينسى حتى آله و محمد على الصلاه و الله على بالثناء فيبدا الله

 جايى تا فرستد مى او آل و سلم و آله و عليه الله صلى محمد بر درود و پردازد مى خداوند ستايش به پس خواهد، مى خدا از را آن

 .باشد كرده بيان را حاجتش او كه آن بدون سازد مى برآورده را او حاجت خداوند پس. كند مى فراموش را خود خواسته كه

 اجتبيته و لارادتك قلبه هيمت...  ممن فاجعلنا الهى:  كند مى عرض تعالى خداى به محبين مناجات در السلام عليه سجاد امام و

 (13. ) عنك يقطعه ء شى كل عنه قطعت و...  عندك فيما رغبته و لحبك اده فؤ فرغت و لك وجهه اخليت و لمشاهدتك

 داعى:  دوم ركن

 : است لازم شرط چند مراعات او براى كه است داعى شخص دعا در دوم ركن

 به يعنى بشناسد؛ خود خالق به نسبت را خود دائمى نياز بيان ديگر به و بندگى و عبوديت مقام كه است آن اول شرط:  عبوديت - 0

 مى اظهار حق با مناجات در السلام عليه منين اميرالمؤ.  است او تنها مطلق غنى و است مطلق فقير كه بداند و باشد واقف خود مقام

 الهى به حال كل على ساءلتك عما بى لاغناء انا و ال السؤ عن امتنع منع اذا السائل لان السائلين مساءله مساءلتى تشبه ليس الهى:  كند
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 ؟ انت انت و منك ايئس كيف ام انا؟ انا و ادعوك كيف الهى ، راض غير عنه هو و عبده عن يعفوالسيد فقد عنى فاعف عنى ارض

(11) 

 ، الباقى الدائم لوجهك البالى وجهى سجد العزيز، لوجهك الذليل وجهى سجد:  دارد مى عرضه سجده در السلام عليه صادق امام و

 ، منى الارض اقلت ما و عظمى و جلدى و دمى و لحمى و بصرى و سمعى و وجهى سجد الكبير، الغنى لوجهك الفقير وجهى سجد

 (11. ) العالمين رب لله

 (11. ) الاغنى عنى تزدد لم و الافقرا اليك ازدد لم سيدى... ؟ ربه عن العبد يستغنى كيف:  فرمايند مى السلام عليه سجاد امام و

 تكبر است غرور و است عز همه او از

 است نيازى و عجز و بيچارگى همه ما وز

 بى كفى و عبدا، لك اكون ان عزا بى كفى الهى:  گردد مى جارى كلمات اين نيز مناجات در السلام عليه منين اميرالمؤ بلاغت چشمه از

 و باشم تو بنده من كه است كافى من براى عزت همين ، من خداى( 11: ) تحب كما فاجعلنى احب كما انت ربا، لى تكون ان فخرا

 دوست كه گونه همان مرا نيز تو ، هستى خواهم مى من كه گونه همان تو.  باشى من پروردگار تو كه است كافى من براى فخر همين

 !. ده قرار دارى مى

 مكنونات جميع بر او كه بداند و بشناسد مطلق غنى وصف به را خود خداى بنده كه است اين دوم شرط:  الهى قدرت به باور - 3

 .بود نخواهد مانع قدرتش برابر در چيز هيچ و تواناست حاجات آوردن بر در و آگاه قلبى

 نسبتهم و عنهم الغنى اهل انت و خلقك عن بالغناء تمدحت:  كند مى عرض متعال خداى از حاجت طلب در السلام عليه سجاد امام

 اتى و مظانها، فى حاجته طلب فقد بك نفسه عن الفقر صرف رام و ، عندك من خلته سد حاول فمن اليك الفقر اهل هم و الفقر الى

 تنگدستى و احتياج به را آنان و ، اى شايسته ها آن از نيازى بى به و اى ستوده آفريدگانت از نيازى بى به را خود:  وجهها من طلبته

 احتياج كردن طرف بر و بطلبد تو درگاه از را خود نيازمندى چاره كس هر  پس. سزاوارند را تو به احتياج ايشان و اى داده نسبت

 . است درآمده راهش از خويش مطلوب به رسيدن براى و خواسته جايگاهش در را خود حاجت بخواهد، تو از را خويش

 سبحان:  فرمايد مى و جويد مى بيزارى كنند، مى طلب ديگر مخلوقى از را خود حاجات افراد كه اين از خود، فرمايش ادامه در ايشان

 روى خود مانند كسى به گرفتارى رفع براى بينوايى و فقير كجا و( 11: ) معدم الى معدم يرغب انى و محتاجا محتاج يساءل كيف ربى

 آورد؟ مى

 الا احد يستغنى لا و اليه جاحد كل يضطر و عليه من مؤ كل يتوكل الذى سبحان:  فرمايد مى السلام عليه منين اميرالمؤ حضرت و

 (18. ) لديه ما بفضل

 فى اصبحنا:  خوانيم مى چنين حضرت آن از ديگر نيايشى در و( 13. ) قدره كل قدرته من سبحان:  است آمده سجاديه صحيفه در

 لا و ، قضبت ما الا الامر من لنا ليس ، تدبيرك فى نتقلب و امرك عن نتصرف و مشيتك تضمنا و ، سلطانك و ملكك يحوبنا ، قبضتك

 (81. ) اعطيت ما الا الخير من
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 نهادن توان سر گر جانان آستان بر

 زد توان آسمان بر بلندى سر گلبانگ

. بودند استراحت مشغول كوهى دامنه در جنگ هاى جبهه از يكى در سلم و آله و عليه الله صلى پيامبر:  كند مى نقل كلينى مرحوم

 حضرت. ؟ الآن ينجيك من:  گفت آخته شمشيرى با و رساند حضرت سر بالاى به را خود فرصت اين از استفاده با مشركان از يكى

 اين به كه مشرك آن.  بينى نمى را آن تو كه هست قدرتى تو شمشير تيز لبه و من سر بين يعنى ؛ ربك و ربى:  فرمودند درنگ بى

 پيامبر، موقع به العمل عكس با ولى كند، وارد حضرت بر اى ضربه تا آورد پايين را خود شمشير و زد پوزخندى نبود، معتقد حرف

 زيرا تو، كرامت:  گفت. ؟ منى ينجيك من:  فرمود و كشيد نيام از شمشير حضرت گاه آن. شد پرتاب طرفى به او دست از را شمشير

 حتى عبد ايمان يصدق لا كه است آمده البلاغه نهج در لذا( 80. )كرد نظر صرف او كشتن از حضرت گاه آن!  هستى بزرگوار انسانى

 (83. ) بده فى بما منه اوثق يدالله فى بما يكون

 اذا و:  است فرموده زيرا ، است تر نزديك او به كس همه از تعالى خداى بداند بنده كه آن سوم شرط( 81: ) الهى قرب به توجه - 1

 (81. ) قلبه و المرء بين يحول الله ان( 81) الوريد، حبل من اليه اءقرب نحن و( 81) ، قريب فانى عنى عبادى ساءلك

 رب يا قدترى و ء شى كل وسعت التى رحمتك بسعه اليك اءتقرب:  كند مى عرض شنبه روز دعاى در السلام عليه منين اميرالمؤ

 ثمالى حمزه ابو دعاى در و( 81. ) الوريد حبل من الى اقرب انت و امرى عليك يخفى لا و سرى تعلم و ضميرى على تطلع و مكانى

 الموحدين مولى و.  حاجتى لى فيقضى شفيع بغير لسرى شئت حيث به اخلو و لحاجتى شئت كلما اءناديه الذى الحمدلله:  خوانيم مى

 از ال سؤ پاسخ در و ؟ لااءرى ما اءفاعبد:  فرمود ، اى ديده را خود پروردگار آيا:  كرد ال سؤ ايشان از كه يمانى ذعلب پاسخ در

 غير منها بعيد و ملابس غير الاشياء من قريب الايمان بحقائق القلوب تدركه لكن و العيان بمشاهده العيون تدركه لا:  فرمود ديدن كيفيت

 فلا ، منه اقرب ء شى فلا الدنو فى قرب و ، منه اعلى ء شى فلا العلو فى سبق:  فرمايند مى ديگرى خطبه در ايشان( 88. ) مباين

 (83. ) به المكان فى ساواهم قربه لا و ، خلقه من ء شى عن باعده ه استعلاؤ

 نيست حائل هيچ معشوق و عاشق ميان

 برخيز ميان از! حافظ خودى حجاب خود تو

:  ندهد قرار او شريك را ديگرى كس و بخواند را خدا فقط يعنى باشد؛ داشته اخلاص دعا در بنده كه آن چهارم شرط:  اخلاص - 1

 يگانه خدا كه بداند بلكه دارند، اثرى كمترين او حاجت آوردن جا به در ديگران كه نكند توهم و( 31) الدين له مخلصين الله فادعوا

 كه مستورى و مكنون راز هر و گشايد خود حاجات ابراز به زبان معبود يگانه آن درگاه بر چنان هم ، آماده قلب با و اوست فريادرس

 گذار تاءثير و ثر مؤ كه بداند ، هست اثرى ظاهرى اسباب در اگر ، پس. كند اميد قطع ظاهرى اسباب از و بگذارد ميان در او با دارد،

 . السوء يكشف و دعاه اذا المضطر يجيب امن ، است شده وارد شريفه آيه در لذا ، خداست فقط واقعى

 نيست هيچ ديگر خدا از غير و خداست آخر و اول كه فهمد مى مضطر اما ، است كسى چه دست كار كه فهمد نمى مضطر غير ، آرى

 . است داده قرار كار انجام واسطه را او خدا كه داند مى و بيند مى فيض مجراى فقط را غير موحد. 
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 الدعاء فى لك المضطرين المخلصين دعاء الرخاء فى مخلصا يدعوك ممن اجعلنى و:  خواهد مى خداوند از السلام عليه سجاد امام

 الى يحتاج عمن وجهى صرفت و عليك بكلى اقلبت و ، اليك بانقطاعى اخلصت انى اللهم:  دارد مى عرضه ديگر جاى در و( 30)

 (33. ) عقله من ضله و رايه من سفه المحتاج الى المحتاج طلب ان رايت و.  فضلك عن يستغن لم عمن مساءلتى قلبت و ، رفدك

 نجاتى و خير هر ، شريف كلام آن در و داده اختصاص اخلاص به را خود دعاهاى بلندترين و زيباترين از يكى طليعه چنين هم ايشان

 لى اءين من:  فرمايد مى كه گاه آن ؛ است ندانسته خارج الهى قدرت دايره از را بدكارى و نيكوكار هيچ و ديده حق ناحيه از فقط را

 الذى لا و رحمتك و عونك عن استغنى احسن الذى لا ، الابك تستطاع لا و النجاه لى اءين من و عندك من الا يوجد لا و يارب الخير

 (31. ) رب يا قدرتك عن خرج يرضك لم و عليك اجترء و اساء

 و صادقه بنيات ربكم الله فاسئلوا:  فرمودند رمضان مبارك ماه مناسبت به شعبانيه خطبه در سلم و آله و عليه الله صلى خدا رسول

 . طاهره قلوب

 انقاها فان قلوبكم تبحروا:  فرمايند مى و( 31) سواه احد فيه ليس و ربه يلقى الذى السليم القلب:  فرمايند مى السلام عليه صادق امام و

 (31. ) شئتم ما فاسئلوه كذلك وجدتموها فاذا صنعه من ء شى لسخط الواجس حركه من الله

 آن ولى كند، طلب را امرى كه چنان آن نه باشد؛ داشته خود خواسته به نسبت حقيقى طلب داعى كه آن پنجم شرط:  حقيقى طلب - 1

 اين پس. خواهد نمى را آن كه كرده چيزى از ال سؤ حقيقت در شخصى چنين. جويد بيزارى آن از شد، او نصيب  مطلوبش كه گاه

 از و نبوده ها آن به ملتزم  شخص اين هرگز كه دارد آمدهايى پى مطلوب خود يا مطلوب لوازم زيرا ، است نكرده دعا واقع در شخص

 از ظاهر به كه كسى مانند باشد، نداشته موافقت سر زبان با دل يعنى بگويد، سخن ظاهر زبان با فقط كه آن يا ؛ است بوده غافل ها آن

 .دهد نمى انجام اوست هدايت در مفيد كه كاى گونه هيچ و نيست آن به ملتزم ولى خواهد، مى هدايت خدا

 نكرد؟ نظر حالش به يار شد كه عاشق

 هست طبيب وگرنه ، نيست درد خواجه اى

 (31. ) قلبى خالفه ثم ، بلسانى اليك به تقربت ما اغفرلى اللهم:  فرمايند مى السلام عليه منين اميرالمؤ

 ليك مشفق و است دم مسيحا عشق طبيب

 (31) بكند؟ دوا كرا نبيند تو در درد چو

. بردارد دعا به دست ، بندگى جوانب تمام رعايت و خضوع كمال با و باشد داشته دعا در ادب كه آن ششم شرط:  دعا ادب - 1

 را ها شب و روزه به را روزها كه گونه بدين بود، كرده عبادت سال هفتاد را تعالى خداى عابدى كه است آورده حلى فهد ابن مرحوم

 از اين:  گفت و آورد روى خود نفس به پس. نگرديد اجابت نمود، مساءلت متعال خداى از حاجتى روزى. گذرانيد مى عبادت به

 !شود؟ مى برآورده تو حاجت بود، مى اى نيكويى تو نزد اگر چه ؟ اى كرده چه مدت اين طول در خود با ، توست جانب
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 حالى ، برآمدى خود عيب جستجوى در كه وقتى ، آدم فرزند اى:  بگويد او به كه فرستاد اى فرشته او سوى به متعالى خداى گاه آن

 داشتن اعتراف تقصير و قصور به و ناديدن را خود ، عبوديت ادب بهترين ، بيان ديگر به( 38. )بود بهتر تو عبادات تمامى از كه داشتى

 . است بوده چنين السلام عليهم ائمه و انبيا روش كه چنان ؛ است

 بيان شرايطى و كرده باز فصلى الله رحمه طباطبايى علامه الاستاد سيدنا(  متعال خداوند پيشگاه در ادب رعايت) الله مع ادب زمينه در

 همگى كه كنيم مى اشاره آن از نمونه چند به اختصارا جا اين در ما. شود مى استفاده قرآن كريمه آيات از ها آن همه كه اند فرموده

 .باشد مى وحى مدرسه يافتگان تربيت و الهى مكتب در يافته پرورش هاى انسان ادب از برگرفته

  قرآن در متعال خداى با انبيا ادب از هايى نمونه

 السلام عليه مسيح حضرت

 لى يكون ما سبحانك قال ؟ الله دون من الهين اءمى و اتخذونى  للناس قلت ءانت مريم بن عيسى يا الله قال اذ و شريفه آيه در اگر لذا

 : از عبارتند ها آن از بعضى كه آيد مى دست به نكاتى شود، تاءمل( 33) علمته فقد قلته كنت ان بحق ليس ما اقول اءن

 نبود جايز متعال خداى به آن نسبت كه شنيد مطلبى زيرا ، سبحانك قال:  نمود آغاز تسبيح با را خود پاسخ السلام عليه مسيح حضرت 

 به السلام عليهم انبياء كمالات تمامى كه دانست بايد البته. نمايد تسبيح به مبادرت جايى چنين در كه كرد مى اقتضا چنين ادب و

 . است گرديده حاصل آنان براى الهى ادب واسطه

 اين اولا:  دارد وجود نكته دو نيز سخن اين در.  ام نكرده را كار اين من نگفت يعنى نكرد، نفى را ادعا تعالى حق جواب در كه آن 

 در باشد، كارى در وقوع امكان كه رود مى كار به گاه آن نفى:  ثانيا و است ادب از خارج خود كه است تكذيب نوع يك كه نفى

 . است قطعى محال ، بندگان از اى بنده براى الوهيت كه صورتى

 فرمود نفى را آن السلام عليه عيسى حضرت كه چيزى اما دادند، مى الوهيت نسبت عيسى حضرت به زمان آن مردم از بعضى چه اگر 

 حضرت آن به و است غلطى كار اند داشته روا را نسبتى چنين هم ديگران اگر و است نداشته ادعايى چنين هرگز وى كه بود اين

 . نيست مساءله مطلق نفى اين كه!  دانى مى تو ، باشم داده انجام اين من اگر:  فرمود لذا. ندارد ارتباطى

 به نسبت شاءنيت سلب و نيست من حق مساءله اين كه كرد عرض يعنى كرد، سلب را شاءنيت اصل السلام عليه عيسى حضرت 

 . بحق لى ليس ما اقول ان لى يكون ما:  فرمود لذا ، است الوهيت ادعاى نفى از رساتر بسيار ، الوهيت مساءله

.  دانستى مى تو بودم داده انجام را كار اين من اگر گفت خاطر همين به كرد، واگذار متعال رب حضرت علم به را مساءله حضرت آن 

 او علم معلوم هست چه هر بلكه شد، داشته جهل ديگر بعضى به و بداند را مسائل بعضى كه نيست ما علوم قبيل از خدا علم زيرا

 . است

 او از باشد ربوبى مقام ادب خلاف كه كلامى نبايد ايستد، مى ربوبى حضرت درگاه بر عبد وقتى كه آموزد مى ما به را نكته اين آيه اين

 فوايد از يكى اتفاقا. باشد داشته نظر در كاملا را ربوبيت مقام و كرده رعايت خوبى به را عبوديت جانب بايد بنده لذا شود، صادر
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 بايد چگونه عبد و رب تخاطب مقام و بزنند حرف بايد چگونه متعال خداى با بياموزند بندگان كه است همين دعا مكتب تاءسيس

 .باشد

 السلام عليه آدم حضرت

 تلكما عن اءنهكما اءلم خطاب به مخاطب و شد(  ممنوعه درخت) منهيه شجره به مبتلا كه آن از پس ، السلام عليه آدم حضرت

( 010: ) الخاسرين من لنكونن ترحمنا و تغفرلنا لم ان و اءنفسنا ظلمنا ربنا كه برآمد دعا مقام در همسرش با گرديد،( 011) الشجره

 . ايم بوده زيانكاران از سخت ، نفرمايى راءفت و رحمت ما به و نبخشى را ما تو اگر و كرديم ستم خويش بر ما خدايا:  گفتند

  است نموده منسوب متعال خداى به را نجات و رحمت هرگونه و داده نسبت خود به را خسران و قصور و ظلم هرگونه ايشان

  السلام عليه ابراهيم حضرت

 كه است كسى من خداى:  گفت ستود مى را خود خداى و بود مشركان با احتجاج مقام در كه گاه آن السلام عليه ابراهيم حضرت

 خطيئتى يغفرلى اءن اءطمع الذى و يحيينَ ثم يميتنى الذى و يشفينَ فهو مرضت اذا و يسقينَ و يطعمنى هو الذى و يدينَ فهو خلقنى

 به را عطش و گرسنگى و داد نسبت او به را اطعام خود، به را هدايت قبول و داد نسبت خداوند به را هدايت ايشان( 013. ) الذين يوم

 را مغفرت و دانست خود از نيز را خطيئه او؛ به را زندگى و داد نسبت خود به را مرگ او، از را شفا و دانست خود از را مرض خود،

 .داد نسبت او به

 و الاخرينَ فى صدق لسان لى اجعل و بالصالحينَ الحقنى و حكما لى هب رب:  كرد عرض و درآمد دعا حال به حضرت ، سپس

 ده فرمانروايى مشركان اين بر مرا بارالها،( 011: ) يبعثون يوم تخزنى لا و الضالينَ من كان انه لاءبى اغفر و النعيمَ جنه ورثه من اجعلنى

 دهَ  قرار پرنعمت بهشت وارثان از مرا و گردانَ دلپذير را سخنم و نيكو آينده اقوام زبان بر را نامم و سازَ ملحق خود صالح بندگان به و

 ! مگردان رسوا ، انگيزى برمى قبرها از را خلق كه روزى آن در مرا و استَ گمراهان از سخت وى كه درگذر پدرم از و

 كمال هرگونه از را خود ايشان.  است نموده درخواست متعال خداى از را كمالات تمام السلام عليه ابراهيم حضرت ، كلمات بدين

 . است داده نسبت بزرگ خداوند به را ها آن جملگى و دانسته تهى

   السلام عليه صادق امام كلام در دعا ادب

 حقق و تدعو لماذا و تدعو كيف و تدعو من انظر و الدعاء آداب احفظ كه است نقل السلام عليه صادق امام از دعا آداب زمينه در

 و نجاتك طرق اعرف و الباطل و الحق من فيه يكن ما و سرك على اطلاعه و ضميرك فى بما علمه بقلبك عاين و كبريائه و الله عظمه

 الانسان كان و بالخير دعائه بالشر الانسان يدع و عزوجل الله قال نجاتك فيه تظن انت و هلاكك منه و ء بشى الله تدعو كيلا هلاكك

 الرب مشاهده فى المهجه تذويب و للحق منك للكل استجابه الدعاء و ؟ تساءل لماذا و تساءل كم و تساءل ماذا تفكر و( 011) عجولا

 فلعلك اءخفى و السر يعلم فانه الاجابه تنتظر فلا الدعاء بشرط لم فان الله الى باطنا و ظاهرا كلها الامور تسليم و جميعا الاختيار ترك و

 را دعا شرايط ، بخوانى را خداى اخروى يا دنيوى حاجتى براى خواستى هرگاه( 011) ؛ ذلك خلاف سرك من علم قد بشى تدعوه
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 شرح بدين شرايط اين و ؟ خواهى مى چه براى و ؟ خواهى مى كسى چه از و ؟ خوانى مى را كسى چه كه كن نظر و ، كن رعايت

 : است

 آورد، خاطر به را خدا بزرگوارى و عظمت كننده دعا بايد 

 ، تواناست و قادر ممكنات همه به او كه باشد داشته قطع و جزم و 

 ، است آگاه و توانمند حاجت قضاى به و 

 خواه ؛ است مطلع و واقف او ضماير و اسرار به و داناست و عالم اوست خاطر در آنچه به خداوند حضرت كه باشد داشته يقين و 

 . باطل خواه و حق

 منجى كه آن گمان به - باشد مى او هلاكت باعث كه را آنچه تعالى خداى از تا دهد تميز و بشناسد هلاكت از را نجات راه كه آن 

 چه جويد، مى را خود خير كه رغبتى و شوق با انسان:  فرموده است بزرگ و عزيز بسى كه عالم خداوند كه چنان نكند، طلب - است

 . است كار شتاب و صبر بى بسيار انسان و طلبد مى نيز را خود زيان و شر ، نادانى واسطه به بسا

 .نمايد اجتناب منهيات از و دهد انجام ، است ماءمور آن به كه را آنچه 

 تمامى نمايد، محو خاطر لوح از كامل طور به را او غير بگدازد، او محبت آتش در را خود دل بريزد، او به رسيدن راه در را خود خون 

 فرمان انتظار در لحظه به لحظه و دارد كشيده انقياد و تسليم گردن بگذرد، نفس خواهش و ميل سر از سازد، واگذار او به را خود امور

 واصل مرتبه اين به كه هر و است سعادت اين تحصيل و مرتبه اين به وصول آرزوها، همه اصل و دعاها همه نتيجه كه باشد، الهى

 . است گشته حاصل او براى آخرت و دنيا سعادت شود،

 داعيان مقامات و مراتب

 و مراتب از عبارت نكته آن و دانست دعا مكتب از غنيمتى بايد را آن و است توجه قابل كه رسيم مى اى نكته به ، فصل اين در

 . خداست راستين بندگان و دعاكنندگان مقامات

 به فقط كننده دعا و ، ديگرى مطلوب هر يا ، علم يا مقام ، مال مثل ؛ است خاصى مطلوب به متعلق فقط درخواست گاهى:  اول مرتبه

 . است داده قرار خود مطلوب به رسيدن وسيله را تعالى خداى و دارد توجه خود نظر مورد مساءله

 در بر و نبرده اغيار نزد به را خود حاجت و مقصود كه گردد مى اى بنده حال شامل و خداست جانب از توفيقى خود ، حالت اين البته

 خود حالات جميع در كسى اگر لذا شود، نمى هركسى نصيب كه است امتيازى خود ، حال اين پس.  است نشسته دنيا ارباب خانه

 عليه منين اميرالمؤ.  است گرفته قرار - علا و جل - ربوبى حضرت خاصه عنايت مورد كه بداند بايد كرد، پيدا را كارى چنين توفيق

 سمع الهى ، يرنجى اياك بك محزون كل و يلتجى اليك مكروب كل الهى:  كند مى عرض عزوجل خداى با مناجات در السلام

 المجرمون سمع و فرجعوا بجودك القصد عن المولون سمع و فقنعوا، رحمتك بسعه الزاهدون سمع و فخشعوا، ثوابك بجزيل العابدون

 و عبادك من العصاه عصائب ببابك مولاى ازدحمت حتى ، عوارفك فضل و عفوك بكرم منون المؤ سمع و فطمعوا، غفرانك بسعه

 (011. ) محتاجا اليك صاحبه ساق قد امل لكل و بلادك فى بالدعاء الضجيج عجيج منهم اليك عجب
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 و نفسى فى و فقنى احذر ما و فاكفنى اخاف ما اللهم:  دارد مى اظهار چنين السلام عليه عبدالله ابى حضرت ، عرفه روز دعاى در و

 الناس و اعين فى و فذللنى نفسى فى و لى فبارك زرقتنى فيما و فاخلفنى مالى و اهلى فى و فاحفظنى سفرى فى و فاحرسنى دينى

 الى و تسلبنى فلا نعمك و تبتلنى فلا بعملى و تخزنى فلا بسريرتى و تفضحنى فلا بذنوبى و فسلمنى  الانس و الجن شر من و فعظمنى

 و ، كفايتى تول و ، بحاجتى تفرد بل ، خلقك الى تكلنى لا و:  كند مى عرض خداوند به به السلام عليه سجاد امام و.  تكلنى فلا غيرك

 (011. ) امورى جميع فى لى انظر و ، الى انظر

 كه حال اند، كرده غصب مدينه در را شما باغ:  كردند  عرض حضرت به مكه در روزى كه است شده روايت ايشان از ، چنين هم

! شما بر واى:  فرمود حضرت! بخواهيد كمك او از و كنيد تظلم ، آمده مكه زيارت براى شما از - اموى خليفه - عبدالملك بن وليد

 فكيف خالقها، الدنيا اساءل ان آنف انى ؟ عزوجل الله غير اساءل الله حرم اءفى!  ويحك ؟ كنم درخواست خدا غير از الهى حرم در

 را آن خود همانند مخلوقى از چگونه پس ، كنم درخواست آن خالق از را دنيا كه ندارم رغبت حتى من( 018: ) ؟ مثلى مخلوقا

 ؟ بخواهم

 استجب ادعونى:  بنشينند دعا به او درگاه بر بندگانش دارد دوست متعال خداى كه داند مى دعاكننده شخص ، مقام اين در:  دوم مرتبه

 و است راضى هميشه خود خداى از و دارد برمى دعا به دست خداوند امر اطاعت و امتثال جهت به فقط فرد اين لذا( 013) ، لكم

 .ندارد خود دعاى اجابت به كارى

 بس و است گفتن دعا تو وظيفه! حافظ

 شنيد يا نشنيد كه مباش اين بند در

 خود بنده براى حكيم خالق و معبود كه بوده كار در صلاحى حتما ننمود، اجابت اگر و است الهى عطاى مزيد خود فرمود، اجابت اگر

 . است گرفته نظر در

 الذين ان:  فرموده قرآن كه كسانى زمره در خواهد مى و كند مى عمل لكم استجب ادعونى دستور به مطيع بنده اين ، حال هر به

 .نباشد( 001) داخرين حهنم سيدخلون عبادتى عن يستكبرون

 فرا كردن دعا به را ما تو( 000: ) امرتنا كما ذاكروك نحن وها...  بذكرك فامرتنا:  فرموده ذاكرين مناجات در السلام عليه سجاد امام

 ! فرمودى دستور تو كه چنان آن ، كنيم مى دعا اينك ما و...  خواندى

 بكم كان الله ان فضله من الله اسئلوا و صدق وعدك و حق قولك و القائل انت و اللهم:  است شده وارد ثمالى حمزه ابو دعاى در و

 . بدعائك امرتهم و بعبادتك عبادك على قضيت فانك:  فرمايد مى السلام عليه منين اميرالمؤ كميل دعاى در و( 003) ،... رحيما

 و مالديه التماس و اليه الطلب فى مرضاته الذى الحمدلله:  دارد مى عرضه چهارشنبه روز دعاى در السلام عليه منين اميرالمؤ چنين هم

 (001. ) عليه المساءله فى الالحاح ترك فى سخطه

 من حسبى و بسته فرو لب لذا ، است كرده واگذار محبوب خواست به را خود درخواست كه است كسى مقام مرتبه اين:  سوم مرتبه

 عليه حسين امام كلام به و ديده وظيفه خود براى را كند مى درخواست از كفايت من حال از او آگاهى( 001: ) بحالى علمه الى سؤ



36 
 

 گونه هيچ شخصى چنين.  است جسته تمسك( 001) اختيارى عن باختيارك و تدبيرى عن لى بتدبيرك اغتنى:  عرفه دعاى در السلام

 صالح بندگان از گروهى مخصوص كه است رضا مقام همان اين و است راضى دارد رضايت متعال خداى آنچه به و ندارد درخواستى

 الهى تقدير به رضاى حد در را لذتى هيچ و رسيده بندگى لذت به ، ربوده غير از سبقت گوى ، بندگى مقام در اينان ؛ است خدا

 .اند ندانسته

 تعليم خود امت به را كلمات بهترين كه كنيم مى برخورد جالبى بسيار آثار به معصوم امامان از مانده يادگار به ادعيه در ، مقام اين در

 السلام عليه سجاد امام( 001. ) لك مستكينا يديك بين وقفت و اليك هربت فقد:  است آمده شعبانيه مناجات در كه چنان اند؛ فرموده

 لا تشاء كيف تشاء بما تشاء من ترحم و تشاء كيف تشاء من تعذب تشاء لما الفاعل انت:  فرمايد مى ثمالى ى حمزه ابو دعاى در نيز

 (001... ) فعلك عن تسئل

 الى السكون عن بك العارفين عبادك منعا مقاديرك طواء سرعه و تدبيرك اختلاف ان:  است فرموده عرفه دعاى در الشهداء سيد و

 و بمقالى اترجم كيف ام عليك يخفى لا هو و حالى اشكواليك كيف:  فرمايد مى آن از ديگرى فراز در و.  بلاء فى منك الياءس و عطاء

 (008) حالا حال لذى لا و مقالا مقال يتركالذى لم القاهره مشيتك و النافذ حكمك الى...  اليك برز منك هو

 لا حتى مشيتك من علينا اوردت لما الانقياد الهمنا و:  كند مى ترسيم چنين را الهى مشيت به رضايت نيز السلام عليه العابدين زين امام

 طيب و:  فرمايد مى ديگرى فراز در و( 003. ) كرهت ما نتخير لا و ، احببت ما لانكره و ، اخرت ما تعجيل لا و عجلت ما تاخير تحب

 عليه منين اميرالمؤ( 031. ) بالخيره الا يجر لم قضاءك بان معها لاءقر الثقه الى وهب ، صدرى حكمك بمواقع وصع و ، نفسى بقضائك

 مى صباح دعاى در و( 030) كند مى معرفى خشنودى و رضا را، طاعت منشاء سر و داند مى يقين نتيجه و ثمره را رضا مقام السلام

 (033. ) مشيتك بعقال عقلتها نفسى ازمه هذه الهى:  فرمايد

 ايشان به كه السلام عليه جبرئيل ال سؤ به پاسخ در شد، مى پرتاب آتش طرف به منجنيق با كه موقعى نيز السلام عليه خليل ابراهيم

 ان:  گفت و آمد السلام عليه ميكائيل گاه آن.  الوكيل نعم و الله حسبى فلات اليك اءما:  فرمود ؟ حاجه من لك هل:  كرد عرض

 عرضه و آمد بادها موكل اى فرشته سپس. اءريد لا:  داد جواب حضرت و.  بيدى المياه و المطار خزائن فان النار اءخمدت اءردت

 سؤ من حسبى:  داد پاسخ حضرت پس ،! الله فاساءل:  گفت جبرئيل گاه آن. اريد لا:  فرمود حضرت و النار طيرت شئت لو:  داشت

 (031. ) بحالى علمه الى

 قضاى نظام به ، واقف هستى اسرار به ، آگاه قدر سر به زيرا ندارد، اى خواسته گونه هيچ كه است كسى مقام مرتبه اين:  چهارم مرتبه

 انبياى و معصومين حضرات  خاص نظام اين ، حقيقت در.  آشناست آيد مى آنچه و گذشت آنچه به نسبت و بصير، الهى حتمى

 . است - اجمعين عليهم الله صلوات - اولوالعزم

 كه آن به علم با و كرده شرب را آن ، آب ظرف بودن زهرآگين بر وقوف با كه هستند الهى امر تسليم چنان آن الهى خاص بندگان اين

 را تقدير آن چيز هيچ كه دانند مى و آگاهند الهى قضاى به زيرا! فرمايند مى تناول را آن ، است زهر به آلوده ماءمون مجلس در رطب

 سوى به حركت از پيش كه اى خطبه در السلام عليه سيدالشهدا. دانند مى حق برابر در تسليم و رضا راه تنها رو اين از گرداند؛ برنمى
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 كه بينم مى خود چشم با گويا( 031: ) كربلا و النواويس بين الفلوات عسلان تتقطعها باوصالى كان و:  فرمود كرد ايراد مكه در كربلا

 .كنند مى قطعه قطعه مرا اعضاى كربلا و نواويس ميان سرزمينى در كوفه لشگريان) ها بيابان درندگان

 صفين كتاب فى حازم نصرين قال:  اند كرده اشاره مساءله اين به نيز ، السلام عليه على حضرت بزرگوارشان پدر بلكه ايشان تنها نه

 الى بيده اوماء ثم بلاء و كرب ذات قال كربلا، هذه منين اميرالمؤ يا:  فقيل. بها فوقف كربلا اتى عليا ان:  ابيه عن كثير بن الحسن عن

 (031) ساباط الى مضى ثم ، دمائهم مهراق ههنا:  فقال آخر، موضع الى اوماءييده و ركابهم مناخ و رحالهم موضع ههنا:  فقال مكان

 بنا صلى بكربلاء، نزلنا فلما ، صفين غزوه طالب ابى بن على مع غزونا:  قال ، سليم بن هرثمه عن كتابه فى مزاحم بن نصر ايضا قال و

 (031. ) حساب بغير الجنه يدخلون قوم منك ليحشرن ، التربه ايتها لك واها:  قال ثم فشمها، تربتها من اليه رفع سلم فلما ، صلاه

 صبرا:  فرمودند بود آسمان سوى به مباركشان نگاه كه حالى در ، مرحله و مرتبه آخرين در حتى السلام عليه الشهدا سيد رو، اين از

 (031. ) المستغيثين غياث يا سواك لااله ، رب يا قضائك على

 از السلام عليها زهرا حضرت. طلبد نمى چيزى او جز و خواهد مى را خدا فقط خدا از بنده كه است اى مرتبه ، مقام اين:  پنجم مرتبه

 مى گاه آن دارد؛ دريافت بشارتى كند، روح قبض را او و يابد تسلط او بر الموت ملك كه اين از قبل كند مى درخواست خداوند

 يطمئن و لونى بها يسفر و وجهى بها يهلل و عينى بها تقر و نفسى بها تسرت و صدرى بها تثلج غيرك احد من ليست رب يا:  فرمايد

 . جسدى ساير يتباشربها و قلبى بها

 مناى و مطلوبى غايه انت به السلام عليه منين اميرالمؤ درخواست و( 038. ) اليك الوصول اطلب منك:  است آمده نيز عرفه دعاى در

 (033. ) است انداز طنين  دعاهايش در پيوسته

 (011. ) حولا عنك فابتغى بقربك انس ذالذى من و بدلا منك فرام محبتك حلاوه ذاق الذى ذا من الهى:  است آمده محبين مناجات در

 (010. ) عليك للوفود الطرق اقرب فى سيرنا و اليك الوصول سبل بنا فاسلك الهى:  خوانيم مى مريدين مناجات در و

 (013. ) اليك اصل حتى برحمتك بالنظر اعينهم اقررت و...  الذين صفوتك من اجعلنى و:  بينيم مى متوسلين مناجات در و

 فى الدوام و خشيتك فى الجد لى هب و نفسك الى بك استشفع و:  كند مى عرض خداوند به كميل دعاى در السلام عليه على امام و

 (011. ) منين المؤ مع جوارك فى اجتمع و...  المخلصين دنوا منك ادنو و...  بخدمتك الاتصال

 او درباره برسانى، خود به مرا كه خواهم مى تو از( 011: ) اليك الوصول الطلب منك درخواست كه است كسى مرتبه:  ششم مرتبه

 طورى به نمايد؛ درخواست را مقام آن كه كند نمى خطور كسى ذهن به:  طامع ادراكه فى يطمع لا كه رسيده مقامى به و شده مستجاب

 يلحقه لا حيث المرسلين درجات ارفع و المقربين منازل اعلى و المكرمين محل اشرف بكم الله فبلغ:  است آمده جامعه زيارت در كه

 لا و شهيد لا و صديق لا و مرسل نبى لا و مقرب ملك يبقى لا حتى طامع ادراكه فى يطمع يا و سابق يسبقه لا و فائق يفوقه لا و لاحق

 .باشد مى - اجمعين عليهم الله صلوات - معصومين خاص كه( 011. ) امركم جلاله عرفهم الا...  جاهل لا و عالم
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 : است چنين آن مطلع كه دارد نظير بى و جالب اى قصيده الله رحمه طباطبايى علامه

 ام زاده من كه روز آن دل از

 ام دلداده و بوده دل به داغ

 و گل با را پروانه و شمع بزرگوار آن. دهد مى پرواز را روح كه كشيده تصوير به را باغستانى شب نيمه چنان آن ، قصيده اين در ايشان

 : است سروده و ديده همراز بلبل

 بود راز همه پروانه عالم

 بود آواز همه بلبل عالم

 داشت راز دل به چه هر سحر مرغ

 داشت آواز در خويش بى نى چون

 : گويد مى و كند مى اعتراض خاموش پروانه به بلبل اثنا، اين در

 هزار خامش پروانه به گفت

 بيار نوايى سينه از هم تو هان

 : پردازد مى بلبل نصيحت به ، جواب در نيز پروانه

 اى رفته دل عاشق از راستى

 اى آشفته چه بهر از همه اين

 ميار جانان انديشه دل به يا

 ميار جان و دل نام زبان به يا

 را گنج سخن مياور پيش

 را رنج نما فراموش ورنه

 : كه كشد مى جا بدان پروانه كار بالاخره و

 گشت پروانه چو پند اين از فارغ

 گشت بيگانه و بيخود جان و دل از
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 شد خاموش و زد آتش به خويش

 شد فراموش و برد بيرون رخت

 تذكر

 ذخاير ، غنى اقيانوسى چنان هم ايشان كه است آن دارد وجود السلام عليهم معصومين حضرات دعاهاى در كه جالبى و دقيق نكته

 ما به بزرگواران آن. كند استفاده آن از تواند مى خود وجودى سعه حد در كسى هر كه اند گذاشته ارث به خود امت براى جالبى بسيار

 ، نگريم مى كه داعى و دعا مراتب از يك هر به لذا ، بخواهيم خدا از را خود مقاصد ترين پايه بلند تا ترين ساده از كه اند داده تعليم

 . يابيم مى السلام عليهم ائمه هاى مناجات لاى لابه در را مراتب آن جملگى

 همه روى به را در اين ايشان. دهد مى ، عمومى آموزش كه اند كرده تاءسيس را مكتبى بزرگواران آن كه است آن در مساءله اين سر

 . نيست ملحوظ خاصى استعداد دعا مقام در لذا و اند كرده باز مردم

 بيان ديگر به.  يابيم مى ادعيه در را ها آن مطلوب و مقصد ، كنيم دقت(  كنندگان دعا) داعيان اصناف تمامى حالات در اگر رو، اين از

 يا اسم مظهر و نگيرند قرار ثابت طور به خاصى موطن در كه شده موجب السلام عليهم معصوم امامان علمى شمول و وجودى احاطه ،

 .باشند دنوه علافى من يا و علوه فى دنى من

 تا مثلا ها آن در زيرا ، نيست آن از خبرى ديگر تربيتى - علمى هاى مكتب در و است مكتب همين خصايص از تنها دقيقه اين و

 نياورى فراهم خاص استعدادى و ندانى را علم زبان تا و ندارى را فلسفه فهم توان ، فرانگيرى منطق تا و نرسى عرفان به ندانى فلسفه

 نعمت پر جملگى دهر علامه تا محض عامى از. ندارد وجود چيزهايى چنين دعا تربيتى مكتب در ولى ؛ نكنى پيدا راه منطق به ،

 .خيزند برمى سيراب دارند كه افقى اختلاف تمام با معارف تشنگان و نشينند مى الهى معارف

 مثلا داشتند؛ فراوان اختلاف هم با كه بوديم كرده ذكر ، داعيان اصناف بحث در كه بود اين نمود مى ضرورى را دقيقه اين تذكر آنچه

 اين(. 011) اليك الوصول اطلب منك يا( 011) الضروره عند بك اصول ديگر جاى و اند فرموده واسعا رزقا ارزقنى حضرات جا يك

 صحيح ال سؤ كدامين و كرد درخواست متعال خداى از بايد چگونه كه شود ال سؤ اين موجب است ممكن دعا، در سطح اختلاف

 ؟ كنيم درخواست متعال خداى غير از و دهيم ارجاع او به را حاجت هر بايد كه اين يا ؟ نخواهيم او جز چيز هيچ كه اين ؟ است

 كس هر و هستند مردم طبقات عموم براى امام و اسوه بزرگواران آن زيرا شد، روشن ال سؤ آن جواب ، نكته اين ذكر با ، نتيجه در

 .باشند مى مردم همه امام آنان زيرا بگيرد، درس آنان از خود نيازهاى و استعداد حد در بايد

 ( 018) مدعو:  سوم ركن

   معرفت - 0
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 ، معرفت اين.  است ثر مؤ نيز آن سرعت و دعا اجابت در و دارد فراوان اثر او حال و دعا نحوه در ، عزوجل خداى از انسان شناخت

 تاءخير صورت در ياءس عدم و دعا از بردن لذت ، كردن دعا شوق ها، آن اداى و كلمات انتخاب دعا، كميت و كيفيت در چنين هم

 .گذارد مى تاءثير نيز سبحان خداوند از درخواست بر اصرار و اجابت

:  تعرفونه لا من تدعون لانكم قال لنا؟ يستجاب فلا ندعوا السلام عليه للصادق قوم قال:  خوانيم مى السلام عليه كاظم امام از حديثى در

 فرمودند حضرت! شود؟ نمى مستجاب ما دعاى لكن ، خوانيم مى را خدا ما كه كردند عرض السلام عليه صادق امام به گروهى( 013)

 . شناسيدش نمى كه خوانيد مى را كسى شما: 

 در. كند مى ال سؤ به وادار را او دعا لذت نفس ، اجابت از نظر قطع با گاه كه شود مى داعى دلگرمى موجب مدعو به معرفت چنان آن

 به شود، مى نياز و راز و مناجات موجب نيز خدا به عشق.  است گرفته قرار اهتمام مورد و كرده پيدا موضوعيت توجه خود جا اين

 فرموده باره اين در سلم و آله و عليه الله صلى خدا رسول. شود حايل فراق محبوبش و او بين نيست مايل اى لحظه داعى كه طورى

:  يسر او عسر على الدنيا من اصبح ما على لايبالى فهو لها تضرع و بجسده باشرها و بنفسه فعاتقها العباده عشق من الناس افضل:  اند

 عبادت به را خود اوقات و شود گردن به دست آن با وجودش تمام با و ورزد عشق عبادت به كه است كسى مردم بهترين( 011)

 . آسان يا گذرد مى سخت او بر دنيا كه نكند فرقى برايش و بگذراند

 اگر:  الجبال لدعائكم لزالت معرفته حق الله عرفتم لو:  فرمود سلم و آله و عليه الله صلى اكرم پيامبر كه كند مى نقل جبل بن معاذ

 .شد مى كنده جا از ها كوه شما درخواست به شناختيد، مى بايد كه چنان آن را خداوند

 الاسباب الى الركون و الربوبيه سلطان و الحق بمقام الجهل ان ذلك و:  فرمايد مى الله رحمه طباطبايى علامه روايت همين ذيل در

 الاذعان عن زال ربما الانسان ان حتى العاديه اسبابها و المعهوده عللها على المعلولات قصر و للاسباب التاءثير بحقيقه الاذعان يوجب

 من الاقتراب يوجب السير و الحركه ان نرى فانا ، المتوسطه الاسباب وساطه و الطرق بتعين الاذعان يبقى لكن للاسباب التاءثير بحقيقه

 لكن هناك ثر المؤ هو تعالى و سبحانه والله واسطه السير بان اعتقدنا الاقتراب فى السير تاءثير بحقيقه الاعتقاد منا زال اذا ثم المقصد

 . اقتراب لا و قرب يكن لم السير لولا انه و الوساطه بتعين الاعتقاد يبقى

 الله بمقام العلم يصدقه لا الذى هو هذا و التاءثير، دون الوساطه الا للاسباب يكن لم ان و اسبابها عن لانتخلف المسببات ان بالجمله و

 و كالثقل العاديه اسبابها عن المسببات تخلف استحاله نعتقد ان اوجب الذى هو التوهم هذا و ، الالهيه التامه السلطنه لايلائم فانه سبحانه

 ناموس ان الاعجاز عن البحث مرفى قد و هكذا و الشرب عن الرى و الاكل عن الشبع و الحركه عن القرب و الجسم عن الانجذاب

 على الحوادث قصر يوجب لا لكنه عنه لامناص حق مسبباتها بين و سبحانه الله بين الاسباب توسط اخرى بعباره و المعلوليه و العليه

 اذا. فيها مطمع لا العقليه المحالات نعم الانحصار تبطل و التوسط اصل تثبت السنه و الكتاب و ، النظرى العقلى البحث بل العاديه اسبابها

 العمده ان كما فيه مستجاب الدعاء فان العاده تحيله ما كل من ذاتى بمحال ليس ما بان الاذعان يوجب بالله العلم ان:  علمت هذا عرفت

 (010. ) الدعوه استجابه الى راجعه الانبياء معجزات من

 به را غلط باور اين رفته رفته ، اسباب به اعتماد و ركون و ربوبيت سلطنت و حق مقام به جهل كه است اين در مساءله اين سر:  يعنى

 مى عادى اسباب و معهود علت به مستند را معلولى هر كه رساند مى حدى به را پندار اين و ثرند مؤ حقيقتا اسباب كه دهد مى انسان
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 اين كه است معتقد مقدار اين به ليكن ندارد، اعتقادى چنين اصلا يا دارد، غفلت پندار اين از انسان كه شود مى بسا چه البته. داند

 به نزديكى باعث سير و حركت كه بينيم مى ما مثلا بگيرد؛ را آن جاى ديگر سببى شود نمى كه دارند جايى خود براى يك هر اسباب

 ثر مؤ گوييم مى و بينيم نمى مستقل سبب را حركت و شود مى زايل ما اعتقاد اين توحيد، در پيشرفت كمى با ولى شود، مى مقصد

 اين ولى ، خداست حقيقى ثر مؤ كه است درست كه ماند مى برايمان اعتقاد اين ولى دارد؛ واسطگى جنبه حركت و خداست حقيقى

 و حركت اگر و كند نمى پر را آن جاى ديگرى چيز كه است ثرى مؤ واسطه بلكه باشد، نداشته اثرى هيچ حركت كه نيست هم طور

 .شود نمى حاصل مقصد به نزديكى نباشد، سير

 تاءثير و نباشند واقعى سبب حقيقت در اسباب كه چند هر كنند، نمى تخلف خود اسباب از مسببات معتقديم ما ، كه آن كوتاه سخن

 خداى مقام به علم كه است توهمى اعتقاد اين و باشند، داشته وساطت جنبه تنها اسباب و باشد الاسباب مسبب خداى آن از واقعى

 .دارد منافات الهى تامه سلطنت با چون پذيرد، نمى را آن سبحان

 نيز سقوط و سنگينى ، هست جسم جا هر ؛ است محال عاديه اسباب از مسببات تخلف كنيم خيال كه شود مى باعث توهم همين و

 اين مانند و هست هم سيرايى و سيرى ، هست نوشيدن و خوردن جا هر ؛ هست نيز مقصد به نزديكى ، هست حركت جا هر ؛ هست

 خداى ميان اسباب وساطت ديگر عبارت به و معلوليت و عليت ناموس كه است درست كه گفتيم اعجاز بحث در كه حالى در. ها

 صورتى در منحصر را حوادث حدوث ما كه شود نمى باعث ناموس اين اما ، نيست آن از گريزى و است حق مسببات ميان و سبحان

 مى اثبات را اسباب واسطگى اصل كه اين عين در ، سنت و كتاب چنين هم و نظرى و عقلى بحث بلكه باشد، مهيا اسبابش كه بدانيم

 ما بحث محل از - داند مى محال را ها آن تحقق عقل كه - محال امور ، بين اين در ، بله. نمايد مى انكار را ها آن انحصار كند،

 ذاتى محال آنچه كه اين به شويم معتقد كند مى وادار را ما خدا به ايمان و علم:  گوييم مى گرديد روشن معنا اين كه حال. خارجند

 استجابت همين به مربوط هم انبيا معجزات عمده قسمت اتفاقا.  است مستجاب مورد آن در دعا دانند، نمى محال را آن عادتا و نيست

 . است دعا

 آن ها واقعيت با بتوانيم كه اين يعنى ؛ برخورداريم آن با الهى معارف نظام در ما كه است مسايلى ترين دقيق از ، شناخت نوع اين

 و اند لغزيده بسيارى - است افكار لغزشگاه كه - مساءله اين در زيرا ، بشناسيم اش حقيقى موقعيت در را يك هر كه باشيم آشنا چنان

 .اند نيافته توجه نيز خود لغزش به حتى بعضى

 از موجودى هيچ به را تاءثير در استقلال يعنى باشد؛ ملتزم - است افعالى توحيد همان كه - قرآنى ادب به بايد انسان ، نتيجه در

 وساطت بايد او حال عين در. هستند خلق صرف و ربط محض اند، پوشيده هستى لباس كه چيزهايى تمام بداند و ندهد موجودات

 باشد مى مسببات و اسباب حسب بر امور انجام بر ، عالم نظام در تعالى خداوند بناى كه بداند و نكند فراموش هم را ظاهرى اسباب

 . است برخوردار بسيارى دقت از خود نوبه به كه

 آن دقيق فهم و آمده خود جاى در آن برهانى و عقلى اثبات كه است بسيارى مقدمات داراى خود توحيدى مساءله اين علمى نظام البته

 صورت به را افعالى توحيد نظام كه كسانى اند بوده البته:  فرمايد عنايت اى ويژه توفيق را او متعال خداى كه گردد مى كسى نصيب

 .اند يافته شهودى
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 قرآن در ؛ نماييم ذكر افعالى توحيد زمينه در نمونه عنوان به شواهدى ، ماءثوره ادعيه و قرآن كريمه آيات از كه است مناسب ، حال

 : است آمده كريم

 خود براى كه است خداوندى آن از ها ستايش(  تمامى) بگو( 013) الملك فى شريك له يكن لم و ولدا يتخذ لم الذى الحمدلله قل و 

 .ندارد شريكى امور اداره در و نگرفته فرزندى

 . است چيز همه آفريننده و شما پروردگار كه است الله آن( 011) ء شى كل خالق ربكم الله ذلكم 

 زوج كل من فيها اءنبتنا و زواسى فيها اءلقينا و مددناها الارض و فروجَ من مالها و زيناها و بنيانها كيف فوقهم السماء الى ينظروا اءفلم 

 رزقا نضيدَ طلع لها باسقات النخل و الخصيدَ حب و جنات به فاءنبتنا مباركا ماء السماء من نزلنا و منيبَ عبد لكل ذكرى و تبصره يهيجَ

 كرده بنا را آن ما چگونه كه اند نكرده نگاه است سرشان بالاى كه آسمانى به ها آن آيا( 011) الخروج كذلك ميتا بلده اءحيينابه و للعباد

 كوه آن در و داديم گسترش را زمين و ؟ نيست آن در ناموزونى و شكاف هيچ و ايم بخشيده زينت ستارگان وسيله به چگونه و ؟ ايم

 از و باشد؟ كارى توبه بنده هر براى بيدارى و بينايى وسيله تا رويانيديم آن در انگيزى بهجت گياه نوع هر از و افكنديم عظيمى هاى

 ميوه كه قامت بلند هاى نخل و ، رويانديم كنند، مى درو كه را هايى دانه و ها باغ آن ى وسيله به و فرستاديم پربركت آبى ، آسمان

 شدن زنده ، آرى.  كرديم زنده را مرده زمين باران وسيله به و.  است بندگان به روزى بخشيدن منظور به اينها همه دارند؟ متراكم هاى

 . است گونه همين نيز مردگان

 .نمايد اراده خداوند كه اين مگر كنيد نمى اراده شما و( 011) الله يشاء اءن الا تشائون ما و 

 : است بوده السلام عليهم معصومين حضرات عنايت مورد ماءثوره دعاهاى در كه است اى مساءله گيرترين چشم ، افعالى توحيد اما

 به( تو از كنم مى درخواست او) ء شى كل اءركان ملات التى باءسمائك و:  كند مى عرض كميل دعاى در السلام عليه منان اميرمؤ 

 . است كرده پر را اشياء اركان تمامى كه تو اسماء سبب

 به نه و توست دست به فقط ضرى و نفعى و نقصى و زيادتى بيدغيرك لا بيدك:  فرموده حمزه ابى دعاى در السلام عليه سجاد امام و 

 .رسد مى من به كه ضررى يا منفعت هر و نقصى يا فراوانى هر تو، غير دست

 او جز چيز هر و كس هر از و ببندد دل خدا به فقط انسان كه كند مى ايجاب - دعا هنگام ويژه به - عبوديت در ادب ، هرحال به

 خدا را امور گشايش در سبب بيگانه اگر زيرا ، است ثر مؤ عالم مبدئيت به انسان توجه شدت در بسيار خود اين كه كند نظر صرف

 تمام به صورت اين در ، سازيم متمركز واحدى نقطه بر و بازآورده تفرقه از را خود ذهن و باشيم نداشته توجه او غير به و بدانيم

 را ها آن از يكى و دانسته ثر مؤ خود مقاصد پيشبرد در را همه و كنيم روى چيز هر به متفرق ذهن با اگر ولى كرد؛ خواهيم دعا وجود

 خدا رسول. نمود خواهد واگذار خود غير به و كرده رها خود حال به را ما و فرمود نخواهد توجهى العزه رب حضرت ، بدانيم خدا

 : اند فرموده سلم و آله و عليه الله صلى
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 متعال خداوند( 011) لى اخلص ما الا اقيل لا لانى دونى لشريكى فهو عمله من شريكا معى اشرك من شريك خير انا سبحانه الله يقول

. بود خواهد من شريك آن از عمل آن همه گرداند، شريك من با را كسى عملش در كس هر ، هستم شريك بهترين من:  فرمايد مى

 .باشد من براى و خالصانه كه پذيرم مى را عملى فقط من

 هم و الا بالله اءكثرهم من يؤ ما و شريفه آيه و داند مى عظيم نقصى را آن و است روگردان ، بندگان ورزيدن شرك از متعال خداى

 آيه. دارد شرك نوع همين به اشاره هستند، مشرك كه آن مگر خداوند، به(  بندگان) ايشان اكثر اند نياورده ايمان( 011: ) مشركون

 كه حالى در. بخوانيد را او پس.  نيست او جز الهى هيچ.  است زنده او( 018: ) الدين لا مخلصين فادعوه هو الا اله لا الحى هو شريفه

 بلاهاى و ها گرفتارى مخلصانه دعاى تا سازيم دور خود از را شرك نوع اين كه دهد مى تعليم نيز خواهيد، مى او براى خالص را دين

 .كند رفع را عظيم

 

 الغريق دعاء ادعنى عيسى يا:  بود اين كرد وحى السلام عليه عيسى حضرت به متعال خداوند كه مطالبى جمله از كه اند كرده نقل

 غريق خواندن همانند!  بخوان مرا ، عيسى اى( 013: ) الخلوات فى ذكرى اكثر و قلبك لى اذل ، مغيث له ليس الذى الحزين

 . كن ياد بسيار مرا تنهايى در و كن تسليم من براى را دلت. يابد نمى خود براى پناهى هيچ كه اندوهگينى

 كرده ذكر قرآن در تعليم جهت خداوند نيز را گرفتارى اوج در حضرت آن مخلصانه دعاى و السلام عليه يونس حضرت سرگذشت

 و فاستجبناله الظالمين من كنت انى سبحانك انت الا اله لا ان الظلمات فى فنادى عليه نقدر لن ان فظن مغاضبا ذهب اذ وذالنون:  است

 و افتاد راه به عصبانيت با كه هنگام آن را(  السلام عليه يونس) ذوالنون( آر ياد به) و( 011: ) منين المؤ ننجى كذلك و الغم من نجيناه

 تو ، نيست تو جز پروردگارى هيچ كه(  گفت گونه اين و) كرد دعا ها تاريكى در پس.  گرفت نخواهيم سخت او بر ما كه كرد گمان

 دهيم مى نجات را منين مؤ گونه اين و داديم نجاتش اندوه و غم از و كرديم اجابت را او دعاى نيز ما!  بودم ستمكاران از من ، منزهى

. 

 ، ماءيوس عالم همه از و شد محبوس و گرفت قرار دريا قعر در ماهى شكم ظلمات در كه كند مى بيان را يونس مهيب واقعه ، آيه اين

 رب حضرت به تنزيه و تسبيح با و نمود نفى چيز همه از را ثريت مؤ انت الا اله لا ذكر با و دانست خود خداى را نجات راه يگانه

:  فرموده متعال خداى.  يافت نجات و برد پروردگار پيشگاه به خود حال عرض ، خويش  نفس به ظلم و نقص به اقرار و العالمين

 شكم در بود، كنندگان تسبيح از السلام عليه يونس كه نبود اگر و( 010: ) يبعثون يوم الى بطنه فى للبث المسبحين من كان انه فلولا

 .ماند مى باقى قيامت روز تا ماهى

 عقيم يكسره ، عقل و فكر و قدرت و پول كه جا آن يعنى دهد؛ مى نجات عظيمى خطرهاى چنين از را انسان مخلصانه دعاى ، آرى

 تاءثير تمام و باشيم بسته او به دل و شناخته را محبوب كه آن شرط به البته كند، مى رفع را چنين اين بلاى صدها شبى نيمه دعاى اند،

 . باشيم نموده روانه او طرف به مستقيم را دل و دانسته او از را هستى نظام در تدبير و

 بكند كارها تو سوز كه بسوز دلا
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 بكند بلا صد رفع شبى نيم دعاى

 وجودى اسباب سببيت و دعا در اخلاص

 صلى النبى عن آبائه عن الصادق عمه ابن عن الحسين بن على بن الله عبيد بن محمد عن عجلان بن محمد روايه فى الداعى عده فى و

 و بالياءس غيرى امل آمال كل امل قطعن لا جلالى و عزتى و:  وصيه بعض فى انبيائه بعض الى الله اوحى:  قال سلم و آله و عليه الله

 انا و سوائى يرجو و بيدى الشدائد و ، غيرى الشدائد فى عبدى ياءمل ا ، فضلى و فرجى من بعدنه لا و الناس فى الذله ثوب لاكسونه

 صادق امام از حديثى الداعى عده كتاب در(. 013) الحديث دعانى لمن مفتوح بابى و ، مغلقه هى و الابواب مفاتيح بيدى الجواد، الغنى

 به متعال خداوند. اند كرده نقل اسلام گرامى پيامبر از ايشان و السلام عليهم پدرانشان از را آن ايشان كه آمده معنا بدين السلام عليه

 آرزومندى هر آرزوى كه قسم خودم جلال و عزت به:  فرمود گونه اين بود شده وحى پيامبر آن به كه آنچه از قسمتى در انبيا از يكى

 كه رحمتى و گشايش از را او و پوشاند خواهم او تن بر خوارى لباس مردم بين در و كرد خواهم قطع را باشد اميدوار من غير به كه

 مى او به من جانب از ها سختى باشد؟ اميدوار من غير به بايد ها سختى در من بنده آيا. كرد خواهم محروم باشد مى من طرف از

 روى به من خانه درب و است من دست به بسته درهاى كليد ؟ ام بخشنده و نياز بى من كه آن حال دارد، اميد من غير به او و رسد

 ! است باز بخواند مرا كه كسى

 اسباب قطعت الا دونى بمخلوق يعتصم مخلوق من ما الله قال:  قال سلم و آله و عليه الله صلى النبى عن ايضا، الداعى عده فى و

 ضمنت الا خلقى دون لى يعتصم مخلوق من ما و ، اجبه لم دعانى ان و اعطه لم سئلنى فان دونه من الارض اسباب و السموات

 خداوند:  فرمود اسلام معظم پيامبر(. 011) له غفرت استغفرنى ان و اعطيته.  ساءلنى ان و اجبته دعانى فان ، رزقه الارض و السموات

 او از را زمين و آسمان هاى سبب كه آن مگر شود، متوسل ديگرى مخلوق به من جاى به كه نيست مخلوقى هيچ كه فرمايد مى متعال

 من به كه نيست مخلوقى هيچ و. نمود نخواهم اجابت بخواند مرا اگر و كرد نخواهم عطا او به بخواهد، من از اگر پس.  كنم مى قطع

 و كنم عطا او به بخواهد من از اگر و كنم اجابت بخواند مرا اگر پس. شوند او روزى ضامن زمين و آسمان كه آن مگر شود، متوسل

 . ببخشم را او كند مغفرت طلب اگر

 دارد، متعال خداى غير به توجه كه است كسى از زمين و ها آسمان اسباب قطع بيانگر كه روايت دو اين نقل از پس الميزان تفسير در

 الله جعلها التى الوجوديه الاسباب لسببيه ابطالا ليس و ابطالا ليس و الدعاء فى الاخلاص هو الحديثان عليه اشتمل ما و:  اقول:  آمده

 فانه بذلك باطنى شعور للانسان و.  سبحانه الله دون مستقله فياضه عللا لا الوجوديه حوائجها بين و الاشياء بين متوسطه وسائل تعالى

 عنه يتخلف ان يمكن الظاهريه الاسباب من اليه يتوجه ما كل ان ايضا يشعر و ، فعله عنه يتخلف لا معطيا سببا لحاجته ان بفطرته شعر

 هذه غير وجودها و تحققها فى حاجه كل اليه يركن و عليه يعتمد الذى الركن و امر كل عنه يبتدى الذى المبداء بان يشعر فهو اثره

 السبب بذلك يعتصم و الحقيقى السبب عن ينقطع بحيث الاسباب هذه من ء شى الى التام الركون يركن لا ان ذلك لازم و الاسباب

 سئل انه ذلك كشف طلبه ما فوقع حوائجه من شيئا طلب او سئل فاذا التفات و توجه بادنى الحقيقه هذه الى ينتقل الانسان و ، الاظاهرى

 الاسباب من سبب من ذلك طلب اذا و.  منه فاستفاض ربه الى الاسباب طريق من الباطنى بشعوره بها شعر التى حاجته اتصل و ربه

 من هذا و بالحاجه باطنى شعور غير من التخليل هذا اوجبت لعلل تخيله له صوره امر هو انما و باطنى فطرى شعور من ذلك فليس

 . الظاهر الباطن فيها يخالف التى الموارد



45 
 

 اخذ و الاول فترك احب و اهم و منه انفع هو بما ضارا وجده وقع اذا حتى به يهتم و شيئا يحب ما كثيرا الانسان ان:  ذلك نظير و

 اذا المريض فالصبى.  الثانى ترك و الاول ماءخذ به يتحفظ كان مما خيرا و انفع وجده صادفه اذا حتى شى من هرب ربما و.  بالثانى

 . الصحه يريد هو و باليكاء اخذ و شربه من امتنع المر الدواء عليه عرض

 بحسب نظام حياته فى فللانسان ، خلافه يساءل فعله او قوله بلسان كان ان و الدواء فيسال الصحه يساءل الفطرى الباطنى بشعوره فهو

 التخيلى النظام اما و خبط سيره فى لا و خطاء فيه يقع لا الفطرى النظام و ، تخيله بحسب آخر نظام له و الباطنى الشعور و الفطرى الفهم

 او آخر شيئا يساءل بعينه ال السؤ بهذا هو و شيئا الخياليه الصوره بحسب طلب او الانسان ساءل فربما السهو و الخطاء فيه يقع ما فكثيرا

 الحديث النيه قدر على العطيه ان:  سياتى فيما السلام عليه على قول من اللائح هو و الاحاديث معنى يقرر ان ينبغى هذا فعلى.  خلافه

 را ها آن كه - را عالم وجودى اسباب سببيت كه اين نه باشد خالص بايد دعا كه است اين كنند مى افاده حديث دو اين آنچه( 011)

 را ها آن سببيت اما دارند، وجود اسبابى چنين كه داند مى انسانى هر چون. كند ابطال - داده قرار واسطه حوايجش و موجود هر ميان

 .برسانند خود هاى معلول به را فيض سبحان خداى از مستقل كه باشند اى نامه علت ها آن خود كه اين نه داده ها آن به خدا

 و كند، نمى تخلف او از فعلش كه است اى برآورنده حاجتش براى كه كند مى درك را معنا اين خود فطرت با انسان كه اين توضيح

 مى تخلف ها آن از اثرشان و فعل و نيستند تام سبب زند مى ها آن دامن به دست وى كه اى ظاهرى هاى سبب كه كند مى درك نيز

 .كند

 از حاجت هر وجود و تحقق در كه ركنى آن و است آنجا امور تمامى نخ سر كه مبدئى آن كه دارد را درك و شعور اين انسان پس

 اين به تام ركون و كامل اعتماد كه است آن نيز درك اين لازمه.  است ظاهرى اسباب اين از غير دارد، دلگرمى و اعتماد بدان حوايجش

 .بپندارد ظاهريش هاى سبب به مستند را چيزى هر و بماند غافل حقيقى و تام سبب آن از كلى به كه طورى به باشد، نداشته اسباب

 از گردد، برآورده هم حاجتش و بطلبد حاجتى و كند الى سؤ اگر حال شود؛ مى نكته اين ملتفت توجه و دقت كمترين با انسان ، آرى

 تشخيص را آن خود باطنى شعور راه از و داشته كه حاجتى و بوده پروردگار از ال سؤ الش سؤ كه كند مى كشف شدن برآورده اين

 از سببى از را حاجت همين اگر و ، است شده افاضه وى به آنجا از و رسيده پروردگارش درگاه به ظاهرى اسباب طريق از ، داده

 بلكه ، نيست حاجتش برآرنده سبب آن كه اين به كند مى حكم اش باطنى و فطرى شعور كه خواسته كسى از بخواهد، ظاهرى اسباب

 برآورنده نظرش در را سبب آن ، باطنى شعور از غير عللى به خيال ى قوه و باشد مى حاجتش برآرنده سبب آن كه كرده مى خيال

 . است او ظاهر با مخالف آدمى باطن كه است مواردى همان از اين و.  كرده تصوير

 آن بالاخره تا ورزد مى اهتمام آن به و دارد دوست را چيزى انسان كه شود مى بسيار كه است اين بياوريم اينجا در توانيم مى كه مثالى

 از ناگريز، ؛ است محبوبتر و تر مهم او براى كه است منافعى به مضر و مزاحم محبوبش همين كه بيند مى ولى آورد، مى دست به را

 گريزد، مى آن از منافعش حفظ خاطر به و دارد نفرت چيزى از كه شود مى هم بسيار و. گيرد مى را تر محبوب و دارد برمى دست آن

 سودمندتر گريخته مى اين از ها آن خاطر به كه منافعى از پنداشته مى آنچه خلاف بر بيند مى و خورد برمى چيز همان به تصادفا ولى

 و باطنى شعور با انسان اين.  است خويش بهبودى طالب كه اين عين در گريزد، مى تلخ دواى نوشيدن از مريض كودك.  است بهتر و

 را آن خلاف عملش با و سر زبان به كه چند هر دارد، را آن درخواست فطرت زبان به و خواهد مى را سلامتى و صحت فطريش

 .كند مى درخواست
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 حسب به ديگر نظامى و ؛ باطنى شعور و فطرى فهم حسب به نظام يك:  دارد نظام دو اش زندگى در انسان كه شود مى معلوم پس

 مى اشتباه و خبط دستخوش بسيار او تخيل نظام اما شود، نمى اشتباه دچار مسيرش در و است محفوظ خطا از فطريش نظام.  تخيل

 و ال سؤ همين با كه داند نمى ولى طلبد، مى جدا و كند مى درخواست را چيزى اش خيالى صورت حسب به آدمى بسا چه و شود،

 است معنايى همان اين و كرد توجيه معنا همين به را حديث بايد پس. خواهد مى را است آن مخالف كه ديگرى چيز درست ، طلب

 .آيد مى دست به ، نيت قدر به بخشش و عطيه:  السلام عليه على كلام از كه

 اجابتش به يقين كه كنيد دعا حالى در:  اند فرموده كه آورده روايتى سلم و آله و عليه الله صلى خدا رسول از الداعى عده صاحب

 (011. ) بالاجابه موقنون انتم و الله ادعوا:  باشيد داشته

 آن خلاصه و است آمده عظيم تفسير اين در منحصرا آن تبيين كه فرموده اشاره الهى اسرار از سرى به فرزانه حكيم اين فراز، اين در

 : است تقسيم اين بر مبتنى

 مؤ كارها در و نخوانده او با را ديگرى كس لذا ، است متعالى خداى تام ثر مؤ كه بدانيم يعنى شود؛ رعايت بايد حتما دعا در اخلاص 

 . ندانيم ثر

 حاجتى كه ديديم اگر. باشد مى غلط ديگر كس هر يا چيز هر دادن دخالت پس.  حقيقى ثر مؤ به مطلق توجه از است عبارت اخلاص 

 بايد آن لذا و ، ايم زده خدا عنايت ذيل به توسل دست زمينه اين در ما فقط كه بدانيم بايد ، شده قرين اجابت با و رسيده منزل به

 كه آنجا پس. شود مى قطع او از آسمان و زمين اسباب شود، من غير به متوسل كسى اگر كه شود مى روشن معنايش قدسى حديث

 ذهن با كسى است ممكن واقع در ؛ است بوده خدا طرف از فقط ، كرده عمل مثبت طور به حوايج انجام در آسمان و زمين اسباب

 ، است كار در تخلف قابل غير سببى كه بداند قدر همين يعنى باشد؛ آشنا خدا با تكوينا او فطرت ولى ، نشناخته را خدا اش وهمى

 . است پذيرفته انجام تخلف قابل غير سبب همين با او حاجات كه حالى در ، خداست او كه نداند ولى

 آيه در لذا. كند مى پيدا(  فطرى شعور از پس) علمى شعور ، حقيقى مبداء آن به و شده بيدار آلوده خواب فطرت اين گاهى البته

 مى كشتى سوار كه هنگامى و( 011: ) يشركون هم اذا البر الى نجيهم الدين له مخلصين دعوالله الفلك فى ركبوا فاذا كه آمده شريفه

 باز داد نجات و رسانيد خشكى به را ها آن خدا كه هنگامى اما ،(كنند مى فراموش را او غير و) خوانند مى  اخلاص با را خدا شوند

 .شوند مى مشرك

 الساعه اتيكم او بغته الله عذاب اتيكم ان ارايتم قل:  خواند مى را او مخلصانه اكنون ، شناخت نمى را خدا اصلا كه است آن عجيب

 مى( خود مشكلات حل براى) را خدا غير شود، برپا رستاخيز يا آيد شما سراغ به پروردگار عذاب اگر آيا بگو( 011: ) تدعون اغيرالله

 !خوانيد؟

 كل من و منها ينجيكم الله قل الشاكرين من لنكونن هذه من انجانا لئن خفيه و تضرعا تدعونه البحر، و البر ظلمات فى ينجيكم من قل

 پنهانى و زارى به را او كه حالى در دهد، نجات دريا و خشكى هاى تاريكى از را شما كه كيست بگو( 018: ) تشركون انتم ثم كرب

  بود؟ خواهيم شكرگزاران از ، دهى نجات را ما خطرات اين از اگر( گوييد مى و) خوانيد مى
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 !ورزيد مى شرك(  هم باز) شما سپس دهد، مى نجات ديگر مشكل هر و ناراحتى اين از را شما خداوند بگو

 است ديگرى كس است ثر مؤ كه آن بدانيم و كنيم پذير زوال اسباب اين به توجه تماما نبايد كه رسيم مى نتيجه اين به توجه اندكى با

 .آفريد يوسف كه دارد آن حسن كه بدانيم واقع در ؛

 نيستند، تاءثير در مستقل ، موجودات از كدام هيچ بدانيم كه است آن است مهم آنچه اما ، نيست انكار قابل موجودات تاءثير و سببيت 

 . است عالم نظام ساختار راستاى در آنان تاءثر و تاءثير و داده قرار ديگر موجودات و خود بين متعال خداى كه هستند وسايطى بلكه

 معارضات زيرا ؛ نيست آنان تاءثر و تاءثير به قطعى اميد و بوده خنثى خود وجودى نظام در ، ثرات مؤ از بسيارى كه اين به اطمينان

 در! اند كرده تخلف خود مقتضيات از ها آن كه شده ديده حتى باشد؛ مى مسلم ها آن از يك هر تاءثير محدوديت و است بسيار

 گرديده ذلت عوامل از ، شده ديده پشتيبانى عامل آنچه مثلا ؛ است كرده عمل انتظار خلاف بر ايم انگاشته ثر مؤ ما كه را آنچه حقيقت

 ايها: فرمايند مى السلام عليه منين اميرالمؤ. اند شده كننده منهدم عامل به تبديل ثرند مؤ بقا و دوام در اند شده توهم كه موجوداتى ؛

 فرار كه آنچه از كسى هر( بدانيد) مردم اى( 013: ) موافاته منه الهرب و النفس مساق الاجل فراره فى منه بفر ما لاق امرى كل الناس

 . اوست ملاقات(  به منجر) آن از فرار و روند مى او طرف به( ها انسان كه) است مسيرى اجل و نمود خواهد برخورد او با كند مى

 و على نظام از ما آنچه ولى ، است شده ترسيم آن براى تكوين واقعى نظام در كه پيمايد مى را راهى موجودى هر واقع در ، پس

 مگر ؛ است ضعيفى بسيار نسبت واقع معلولى و على نظام با آن نسبت كه باشد مى ما خود علمى توان حد در ، شناسيم مى معلولى

 . است نشده داده شما به اندكى مقدار جز دانش از و( 011: ) قليلا الا العلم من اوتيتم ما و:  فرمايد نمى مجيد قرآن در كريم خداى

 به غالبا ارادات و مقاصد كه ايم ديده بسيار لذا ، است انداز غلط بسيار خارج در مسببى و سبب نظام و ثرات مؤ به توجه ، نتيجه در

 .رسد مى بست بن

  نقض و العزائم بفسخ:  دادند ؟پاسخ شناختى را پروردگارت امرى چه به ؟ ربك عرفت بماذا:  شد ال سؤ السلام عليه منين اميرالمؤ از

 شدن سست به را خداوند( 010: ) غيرى المدبر ان علمت ، عزمى القضاء فخالف عزمت و همى بين و بينى فحيل هممت لما ، الهمم

 من بين ، كردم را كارى انجام اراده كه زمانى.  شناختم ها تصميم شدن شكسته درهم و دشوار هاى گره شدن گشوده ، قوى هاى اراده

 من از غير(  فردى) مدبر كه دانستم پس كرد؛ مخالفت من با قدر و قضا و ، كردم( كار انجام بر) عزم بسا چه و شد حايل ام اراده و

 . است

 آن از بسيارى ولى كند، مى آنان بودن منتج در بليغ سعى و كوشد مى زيادى بسيار حد به اسباب و علل توجيه در كسى هر كه آن با

 .مانند مى دور بسيار مطلوب غايت و غرض از و مانده عقيم مقدمات و علل

 تهى آب ز شود كه ابرى خشك

 دهى آب صفت وى از نايد

 بخش هستى از نايافته ذات
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 ؟ بخش هستى شود كه تواند كى

 به ، است داده قرار يكديگر با متعارض را مسببيت و سببيت نظام ، عالم اين در تعالى خداى كه است ضرورى نكته اين به توجه البته

 سبقاَ  فالسابقات سبحاَ السابحات و:  است آمده كريم قرآن در لذا كند، مى زوال به تهديد و تحديد را ديگرى يك هر كه طورى

 مى سبقت يكديگر بر سپس و كنند، مى حركت سرعت با الهى فرمان اجراى در(  كه اى ملائكه) به قسم( 013: ) ع امرا فالمدبرات

 آن حكم و مدبرند ها آن گيرند، سبقت و كنند سرعت كه اى مدبره ملائكه از دسته آن يعنى كنند؛ مى تدبير را امور كه ها آن و گيرند

 (011. ) است غالب مدبرات ديگر بر ها

 گونه هيچ بدون دعا نمايد، برخورد آن به حوايج اگر كه است كار در التاءثيرى قطعى و زوال قابل غير سبب كه شده ديده بسيار 

 مسلط و فائق ثرى مؤ ، واقع در.  است حتمى آن اثر و دائمى آن تاءثير و تخلف قابل غير شك بدون سبب اين. شود مى اجابت مانعى

 .باشد مى ضعيف و تخلف قابل ثرات مؤ همه از برتر و بوده ثرات مؤ ساير بر

 داند، مى و پذيرفته را اين هم سليم عقل. كند مى عمل كه است تام سبب اين كه داند مى و رسيده تام سببيت اين به انسانى فطرت 

 انجام آرزوى لذا و نشانده سبب جاى به را سبب غير و علت جاى به را علت غير غلط به اوهام و تخيلات كه افتاده اتفاق بسيار ولى

 خالى صحيح شعور از غالبا موارد گونه اين. شود مى واقع جا همين از درست اجابت تخلف. دارد آن مجراى غير از را مقاصد گرفتن

 در كه افتاده اتفاق بسيار چنانچه اند؛ كرده دخالت آن در وهمى و خيالى هاى داعيه بلكه ، است نخواسته را آن فطرى شعور و بوده

 فطرت كه مريضى طفل همانند كند؛ مى درخواست را ديگرى امر ، وهم و خيال و ظاهر ولى خواهد، مى را چيزى خدا از انسان باطن

 درخواست انسان موارد از بسيارى در نيز. كند مى فرار تلخ داروى از او توهمى نظام ولى كند، مى طلب دوا و خواسته را صحت او

 مى فرار آن از كه چيزى يابد مى در شود مى روشن او براى مطلب واقع وقتى ولى ، است گريزان آن از پيوسته و كند مى را امرى نفى

 .باشد مى تر نافع كوشيده مى آن حفظ در آنچه از مراتب به كند

 قرب - 1

 كه است فرموده ارائه تحقيق و نظر اهل به مختلف آيات لاى لابه در كريم قرآن را بعد و قرب مساءله در مراتب ترتيب و بيان بهترين

 . است ارزنده بسيار غنيمتى آن به توجه

 و ايمان مراتب با مرتبط شايد كه - گوناگونى هاى بيان با كند، مى دعوت خود درگاه به را بندگان كه گاه آن متعال خداى:  اول مرتبه 

:  بخوانيم گونه اين را او كه خواسته ما از و فرموده تعبير خود از غايب ضمير با گاهى مثلا دهد؛ مى توجه را آنان - باشد عباد معرفت

 به خدا رحمت چون بخوانيد، اميد و بيم روى از را او و( 011: ) المحسنين من قريب الله رحمه ان طمعا و خوفا ادعوه و... 

 از و كنند ياد را الارباب رب خاك عالم در بايد ، خاكيان و است دور بس اى رابطه خالق و خلق ميان گويى.  است نزديك نيكوكاران

 محضر مقام و منزه حريم به آن از پس و كنند، مقربين ملائكه قدس بارگاه سپس و ملكوتيان ديار روانه را دل ، ظلمانى حجب پس

 سير وجود، مراتب ترتيب به بايد گردد، بندگان از اى بنده نصيب و بازگردد تا نيز جواب. يابند راه - جلاله جل - العزه رب حضرت

 .گيرد قرار بنده اجابت مقام در خود مناسب موطن در و كند پيدا نزولى
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 اى مژده خود پيامبر وسيله به و فرموده باز را ترى نزديك افق ، غايب ضمير تعبير و دور مرتبه آن به نسبت خداوند گاهى:  دوم مرتبه 

 لعلهم بى منوا ليؤ و لى فليستجيبوا دعان اذا الداع دعوه اجيب قريب فانى عنى عبادى ساءلك اذا و ؛ است فرستاده خاك عالم به

 درخواست خواسته و هستم نزديك من كه درستى به پس كنند، مى ال سؤ من به راجع تو از بندگان كه زمانى و( 011: ) يرشدون

 .يابند رشد شايد آورند، ايمان من به و نمايند اجابت مرا دعوت بايد نيز آنان  پس.  كنم مى اجابت بخواند مرا كه زمان آن را كننده

 و نام گونه هيچ كه آن و كرده فرق بسيار مسافت ولى ، است غايب ضمير حكم در نيز قريب ظاهر اسم ، ادبيات نظر از چه اگر البته

 را خود قرب و فرموده لطف و عنايت بذل ، است داده قرار خود فراق داغ در را بندگان همواره و نداده قبل مرتبه در خود از نشانى

 به من:  فرموده زيرا ، داده قرار بندگان دعاى نيز را مقدس مرتبه اين به ورود شرط البته.  است فرموده اعلام داعيان به نسبت

 در و است نزديك خدا به كه بداند بايد دعا حال در انسان كه نمود را استفاده اين دقيق نكته اين از بايد لذا.  هستم نزديك دعاكنندگان

 در را خود مرتبه حضيض تواند مى آن به شعور و موطن اين در وقوف با و است مغتنم بس كه گذارده مقدسى وادى به قدم حال آن

 .نمايد مكين مقامى خود براى را جا آن تدريج به و داده قرار روحى اوج ترين مرتفع

 از بسيارى حل كليد خداوند كه فهميم مى ، نكنيم غفلت آورده ما براى دعا حال در را منزل قرب مژده كه كريمه آيه اين از اگر لذا

 : است فرموده عطا ما به آن در را مشكلات

 است تن هر شامل تو لطف چنان

 است من خداى گويد بنده هر كه

 و وف رؤ مردم حال به خداوند كه بدرستى( 011: ) رحيم ف لرؤ بالناس الله ان معناى زياد، توجه اثر در انسان گاهى كه راستى و

:  فرمايد مى ارتباط همين در السلام عليه باقر امام. يابد مى الاكرمين اكرم آن رحمت از آكنده را خود قلب و ، احساس را است مهربان

 يا:  اليه عزوجل الله فاوحى فاناديك بعيد ام فاناجيك منى اقريب:  رب يا فقال ربه ساءل موسى ان تغير لم التى التوراه فى مكتوب

:  كرد ال سؤ پروردگار از السلام عليه موسى:  است شده نوشته نشده تحريف كه توراتى آن در( 011: ) ذكرنى من جليس انا موسى

 من ، موسى اى:  فرمود وحى خداوند ؟ زنم صدا را تو تا هستى دور من از يا كنم مناجات تو با تا هستى نزديك من به خدايا،

 ايديكم اليه ارفعوا و:  فرمايند مى شعبانيه ى خطبه در نيز سلم و آله و عليه الله صلى اكرم پيامبر! كند ياد مرا كه هستم كسى همنشين

 وقت در:  نادوه اذا يلبيهم و ناجوه اذا يجيبهم عباده الى بالرحمه فيها تعالى الله ينظر ، الساعات افضل فانها صلواتكم اوقات فى بالدعاء

 بندگانش به رحمت نظر با خداوند(  ساعت آن در. ) است اوقات بهترين( نماز وقت) كه چرا كنيد، بلند دعا به را هايتان دست نمازها

 . گفت خواهد لبيك را آنان زنند صدا را او اگر و داده جواب ايشان به كنند مناجات او با اگر و نگرد مى

 دور خدا از را خود انسان وقتى زيرا!  رب بگوييد گاه آن ؛ رب يا بگوييد بار ده ابتدا كه اند كرده نقل دعا آداب باب در كلينى مرحوم

 ؛ رب است محذوف ندا حرف گاهى ، رب يا شود مى آورده صراحت با ندا حرف گاهى البته. خواند مى را او ندا با كند مى احساس

 .كند مى نجوا به تبديل را آن يا كم را ندا شد، نزديك انسان وقتى اما

 : فرمايد مى كه فرموده نزديك چنان آن بنده به را خود عزوجل خداى ، مرتبه اين در:  سوم مرتبه 
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 رفتن حال در مختصر فرد كه است ديگرى مغفرت و رحمت به اشارت آيه اين( 018. ) تبصرون لا ولكن منكم اليه اقرب نحن و

 زيرا ، است برداشته پرده عجيبى راز از و فرموده اشاره مهمى سر به آيه سياق.  است بلند بسى معرفت مرتبه در كه دارد مى دريافت

 را آن ادراك توان ذهنى هر كه كرده معرفى را خود قرب اى گونه به بلكه ، نسنجيده مكانى مسافت با را نزديكى و دورى مساءله

 تر نزديك او به ما كه دهد مى هشدار چسبانيده خود قلب و سينه به و كشيده خود آغوش در را محتضر كه آن به كريمه آيه اين. ندارد

 ! هستيم شما از

 .ندارد تر نزديك - باشد مى وى پناه يگانه كه - خدا از محتضر، اين كه گويد مى نزديكان تمامى به كريمه آيه اين

 دوست سپرده حافظ به كه عاريت جان اين

 كنم وى تسليم و ببينم رخش روزى

 بعض فنهاه رجل يديه بين فمر يصلى السلام عليه ابيطالب بن على بن الحسن كان:  فرمايد مى السلام عليه صادق امام رابطه اين در

 الله ان ويحك:  فقال المحراب بين و بينك فيما خظر الله رسول ابن يا:  قال ؟ الرجل نهيت لم:  له قال صلاته من انصرف فلما جلسائه

 جلوى از فردى كه بودند نماز حال در السلام عليه مجتبى حسن امام( 013: ) احد بينه و بينى فيما يخطر ان من الى اقرب عزوجل

 فرمود افراد آن از يكى به شد فارغ نماز از حضرت كه وقتى. نمودند منع كار اين از را او افراد از بعضى هنگام اين در. كرد عبور ايشان

! تو بر واى:  فرمودند حضرت! شد مانع محراب و شما بين خدا، رسول فرزند اى:  گفت جواب در ؟ كردى نهى را مرد آن چرا: 

 .شود فاصله او و من بين كسى كه است آن از تر نزديك من به متعال خداوند

 ترسم مى و زلف نقاب بندى نمى دل كافر تو

 ابرو دلستان آن خم بگرداند محرابم كه

 كند مى متوجه خاصى نقطه به و منصرف طرف همه از را انسان كه است خاصى مبداء به تام توجه تمثيل واقع در جا، اين در محراب

 محراب رسد، مى انقطاع حال به نماز هنگام در كه كسى كه است اين واقعيت ولى.  است نافع بسيار متوسط افراد براى غالبا اين و

 برايش او، جلوى از كسى شدن رد لذا شود، حايل تواند نمى كسى كه تو اين و او بين واقع در كه خداست به قاطع كه تو او، واقعى

 خدا غير به توجه كه كسى ولى شود، مى حواس شدن پرت باعث زيرا دارد كراهت ايستادن راه سر در چه اگر ؛ نيست مضر گونه هيچ

 .كند نمى فرقى او براى ديگران نشدن رد و شدن رد ندارد،

 مژده موحدان و سالكان و عارفان به و شده اشاره ديگرى سر به( 011) الوريد حبل من اليه اقرب نحن و كريمه آيه در:  چهارم مرتبه 

 تر نزديك او به آدمى جان و انسان حيات از كه است نزديك چنان انسان به متعال رب حضرت كه معنا بدين ؛ گرديده عنايت ديگرى

 . است

 است من به من از تر نزديك دوست

 دورم وى از من كه تر عجب وين
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 او كه گفت توان كه با كنم چه

 مهجورم من و من كنار در

 پناه جز اى چاره بشر ، آن ادراك صورت در كه كند مى  مشخص اولا كه كرده تصوير انسان و خدا بين را اى رابطه ، كريمه آيه اين

 كه فهماند مى و كند مى تر روشن را اللازم بدك انا موسى يا فرمود كه قدسى حديث آن معنى ثانيا و ندارد ربوبى حضرت به بردن

 و كامل توجه صورت در انسان.  است - جلاله و جل - حق حضرت امور، مجارى جميع در بلكه شدايد، همه در انسان چاره تنها

 با او هواى و حال و كند مى پيدا ديگرى وضع و رنگ او براى زندگى و گردد مى نور عالم در غرق و محشور خود، خداى به پيوسته

 چنين براى فقط زندگى و ، است ديگران عالم از غير كند مى زيست آن در او كه عالمى گفت توان مى حتى كند؛ مى فرق كس همه

 لذت از و شيرين دوست لقاى از هميشه كامش و است معرفت بيكران درياى در مستغرق كه آن از گذشته زيرا ، است مفيد شخصى

. گردد مى مكتوب اى حسنه اعمالش صحيفه در و شود مى افزوده او كمالات بر كمالى لحظه هر باشد، مى متنعم پيوسته وصال

 . است آورده دست به زندگى طول در كه دهد مى فراوانى ذخاير به بشارت نيز عالم اين در او سود پر تجارت

 السلام عليه منين اميرالمؤ نمود دعوت آن به هم را ديگران و يافت را قرب اين لذت و كرد فتح را معرفت قله اين كه كسانى از يكى

 اذ القصر رحبه فى نائمين نوف و انا بينا:  قال العرنى حبه عن:  كند مى نقل - عليه الله رحمه - طاووس بن سيد چنانچه باشد؛ مى

 ، الارض و السموات خلق فى ان:  يقول هو و ، الواله شبه الحائظ على يده واضعا ، الليل من بقيه فى السلام عليه منين المؤ بامير نحن

 تعمل انت هذا، رامق:  قلت رامق ام حبه يا اراقد:  فقال ، عقله الطائر شبه يمر و الآيات هذه يقراء جعل ثم:  قال( 010) ، الآيه آخر الى

 يا اعمالنا، من شى عليه يخفى لا ، موقف يديه بين لنا و موقفا لله ان حبه يا:  لى قال ثم ، فبكى عينيه فارخى!  نحن فكيف العمل هذا

 يا لا ؟ نوف يا ان اراقد:  قال ثم:  قال ء شى الله عن اياك لا و يحجبنى لن انه حبه يا الوريد، حبل من الى و اليك اقرب الله ان حبه

 فقد حذر، على الله من فكونوا اواخره فى قال و ذكرهما و عظهما و ثم...  اليله هذا بكائى اطلت لقد و يراقد، انا ما ، منين اميرالمؤ

 شكرى قله و منامى طول فى شعرى ليت و ؟ الى ناظر ام عنى انت امعرض غفلانى فى شعرى ليت:  يقول هو يمرو جعل ثم انذرتكما،

 (.013) الفجر طلع حتى الحال هذا فى مازال فوالله:  قال ؟ حالى ما على نعمك فى

 دل آتش شرح كه ؟ حاجت چه شوق بيان

 باشد سخن در كه سوزى ز شناخت توان

 نظيرند؛ كم وجود نظام در كه است عارفانى و مقربان خاص آن فهم و ادراك كه است اى آيه تر، عجيب سابق آيات از:  پنجم مرتبه 

 (011. ) قلبه و المرء بين يحول الله ان:  خوانيم مى كريمه آيه اين در

 . اوست حضرت با محض ربط در و خدا آن از باشد خودش كه آن از قبل انسان پس

 نيست حائل هيچ معشوق و عاشق ميان

 برخيز ميان از حافظ خودى حجاب خود تو
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 به را خود وجودى مسافت و كند سفر خود درون به و گيرد قرار معرفت صراط در بتواند كسى و دهد رخ توفيقى اگر ، مرحله اين در

 مرتبه برترين به و شود آگاه خويش جان باطن و نهاد از و درآورد فعليت مرحله به را خود بالقوه حقيقت تمام يعنى بپيمايد، تمامى

 اين در. ندارد بندگى حيثيت جز حيثيتى هيچ و خداست بنده باشد، خود آن از كه آن از قبل انسان كه فهمد مى برسد، انسانى ممكن

 كمال در و مفتخر دائم حضور به لذا ، نيست ميسور او براى حالت اين از انفكاك ديگر و يابد مى را خدا به توجه ضرورت او ، حال

 سلطنت كه است مهيج چنان آن نعمت اين به زيرا ، نيست بردار دست پرفيض غنيمت اين از هرگز و است مستغرق خود وجودى عز

 نعمت اين شكرانه به پس بيند، مى قاصر اطاعت و بندگى در و عاجز، شكر در را خود و داند نمى چيزى آن به نسبت را جهان دو

 .كند احساس را خود قلب فراغت تواند نمى اى لحظه و نموده غرق را خود وجود تمام عظمى

 برخيز ميان از حافظ تويى راه حجاب

 رود حجاب بى راه اين در كه كسى خوشا

 عندك السر و مصغيه اليك والقلوب القلوب بين حلت و السراير على اطلعت و الاثام كتبت اللهم:  فرمايد مى السلام عليه منين اميرالمؤ

 دل كه آن حال ؛ باشى مى حايل ها، انسان هاى قلب بين و آگاهى افراد درون بر ، اى نوشته را گناهان پروردگارا، بار( 011: ) علانيه

 . است آشكار تو نزد در تنها اسرار و دارند ميل تو سوى به ها

 ؟ نهانست چرا ما از خوبت روى كه گفتم

 عيانست رخم ورنه ، حجابى خود تو گفتا

 هستى تو تا كه گفتا ؟ كى تا فراق گفتم

 (حافظ) همانست سخن گفتا ، است همين نفس گفتم

 . است نزديك اوصافش همه با است نزديك خدا اگر زيرا ، است فاصله هستى احاطه ، خودش و انسان بين

 كل كريمه آيه و( 011) الله وجه فثم تولوا اءبنما كريمه آيه مدلول باشد سابق مرتبه آثار از گفت بتوان شايد كه مرتبه اين:  ششم مرتبه 

 .باشد مى( 011) وجهه الا هالك شى

 آن از قبل كه چرا داند؛ مى حاكم را واحد اراده كائنات جميع بر و بيند مى ربوبى حضرت محضر را جهان ، آگاه بنده ، صورت اين در

 كرده پيدا معرفت( 011) قهار احد صفت به بلكه و قهاريت صفت با آن متعالى مبداء و ثر مؤ به بيفكند، جهان و عالم بر چشم كه

 (013) المتنافسون فليتنافس ذلك فى و( 018) ، مآب حسن و لهم طوبى ؛ است

 ببر ياد از خودم وجود و بنماى روى

 ببر باد گو همه را سوختگان خرمن

 بلا طوفان به ديده و دل داديم كه ما



53 
 

 ببر زبنياد خانه و غم سيل بيا گو

 بازگو دنيا اهل براى بتوانند( اند ديده كه چنان آن) را عالم آن ظرايف از اى گوشه ، طريقت رهروان و كرامت مردان اگر راستى و

 و قيام به را ها شب و روزه با را ايام و ، طويل هاى سجده با را اوقات غالب و نبوده جهان اين نظام به متمايل احدى ديگر كنند،

 .افكند نمى آن گوناگون طبايع و عالم اين برق و زرق به هم چشمى گوشه كه طورى به گذراند، مى بيدارى

 الظاهر و الآخر و الاول هو:  است كريمه آيه اين مدلول كه حقيقت تمام و معنى تمام به دريافت و محض فناى مرتبه:  هفتم مرتبه 

 به آخر و است آخر اوليت حيثيت همان به اول بلكه باشد، حيثيت دو موهم كه الآخر هو و الاول هو نفرموده خداوند( 081. ) والباطن

 و ، نيست( 080) هو الا اله لا الذى الله هو امر يك جز كه ، است منوال همين بر نيز ظاهر و باطن. باشد مى اول آخرى حيثيت همان

 . نيست كار در او از خبرى ، گرفت قرار كس هر و چيز هر عالم اين در

 

 نتيجه

 در.  است برداشته آن راز از پرده صراحت نهايت با الهى كتاب كه است انسانى كمالات صعودى سير واقع در گانه هفت مراتب اين

 كار در ظاهرى لذات جز خبرى هيچ گويى زنند، مى سرباز اصلى مسير از و اند سرگرم همچنان غفلت مرتع در غافلان ، حال عين

 . نيست

 از دست انسان آن نتيجه در كه است كننده گمراه چنان آن و است انسانى هاى آفت ترين بزرگ از خدا، از دورى سرگردانى و حيرت

 آكنده باشد، خدا امن حرم بايد كه را دل زيرا!  ضررى پر معامله چه و بندد، مى پست و مادى چيزهاى به دل و برداشته و بريده خدا

 (083) ؟! است داده قرار شهوات و حيوانات و جمادات به حب از

 : فرمايند مى السلام عليه حسين امام

 (081. ) غيرك الى يلجئوا لم و سواك يحبوا لم حتى احبانك قلوب عن الاغيار ازلت الذى انت

 از او ندامت و حسرت و شد نخواهد قطع اشكش دورافتاده و غربت وادى اين در هرگز كند، دقت زمينه اين در واقعا كسى اگر

 كه گرديد خواهد بينا چنان و شد خواهد عمل ميدان وارد ، نتيجه در.  گشت نخواهد زايل او از اى لحظه عمر، بيهوده ايام گذراندن

 : است بوده كر تاكنون فهمد مى اطمينان با كه شد خواهد شنوا چنان آن و ، بوده كور كند يقين

 (081. ) يعقلون لا الذين البكم الصم عندالله الدواب شر ان

 اشاره همه به ، بشريت براى ممكن مقام ترين عالى تا گرفته انسان سقوط مرحله ترين نهايى از ، قرآن كريمه آيات كه راستى به

 . نماييم حركتى طبيعت خاكدان از ، زدگان غفلت ما شايد اند، فرموده

 آيد مى دست به( 081) اليكم الصم عندالله الدواب شر ان آيه و( 081) الله وجه فثم تولوا اينما آيه بين كوچك مقايسه يك با ، آرى

 . كجاست به تا كجا از راه تفاوت كه
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 مى و برده پى عظيم خسران اين به دادن جان اى لحظه در يكباره دارد، ذات حب پناه در فقط را دوستى و حب هر كه خودخواه بشر

 و نواى لذا( 081) ، انفسمهم فانساهم نسواالله كه است برنداشته خود خودى براى قدم يك خود، عمر مدت تمام در كه فهمد

 .دهد مى سر( 088) الله جنب فى فرطت ما على احسرتى
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 آن آثار و دعا حقيقت

 : كرديم اشاره نكته دو به گذشته مباحث طى در

 كمترين با انسان. شود نمى جدا بشر از عمر لحظه آخرين تا و است فطرى و قهرى احساسى ، انسان در نياز احساس كه اين اول نكته

 و ستايش و پرستى قهرمان اگر لذا. باشد توانا او احتياجات برآوردن در كه شود متمسك قدرتى به بايد كه رسد مى نتيجه اين به توجه

 خود نيازهاى رفع صدد در ، موهوم قدرت آن پناه در خواهد مى كه است همين سرش بيند، مى خود در را قدرت مقابل در خضوع

 .باشد بشر فطرى نيازهاى تمام جوابگوى و كند پر را فطرى انگيزه اين خلاء تواند مى كه است حقيقتى دعا مكتب و. برآيد

 و تعارضات لحاظ به را مسببات و اسباب هاى نظام و موهوم هاى قدرت چون او.  است انسان خداجوى فطرت در دوم نكته

 قدرتى لذا. كند مى حركت آن دنبال به و آورده روى است محدود غير كه قدرتى به قهرا ، است ديده محدود ها آن بر حاكم تزاحمات

 از فهمد مى كه گاه آن انسان كه شود مى ديده بسيار ، نتيجه در. باشد شكست قابل غير و غالب او قاهره فوقيت كه كند مى طلب را

. گردد مى متوسل او به وجود تمام با و شده جذب الهى مغلوب غير قدرت طرف به ، نيست ساخته كارى عالم علل سلسله يك هيچ

 : است نموده اشاره بارها انسان حالت اين به نيز كريم قرآن

 الا الكافرين دعاء ما و ببالغه هو ما و فاه ليبلغ الماء الى كفيه كباسط الا بشى لهم يستجيبون لا دونه من يدعون الذين و الحق دعوه له 

 دو كه كسى همانند كند؛ نمى اجابتشان وجه هيچ به خوانند، مى را او جز كه كسانى.  اوست خاص حق دعوت( 083: ) ضلال فى

 . نيست گمراهى در جز كافران دعاى و! رسيد نخواهد دهانش به آب اما رسد؛ دهانش به آب تا برد آب سوى به را خود دست

 به دريا در كه زمانى و( 031: ) كفورا الانسان كان و اعرضتم البر الى نجيكم فلما اياه الا تدعون من ضل البحر فى الضر مسكم اذا و 

! گردانيد برمى روى خدا از باز داد نجات را شما خدا كه همين ولى كنيد، مى فراموش را همه خدا جز به رسد، خطرى و خوف شما

 . است  ناسپاس و پيشه كافر انسان كه

 ماكانوا للمسرفين زين كذلك ضرمسه الى يدعنا لم مركاءن ضره عنه كشفنا فلما قائما و قاعدا او لجنبه دعانا الضر الانسان مس اذا و 

 چه و نشسته چه و پهلو به چه احوال همه در شود، مى وارد جانش به بلايى وقتى( ما ديدار منكر) انسان همين و( 030: ) يعملون

 ؛ نرسيده او به بلايى اصلا كه اين مثل رود؛ مى و گذرد مى ، كنيم دور را بلايش كه همين ولى خواند، مى خود يارى به را ما ، ايستاده

 . است شده گر جلوه آنان نظر در كاران اسراف زشت رفتار چنين اين(  بلى)

( ما از) ، كنيم عنايت نعمتى انسان به چون و( 033: ) عريض دعاء فذو الشر مسه اذا و نآيجانبه و اعرض الانسان على انعمنا اذا و 

 .دارد طولانى دعاهايى شود، مبتلا شرى به چون و كند، مى دورى و گرداند برمى روى

 دعا اول اثر

 قهرا كه راهى ؛ است شده نهاده انسان وجود در كه است فطرى خلاء آن پركردن( 031) دعا اثر اولين ، شده ذكر نكات به توجه با

 بردن پناه زيرا گردد؛ جلوگيرى است مضر انسان براى جهت هر از كه انحرافاتى از و نشود باز ها راهه كژ به انسان پاى شود مى سبب
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 و روحى هاى شكست و تملق و جا به نا خضوع موجب(  طبيعى هاى تخلف و قهرى هاى ناتوانى از گذشته) محدود هاى قدرت به

 . گردد مى ناامن هاى حريم در گرديدن هضم و شدن خرد

 .شد خواهد نيز ارتباط اين بركات از شدن محروم و او غيرمتناهى قدرت از غفلت و تعالى خداى فراموشى سبب تر، مهم همه از

 مشكلات حلال تنها كه است توانا و مغلوب غير قدرتى از اجابت وعده و گرفتاران و نيازمندان همه بر عام بار دعا، مكتب ، واقع در

 .باشد مى ها انسان عظيم

 دعا دوم اثر

 خلاء اشباع و انسان براى دائمى آرامش و آمن از گذشته كه است انسانى ضعيف توان با الهى نامحدود قدرت ارتباط دعا، اثر دومين

 و نداده دست از را خود توان مشكلى هيچ مقابل در او شود مى سبب كه گردد مى فضيلتى و عظمت دريافت به منجر او، روحى

 وجود تمام بر تواند مى كه بخشى آرام يگانه ؛(031) القلوب تطمئن الله بذكر الا:  فرمايد مى كريمه اين در لذا. باشد مقاوم همواره

 در السلام عليه منان مؤ امير شهادت وقت در السلام عليه خضر حضرت چنانچه ؛ خداست ياد فقط و فقط باشد، فراگير و مسلط آدمى

 جاى از را تو ها طوفان كه بودى كوهى همانند تو( 031: ) التوصف لاتزيله و العواصف لاتحركه كالجبل كنت:  فرمود ايشان وصف

 .كند نمى جاى از را تو ، شكننده درهم بادهاى و داد نمى حركت

 را خود ضعيف قدرت زيرا داند، نمى مقاومت و دوام داراى خود مقابل در را قدرتى هيچ ، حال اين در انسان كه است آن عجب

 مى عرفه دعاى در السلام عليه حسين امام. يابد مى سهل قدرتى چنين برابر در را اى سختى هر لذا و ييند مى پايان بى قدرتى به متكى

 يعتزون بعزه فاولياوه الرفعه و بالسمو نضه خص من يا المغلوبين من لكنت اياى نصرك لولا و اعدائى على بالنصر مويدى انت:  فرمايد

 تاءييد دشمنانم بر مرا خودت يارى با كه بودى تو ،(خدايا: ) خائفون سطواته من فهم اصناقهم على المذله نير الملوك له جعلت يامن ،

 خود به را مرتبگى بلند و مقام رفعت كه كسى اى.  بودم خوردگان شكست از من نبود تو يارى اگر و(  نمودى پيروز) كردى

 خشم از و اند نهاده گردن بر مذلت يوغ تو مقابل در پادشاهان كه كسى اى! ناپذيرند شكست تو عزت به تو، دوستان!  دادى اختصاص

 !هستند ترسان او غضب و

 عليهم انبيا تمامى تاريخ ؛ شويم مى واقف بهتر دقيقه اين بودن مهم و عظمت به بياندازيم تاريخ به نظرى اگر ، نكته اين تاءييد براى

 كه پيامبرى هر يعنى اند؛ ايستاده خود زمان هاى قدرت ترين عظيم مقابل در هميشه بزرگواران آن كه ديد خواهيم بنگريم كه را السلام

 نظام كمترين از حتى عظام انبياى ، مقابل در.  است برخاسته او با نزاع به نمرودى و شداد و كرده علم قد او مقابل در فرعونى ، آمده

 مكتب آن از پيروزى هم عاقبت كه اين جالب و اند نباخته را خود هرگز ولى اند، نبوده مند بهره نيز خود زمان با متناسب فيزيكى

 ما پيامبر و نبود، السلام عليه ابراهيم همراه كس هيچ ، داشت را هارون فقط السلام عليه موسى حضرت.  است بوده السلام عليهم انبياء

 حزب اولئك عنه رضوا و عنهم الله رضى:  كه آمد غالب چيز همه بر الهى نهاد عاقبت ولى بود؛ برخوردار ابوطالب پشتيبانى از فقط

 خدايند حزب اينان. گشتند راضى خداوند از نيز ايشان و گشت راضى ايشان از خداوند( 031: ) المفلحون هم الله حزب ان الا الله

 و شد خواهند يارى ايشان تنها( 031: ) الغالبون لهم جندنا ان و المنصورون لهم انهم نيز و! رستگارانند خدا حزب فقط كه باشيد آگاه

 .گرديد خواهد غالب تنهايى به ما لشكر
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 دعا سوم اثر

 . است خلق و خالق بين رابطه در نهفته ها آن تمامى و دارد همراه به را بسيارى نهفته كرايم كه است ياورى خدا دعا، اثر سومين

 و داده عام بار چنين اين كه است الهى بزرگ سنن از خود كه باشد مى دعا مكتب تاءسيس اصلى علل از يكى ، مهم نكته و راز همين

 كند پيدا را والا عطيه اين فهم و ذائقه كسى اگر. نمايد مى بخشى خلعت را جملگى ، معرفت خلعت به سپس و فرموده دعوت را همه

 . است نداشته ارزانى خلايق بر عام بار اين از تر عظيم نعمتى ، متعال خداوند كه فهميد خواهد بردارد، قدم وادى اين در و

 نهادن توان سر گر جانان آستان بر

 زد توان آسمان بر سربلندى گلبانگ

 . پردازيم مى آن تبيين به رساله اين حد در كه است دقيقى نكته آورد، مى همراه به را باورى خدا دعا، چگونه كه اين اما

 

 چاره كه خورد برمى بيرونى و درونى نيازهاى از انبوهى به خود، از خارج و خود به توجه محض به انسان كه گفتيم قبل مباحث در

 بهترين انسان اين اگر كند؛ يارى را او مشكلات اين حل در كه است مددى دنبال به پيوسته ، نتيجه در. ندارد ها آن برآوردن جز اى

 .طلبد مى درگاه آن از را خود مشكلات حل انابه و تضرع با و كرده او درگاه به رو پيوسته ، دانست خدا را مددكار

 او دائم پيوستگى لذا گردد، مى متوجه جانب آن به احتياجات انبوه با و نيست خارج و خالى نيازها از هرگز آدمى كه اين به توجه با

 را عظيمى هاى گنجينه ، هميشگى يادآورى و ذكر و دائم توجه اين. بود نخواهد انكار قابل ، حال همه و وقت همه در متعال خداى به

 در ما و طلبد مى ديگرى مجال آن بسط و شرح كه است گسترده چنان مكررا كريم قرآن ، جهت همين به كند؛ مى باز انسان روى به

 : كنيم مى بسنده آيات آن از نمونه چند ذكر به جا اين

 (038) جنوبكم على و قعودا و قياما الله فاذكروا 

 .ايد آرميده پهلو روى به يا ، نشسته ، ايستاده كه حالى در آورديد، ياد به را خداوند

 (033) كثيرا ذكرا الله اذكروا امنوا الذين ايها يا 

 !كنيد ياد زياد بسيار را خداوند ايد آورده ايمان كه كسانى اى

 (311) تفلحون لعلكم كثيرا الله اذكروا و 

 .شويد رستگار شايد كنيد ياد بسيار را خداوند

 (310) تفكرون لا و لى اشكروا و اذكركم فاذكرونى 

 .نورزيد كفران و باشيد شكرگزار من مقابل در و ، آورم ياد به را شما من تا آوريد ياد به مرا
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 (313) الخاسرون هم فاولئك ذلك يفعل من و الله ذكر عن اولادكم لا و اموالكم تلهكم لا امنوا الذين ايها يا 

 واقعى زيانكار كند عمل گونه اين كه كسى هر. ندارند باز خدا ياد از را شما فرزندانتان و ها دارايى ايد، آورده ايمان كه كسانى اى

 . است

 (311) الله ذكر عن بيع لا و تجاره تلهيهم لا رجال 

 .دارند نمى باز خدا ياد از را آنان فروشى و خريد و تجارت هيچ كه مردانى

 : فرمايد مى كنند مى اعراض خدا ياد از كه كسانى نكوهش در قرآن چنين هم

 (311) منتقمون المجرمين من انا عنها اعرض ثم ربه بايات ذكر ممن اظلم من و 

 ! گرفت خواهيم انتقام مجرمين از ما گرداند؟ روى او و آوردند او ياد به را خدا آيات كه است كسى آن از تر ظالم كسى چه و

 (311) قرين له فهو شيطانا له نقيض الرحمن ذكر عن يعش من و 

 . اوست همراه همواره كه دهيم مى قرار شيطانى او براى شود، گردان روى( خداوند) رحمان ياد از كس هر و

 (311) اعمى القيامه يوم نحشره و ضنكا معيشه له فان ذكرى عن اعرض من و 

 .شد خواهد محشور كور قيامت روز و داشت خواهد سختى زندگى گرداند، روى من ياد از كس هر و

 اعينهم كانت الذين:  فرمايد مى كافرين مورد در و( 311) قليلا الا الله يذكرون لا:  فرمايد مى منافقين علامت در ديگرى كريمه در و

 (318. ) سمعا يستطيعون لا كانوا و ذكرى عن غطاء فى

 : جمله از ؛ است آمده شمارى بى خواص ذكر، براى قرآن در

 (313. ) القلوب تطمئن الله بذكر قلوبهم تطمئن و آمنوا الذين 

 در رشد همين به ناظر نيز( 301) تفلحون لعلكم كثيرا الله اذكروا و كريمه آيه در فلاح. بود خواهد معرفت مستلزم كثير، دعاى قهرا،

 . است هدايا بخشنده بسيار بالعطيات منان ، متعال خداى زيرا باشد، مى معنوى و الهى كمالات جهت

 نظام با و معقول كه را آنان دعاهاى از بسيارى و داده مثبت جواب آنان دعاى و بندگان نيايش به كه آن از گذشته ، دعوت اين پس

 بر آنچه از و فراتر كننده نيايش  شخص مطلوب اصل از كه دارد نيز ديگرى اثر گرداند، مى اجابت ، است متناسب الهى احسن

 ، نيست بندگان از بسيارى درخواست توان در كه است عالم مبدئيت با آشنايى ، آن و باشد مى تر عظيم ورزيده اصرار آن درخواست

 به را آنان درخواست فوق و پرداخته آنان تكريم به وسيله بدين و كرده ذخيره خود صالح بندگان براى خداوند كه است كمالى ولى

 نيز ما نزد در و است مهيا ايشان براى بخواهند آنچه هر(  بهشت در( )300: ) مزيد ولدينا فيها ن يشاؤ ما لهم كه.  است بخشيده ايشان

 . هست اضافاتى
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   دعا چهارم اثر

 خدا از دورى حيرت وادى از دعا، پناه در انسان يعنى ؛ است خودشناسى و خودباورى ، است مترتب سوم اثر بر كه دعا اثر چهارمين

 و السموات ملك له الذى:  اوست آن از چيز همه كه آورده روى كسى درگاه به و داده دست از را متفرق ارباب ، كرده پيدا نجات

 فى ما ولله:  است گواه چيز همه بر خداوند و اوست آن از زمين و ها آسمان مالكيت كه كسى( 303) شهيد شى كل على والله الارض

 كه درستى به.  خداست آن از فقط است زمين و ها آسمان در كه آنچه و( 301) محيطا شى بكل الله كان و الارض فى ما و السموات

 .دارد احاطه چيز همه بر خداوند

:  اليك كلهم الخلق ضرع و منك كلهم الخلق اشفق و بك كلهم الخلق قام و لك كلهم الخلق يسبح سبحانك:  است آمده نيز دعا در

 تو از ايشان همه و توست به موجودات همه هستى و كنند مى تنزيه را تو مخلوقات تمام!  منزهى(  عيبى هر از) تو( خدايا( )301)

 .دارند ناله و زارى تو درگاه به و ترسانند

 اليك و شى كل انشاءت و منتهاه اليك و شى كل بداءت و معاده اليك و شى كل خلقت سبحانك:  خوانيم مى نيز ديگرى فراز در

 كردى خلق ابتدائا را همه تو.  توست سوى به نيز بازگشتشان و تو از اشياء همه خلقت و منزهى( لغو كار از) تو خدايا( 301: ) مصيره

 . توست سوى به ايشان بازگشت مسير و آوردى هستى به(  عدم از) را موجودات همه تو.  توست سوى به نيز ايشان( كار) پايان و

 اصلى موطن در را چيز هيچ انسان ، حال اين در زيرا ؛ است چيز همه فراموشى ، اوست از چيز همه كه كسى فراموشى كه درستى به

 .گردد مى حيرت و سردرگمى دچار آن از استفاده در و ديده انحرافى و گسسته ظاهرى با را چيز همه نشناخته خود

 را آن دريافت توان شناسى انسان داعيان از يك هيچ و فكرى مكتب هيچ كه فرموده اشاره فراموشى خدا از مهمى اثر به كريم قرآن

 حد در آنان علمى مقدمات زيرا باشد، نمى آنان توان در دقيقه اين فهم هرگز كه داشت باور توان مى قطع طور به و اند، نداشته

 . نيست نتيجه اين پيدايش

 

 لا و:  خوانيم مى حشر سوره در.  است برداشته پرده راز اين از(  كنايه طور به يا صريحا) كه آمده كريم قرآن در گوناگونى تعبيرهاى

 فراموشى خود سبب را فراموشى خدا صريح صورت به كه( 301) ، الفاسقون هم اولئك انفسهم فانساهم الله نسوا كالذين تكونوا

 . است دانسته

:  تنسى اليوم كذلك و فنسيتها آياتنا انتك كذلك قال بصيرا كنت قد و اعمى حشرتنى لم رب قال:  فرمايد مى ديگرى كريمه در نيز

 آيات( فرمايد مى جواب در خداوند) ؟ بودم بينا دنيا در من كه آن حال و كردى محشور نابينا مرا چرا خدايا:  گفت بنده آن و( 301)

 .شود نمى توجه تو به نيز امروز پس ، ننمودى توجه ها آن به تو و بود تو روى پيش در دنيا در ما

 و كردند فراموش را خدا ها آن( 308: ) الفاسقون هم المنافقين ان فنسيهم الله نسوا:  فرمايد مى منافقين وصف در ديگرى كريمه در و

 .هستند فاسقين همان منافقين كه درستى به. كرد فراموش را ايشان هم خداوند
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 اگر كه آن دوم و ؛ است فراموشى خود موجب ، فراموشى خدا كه آن اول:  است بوده توجه مورد مساءله دو ، آيات اين مجموع در

 آيات از دسته دو اين بين ارتباط تدبير، و دقت اندكى با. سازد مى رها خود حال به را او نيز متعال خداى كند، فراموش را خدا كسى

 .شد خواهد روشن نيز كريمه

 

 بحثى ايستند، مى صف به ملائكه و روح كه روزى:  صفا الملائكه و الروح يقوم يوم آيه ذيل در الله رحمه طباطبايى علامه مرحوم

 الروح قل الروح عن يسئلونك:  است شده ال سؤ روح مساءله از آن در كه فرموده تمسك اى كريمه به و فرموده روح مساءله درباره

 . است امر عالم از روح كه شده داده جواب انسانى نفس مشكله از آيه اين در:  فرمايند مى ايشان.  ربى امر من

 فرمايد مى و كرده تمسك( 303) فيكون كن له يقول اءن شيئا اراد اذا امره انما شريفه آيه به و پرداخته امر كلمه توضيح به ايشان سپس

 و شود؛ مى پيدا خارج در حقيقت آن ء شى هر به اراده تعلق محض به ، آن وسيله به كه است قدرتى مبداءيت از عبارت الهى امر: 

 . است امر عالم همين از روح

 من فيه نفخت و سويته فاذا طينَ من بشرا خالق انى للملائكه ربك قال اذ:  است فرموده تعبيرى انسانى نفس از هم ديگرى كريمه

 پس. نمود خواهم خلق گل از را بشرى من:  گفت ملائكه به تو پروردگار كه را زمانى( آر ياد به( )331: ) ساجدين له فقعوا روحى

 از امر همين واقع در شود مى فهميده كه كنيد؛ سجده او مقابل در دميدم او در خود روح از و ساختم استوار را او قامت كه زمانى

 شريفه آيه از كه طورى به شود، مى روشن عالم متعالى مبداء به انسان نزديك بسيار و دقيق ربط نيز، آيات مجموع از.  خداست سوى

 به انسان كه آيد مى دست به نيز قلبه و المرء بين يحول الله ان كريمه از. شود مى روشن بهتر راز اين الوريد، حبل من اليه اقرب انا

 . خودش به تا است تر نزديك خدا

 فراموش را خدا كه كسى زيرا ، است فراموشى خود حقيقت در ، فراموشى خدا كه رسيم مى معنى اين به دقيق توجه با ، نتيجه در

 تمام كه جا آن از و ، است افتاده فراموشى به است امر مقوله از كه هم انسان روح پس.  است سپرده فراموشى به نيز را او امر ، كرده

 . است كرده فراموش را خود حقيقتا او پس ، است او روح و نفس انسانى حقيقت

 با ارتباط در خوبى به( 330) انفسهم فانساهم الله نسوا كالذين تكونوا لا و شريفه آيه كه شود مى روشن كاملا ، مبحث اين به عنايت با

 اگر زيرا باشد، مى( 333) تنسى اليوم كذلك و فنسيتها آياتنا اتتك كذلك قال بصيرا كنت قد و اعمى حشرتنى لم رب قال كريمه آيه

 .انجامد مى نيز فراموشى خود به كارش حتما كند، فراموش را انسان ، است تر نزديك او خود از انسان به كه خدايى

 ناراحتى كمترين تاب كه انسانى براى هولناك جريان اين نتيجه و انجامد؟ مى كجا به بود؟ خواهد چه فراموشى خود ضايعه كه اين اما

 ، نكرده فراموش را خود هنوز ولى شنود، نمى او گوش و بيند نمى او چشم كه كسى حال در نظرى اندك با بود؟ خواهد چه ندارد را

 چه دارد، انگيز هول سخت و بار رقت حالتى كنند، رها خطرات از پر و سهمگين بيابانى در را شخصى چنين اگر. شد خواهد روشن

 ها دره چه به و شده دچار بارى ضلالت هاى گرداب چه و سخت هاى وادى چه به ؛ است كرده فراموش هم را خود كه كسى به رسد

 خارج آن پاسخ كه است الى سؤ اين شد؟ خواهد خود سقوط متوجه زمانى چه او راستى به! كرد خواهد سقوط هولناكى هاى چاه و

 : است فكرى و ذهن هر توهم و تصور از
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 (331) مبين ضلال فى اولئك الله ذكر من قلوبهم للقاسيه فويل ربه من نور على فهو للاسلام صدره الله شرح افمن 

 پروردگار طرف از نورى(  روشنايى) در و آورد اسلام تا( گردانيد ظرفيت پر را او روح) داد صدر شرح او به خداوند كه كسى آيا پس

 اينان كند، نمى نرم را ايشان هاى دل خدا ياد كه سنگدلانى بر واى پس بود؟ خواهد(  نيست گونه اين كه كسى همانند) ، گرفت قرار

 .آشكارند گمراهى در

 (331) صعدا عذابا يسلكه ربه ذكر عن يعرض من و 

 .دهد مى قرار( يابد مى افزايش لحظه به لحظه كه) عذابى در را او خداوند گرداند، روى پروردگار ياد از كس هر و

 (331) فرطا امره كان و هواه اتبع و ذكرنا عن قلبه اغفلنا من تطع لا و 

 افراطى كارهايشان و كردند پيروى نفس هواى از كه ها همان ؛ ساختيم غافل خود ياد از را او قلب ما كه كسى از نكن روى دنباله و

 . است

 (331) الخاسرون هم الشيطان حزب ان الا الشيطان حزب اولئك الله ذكر فانساهم الشيطان عليهم استحوذ 

 زيان شيطان حزب كه باشيد آگاه. شيطانند حزب اينان.  انداخت فراموشى به خدا ياد از را ايشان پس. نمود غلبه ايشان بر شيطان

 !كارانند

 خطرات از دور و مستقيم اى جاده به را انسان و داده دستور آن از جلوگيرى براى و كرده را بينى پيش اين كه است كريم قرآن آرى

 اين كه درستى به( 338) مستقيما صراطى هذا ان و ، كن دعوت پروردگارت راه به( 331) ربك سبيل الى ادع كه ، است نموده دعوت

 .باشد مى مستقيم كه است من راه

 مستى و كوش عيش در تنگدستى هنگام

 (333) را گدا كند قارون هستى كيمياى كاين

 دعا پنجم اثر

 آن بر حصرى و حد بى آثار ، داعى شخص مطلوب و مقصود شدن پيدا و حاجت برآمدن از گذشته كه است آن دعا اثر پنجمين

 گمان كه بينان كوتاه بعضى توهم خلاف بر لذا. گذارد مى باقى را خود مطلوب اثر انسان وجودى هاى موطن تمام در كه است مترتب

 دريافت دعا و توجه با كه آنچه قبال در ، دعوت اجابت كه گفت بايد ، است بوده اثر بى دعا نشود ظاهر آنان درخواست اگر اند كرده

 .ندارد را آن درخواست شعور هرگز خود كه دهند مى انسان به را آن ، آرى.  دعاست اثر كمترين اند، كرده

 تبلى يوم كه شدند مى محروم كرايمى و مكارم از خدا صالح بندگان از بسيارى بود، مسدود بندگان بر دعا رحمت باب اگر راستى و

 .گشتند مى متاسف و متاءثر كرايم آن دادن دست از بر سخت السرائر،

 نهاديم خمخانه سر در خود حاصل ما



62 
 

 (311) نهاديم جانانه ره در دعا محصول

 

 يافت توان باز دعا به وصالش گفت دل

 (310) رفت دعا كار در همه عمرم كه است عمرى

 هيچ با(  كه چرا) ، كردن دعا به باد شما بر( 313: ) بمثله الله الى تقربون لا فانكم بالدعاء عليكم:  فرمايند مى السلام عليه صادق امام

 .شد نخواهيد نزديك خداوند به دعا همانند چيز

 بزرگى( 311: ) تعالى و تبارك الله الا نفسه بين و بينه فيما العبد تسبيح و الدعاء ثواب عظم يعلم ما:  فرمايند مى ايشان چنين هم

 .داند نمى خدا جز كس هيچ ،(باشد خود و او بين كه زمان آن) را خدا بنده كردن تنزيه و دعا پاداش

 من فيها يجعل حتى صفرا يردها ان عزوجل الله استحيى الا عزوجل الجبار العزيز الله الى يده عبد ابرز ما:  فرموده حضرت آن نيز و

 كه اين از كند مى شرم خداوند كه آن مگر گيرد، نمى بالا جبار عزيز خداوند طرف به را دستانش اى بنده هيچ( 311: ) يشاء رحمته

 .دهد مى قرار بخواهد خود رحمت از كه آنچه او دستان در و بازگرداند خالى را او دستان

 را اجابت نيز( 311) ، لكم استجب ادعونى شريفه آيه در( 311. ) نيست خارج در اجابت بدون دعاى فرمود كه است اساس همين بر

 دعاها از بعضى در كه صورتى در ؛ است حتمى(  تحققش) جزا ،(دعا) شرط آمدن با كه آن حال ، است فرموده دعا بر مطلق طور به

 .شود نمى متحقق ال سؤ مورد حاجت و خواسته ظاهرا

 و ندارد نشانى و نام كه شده وارد عالمى به كثرات عالم از نظر صرف با انسان كه است حالى دعا، حال كه دانند نمى بسيارى بسا، چه

 .گردد برنمى خالى دست قدسى عالم آن از هرگز و است پيوسته ملكوت به چيز همه از بريده نفس صحيفه ، لحظه آن در

 دعا ششم اثر

 بر وقوف باشد، نيز السلام عليهم معصومين حضرات ى وسيله به دعا مكتب تاءسيس اساسى و مهم علل از شايد كه دعا اثر ششمين

 عزوجل خداى با زدن حرف چگونه درس چنين هم و الهى سنن و آداب تعليم ، زندگى هاى العمل دستور فهم ، الهى بلند معارف

 . است

 تجلى آن در - است مناجات حال در خود خداى با كه - السلام عليه معصوم حقيقت و وجود تمام كه است آن دعا خصايص از يكى

 . است نشسته سخن به آن در خود حقيقت تمام با و كرده

 روايات در زيرا خورد، مى چشم به كمتر السلام عليهم معصومين حضرات از ماءثوره روايات در ، خصيصه اين كه جاست اين در نكته

 كه شده ديده لذا. اند گفته مى سخن شنونده وجودى ظرفيت حسب بر بزرگواران آن و بوده محفوظ راوى وجودى ظرفيت هميشه ،

 مغاير ديگرى جواب با كه اند كرده دريافت خاصى جواب يك هر اند، نموده السلام عليه معصوم از را واحدى ال سؤ كه آن با نفر دو

 و شود تر كوچك جهان نه كه طورى به دهد، قرار مرغى تخم پوست در را جهاد تواند مى خدا آيا كه اند كرده ال سؤ مثلا ؛ است بوده
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 در بينى مى را آنچه زيرا ، است تو چشم همانند ال سؤ اين:  اند فرموده يكى جواب در حضرت گردد؟ تر بزرگ مرغ تخم پوست نه

 در( 311. ) است گرديده تر كوچك هست آنچه از عالم نه و شده تر بزرگ تو چشم نه كه حالى در دارد، قرار تو چشم عدسى

 ، محال زيرا گيرد، نمى محال به تعلق ، قدرت و است محال چنين:  اند فرموده جواب گونه اين ديگرى به را ال سؤ همين كه صورتى

 (318! )گيرد قرار قدرت متعلق تا نيست چيزى ء لاشى و گيرد مى شى به تعلق قدرت و ء، شى نه است(  هيچى و پوچى) ء لاشى

 آن در حضرات ، نيست واسطه راوى چون دعا در ولى ، است ملحوظ راوى استعداد - شد ملاحظه كه چنان - روايات در ، پس

 زمانى در نيست ممكن كه را معارفى سلسله و گويند مى سخن متعال خداى با و فرموده تجلى خود حقيقت تمام به ، معانى و كلمات

 چه هر الفاظ، كردن زياد و كم و تصرف بدون كه اند داده دستور نيز. اند فرموده تعليم دعا صورت به گذارند، ميان در راويان با خاص

 محققان كه آينده قرون در و بماند ثابت طور به دستور همين تا آيد، گفته سخن متعال خداى با وسيله بدان و شود خوانده است ماءثور

 سلم و آله و عليه الله صلى اكرم نبى چنانچه كنند؛ استفاده آن از بلكه شود، نازل آنان بر ارمغان صورت به كلمات اين آمد، خواهند

 خود اما هستند، علم حامل كه كسانى بسيار چه( 313: ) منه افقه هو من الى فقه حامل رب و فقيه غير فقه حامل فرب:  اند فرموده

( تر دقيق فهمى داراى) تر عالم آنان از كه كسانى براى كنند مى حمل را علم كه كسانى بسيار چه و نيستند،(  علم آن به فهيم) عالم

 .هستند

 فى يكون انه علم تعالى الله ان:  فرمودند حضرت شد ال سؤ توحيد از ، السلام عليه سجاد امام از كه است آمده متعددى روايات در

 الصدور بذات عليم هو و قوله الى الحديد سوره من الآيات و الصمد الله احد الله هو قل تعالى الله فانزل متعمقون اقوام الزمان آخر

. عميقند(  علم در) كه آمد خواهند هايى جمعيت الزمان آخر در كه دانست مى خداوند كه درستى به( 311: ) هلك فقد وراء رام فمن

 بذات عليم:  فرمايد مى كه آنجا تا را حديد سوره( ابتداء) از آياتى(  چنين هم) و كرد نازل را احد الله هو قل سوره( خاطر همين به)

 . است گشته هلاك كند، قصد را آن غير كس هر پس. الصدور

 و اند گذارده باقى خود امت براى السلام عليهم معصومين حضرات كه است هايى ارمغان ترين عظيم از دعا گنجينه واقعه در پس

 مستور و مكنون و بكر صورت به گنجينه اين چنان هم و نشده كاسته عظيم كتابخانه اين از ورقى كمتر تاكنون كه هستيم شاهد امروز

 . است مانده باقى

 مقامات به مردم توجه هم زيارات باب در مساءله عمده.  است مقوله همين از نيز زيارات باب كه كنيم يادآورى است لازم اينجا در

 مورد اثر جان بى الفاظ لقلقه گرنه و باشد؛ مى ايشان فرامين و دستورات انجام ، نتيجه در و آنان به معرفت ، السلام عليهم معصومين

 . داشت نخواهد را نظر

 امان و امن در من ناحيه از تو يعنى عليك السلام كه كند عرض السلام عليه معصوم به زيارت وقت در حقيقتا كسى اگر ، واقع به

 ، معصيت انجام داند مى زيرا زند؛ نمى معصيت به دست هرگز فردى چنين رسيد، نخواهد شما به من طرف از گزندى هرگز و هستى

 گزندى بدترين معصيت ، آرى. اند گذشته خود جان از شريعت حفظ راه در كه است معصومين حضرات مقاصد و مرام كردن پايمال

 .آورد وارد بزرگواران آن قدس ساحت به توان مى كه است
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 واقع ال سؤ مورد روايات در كه هستند بلندى معارف القاى صدد در زيارات و دعا مكتب ، اثرى و خاصيت هر از قبل ، واقع در پس

 داراى كه است تربيتى مكتيى دعا مكتب ، جهت اين از. اند فرموده ابراز را آن السلام عليهم معصومين حضرات خود و است نشده

 .آيد مى حساب به اسلام مبين دين تربيتى هاى سياست ترين بزرگ از يكى و است بلند بس غايتى و مقصد

 

 دعا هفتم اثر

 فضيلت ذروه ترين مرتفع در و كرده پيدا بلوغ مقامات قله بلندترين تا كه هايى انسان تربيت.  است كامل انسان تربيت دعا اثر هفتمين

 وهم و خيال مرحله در تنها كه ذهنى هاى ايده سرى يك صرفا ، اسلام الهى فرهنگ در مذكور مقامات كه كند مى ثابت اند، يافته مقام

 لذا و نداريم خبرى آن از كه است دور بسيار اى آينده در و نسيه ، جمله اين كه انگارد چنين خامى استعداد تا نيست باشند داشته قرار

 ! واقعيتى از دور انديشه چه و ناپخته فكر چه ؛ درگذشت نقد لذايذ از دور، هاى وعده آن به نتوان

 را سخنى تواند نمى هرگز باشد، نرسيده معرفت مقام به خود انسان تا كه داند مى خوبى به ، است آشنا دعا فرهنگ با كه كسى البته

 مقوله اين انشاى مقام در كه دهد مى خبر اى گوينده مقام از چيز، هر از قبل دعا ديگر، عبارت به خبرند؛ بى آن از همه كه كند انشاء

 اله لا الذى انت:  كند مى عرض خود خداى به يكباره ، واقعيت آن در و ايستاده عرفات كوه كنار در كه كسى آن.  است برآمده عظيم

:  شى لكل الظاهر انت و شى كل فى ظاهرا فرايتك شى كل فى الى تعرفت الذى انت و ء شى جهلك فما ء شى لكل تعرفت غيرك

 را تو كه نيست(  عالم در) شيئى هيچ پس ، اى شناسانده همه به را خودت.  نيست معبودى تو از غير كه هستى خدايى آن تو( 310)

 مى ء شى هر كننده آشكار كه هستى تو و يافتم ظاهر چيز همه در را تو پس ، اى شناسانده چيزى هر در من به را خودت و نشناسد،

 در را علم لذا و دارد علم و است آگاه تو به چيز همه ، مطلق طور به كه بگويد تا دهد مى قرار نفى تو سياق در اى نكره و ، باشى

 بايد بلكه دارند، كلمات اين فهم از قصور امروز مردم تنها نه كه گفته سخن آور بهت چنان آن ؛ است داده سرايت كائنات سراسر

 .شود گرفته مسايل اين اسرار پر چهره از پرده و شده تر پخته افكار اعصار، لاى لابه در تا بگذرد متوالى قرون

 ؟ است نگذشته احدى ذهن به كه را سختى گويد؛ مى كجا از معصوم را سخن اين راستى

 فعلى اسماى و ،(313) شى كل اركان ملاءت التى باسمائك:  زند مى فرياد ها شب نيمه ، مدينه هاى باغستان ميان در كه گاه آن يا

 و عميق متفكر هر اعجاب مورد سخنانش ،(دهد خبر تواند نمى باشد نديده اگر زيرا) بيند مى وجود نظام در سارى را متعال خداى

 ظاهر چيز همه در را خدا چشم كدام با و ديده سارى موجودات همه در چگونه را عالم اله اسم او راستى به!  است خبيرى دانشمند

 ؟ است ديده

 عبارت به دارد؛ آن گوينده والاى شخصيت و منيع مقام و بلند روح بر دلالت چيز هر از قبل دعا، بلند مسايل شد، بيان قبلا چنانچه پس

 نامه سفر ،...و السلام عليه الشهداء سيد عرفه دعاى و الله رحمه ثمالى ابوحمزه دعاى و الله رحمه كميل دعاى كه گفت توان مى ديگر،

 به را ها انسان ، سنگين گنجينه اين گذاردن وديعه به با ها آن.  است الخلق الى الحق من و الحق الى الخلق من سفر در بزرگواران آن

 تاءديب در تمرين و الهى اخلاق به شدن متخلق و اسلامى تكليف نظام در تكاپو با تا اند خواسته همه از و كرده دعوت خود موطن

 به و بخواهند خدا از بايد لذا ، است باز ها انسان روى بر كمالات ابواب كه گويند مى ما به دعاها اين. آيند نايل مقامات آن به ، نفس
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 مثلا بلكه ، نيست - كند نمى تجاوز لفظ حد از بسيارى براى كه - عبادات سلسله يك فقط اسلام زيرا كنند، حركت كمالات آن جانب

 . است شده خوانده ها آن طرف به انسان و شده لحاظ انسانى مقامات همه آن در كه است معجونى نماز همين

 اليك نظرها بضياء قلوبنا ابصار وانر اليك الانقطاع كمال لى هب الهى:  بخواهيم خدا از كه شده داده دستور ما به شعبانيه دعاى در اگر

 عنايت(  حالتى) من به ، من خداى:  قدسك بعز معلقه ارواحنا تصبير و العظمه معدن الى فتصل النور حجب القلوب ابصار تخرق حتى

 آن تا كنم نظر تو سوى به آن با تا فرما عنايت روشنايى مرا دل چشمان و كنم توجه تو سوى به فقط(  پوشيده چشم همه از) كه كن

 عرض كه فرموده يا شودو ملحق تو قدس عز به روحم و يابد دست عظمت معدن به و بشكافد را نور هاى پرده من دل چشمان كه

 آفرين بهجت بسى كه خود عزت نور به مرا!  من خداى:  منحرفا سواك عن و عارفا لك فاكون الابهج عزك بنور الحقنى و الهى:  كنيم

 است متصور عارف يك براى كه است مقامى بلندترين به دعوت دعا، اين ، باشم گردان روى تو غير از و بشناسم را تو تا برسان است

 .كنيد فتح را ابواب آن بكوشيد پس ، است مفتوح كمالات باب كه كند مى اعلام ها آن به كه ها انسان براى است اى مژده و

 بماند يار حرم در دل محرم شد كه هر

 بماند انكار در ندانست كار اين كه وان

 دعا موانع

 توجه داعى شخص و گيرد قرار مانعى و عايق دعا راه سر بر اگر كه خوريم برمى نكته اين به السلام عليه منان مؤ امير كميل دعاى در

 به( 311) الدعاء تحبس التى الذنوب اغفرلى اللهم جمله با حضرت.  گرفت نخواهد انجام نيز اجابت ننمايد، رفع را آن و نكرده مانع به

 .اند داده استغفار به دستور ، آن علاج براى سپس اند، داده قرار دعا مانع ترين اساسى را گناه و فرموده اشاره مهم شرايط اين

 به آن در و - كند مى نقل سلم و آله و عليه الله صلى اكرم پيامبر از جبل بن معاذ كه - است رسيده ما به نيز روايتى زمينه اين در

 ديد از حتى كه باطنى هم آن اند؛ فرموده اعمال باطن به اشاره اكرم پيامبر روايت آن در( 311. ) است شده اشاره دعا موانع از بسيارى

 .ماند مى مخفى اعمال حامل ملائكه علم و

 به مربوط فعلا كه آنچه ذكر از و نماييم مى نقل مقطع اين در را خود بحث مورد و نموده معنى به نقل را روايت اين جا اين در ما

 . نماييم مى نظر صرف نيست ما مبحث

 : برد نام توان مى را ها اين شود، مى نيز دعا شامل قعطا كه(  مطلق طور به) اعمال قبولى موانع جمله از

 . دينى برادران غيبت - 0

 .باشد دنيايى منفعت كسب پى در آن وسيله به بنده كه عملى - 3

 . خلايق بر تكبر - 1

 . عجب و بينى بزرگ خود - 1
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 .دارند اشتغال عمل و علم به كه آنان به نسبت حسد - 1

 . ديگران به نسبت ترحم و شفقت عدم - 1

 .دارد را مردم بين در شدن معروف قصد ، آن واسطه به بنده كه عملى - 1

 . است نياورده جا به خدا خاطر به را عمل - 8

 . است ديگران ايذاء موجب او زبان -3

 .گذارد مى ديگران عهده بر را خود گناهان - 01

 .نمايد مى تحقير را ديگران خود بزرگداشت با - 00

 .نمايد مى اشاره ديگران آلودگى به خود، دادن جلوه پاك با - 03

 .كند تاءمين را آخرت خواهد مى دنيا واسطه به - 01

 .نمايد مى فحاشى ديگران به - 01

 .پردازد مى نجوا به ديگران حضور در - 01

 . است گزندگى حالت مردم به نسبت او در - 01

 عملى خود دعا زيرا هستند، هم دعا موانع ها اين كه است روشن خوبى به ، اعمال قبولى موانع از است اى مجموعه شده ذكر موارد

 گردد مردود اگر ولى دارد؛ هم اجابت خود دنبال به شود، واقع قبول مورد اگر و گردد مى الهى قرب موجب و بوده عبادت كه است

 .رسيد نخواهد اجابت به قهرا و نشده مقبول نيز آن مضمون

 دعا زبان

 ما.  است داده قرار خود امت تربيت جهت ، آن در را اى عاليه مقاصد مقدس شارع كه است فراوانى هاى خصيصه داراى دعا مكتب

 . كنيم مى اشاره ها آن بعض به مباحث اين طى در

 اول مقصد

 به را موثريت و سببيت كه نيابيم را موردى شايد ، ادعيه تمامى در كه است آن ، معارف تعليم زمينه در دعا خصايص بارزترين از يكى

 از را محض عليت ، جهان اين كثرات و حقايق و حوادث تمامى در ادعيه تمامى يعنى باشد؛ نموده منسوب الهى صفات و اسماء غير

 .كنند مى معرفى سارى و جارى را - علا و جل - العالمين رب حضرت مطلقه اراده ، واسطه بدون و ديده ربوبى نظام آن

 خواست طول در و عالم خلاق حتمى اراده معلول را عليت قاعده كه است عرفان مسلك اين به علم ترين نزديك ، الهى علوم بين در

 خود اين پس. شمارد مى الهى حضرت ون شؤ از يكى از يافته نشاءت است پديدار عالم در را چه هر و داند مى ربوبى حضرت
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 غايه طرف به و حركت غايات فوق سوى به را خود پيروان كه است السلام عليهم عصمت بيت اهل  خصايص از و عرفانى مكتبى

 .دهند مى سوق الغايات

 در فرمود مى و دانست مى ممتاز رسمى علمى و متعارف عرفان از را شيعه عرفان ، الله رحمه طباطبايى علامه مرحوم ، زمينه اين در

 لذا. نمايد مى تر نزديك بسى را مقصد و هموارتر سالك براى را راه كه گرديده تاءسيس خاصى نظام ، ادعيه و روايات و كريمه آيات

 دقيق و سليم عقل و معتدل ذوق كه كارى كمترين ، السلام عليهم بيت اهل مقدس مكتب در فن اين بزرگان و اعاظم حالات تمامى در

 و طباطبايى علامه ، حلى فهد ابن ، بحرالعلوم سيد ، طاووس بن سيد چون هم اعاظمى خورد؛ نمى چشم به باشد داشته ابا آن از

 استفاده در متخصصين و والامقام مجتهدين از جملگى و بوده معصومين تابع حركاتشان و رفتار و حالات تمامى كه بزرگوار آن استادان

 .آمدند مى شمار به عصمت مكتب دستورات و روايات و آيات از

 صحف اين عاليه مضامين به بيشتر توجه موجب خود كه كنيم مى استدلال دعاها از فرازهايى به مهم خصيصه اين اثبات براى ما

 . ايم آورده را استدلال مورد قسمت فقط و نداشته ملحوظ را دعا خود ترتيب دعاها اين نقل در البته. گردد مى الهى مكرمه

 للفتح السماء ابواب مغالق على به دعيت اذا كه خوانيم مى اعظمش اسم با را متعال خداى دعا، به ورود مرتبه در سمات دعاى در

 نام به كنم مى درخواست تو از من كه درستى به خدايا... :  انفرجت للفرج الارض ابواب مضايق على به دعيت اذا و انفتحت بالرحمه

 شوى خوانده گشايش براى آن به هرگاه كه نامى آن ؛ است تر گرامى و تر باشكوه و تر عزت با و تر بزرگ تو هاى نام از كه تو بزرگ

 به زمين روى ، شوى خوانده ، حوادث تنگناهاى و مشكلات بر آن به چون و شود گشوده بركت و رحمت به آسمان بسته درهاى

 .شود مى آسان و سهل ، دشوارى و سخت كار هر بر آن به شوى خوانده چون و گردد، مى باز سهولت و فراخى

 بها خلقت و الشمس بها خلقت و( گويد تا) نهارا جعلته و بهاالنور خلقت و سكنا ليلا جعلتها و الظلمه بها خلقت التى بحكمتك و

 دادى قرار آرامش مايه را شب و كردى خلق را ظلمت آن واسطه به كه تو حكمت به و:  نجوما جعلتها و الكواكب بها خلقت و القمر

 ... آفريدى را ستارگان و خورشيد و ماه چنين هم و...  نمودى جعل را روز و آفريدى را نور نيز و

 يا:  نمايد مى عالم از اى گوشه تدبير بر دلالت اسم هر كه اند خوانده اسم هزار به را متعال خداى  كبير جوشن دعاى در  در نيز و 

 يا( نيز و) مرزوق كل رزاق يا مخلوق كل خالق يا مصنوع كل صانع يا( مانند نيز و) الثقال السحاب ء منشى يا الكمال و الملك له من

 يا اثمار و الحبوب رب يا(  فرموده نيز و) به قائم شى كل من يا( و) به موجود شى كل من يا(  فرموده نيز و) مدبر يا مقدر يا مصور

 امره شى كل نفذفى من يا( فرمود نيز و) النهار و الليل رب يا البحار و البرارى رب يا القفار و الصحارى رب يا الاشجار و الانهار رب

 آن از كمالات و(  عالم) پادشاهى كه كسى اى:  عطائه الا عطاء لا من يا الاملكه ملك لا من يا( گويد تا) علمه شى بكل لحق من يا

 و خوار روزى هر دهنده روزى اى و مخلوق هر خالق اى.  اى شده ساخته هر سازنده اى!  سنگين ابرهاى كننده ايجاد اين!  اوست

 اوست به چيز هر وجود كه كسى اى و(  عالم) كننده تدبير اى(!  است كرده خلق اندازه به را چيز هر) گيرنده اندازه دهنده صورت اى

 !هستند او به قائم عالم موجودات تمامى كه كسى اى و
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 خشكى خداى اى ،( علف و آب بى) هاى سرزمين و ها بيابان صاحب اى ها، درخت و نهرها صاحب اى ها، ميوه و ها دانه مالك اى

 اشياء همه در او علم كه كسى اى.  است كرده نفوذ چيز همه در( او خواست) او امر كه كسى اى و روز و شب خداى اى درياها، و ها

 ...او عطاى مگر نيست عطايى كه كسى اى و او، براى مگر نيست پادشاهى كه كسى اى!  است

 از و است عظيم بس فصلى خود باب اين و - كند مى طلب را او چيز همه كه عام مقصد پيدايش و جهان حركتى نظام درباره نيز و

 پناهگاهى هيچ كه كسى اى:  اليه الا مقصد لا من يا اليه الا مفزع لا من يا:  فرموده - باشد مى فلسفى و حكمى مباحث ترين دقيق

 همه كه كسى اى:  اليه صاير ء شى كل من يا:  فرموده نيز و! او سوى به مگر نيست مقصدى هيچ كه كسى اى و او، نزد در جز نيست

 !باشند مى بازگشت حال در او سوى به موجودات

(  كنم مى درخواست و: ) فاظلم الليل على و فاضاء النهار على وضعته الذى الاكرم الاجل الاعظم باسمك:  آمده نيز  رجبيه دعاى  در 

 تاريك پس ، دادى قرار شب بر و شد، روشن  پس ، دادى قرار روز بر كه اسمى آن تر؛ گرامى و تر باشكوه و تر بزرگ نام آن به

 .گرديد

 بمقادير الدوار الفلك صنع اتقن و تلجلجه بغياهب المظلم الليل قطع سرح و تبلجه بنطق الصباح لسان دلع من يا:   صباح دعاى  در و 

 من المياه انهرت و الغسق دياجى بكرمك انرت و الفلق بلطفك خلقت و( فرمايد نيز و) تاءججه بنور الشمس ضياء شعشع و تبرجه

 كه كسى اى خدايا،:  وهاجا سراجا للبريه القمر و الشمس جعلت و سجاجا ماء المعصرات من انزلت و اءجاجا و عذبا الصياخيد الصم

 سياره و ستارگان) را فلك ساختار...  اش تاريكى همه با را شب هاى پاره و نورافشانى با طلوعش هنگام در را خورشيد نمود خارج

 به را خورشيد نور و نمود زينت(  باعث) خود جايگاه در را آنان و داد قرار(  عيب بى و) محكم بسيار هستند، حركت حال در كه( ها

 .كرد درخشان خورشيد التهاب سبب

 تا) ء شى كل ملاءت التى عظمتك و ء شى له يقوم يا التى بعزتك و ء شى كل بها قهرت التى بقوتك و:  فرموده كميل دعاى در 

 به و كردى غلبه(  آن با) ء شى هر بر كه تو قوت به(  كنم مى درخواست تو از) و:  ء شى كل اركان ملاءت التى باسمائك و( فرمايد

 به و( فرمايد مى كه جا آن تا. ) است كرده پر را ء شى هر كه تو بزرگى به و بايستد تواند نمى او مقابل در چيزى هيچ كه تو عزت

 . است كرده پر را اشياء تمام اركان كه تو اسماء

 محل اذهب اللهم( فرمايد تا)  مضرتها و اذاها عنا اصرف و بركتها و السحاب هذه نفع علينا انزل و:  صحيفه ششم و سى دعاى در و 

 بر را ابرها اين نفع و بركت خدايا:  وقيت من السالم ان و اغنيت من الغنى فان( فرمايد تا) برزقك صدورنا وحر اخرج و بسقياك بلادنا

 فرما دور آب(  فرستادن فرو) با ما هاى سرزمين از را خشكسالى خدايا( فرمايد تا) برگردان ما از را آن ضرر و اذيت و فرست فرو ما

 او تو كه است كسى نياز بى كه درستى به( فرمايد تا) كن خارج ما هاى سينه از(  خودت فرستادن) روزى با را بدانديشى و وسوسه و

 ! نمايى حفظ را او تو كه است كسى سالم و باشى كرده نياز بى را

 مطر بها تمطرنا فلا ضاره نقمه او نافعه برحمه طاعتك يتبدران اعوانك من عونان هذين و آياتك من آيتان هذين ان اللهم:  فرمايد نيز و

 ياوران از حال كمك دو و تواند هاى نشانه از نشانه دو(  برق و ابر) دو اين كه درستى به خدايا،:  البلاء لباس بهما تلبسنا لا و السوء
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 فرو ما بر زننده زيان باران ها آن سبب به پس.  زننده ضرر بلايى يا نافع رحمتى با( تو اوامر) انجام در گيرند مى پيشى كه تواند

 ! نپوشان ما بر گرفتارى جامه و مفرست

 حمد:  محدودا حدا منهما واحد لكل جعل و بقدرته بينهما ميز و بقوته النهار و الليل خلق الذى الحمدلله:  صحيفه ششم دعاى در و 

 يك هر براى و انداخت جدايى دو آن بين خود قدرت با و كرد خلق خود قوت به را روز و شب كه است خدايى آن از ستايش و

 در تا كرد خلق را شب(  بندگان) ايشان براى و:  التعب حركات من فيه ليسكنوا الليل لهم خلق و( فرمايد تا) داد قرار معين اى اندازه

 فى يسرحوا و رزقه الى ليتسببوا و فضله من فيه ليتبغوا مبصرا النهار لهم خلق و( فرمايد تا. )بيارامند روز هاى سختى از و بياسايند آن

 فضل از تا آفريد(  كننده بينا) روشن را روز ايشان براى و:  اءخريهم فى الآجل درك و دنياهم من العاجل نيل فيه لما طلبا ارضه

 و دنيايشان كنونى(  منافع) به بتوانند تا كنند سير او زمين در و آورند دست به را اش روزى وسيله و برند بهره( روز در) خداوند

 .برسند آخرتشان سعادت

 تاءثيرات كل و است ربوبى حضرت به منسوب ، عالم نظام در مستقيم طور به سكونى و حركت هر فرازها اين در كه شود مى ملاحظه

 . است شده داده نسبت حكيم و عليم دستگاه قرارداد و جعل به

 اسماء نفس را خود روايات بعض در بلكه) الهى اسماء مظهر را خود ، السلام عليهم معصومين حضرات كه اين ديگر توجه قابل نكته

 و مطلق علم و مطلقه قدرت دريافت.  است فكرى و ذهنى تصور از غير اسماء حقيقت بافت ، حال هر به(. دانند مى خدا حسناى

 ها گفتنى سنخ از كه است غيب عالم بر محض شعور و وقوف و شهودى طور به معصومين حضرات براى رب حضرت تامه عظمت

 به هستند، او اعظم اسم و الهى اسماى عالم متن واقع در آنان.  است بوده بزرگواران آن خاص دريافتى بلكه ، نيست ها شنيدنى و

 معرفى الهى اعظم اسم را خود پردازند، مى خود معرفى به كه گاه آن ؛ آنان خود ديگر، عبارت به ؛ نيست كارشان در جدايى كه طورى

 و عالم اين در او بدن كه چرا ايد؛ گشته مرتكب خام توهمى ايد، كرده گمان عالم محسوس حد در فقط را امام اگر يعنى. كنند مى

 .دارد قرار ديگر عالم در او حقيقت

 اسم از ما نزد در( 311: ) عندالله واحد حرف و حرفا سبعون و اثنان الاعظم الاسم من عندنا نحن و:  فرمايد مى السلام عليه صادق امام

 موجود كس هيچ نزد در و دارد متعال خداوند به اختصاص) خداست نزد در نيز حرف يك و دارد وجود حرف دو و هفتاد اعظم

 (. نيست

 حسناى اسماء همان قسم خدا به ما( 311: ) الحسنى اسماء والله نحن:  كند مى نقل السلام عليه صادق امام از عمار بن معاويه نيز و

 . هستيم الهى

 ما ، اباالصباح اى:  المحسودون الناس والله نحن الصباح ابا يا:  فرمود امام كه كند مى نقل الصباح ابى از عثمان بن حماد( 311) نيز و

 . ايم شده واقع حسد مورد كه هستيم مردمى همان قسم خدا به

 و دارند قرار عالم اين فوق عالمى در ديگر عبارت به ترند؛ نزديك مرسلى نبى و مقرب ملك هر از الهيت عالم به آنان واقع در يعنى

 .شد نخواهد افزوده من يقين بر رود، كنار ها پرده اگر:  يقينا ازددت ما الغطاء كشف لو:  فرمود السلام عليه على منان مؤ امير لذا
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 . است ديگرى عالم در معلق آنان ارواح و دنيا در آنان بدن:  فرموده خدا خالص بندگان درباره السلام عليه على چنين هم

 آنان نشين هم:  مقيما ظاعن هو و حاضرا غائب هو و فكان:  گويد مى( 318) اشارات كتاب نهم نمط در وارسته عارف درباره سينا ابن

 . است سفر در او كه آن حال و است عالم اين در او كه كند مى گمان

 . جاست همان با مسانخ و آفرينش نظام اعلاى جانب در ارواحشان و است عالم اين در بدنشان خدا، وارسته بندگان ، واقع در پس

 به كه اسمايى به را خدا ، ادعيه در پيوسته كه يافتيم گونه اين ائمه كلمات در اگر كه بود نكته اين درك براى اى مقدمه ، جمله اين

 را عالم اين موجودات تمام بلكه ندارند، كار و سر الفاظ با ما همانند آنان خوانند، مى است آفريده را عالم از اى گوشه يك هر وسيله

 به ها آن. باشند كرده برقرار رابطه خدا با عالم وسيله به كه آن نه نگرند، مى ربوبى نظام از جهان پيكره به و ديده اسماء رقيق و معلول

 و وابسته و رقيقه و چكيده را ملموس و محسوس نظام آنان.  چيست اقتضايش يك هر كه دانند مى و آگاهند الهى اسماء تمام اقتضاى

 نظام از واقع در ، ء شى كل اركان ملاءت التى باسمائك و:  فرمايد مى كميل دعاى در اگر لذا و دانند مى عالم غيب به مرتبط و متعلق

 را عالم ديگر عبارت به ؛ است قائم الهى اسماى از اسمى به كه آن جز نيست موجودى هيچ كه ديده و كرده نظر مادون جهان به علوى

 شناخته الهى اسماى نظام در را عالم اين هندسه او. باشد بايد چه و است خبر چه عالم در كه داند مى و ديده اسماء مختلف اقتضاهاى

 . است قمر چهارمى و شمس سومى و نهار ديگرى و ليل  اقتضايش اسم اين مثلا كه داند مى و

  دوم مقصد

 كه انگيزد برمى را ناظر هر اعجاب راستى كه اند فرموده تضرع و انابه خداوند درگاه بر چنان آن السلام عليهم معصومين حضرات گاه

 اين تصور از ، معصومين بلند مراتب به آگاه فرد هر ذهن البته نالد؟ مى مضطربانه چنين خلقت عالم يگانه و معصوم امام اين چگونه

 اظهار ممتد، هاى گريه ، پياپى استغفارهاى ولى دارد، ابا باشد شده صادر بزرگواران آن قدوسى ناحيه از خطايى - بالله نعوذ - كه

 مقام و كمال سرادقات در امين جبريل كه كسانى مقدس ساحت از هم آن ها، ناتوانى از حاكى اقرارهاى و فراوان قصورهاى و عجزها

 ! است آور شگفت بسى ندارد بار آنان قرب

 و عملى قبيح على سترك و ظلمى عن صفحك و خطيئتى عن تجاوزك و ذنبى عن عفوك ان اللهم:  خوانيم مى افتتاح دعاى در

 ظلم از تو گردانى روى و من خطاى از تو گذشت و من گناه بخشيدن خدايا،:  عمدى و خطائى من ماكان عند جرمى كثير عن حلمك

 صورت خطا روى از كه ها آن چه و بود عمد روى از كه ها آن چه ، من فراوان جرايم از تو صبورى و من زشت عمل پوشاندن و من

 ... گرفت

 من مولاى اى قسم عزت به پس:  تملقك عن كففت لا و بابك من برحت ما انهرتنى لو سيدى يا عزتك فو:  فرموده ابوحمزه دعاى در

 . داشت نخواهم بر دست تو گويى تملق از و رفت نخواهم كنار تو خانه در از ، برانى خود از مرا اگر! 

 و تخاتلنى ايامى و تخادعنى نفسى اءرى...  اقلته الذى الخاطى و علمته الذى الجاهل انا ربيته الذى الصغير انا سيدى:  فرمايد مى نيز و

 ، دادى پرورش مرا تو كه هستم كوچكى(  طفل) همان من ، من مولاى اى... :  ابكى لا فمالى - الموت اجنحه راءسى عند خفقت قد

 كه بينم مى.  نمودى رها را او تو كه هستم خطاكارى(  همان من( )فرمايد كه جا آن تا) نمودى آگاه مرا تو كه هستم ناآگاهى همان من
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 چرا  پس!  بينم مى گسترده خود سر بر را مرگ هاى بال كه آن حال و كند مى نيرنگ من با من روزگار و دهد مى فريب مرا من نفس

 ؟ نكنم گريه خود حال به

 قدر ما و ؟ شكرك جنب فى رب يا لسانى قدر ما و اءرضيك عملى فى جهدى بغايه ام اشكرك الكال هذا افبلسانى:  فرمايد نيز و

 نعمت) شكر جنب در من زبان ؟ سازم راضى را تو خود فراوان كوشش با يا گويم شكر ترا الكن زبان اين با:  نعمك جنب فى عملى

 ؟ است قيمتى و قدر چه هايت نعمت كنار در مرا اعمال و دارد؟ ارزشى چه تو(  هاى

 ديگر كه زمان آن در من خداى:  لبى الك سؤ عند طاش و لسانى جوابك عن كل و حجتى نقطعت اذا ارحمنى الهى:  فرمايد نيز و

 !فرما رحم من به(  هنگام اين در) ، رفته دست از تو ال سؤ مقابل در عقلم و است وامانده گويى پاسخ از زبانم و ندارم حجتى

 و آمده تملق و قصور و استغفار و ذل و عجز چگونه ، عصمت معادن و علم منابع اين كلمات در كه شد ديده خوبى به فرازها اين در

 .اند پرداخته مناجات به خشيت و خوف با متعال خداى مقابل در چگونه

 : دارد جواب دو مساءله اين كه بگوييم بايد حال

 متعال خداى كه وجود اصلى معدن از جملگى دارد، وجود معصوم براى كه قدرتى و علم ، عصمت ، عظمت هر دانيم بايد آنكه اول

 اموره مقادير فى الرب اراده كه خوانيم مى عاشورا روز در السلام عليه عبدالله ابى حضرت اول زيارت در اگر. شود مى افاضه است

. شود مى خارج شما منازل از و آيد مى فرود شما سوى به ،( عالم) امور تقديرات در پروردگار اراده:  بيوتكم من تصدر و اليكم تهبط

 لا و حيث المرسلين درجات ارفع و المقربين منازل آعلى و المكرمين محل اشرف بكم الله بلغ كه ايم ديده جامعه زيارت در يا و

 كس هيچ(  كه مقامى) رساند؛ قرب مقام بالاترين و گرامى(  هاى انسان) مقام بالاترين به را شما متعال خداوند:  طامع ادراكه فى يطمع

 و طيبه ارواح به و گرديده نازل - جلاله جل - اعلى مبداء از كه است( 313) اشراقى اضافه به جملگى ندارد، را آن به رسيدن طمع

 در كمالى هيچ شود؛ قطع ربوبى حضرت عنايت اى لحظه اگر كه طورى به ؛ است گرفته تعلق السلام عليهم معصومين حضرات مطهره

 كه دانستند مى و داشته متوجه را حضرات دائم طور به ، اشراقيه اضافه اين قطع از خوف ، واقع در. بود نخواهد بشريت از احدى

 ربط و حاجت شود، احساس تر مهم و تر گسترده كمال اين چه هر كه است بديهى.  است جهان متعالى مبدئيت از كمالات جملگى

 مى تر محتاج مطلقه قدرت به را خود و دور خود خودى از ايشان لذا بود، خواهد تر عيان دستى تهى و فقر و شده احساس بيشتر

 از جملگى هست هرچه كه بودند متذكر الدوام على و برنداشته استغفار و ذكر از دست هرگز ، عظمى نعمت اين شكرانه به و ديدند

 مى خشوع و خضوع ايشان براى ، قطعى وابستگى و احتياج اين و عظيم كمال اين قهرا.  است العالمين رب حضرت مرحمت و فيض

 تملقك عن كففت ما:  فرمايد مى صريحا معصوم امام كه طورى به گشودند؛ مى تملق احيانا و ثناء و مدح به را زبان رو، اين از و آورد

 با مناسب چه هر غلط توهم با توان نمى و كرد قياس خود به را پاكان كار نتوان هرگز كه گرفت نتيجه چنين توان مى بيان اين از. 

 و است افتادن دور معصوم مقام اصل از و رفتن بيراهه نوعى اين زيرا داد، نسبت حضرات آن به بالله نعوذ ، است ما خود حالات

 .ديد نخواهد را معرفت روى هرگز ، السلام عليهم معصومين حضرات به نسبت اعتقادى چنين داشتن با انسان

 و متناهى غير اقيانوس آن و حصر و حد بى عظمت آن دريافت و - جلاله و جل - خداوندى حضرت به قرب كه آن نكته دومين

 سجده را دهر طول اگر كه سازد مى را عبد چنان ماسوا، محض ربط و ربانى احاطه و عظيم سيطره و متناهى غير علم و مطلقه قدرت
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 و حقارت پيوسته و بيند نمى خود بر كارى كمترين حق پايان بى عظمت مقابل در بكند، جاى از را كوه خود چشم مژگان با يا كند،

 مى  مدهوش را موسى و شكافد مى را كوه قلب كه جا آن عظمت تجلى! ببرد ياد از را آن است محال و دارد باد در را خود بيچارگى

 به ، است گذاشته نمى باقى آنان از نشانى و نام و گرفته فرا را السلام عليهم معصومين ائمه حضرات وجود تمام پيوسته طور به نمايد

 اين در و.  است ناتوان و ضعيف مطلقه قدرت آن قبال در قدرتى هر و ، كوچك و خوار مبدئيت آن مقابل در عظمتى هر كه طورى

 و سجده در را دهر عمر اگر شخص آن كند، جلوه بيشتر كسى براى خدا عظمت اندازه هر به كه است كار در معكوس تناسبى رابطه

 و خجل خود كردار از و نبيند اى ذره مثل به را خود باشد، ذاكر او زبان و حاضر او قلب و روزه او كام كه طورى به بگذراند، عبادت

 تمام اطاعت مرز در بندگى مقام در را خود هرگز لذا. داند مى كمتر كسى هر از را خود و كوتاه او جلال و عظمت جنب در و شرمنده

 ما يعلم ذا من و يخافك فلا قدرك يعرف ذا من بحمدك و اللهم سبحانك:  فرمود صباح دعاى در! داند نمى خارج تقصير از و نديده

 را تو قدر كه است كسى چه!  كنم مى حد را تو ، كمالاتت همه بر و دانم مى منزه و پاك عيبى هر از را تو خدايا،:  يهابك فلا انت

 نترسد؟ تو از و كيستى تو بداند كه است كسى چه و نترسد تو از و بداند

 از بسيارى بر و گيرد قرار خاصى وضع در - عليهم الله سلام - هدى ائمه و السلام عليهم انبياء حالات كه شده باعث نكته همين و

 مالى الهى:  كند مى عرض الساجدين سيد لذا بنمايند؛ آنان درباره قصور توهم - بالله نعوذ - بسا چه و بماند پوشيده مساءله ناآگاهان

 خودت گذشت با و ببخش خود فضل به مرا ؟ دارم ارزشى چه و كيستم من خدايا،:  بعفوك على تصدق و بفضلك هبنى خطرى ما و

 كمال با لذا.  نيست قائل خود براى حقى گونه هيچ ، معصوم راكع و ساجد امام آن كه آيد مى بر جمله اين از. فرما تصدق من بر

 و است آمده تو خانه در به تو بنده!  من آقاى:  يديك بين الخصاصه اقامته ببابك عبدك سيدى:  كند مى عرض ديگرى فراز در تضرع

 . داده قرار تو پيشگاه در را او او، فقر

 ! شوم مى هلاك كنى واگذار خود به مرا اگر!  من آقاى:  هلكت نفسى الى وكلتنى ان سيدى:  ديگر فراز در و

 و عبادات تمام و را خود لذا. دارند قرار حجاب و پرده بدون ، هستى مالك اعظم تجلى كنار در ايشان كه است همين مساءله عمده

 مى اءنابه و تضرع به خدا عظمت و جلال كرانه در خود تهيدستى به توجه تمام با و بينند نمى وجهى كمترين داراى را خود طاعات

 .باشند نمى قائل خود براى حقى كمترين و ايستند

 دعاى در. نبيند بندگى مرحله كمترين در را خود بنده و باشد اخلاص درجه اعلا در بندگى كه است همين در كمال قطعى نشان

 تنفقا حتى لك سجدت و صلبى ينخلع حتى لك ركعت و...  عينى اشعار تسقط حتى اليك بكيت لو الهى:  فرمود صحيفه شانزدهم

 طرفى ارفع لم ثم لسانى يكل حتى ذلك خلال فى ذكرتك و دهرى آخر الرماد ماء شربت و عمرى طول الارض تراب اكلت و حدقتاى

 چشمم مژگان كه كنم گريه قدر آن اگر!  من خداى:  سيئاتى من واحده سيئه محو بذلك استوجب ما منك استحياء السماء آفاق الى

 مخلوط آب و بخورم را زمين خاك عمر طول در و گردد خارج حدقه از چشمانم تا كنم سجده و بشكند كمرم كه كنم ركوع و بيفتد

 ، كنم بلند آسمان سوى به را چشمانم توانم نمى( باز) شود، لال زبانم كه آن تا كنم ياد را تو مدت اين خلال در و بنوشم خاكستر با

 ! ببخشى مرا گناهان از گناه يك كه نيستم اين لايق حتى ،( عبادات آن همه مقابل در) حال اين با!  كشم مى خجالت تو از كه چرا

 را خود مردان مركب كه مشو غره
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 اند بريده پى ها باديه سنگلاخ در

 مى الله سبيل فى مجاهد توهم و غلتد مى خود هاى توقع در ، شب نيمه در نمازى و اى روزه با و گشته مغرور اى سجده با كه آن

 كه پرداخت بندگى به فقط ، شائبه هرگونه حذف با بايد بلكه دارد، برنمى شرطى و قيد بندگى كه داند نمى و افتاده خام طمع در كند،

 . نيست حمام ره ، اين است عشق راه

 كه كسانى براى است خوبى بسيار تنبيه و بود شده استفاده ادعيه فرازهاى لاى لابه از ، آورديم جواب در كه را دقيقى و ظريف نكته دو

 كند؟ مى تضرع و انابه گونه اين خدا درگاه بر السلام عليه امام چگونه كه اند آمده گرفتار پيچيده مشكل اين در

 در كس هر از بيش كه است شده ديده بسيار نيز هستند بيت اهل مكتب خاص شاگردان از كه علما اعاظم بين در ، حالات گونه اين

 آنان احوال تراجم به اگر گرامى خواننده و!  است نگرديده خلق آنان وجود تمام در ادعايى كمترين ولى اند، كوشيده عبادت و اطاعت

 خواهد پيدا را آن عدل شاهد و رسيده بهتر گفتار اين صدق به بنگرد، آنان اوضاع و احوال در كامل دقت با و كند رجوع بزرگواران

 .نمود

  سومين مقصد

 اين و است شده اشاره نيز ادعيه بعض لاى لابه در بينى جهان نظام به كه است فلسفى و عقلانى قضاياى تبيين صورت به معارف تعليم

 .نمود اشاره معرفت چشمه اين از اى گوشه به بتوان بلكه باشد، مى فراوان مجلدات نوشتن به محتاج خود كه است عظيم  بس فصلى

 را تو( خدايا: ) انت ما ادر لم انت لولا و عليك دللتنى انت و عرفتك بك:  فرمود - التحيات آلاف عليه - الشهداء سيد ، عرفه دعاى در

 و بهترين اين و.  كيستى تو دانستم نمى نبود تو راهنمايى اگر و كردى راهنمايى خودت سوى به مرا تو و شناختم خودت واسطه به

 را لياقت آن چيز هيچ در يعنى ندهند؛ قرار آن بر دليل را چيز هيچ و شناسند خدا به را خدا كه است صديقين برهان نوع ترين عالى

 : يابد راه عالم صانع بر آن وسيله به ذهن تا باشد خدا از تر روشن بتواند كه اند نديده

 آفتاب دليل آمد آفتاب

 متاب رخ وى از بايد دليلت چون

 . است گرديدن آفتاب دنبال به شمع با ، روشن روز در حكم در كار اين زيرا

 عبارت اين توان كسى امام جز و - فرموده اشارت مساءله همين دليل به اعجازآميزى تعبير با دعا همان از ديگرى فراز در حضرت

 تحتاج حتى غبت متى ؟ لك المظهر هو يكون حتى لك ليس ما الظهور من اءلغيرك:  فرمايد مى و ندارد را معنى در خلاقيت و پردازى

(  توانى) ظهورى تو غير آيا:  رقيبا عليها تراك لا عين عميت اليك توصل التى هى الآثار يكون حتى بعدت متى و عليك يدل دليل الى

 چه بنماياند؟ را تو كه باشى داشته دليل به احتياج كه اى بوده غايب زمانى چه باشد؟ تو كننده ظاهر ء شى آن تا ندارى تو كه دارد

 !نبيند مراقب خود بر را تو كه چشمى است كور برساند؛ تو به را ما هايت نشانه تا اى بوده دور ما از زمانى

 را تو كنم تمنا كه دل ز اى رفته كى
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 را تو كنم پيدا كه نهفته اى بوده كى

 حضور طالب شوم كه اى نگشته غايب

 را تو كنم هويدا كه اى نبوده پنهان

 من كه آمدى برون جلوه هزار صد با

 را تو كنم تماشا ديده هزار صد با

 اليك دخلت منهاكما اليك ارجع حتى الاستبصار هدايه و الانوار بكسوه اليك فارجعنى الآثار الى بالرجوع اءمرتنى الهى:  فرموده نيز و

 به رجوع مرا اما كنند،(  قدرتت) آثار بر رجوع ات شناسايى براى خلق كه كردى امر تو!  من خداى:  اليها النظر عن السر مصون منها

 شوم وارد معرفت مقام به چون كه گردم نايل حضرتت شهود به آثارت به توجه بى تا نما، راه استبصار و مشاهده به و ده انوار تجليات

 الارض الى و رفعت كيف السماء الى و خلقت كيف الابل الى تنظرون افلا:  فرمود چه اگر يعنى ؛...و نكرده آثار به توجه درونم سر ،

 شده داشته بلند چگونه كه افكنند نمى نظر آسمان به و ؟ است شده خلق چگونه كه كنند نمى نگاه شتر به آيا پس:  سطحت كيف

 صحيفه كه آن بدون كه خواهانم تو دريغ بى رحمت درگاه از من ولى ؟، شده گسترانيده چگونه كه( كنند نمى نگاه) زمين به و است

 و آشكارترى همه از تو كه گردانى خود به منعطف را وجودم سر ، اطلاق تمام به بگيرد، رنگى يك هر از و شود مبتلا كثرات به نفس

 ! هستى دليل و نشانه چيز همه بر تو بلكه ، نيست تو بر دليل چيز هيچ

 الآصال و بالغدو گو يار

 الاءبكار و بالعشى جو يار

 ديوار و در از پرده بى يار

 الابصار اولى يا است تجلى در

 از اعلى و عقل عالم فوق طرف به عروج بر گواه ، حقيقت در كه فرموده عالم اسرار از سرى به اشاره نيز، ديگر فرازى در حضرت

 چيزى هر در كه هستى كسى تو:  شى كل فى ظاهرا راءيتك و شى كل فى الى تعرفت الذى انت:  فرمايد مى و است تفكر مرتبه

 آشنا اشيا تمامى براى تو:  شى جهلك ما و شى لكل تعرفت( فرمايد تا) يافتم آشكارا چيز همه در را تو و دادى نشان من به را خودت

 . نيست ناآگاه تو به چيز هيچ و هستى

 آگاهى به ، ديده چيز همه در را خداى كه آن از گذشته - نيز خود و ديده هستى سراسر در را علم سريان حضرت كه است معلوم

 تو به كه آن جز نيست چيز هيچ:  ء شى جهلك ما:  فرمايد مى و داده قرار نفى سياق در را نكره كه طورى به ؛ است آگاه موجودات

 . است باخبر تو از و آگاه
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 و آهن و كوه و سنگ دل از تو!  حق به ناطق امام اى كه پرسيديم مى و بوديم مشرف محضرش در كاش ؟ بفهميم چگونه! خدايا

 آگاهند، خدا به ديگر اشياى و آهن و سنگ اين كه دانستى و يافتى آگاهى كجا دور، نهايت بى كرات و بلند بسيار جوهاى در و فولاد

 ؟ معصوم هستى امامى بگوييم كه آن جز

 ذلك من به استاءثرت ما ادنى يبلغ عزا سلطانك عز - بالخلود المتاءبد ذالمك يا اللهم:  فرمود سجاديه صحيفه دوم و سى دعاى در و

 و نيست آن اول در مرزى و حد كه است غالب چنان تو سلطنت ،( عالم بر) ابدى پادشاهى صاحب اى خدايا،:  الناعتين نعت اقصى

 نهايت و مانند مى فرو آن پايان به رسيدن از قبل اشياء همه كه يافته برترى چنان تو پادشاهى و ندارد، وجود پايانى آن انتهاى براى

 .رسند نمى تو كمال اوصاف مرتبه ترين پايين به كنندگانت وصف توصيف

 : است فرموده اشاره دقيقى نكات به جملات اين در امام

 آن چه اگر ، نيست سلطنت آن حد ملك آن آخريت و اوليت:  فرموده معرفى چنين را متناهى غير و متناهى غير اقتدار و سلطنت - 0

 تام احاطه معنى به مقام اين در آخر و اول يعنى شود؛ مى متصف است الاخر و الاول هو كه حق حضرت آخريت و اوليت به سلطنت

 و اوليت همين احاطه در نيز زمان خود كه است زمان فوق حقيقت ، آخريت و اوليت اين زيرا ، زمان و مدت معنى به نه است

 . است آخريت

 است معلوليت و عليت وصف نظام به مربوط آن تقدم زيرا ، نيست معلول بر علت تقدم سنخ از اوليت آن كه فرموده اشاره سپس - 3

 بتواند كه آن از قبل باشد كه اى مرتبه هر در وجود مراتب تمام. باشد مى بالحقيقه تقدم سنخ از يا و است بالدهر تقدم سنخ از بلكه ؛

 ، بالحق تقدم سنخ از با و بالغير ازلى يعنى باشد؛ ازلى وجودى خود آن چه اگر ، است رفته بين از و ساقط برسد، ذاتى وجوب مقام به

 مرتبه موجودى هيچ و است بالخلود متاءبد ملك همان قدرت يد به آن حقيقت تمام باشد، خود آن از كه آن از قبل موجودى هر يعنى

 .شود مى مطلق فناء به محكوم برسد، مرتبه آن به كه آن از قابل چيز هر و نيست ذات مرتبه در اش

 مخلوقات با متعال خداى كه نشود توهم كه آن براى ولى نمود، بيان بود ذات مقام به مربوط كه را حقايقى از يكى فراز، اين البته

 من يا:  فرمود كه ،( ذات نه) دارد بارى حضرت فعل مقام به اشاره رمضان ماه سحر دعاهاى از يكى از فرازى در دارد، عزلى بينونت

 محض احاطه در عالم در چيز همه كه است آن به اشاره و است محيط شى بكل انه از كنايه كه فوقه فلاشى علا و دونه فلاشى دنى

 . است افعالى توحيد مقام همان ، اين كه نيست وجوديت كار در خدا مستقيم اراده بدون چيز هيچ و اوست

 درباره بحث از رساله اين كيف و كم جهت به ما و است مستاءثره اسماء به مربوط كه دارد وجود نيز ديگرى نكات فراز اين در البته

 . كنيم مى خوددارى ها آن

 اگر واقع در يعنى ؛ انت ما اءدر لم انت لولا و عليك دللتنى انت و عرفتك بك:  فرمايد مى ثمالى حمزه ابى دعاى در الساجدين سيد

 كه آن و نمود اكبر و اصغر بين ارتباط براى سبيل و حجت را برهان در وسط حد و ساخت منتج را برهان كه آن ، است دليل برهانى

 چنان - معنى اين و ، هستى تو همه فرمود عطا را مساءله فهم اراده كه آن و ساخت خداجو را فطرت كه آن و داد فهميدن برهاى ذهن

 .كند بازگو كه نرسد را فيلسوفى هيچ ، بيان نوع اين از بهتر كه است صديقين برهان نوع ترين عالى از - رفت اشاره آن به نيز قبلا كه
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 مولودا تلدفتكون لم و موجودا فتكون تمثل ولم محدودا تحدفتكون لا الذى انت:  عرفه روز به مربوط هفتم و چهل دعاى در نيز و

 محدود تا ندارى مرزى و حد كه هستى كسى آن تو:  فيعارضك ندلك لا و فيكاثرك لك عدل لا و فيعاندك معك ضد لا الذى انت

 كه آنى تو!  باشى ديگرى فرزند خود تا اى نياورده فرزندى و ، باشى( محدود) موجود تا اى نيامده در تصور به مردم فهم در و باشى

 تو با كه ندارى شريك و نمايد سرفرازى و غلبه تو بر كه نيست تو براى همتايى و برخيزد معارضه به تو با تا نيست تو براى ضدى

 .كند برابرى

 و است صورت داراى نه ؛ متمثل نه و است محدود نه كه است حقيقيه حقه وحدت و محض بساطت همان ، آمده فراز اين در آنچه

 مستلزم و بساطت در مخل باشد، داشته اگر را يك هر زيرا. ندارد را يك هيچ ؛ عدل نه و مثل نه و ضد نه شود؛ مى يافت چيزى از نه

 .بود خواهد ذات در تكثير يا و تركيب يا ماهيت داشتن

 از خدايا،: ) قدوس يا نور يا ء شى كل اءضاء الذى وجهك بنور و...  شى كل فناء بعد الباقى بوجهك و:  فرموده كميل دعاى در امام

 اى!  است گرفته( وجود) نور او واسطه به چيزى هر كه تو وجه نور به و است باقى اشياء فناء از بعد كه تو وجه آن به(  خواهم مى تو

 ! منزه و پاكيزه اى و نور

 از نجات و ديده خدا نور به قائم را چيز همه كه حالى در حضرت.  است فرموده جمع كلمه چند اين در را عرفان تمام معصوم امام

 دامن بر كه گردى كمتر را موجودات فناى ، كرده ملاحظه - است محض هستى همان كه - خدا نور روشنى به فقط را عدم ظلمات

 تصريح الهى شاءن يتغير ولا ثابت نظام به شى كل فناء بعد الباقى بوجهك آوردن با ، حال عين در.  است ندانسته بنشيند كبريائيش

 قدوس يا نور يا فرموده ضميمه ، اذهان خلط و توهم دفع خاطر به ، ديده قائم خدا نور به را چيز همه كه آن از پس نيز.  است فرموده

 تو نور پرتو از همه و نورى تو كه حالى در خدايا، يعنى كند؛ اباطيل گونه اين امثال و اتحاد يا و كثرت شائبه توهم كسى مبادا كه ، 

 . باشى مى كائنات جمله نقايص از منزه يعنى ، قدوسى تو ولى اند، يافته نشاءت

 چهارم مقصد

 حق و صدق و ندارند بيان در اى مبالغه گونه هيچ كه آن عين در كه شده بيان ادعيه از فرازهايى در كه خداست به عشق و حب بيان

 را خود كه طورى به اندازد؛ مى بزرگواران آن معرفت و حضور مراتب ادراك از عجز به را انسان دارد، فيضان ها آن جوانب تمام از

 . است شده چيز همه از بهره بى شهود، و كشف و عشق و علم نهايت بى كنار در كه بيند مى خلايق از مخلوق ترين ابتدايى همچنان

 دانستن و بزرگواران آن عصمت مقام به علم با كه كنيم مى اشاره آنان كلمات بين در عقل فوق واقعيت اين از هايى گوشه به اينك

 .شد خواهد روشن مساءله عظمت ، معصومان كلمات در مبالغه شائبه بودن دور

 فى يزيد مما عذابى ان ولو ذره مثقال ملكك فى يزيد عذابى ليس و:  فرموده السلام عليه سجاد امام سجاديه صحيفه پنجاهم دعاى در

 نمى تو ملك و پادشاهى به هم ذره يك سنگينى به من كردن عذاب ،(خدايا: ) لك ذلك يكون ان احببت و عليه الصبر لساءلت ملكك

 بر عذاب آن كه داشتم دوست و كردم مى را آن بر صبر تقاضاى تو از افزود، مى تو ملك و پادشاهى به من كردن عذاب اگر. افزايد

 .بيافزايد تو پادشاهى
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 على اصبر فكيف عذابك على صبرت ربى و مولاى و سيدى و الهى يا هبنى الهى:  فرموده كميل دعاى در السلام عليه منان مؤ امير

!  من مالك و رهبر و آقا و معبود اى!  من خداى:  كرامتك الى النظر عن اصبر فكيف نارك حز على صبرت الهى يا هبنى و فراقك

 توانم مى چگونه ولى.  نمايم صبر آتشت سوزانندگى بر كه گيرم و ؟ نمايم صبر تو دورى بر چگونه ، كنم صبر تو عذاب بر كه گيرم

 ؟ نمايم صبر بزرگواريت بر كردن نظاره بر

 خود محبت به مرا قلب و بده قرار گويا خودت ذكر به مرا زبان ،(خدايا: ) متيما بحبك قلبى و لهجا بذكرك لسانى اجعل و نيز و

 ! گردان مبارك

 فرد ترين شايسته و است من نزد در چيز ترين محبوب ، من خداى:  بحمدى احق و عندى شى احمد فربى:  حمزه ابو دعاى در نيز و

 . من سپاسگزارى به

 عيون فضائحى على دللت و الاشهاد بين من سيبك منعتنى و بالاصفاد قرنتنى لو الهى:  فرمود حمزه ابو دعاى از ديگرى فراز در نيز و

 من حبك خرج لا و عنك للعفو تاءميلى وجه صرفت ما و منك رجائى قطعت ما الابرار بين و بينى خلت و النار الى بى امرت و العباد

 و سازى محروم گواهان بين در خود مراحم از و كشى زنجير و غل به مرا اگر ، من خداى... :  عندى اياديك انسى لا انا ، قلبى

 از( هرگز) ، اندازى فاصله نيكانت و من بين و بروم آتش در كه كنى امر من به و سازى بينا من هاى رسوايى به را بندگانت چشمان

 را هايت بخشش و عطاها و رود نمى بيرون قلبم از تو محبت و گردانم نمى بر تو بخشش از را آرزويم و كنم نمى قطع را اميدم تو

 . نمايم نمى  فراموش

 به ، درافكنى جهنم آتش به مرا اگر و:  لك حبى النار اهل لاخبرن النار ادخلتنى لئن و:  فرموده ابوحمزه دعاى از ديگرى فراز در نيز و

  دارم دوست را تو من كه كنم مى اعلام آن اهل ى همه

 اهلها اعلمت و النار ادخلتنى ان و بمغفرتك اخذتك بدنوبى اخذتنى ان و:  فرموده السلام عليه امير حضرت شعبانيه مناجات در نيز و

 كه گويم مى جهنم اهل به ، اندازى آتش بر مرا اگر و ، گيرم مى ات پوشى گناه بر را تو من ، بگيرى گناهانم بر مرا تو اگر:  احبك انى

  دارم دوست را تو من

 قابل وجه هيچ به ، ايم شنيده آميز مبالغه هاى افسانه و آنان هاى گفته و عاشقان عشق درباره آنچه شود مى ملاحظه كه چنان هم

 .بود نخواهد و نبوده ما معصوم و صادق امامان مطمئن قلب و صدق زبان با مقايسه

 

 پنجم مقصد

 آن به وصول امكان و وجود مقام ترين عالى در نهفته اسرار به هشدار ، عقل فوق عالم زبان شهود، عالم به ورود زبان ، عرفان زبان

 ابصار تخرق حتى اليك نظرها بضياء قلوبنا ابصار آبر و اليك الانقطاع كمال لى هب الهى:  خوانيم مى شعبانيه مناجات در.  است

 فصعق حظته لا و فاجابك ناديته ممن اجعلنى و...  قدسك بعز معلقه ارواحنا تصير و العظمه معدن الى فتصل النور حجب القلوب

 آنان به چون و دادند، جواب ها آن و خواندى را ها آن تو كه ده قرار گروه آن از مرا( خدايا) جهرا لك عمل و سرا ناجيته و لجلالك
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 مى عمل تو براى آشكارا آنان و گويى مى راز آنان با باطن در تو كه ها آن گشتند؛ مدهوش عظمتت و جلال تجلى از ، شدى متوجه

 . مراقبا خائفا منك و منحرفا سواك عن و عارفا لك فاكون الابهج عزك بنور الحقنى الهى... كنند

 و صدورهم حدائق فى اليك الشوق اشجار ترسخت الذين من فاجعلناه الهى:  است آمده عشر خمسه دعاى از دوازدهم مناجات در نيز

 لكاس المحبه حياض من و يرتعون المكاشفه و القرب رياض فى و ياءوون الافكار افكار الى فهم قلوبهم بمحامع محبتك لوعه اخذت

 من اجعلنا و قربك شرب اعظم ما و حبك طعم اطيب ما...  ابصارهم عن الغطاء كشف قد يردون المصافات شرايع و يكرعون الملاطفه

 خرم و سبز هاشان دل باغ در لقايت شوق هاى نهال كه ده قرار مردمان از گروه آن از مرا ، من خداى:  عبادك اصلح و عارفيك اخص

 هاى باغ به و يافته نشيمن  انس عالى افكار هاى آشيان در آنان رو، آن از.  است گرفته را ها آن قلب سراسر تو محبت سوز و گشته

 از پرده كه حالى در اند، درآمده صفا جويبار در و آشامند مى لطف جام با محبتت ى سرچشمه از خرامند، مى شهود و قرب مقام

 شيرين تو به عشق چقدر( فرمايد مى كه جا آن تا) است گرديده زايل باطنشان از ريب و شك ظلمت و درافتاده هايشان چشم مقابل

 ! ده قرار بندگانت ترين صالح و آشنايانت ترين خاص از را ما خدايا،( فرمايد مى سپس) گوارا تو به قرب شربت و است

 ذاته فى غيبا العرش فصار برحمانيه استوى من يا:  است فرموده السلام عليه الشهداء سيد حضرت ، عرفه دعاى آخر در چنين هم

 بكمال تجلى من يا الابصار تدركه ان عن  عرش سرادقات فى احتجب من يا الانوار، افلاك بمحيطات الاغيار محوت و الآثار محقت

 دارى احاطه وجود عالم بر) واسعه رحمت به كه كسى اى:  وحده الحمدالله و قدير شى كل على انك... الاستواء عظمته فتحققت بهائه

 تجليات به انوار مدار احاطه به را اغيار و ساختى نابود ديگر آثار به را آثارى!  گرديده پنهان تو ذات( انوار) در عرش كه اى گونه بر ،(

 تجلى نورانيت كمال در كه آن اى!  اى گشته پنهان ها ديده از جلالت  عرش قاهر نور هاى سراپرده در كه آن اى!  نمودى محو خود

 تمامى و هستى توانا كارى هر بر تو كه درستى به( فرمايد مى كه آن تا! ) فراگرفتى را وجود مراتب تمام ، جلال و عظمت به و كردى

 ! توست آن از تنها ها ستايش

 مقام در همام امام آن آمد، مذكور كه قبل هاى قسمت در زيرا ، است تر عميق و ممتاز الهى صحيفه اين فرازهاى ساير از دعا، فراز اين

 ذات مقام در عرش غيب از خبر يعنى كند؛ مى را خود مشاهدات و شهود شرح مرحله اين در ولى.  است متعال خداى از درخواست

 جز و نماند واقع در غيرى كه جا آن تا دهد مى او بر قاهر اثر در فناء طور به آثار محو و عظمت تجلى از حكايت و آثار محو و حق

 . وحده الحمدلله فقط كه داند مى كار آخر در كه است همين و گردد غايب چيز همه - جلاله جل - بارى حضرت شئون

 كند مى تبعيت امامى چنين از كه امتى براى و فرموده افاضه معصوم مقام آن كه است معصومانه سفرى شرح دعا اين ، حقيقت در پس

 به وصول امكان و بود نكرده خود مقام به دعوت او اگر مسلما.  است آفريده را افتخار ترين بزرگ گذارد مى او قدم جاى به قدم و

 نزد در فقط كه است مهم بسيار اسرار از بسيارى كه چنان فرمود؛ نمى انشاء دعا در را مقام اين شرح هرگز ديد، مى ناممكن را مقام آن

 يبلغ لا و:  فرموده صحيفه دوم و سى دعاى در سجاد امام اگر مثلا ندارد؛ اطلاعى اسرار و علوم آن از احدى و مانده باقى حضرات آن

 همه كشف و حكما همه عقل و عقلا همه فهم كه دارد اشاره دقيق نكته همين به ، الناعتين نعت اقصى ذلك من به استاءثرت ما ادنى

 محمول و موضوع تا كه است كسى از خبر اين و. رسد نمى ، كرده ادراك مستاءثره اسماى از معصوم امام كه چيزى كمتر به عرفا

 بلوغ نفى هرگز و نبرده كار به را ادنى وصف هرگز - نشناسد را مستاءثر ادناى و اسماء اعظم تا يعنى - نباشد روشن او براى قضيه

 براى كه داند مى ايشان چون.  است فرموده را كلامى چنين قضيه طرفين از كامل شناخت با او زيرا. فرمايند نمى را واصفان شعور
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 معلوم ، شده گفته اى مرحله از سخن جا هر پس. گويد نمى سخن آن مراحل از لذا شود، نايل مقامات آن به كه نيست ميسور احدى

 .باشد مى ميسور امت افراد بعض براى سر، آن يافتن امكان كه شود مى

 ششم مقصد

 مورد مهم اين ديگر موارد از بيش سجاديه صحيفه در ويژه به ، نيست انكار قابل است آمده داعيه در كه اخلاقى و عملى دستورات

 قابل با و اطمينان مورد راوى زمان آن در كه بوده آن دعا زبان در دستورات گونه اين موجبات از يكى شايد.  است گرفته قرار دستور

 و كامل تقيه زيرا اند؛ نداشته را حضرت با زياد مراوده و نقل جراءت ، بوده آنان خدمت در اگر يا نبوده حضرت كنار در فهمى

 چه و شكنجه و آزار مورد ، ممكن شكل بدترين به يكايك و شده شناسايى حضرت دوستان همه كه آمد مى موجب تمام محاصره

 در كه آن يا و كردند مى ترك و رساندند مى حداقل به را حضرت آن با مراوده يا السلام عليه امام شاگردان لذا گيرند، قرار قتل بسا

 به خود خاص زمان در و بماند بايست مى كه بلند مضامين آن لذا نداشتند؛ ديگران به را آن تعليم و تدوين امكان ، فراگيرى صورت

 بدين و گرديد مستجب آن قرائت و نگهدارى و حفظ و گرفت قرار دعا قالب در برسد آمد خواهند آينده قرون در كه افرادى دست

 .رسيد بعد هاى نسل به و ماند محفوظ دعا ، وسيله

 مكارم باب در كه حضرات آن دستورات از اى گوشه به سجاديه صحيفه ادعيه شرح به پرداختن از پيش كه است آن وقت حال

 !گيرد قرار محترم خوانندگان و نگارنده ورى بهره موجب كه آن اميد ؛ كنيم اشاره آمده صفات كرايم و اخلاقى

   آنان به توجه و والدين حق در دعا - الف

 بسيار خير دعاى ها آن به اكيد سفارش با و نموده مادر و پدر بر دعاى به خاص توجه ، سجاديه صحيفه چهارم و بيست دعاى

 اقرلعينى بهما برى و لوالدى طاعتى اجعل و الرئوف برالام اءبرهما و العسوف السلطان هيبه اءهابهما اجعلنى اللهم:  است نموده نثارشان

 فيه على تعديا ما و اللهم... رضاهما رضاى على اقدم و هواهما هواى على اوثر حتى الظلمان شربه من لصدرى اثلج و الوسنان رقده من

 بار رب يا امرى من توليا ما اكره لا و... لهما وهبته فقد واجب من عنه قصرابى او حق من لى اوضيعا فعل من فيه على اسرفا او قول من

 چون هم ، نمايم خوشرفتارى ايشان با و. ستمكار پادشاه از ترسيدن همانند ، بترسم مادر و پدر از كه ده قرار چنان مرا خدايا،

 و آلوده خواب نظر در خواب از تر خوش من براى را ايشان به كردن خدمت و ايشان از كردنم اطاعت و.  مهربان مادر خوشرفتارى

 بر را ايشان رضايت و دهم ترجيح خود برخواست را ها آن خواست كه جا آن تا ده قرار تشنه انسان براى خنك آب از گواراتر

 حقى خود، كار با با كردند، ظلم من بر خود سخن با( مادر و پدر) دو آن اگر خدايا( فرمايد مى كه جا آن تا. ) دارم مقدم خود رضايت

 اند، نموده ام درباره آنچه از من( فرمايد تا! ) بخشيدم را همه كردند، كوتاهى من حق در واجبى انجام در يا نمودند ضايع مرا حقوق از

 ! نيستم دلگير

 پدر نيز و حضرت آن خود زيرا دارد، را مادر و پدر به فرزندان كامل توجه بناى السلام عليه امام كه است روشن كاملا فراز اين از

 هدف پس ؛ است نفرموده كوتاهى خود مادر و پدر به نسبت حضرت آن مسلما و كنند نمى ظلم هرگز و بوده معصوم بزرگوارشان

 . است كردن عمل براى خواندن بلكه ، نيست مستحب عمل يك اتيان تنها دعا اين

 فرزند حقوق و تربيت نحوه - ب
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 آنان به و كنند دعا را خود فرزندان پدران كه داده دستور دعا از فراز اين در حضرت.  است اولاد تربيت درباره ، ششم و بيست دعاى

 و دبستان به فرستادن و تداوى و دارو و مسكن و لباس و غذا تهيه فقط والدين وظيفه كه نكنند توهم و دارند مبذول خاص توجه

 .شود معطوف آنان تربيتى روش به بايد اولى عنايت بلكه ؛ است دبيرستان

 ثروتمند يا و باشد سالم يا است كافى باشد، سواد فقط اگر آيا ؟ است فرزندى چگونه آل ايده اولاد كه شده بيان دعا در حال عين در

:  فرمايد مى چنين و فرموده صادر باره اين در جامع دستوراتى حضرت ؟ است ضرورى نيز ديگرى امور كه آن يا و ؟ است بس باشد

 محبين لاوليائك و لك مطيعن سامعين بصراء اتقياء ابرارا اجعلهم و ، ارزاقهم يدى على و ادررلى و...  اخلاقهم و ابدانهم لى واصح

 فانك ، الرجيم الشيطان من ذريتى و اعذنى و...  برهم و تاءديبهم و تربيتهم اعنى و مبغضين و معاندين اعدائك لجميع و مناصحين

 دين و اخلاق چنين هم و دار نگه سالم برايم را آنان بدن خدايا،:  عقابه رهبتنا و اءمرتنا ما ثواب فى رغبتنا و نهيتنا و امرتنا و خلقتنا

 امر مطيع و شنوا ، بصيرت با ، تقوى با نيكوكار،(  افرادى) را ايشان و گردان جارى آنان بر من دست به و من براى را روزى! را ايشان

 كه چرا فرما حفظ شيطان از را فرزندانم و مرا و! فرما كمك ايشان به نيكويى و دشمن و ها آن دلسوز و خود اولياء دار دوست و خود

 . ترساندى خودت عذاب از و نمودى راغب اعمالمان ثواب در(  بهشت به. ) نمودى نهى و امر ما به و نمودى خلق را ما تو

 دعا اين در(  فرزندان نگهدارى و تربيت العمل دستور و آل ايده اولاد معرفى) فوق منظور دو خوبى به شود، مى ملاحظه كه چنان هم

 . است آمده

   او از دورى نحوه و شيطان شناسايى در - ج

 و او ورود از جلوگيرى طور نيز، و ما جان در او مرموز ورود مجارى بيان و اوست معرفى و شيطان از تحرز ، دستورات جمله از و

 اين دستورات از كدام هر از غفلت چه ؛ است انسان حياتى مسايل ترين دقيق از يك هر كه... و او از كردن دورى و خود از دفاع

 .نهاد او بر انسان نام توان نمى ديگر كه دهد مى تنزل قدرى به را انسان ، عظيم دشمن اين با برخورد در بزرگواران

 شهر گرد گشت همگى چراغ با شيخ دى

 آرزوست انسانم و ملولم دد و ديو كز

 ما ايم گشته نشود مى يافت گفتيم

 آرزوست آنم نشود مى يافت آنكه گفت

 مجارى اجريته و صدورنا اسكنته منه عليه تسلطنا مالم على منا سلطته...  ارجيم الشيطان من ذريتى و اءعذنى:  فرموده السلام عليه امام

 تبطنا صالح بعمل هممنا ان و عليها شجعنا بفاحشه هممنا ان.  بغيرك يخوفنا و عقابك مننا يؤ نسينا ان ينسى لا و غفلنا ان يغفل لا دمائنا

 . اخلقنا مناما ان و كذبنا وعدنا ان ، بالشبهات لنا ينصب و بالشهوات لنا يتعرض ، عنه

 و فرموده گوشزد - است كافى او معرفى براى كه - را شيطان خصايص تمام ، معصوم امام اين چگونه كه بينيم مى ، كنيم دقت اگر

 ندانستن و او، سلاح شهوات و شبهات او، حركت مجراى خون و او، سنگر انسان سينه كه دشمنى ؛ است داشته بيان را او خطر ميزان

 . اوست امتياز نقطه نسيان و لهو و غفلت
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 اين البته. نمايد خنثى را او تهاجم و كند او خونين حمله از دفاع آماده را انسان تا شده معرفى وجه بهترين به شيطان ، جملات اين در

 اين امام كه شود مى معلوم پس ندارد، قرار شيطان رصد در هرگز و گرفته قرار الهى قرب حصين حصن در كه است امامى از دعا

 . است فرموده صادر مساءله اين به امت توجه جهت تنها را دستورات

   همسايگان حقوق و معاشرت نحوه در - د

 و سنتك لاقامه وفقهم و( گويد تا) بحقنا العارفين موالى و جيرانى فى تولنى و:  فرموده سجاديه صحيفه ششم و بيست دعاى در امام

 و قادمهم تعهد و مستشيرهم مناصحه و مسترشديهم هدايه و مريضهم عياده و خلتهم سد و ضعيفهم ارفاق فى ادبك بمحاسن الاءخذ

 لهم يجب ما اعطاء و الافضال و بالجده عليهم العود و بالماعون مواساتهم حسن و مظلومهم نصره و عوراتهم ستر و اسرارهم كتمان

 بالبر اءتولى و كافتهم فى الظن حسن استعمل و ، ظالمهم عن بالتجاوز اعرض و مسيئهم بالاحسان اءجزى اللهم اجعلنى و ال السؤ قبل

 النعمه بقاء احب و موده بالغيب اسرلهم و رحمه منهم البلاء اهل على اءرق و تواضعا لهم جانبى الين و عفه عنهم بصرى اغض و عامهم

 با رابطه در فرما همراهى مرا و:  منهم ذلك مثل ارزقنى و...  لخاصتى ارعى ما لهم وارعى لحامتى ما لهم اوجب و نصحا عندهم

 خودت روش و طريقه برپاداشتن بر را آنان و( : فرمايد مى كه جا آن تا. )هستند آشنا( ما امامت) ما حق به كه دوستانم و همسايگان

 و ايشان ندارى و فقر از جلوگيرى و ضعيفان با همراهى در تو نيكوى اخلاق فراگرفتن و ،( محرمات از اجتناب و فرايض برپايى)

 و اسرار داشتن پنهان و برگشتگان سفر از تازه ديدار و كنندگان مشورت براى دلسوزى و رهجويان راهنمايى و بيماران عيادت

 دادن و هدايا با ايشان رساندن سود و خانه نياز مورد ابزار(  دادن امانت) در ايشان به يارى و ستمديدگان به كمك و عيب پوشاندن

 ! ده توفيق(  درخواستشان از قبل) دارند نياز كه آنچه

 به و باشم گمان خوش ايشان به و ، گذرم در ستمكارشان ستم از و دهم پاسخ نيكى به بدكار به كه ده قرار گروهى آن از مرا خدايا

 و راءفت با ايشان گرفتاران از و باشم متواضع و فروتن(  ايشان مقابل در) و بپوشم ايشان هاى لغزش از چشم و كنم نيكى آنان همه

 آنچه و بخواهم را دارند دست در كه نعمتى بقاى و سازم آشكار ها آن براى را خود دوستى ها، آن سر پشت و نمايم دلجويى مهربانى

 رعايت نيز ايشان براى كنم مى رعايت خود خويشان براى كه را آنچه و بخواهم نيز آنان براى ، خواهم مى خود نزديكان براى كه را

 . كنم

 نسبت را مثبت احساسات و فرموده تعديل را انسانى عواطف حضرت چگونه ساز، انسان پندهاى اين سراسر در كه شود مى ملاحظه

 مى محسوب همسايه ، خانه طرف چهار از منزل چهل تا اسلام مقدس شريعت در كه آن ملاحظه با ؛ است برانگيخته همسايگان به

 مى پيدا بوده ارسطوها و ها افلاطون آرزوى سال هزاران كه اى فاضله مدينه چه درآيد، عمل مرحله به دستورات اين اگر پس. شود

 دستور اين كه پيداست البته و! كند مى تاءمين را جامعه نظام ، حاكم فشار گونه هيچ بدون اخلاقى و انسانى اصول حاكميت و شود

 براى است منشورى واقع در يعنى شوند؛ ملتزم آن به مردم حتما بايد و گيرد مى صورت اجتماعى عدل تاءمين جهت به اخلاقى العمل

 : يكديگر به نسبت ها انسان وهم و خيال انضباط حتى و گفتارها و كردارها تعديل و رفتارها چگونگى و زيستن سلامت

 بنگاشت قوانين كه مقدس شرع آن نازم

 است هدر در بشر خون نشد مراعات چون
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 امت تخيل و توهم در حتى السلام عليه امام چگونه عفه عنهم بصرى اءغض و كافتهم فى الظن حسن استعمل و:  فرمايد مى كه جا آن

 !؟ است فرموده صادر را تربيتى نظام دستور و كرده تصرف خود

   اخلاقى رذايل و فضايل بيان - ه

 و زندگى داخل و خود با رابطه در كه هاست آن به روح و جان كردن مزين و اخلاقى مسايل تذكر ، ادعيه در مهم دستورات جمله از

 تمامى دقت به آن در حضرت كه شود مراجعه سجاد امام الحقوق رساله به نيست بد زمينه اين در.  است الهى حقوق رعايت و اجتماع

 سازنده راستى به كه زده رقم را لازم دستورات يك هر براى و گرفته نظر در را است رابطه در آن با نحوى به انسان كه را مواردى

 . است كامل انسان

 و الذنوب عن احصونى و الحسد من خلضنى و محمد آل و محمد على صل اللهم:  خوانيم مى سجاديه صحيفه دوم و بيست دعاى در

 خدايا:  مجارا معاذا ممنوعا مستورا مكلوئا محفوظا حالاتى كل فى اجعلنى و( گويد تا) المعاضى على تجرئنى لا و المحارم عن ورعنى

 تا. ) مده جرئت گناهان بر مرا و دار باز حرام(  افعال) از و گناهان از و گردان پاك حسد از مرا و محمد آل و محمد بر فرست درود

 و گرفته قرار تو پناه در و ، بازداشته(  ديگران ستم از و) پوشيده( را هايم عيب) و نگهدار خود پناه در حالاتم همه در مرا و(  كه آنجا

 . ده قرار شده زينهار

 است نافع بسيار ما تربيت براى و كارساز بسيار زمينه اين در ، است سجاديه صحيفه بيستم دعاى كه الاءخلاق مكارم دعاى به توجه نيز

 اى العاده فوق دقت به دعا اين كه آن تر عجيب.  است انسان اخلاقى نظام از اى نمونه كه نماييم مى اشاره آن از اى گوشه به اينك كه

 .ندارند كافى توجه آن به و است مانده مهجور هستند نفس احوال مراقب كه كسانى دقيق ديد از حتى گاهى كه طورى به ، است مجهز

 خلاصه را جملگى و ايم كرده مراجعه عملى عقل و اخلاقى نظام از اى كتابخانه به گويى دعا، اين متن و مضمون دقيق ملاحظه با

 وهب بالمن تمحقه لا و الخير يدى على للناس اجر و:  فرمايد مى ايم آورده دست به عظيم اى مجموعه از اى عصاره و كرده گيرى

 بالكبر تبتلينى لا و اءعزنى و بالنظر تفتنى ولا و رزقك فى على اوسع و اغننى و(  فرموده نيز) و الفخر من اعصمنى و الاخلاق معالى لى

 من به و مساز نابود گذارى منت با( را آن ثواب) و برسان خير مردم به من دست به ،(خدايا: ) بالعجب عبادتى تفسد لا و لك عبدنى و

 .فرما حفظ(  مردم بر) فروختن فخر از مرا و فرما عنايت نيكو اخلاق

 من به و مفرما گرفتار(  است آدميان دستان در آنچه به) كردن نگاه به مرا و كن فراوان مرا روزى و گردان نياز بى مرا و:  فرموده نيز و

 ! مگردان فاسد عجب با مرا عبادت و ده قرار خود بنده مرا و گردان دور تكبر از و فرما كرامت نفس عزت

 به كردن كمك مثلا شود؛ مى توجه كمتر آن به كه دارد اى فاسده تبعات خود ، اخلاقى نظام رعايت گاهى كه جاست آن دقيق نكته

 مفاخره موجب انسانى كريمه اخلاق يا و شود عجب موجب عبادت كثرت يا و باشد عمل كننده فاسد منت همراه است ممكن مردم

 .گردد تكبر به مبدل گاهى نفس عزت يا شود
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 به مبتلا كند، فرار ها گرفتارى اين يك هر از اگر كه طورى به ، نهاده آدمى راه سر بر كه است شيطان هاى دسيسه و حبايل ها اين

 دارد رو پيش در سخت بسيار مسيرى كند خلاص كمندها اين جملگى از را خود بتواند انسان تا حال اى على. شود مى ديگرى كمند

 . الله انشاء اياكم و الله رزقنا كه است محبوب رب آن گير پى تاءييدات و خداوندى حضرت يارى به محتاج و

 كه دهد مى توجه نكته اين به ، برده پناه خدا به ها آن جميع از و فرموده ذكر را ها لغزش و ذلات از بسيارى كه آن از پس دعا، اين در

 عمرنى و:  كند مى مرگ طلب خداوند از علاج نداشتن صورت در كه ، است نكوهيده حضرت آن نظر از خلقى ها زشتى چنان آن

 خدايا،:  على غضبك يستحكم او الى مقتك يسبق ان قبل اليك فاقبضنى للشيطان مرتعا عمرى كان فاذا طاعتك فى بذله عمرى ماكان

 جان ، گشته شيطان چراگاه من عمر اگر ،( صورت اين غير در) بده عمر من به شود، مى صرف تو طاعت راه در من عمر كه مادامى

 .شود مستحكم من بر غضبت يا گيرد سبقت من بر تو انتقام كه آن از قبل بگير، مرا

   حكومتى نظام با ارتباط در - و

 كشورهاى مقدس حريم از دفاع براى امت واداشتن و ، انسجام درخواست و اسلام حكومتى نظام به اشاره دعا، خصيصه جمله از و

 سجاديه صحيفه هفتم و بيست دعاى كه دارد نظام حافظان و مرزداران مخصوص دعايى رابطه اين در السلام عليه امام.  است اسلامى

 وامى خود كيان حفظ براى آمادگى به را آنان و داده هشدار مردم به كريمه اين در ايشان.  است طولانى و مفصل هم نسبتا و است

 و حرمتهم امنع و حوارتهم احرس و اسلحتهم اشحذ و عدتهم كثر و...  بقوتك ايدحماتها و المسلمين ثغور حصن و:  فرموده دارند؛

 و اللهم...  يبصرون لا ما بصرهم و يجهلون ما فهم عر و يعلمون لا ما علمهم و( گويد تا) ميرهم بين واتر و امرهم دبر و جمعهم الف

 و الجراءه اءلهمه و الجبن عن اءعفه و... الامر له هيئى و اليسر فلقه...  سنتك اتباع من جاهدهم مجاهد او ملتك اهل من غزاهم غاز ايما

 با و فرما حفظ(  بدخواهان تجاوز از) را مسلمين مرزهاى و:  الحكم فى سدده و السنن و السير علمه و بالنصره ائده و الشده ارزقه

 حفظ را ايشان منطقه و فرما و تيز را ايشان اسلحه و زياد را ايشان تعداد( گويد كه جا آن تا! ) كن تاءييد را مرزداران خودت نيروى

  سپس. ) بفرست درپى پى را شان آذوقه و فرما تدبير را ايشان امر و آر گردهم را ايشان جمع و كن نگهدارى را ايشان اطراف و فرما

 ده نشان ايشان به را(  دشمنان فريب و مكر) و بشناسان دارند جهل آن به كه را چيزى و ده ياد دانند نمى را آنچه آنان به و( گويد مى

 ، است پرداخته جنگ به ايشان با كه مجاهدى هر و ، است جنگيده(  اسلام دشمنان) ايشان با كه اى رزمنده هر خدايا( گويد نيز و. )

 سخت( او به) و كن الهام شجاعت او به و فرما حفظ ترس از و ده قرار مهيا او براى را او امر و كن عطا(  زندگى در) آسانى او به پس

 به را او ، كردن حكم در و بياموز را(  اكرم رسول) روش و راه او به و نما تاءييد را او خودت يارى با و كن روزى(  كافران بر) گيرى

 .فرما هدايت راست راه

 دشمن از كه طورى به ؛ است مسلمين يافته سازمان تشكل شود، مى استفاده كريمه صحيفه اين مختلف فرازهاى و جملات از آنچه

 كمبودى گونه هيچ آن در كه پيشرفته و مدرن طور به موفق مسلحانه آمادگى شود، تثبيت قرار و نظم و كند سلب نيز را تهاجم تصور

 حفظ و حق از دفاع طى در بتواند جملگى كه زمان مدرن فوق نظام به بودن مجهز و تمام بودجه و كافى ذخيره داشتن با و نبوده

 نطفه در را او شوم فكر و خام تصور و گرفته سر خيره و هتاك دشمن چشم از برق خود جنبش كمترين با مسلمين ثغور و حدود

 .كند خفه
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 و كرد تشحيذ را اسلحه بايد وقت همان حسب بر زمان هر در يعنى ؛ است آمدن غالب و بودن كارا معنى به اسلحتهم اشحذ جمله

 رزم فنى رموز و رزمى فنون و زمان هنرهاى و ها تاكتيك فراگيرى معنى به السنن و السير علمه جمله و. نمود مناسب دهى سازمان

 زمان هر در اسلام ارتش كه است دليل بهترين يبصرون لا بما بصرهم و يعلمون لا ما علمهم و يجهلون ما عرفهم جمله و است آورى

 و باشد زمان دقيق هاى فرمول ى همه به مجهز و جهل هرگونه از دور و آموخته روز روش با مطابق را نظامى فنون بهترين بايست مى

 مجهز بايد تنها نه يعنى كند، عمل دشمن اوضاع دقيق شناخت و ها موقعيت به نسبت ، بصيرت و بينايى نهايت در و آهنگ هم طور به

 و معقول طور به تبعات جملگى گرفتن نظر در و آمدها پس روشنى و آشنايى كمال با كار متن در و نكند عمل جاهلانه بلكه باشد،

 .بردارد قدم آگاهانه

 بلكه خواهد، مى بيچارگان بر تاختن و مظلومان بر سلطه و گشايى كشور براى نه را، هماهنگ و قوى نظام اين امام كه آن توجه قابل

 .بيند مى اسلام گر هدايت اهداف پيشبرد و مسلمين و اسلام ون شؤ حفظ و حق از دفاع براى

 بك للخلوه منابذتهم عن و لعبادتك محاربتهم عن فرغهم و ديارهم به حصن و الاسلام اهل محال بذلك قو و اللهم:  فرمايد مى لذا و

 ديار و ببخش قوت را اسلامى شهرهاى وسيله بدين خدايا،:  دونك جبهه منهم لاحد تعفر لا و غيرك الارض بقاع فى يعبد لا حتى

 خودت با(  گرفتن انس و) كردن خلوت براى و گردان فارغ خودت عبادت براى كفار، با جنگ از را ايشان و فرما حفظ را ايشان

 .نشود ماليده خاك بر تو براى جز كس هيچ پيشانى و نشود عبادت تو از غير زمين مختلف هاى قطعه در كه آن تا( ساز آسوده)

 الاسلام تعزبها كريمه دوله فى اليك نرغب انا اللهم:  فرمايد مى درخواست را صالحى دولت ، متعال خداى از افتتاح دعاى در حضرت

 دولت در كنيم مى پيدا تو سوى به رغبت ما خدايا،:  سبيلك الى القاده و طاعتك الى الدعاه من فيها تجعلنا و النفاق بها تذل و اهله و

 از و كنند مى دعوت تو عبادت به كه ده قرار كسانى آن از را ما و گردد ذليل نفاق و شود عزيز آن به اسلام كه بزرگوارى و كريم

 .هستند تو راه به(  هدايت) رهبران

 الظالمين مبير الجبارين قاصم الحمدلله:  كند مى عرض چنين تعالى خداى به ستمگر و جائر از تحرز با ديگرى فراز در چنين هم

 كوبنده درهم كه است خدايى آن از ها ستايش تمامى:  الطالبين حاجات موضع المستصرخين صريخ الظالمين نكال الهاربين مدرك

 كه است جايگاهى و ، است خواهان فرياد رس فرياد و ظالمان رساننده كيفر به و فراريان دريابنده و ظالمان كننده نابود و ستمگران

 به خدا بدانند كه دارد مى دور نوميدى و ياءس از را آنان و داده اميد جهان مستضعفان به فراز اين در كه كنند، روى آن به حاجتمندان

 دشمن از فرار به كه آنگاه و. باشد مى بيچارگان دهنده پناه و نابكاران دشمن و جباران شكننده و ظالمان كشنده زيرا ، است آنان ياد

 بر و ندهد بيشترى تبهكارى اجازه ظالم به و نديده تنها را خود هرگز تا كند، يارى را او كه است كسى بهترين خدا شوند، ناگريز ظالم

 .بنمايد را مناسب و معقول اقدام بسته خدا به دل تمام جراءت با او عليه

 دارد، مسلمين اجتماعى هاى تشكل به نسبت محكمى و جدى بسيار نظر ، اسلام مقدس شريعت كه است روشن و بارز نكته اين البته

 از بعض جزاى كريم قرآن آيات از بعض در و دانسته سزاوار مجازات اشد به كنند، مهم امر اين در رخنه بخواهند كه را كسانى لذا

 المدينه فى امرجفون و مرض قلوبهم فى الذين و المنافقون ينته له لئن( 311: ) است كرده تجويز قتل سرحد تا را آنان اصناف

 و دارند  مرض دل در كه كسانى و منافقين اگر و:  تقتيلا قتلوا و اءخذوا ثقفوا اينما ملعونين قليلا الا فيها يجاورونك لا ثم بهم لنغرينك
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 مگر بود، نخواهند تو كنار در شهر در اينان و ورزيد خواهيم دشمنى ايشان با(  سختى) به برندارند خود كار از دست ، پراكنان شايعه

 .شد خواهند كشته سختى به شوند يافت كه كجا هر و بدورند رحمت از كه حالى در.  اندكى زمان

 اسلام بزرگ ملت اسلامى الهى كيان حفظ براى سياست اين و است بسيار كريم قرآن در ، الهى سياست در محكم مفاهيم قبيل اين از و

 ذات براى را حمد كريم قرآن در منان خداى كه طورى به دارد؛ برمى را راه سر مانع هر و است الهى عنايت مورد شدت به و بوده

 پشت پس:  العالمين رب الحمدلله و ظلموا الذين دابر فقطع:  فرمايد مى و ديده سزاوار ظالمان ى ريشه قطع جهت به خود اقدس

 . است متعال خداوند آن از ها ستايش و شد قطع كردند ظلم كه كسانى

 البلاغه نهج در السلام عليه منان مؤ امير كه بوده اهميت پر اسلام حكومتى نظام و تشكل اين چنان آن نيز معصومين حضرات نظر از و

 حق از لذا ، است مضر مردم تشكل براى ، بايستم وقت حكومتى دستگاه مقابل در و گرفته را خود حق بخواهم اگر ديدم من:  فرموده

 .داد قرار امين مشاور و مشفق ناصح طور به يك هر دستگاه كنار در را خود و كردم حفظ را آن و گذشته خود

 بسيارى ادعيه در و. فرمود امضا را معروف نامه قطع - الهاويه عليه - معاويه با السلام عليه مجتبى حسن امام خاطر همين به و

 .اند داده مسلمين عادل امام بر دعا به دستور حضرات

 معانى و مفاهيم توى هزار از اى دقيقه و ماءثوره ادعيه در السلام عليهم معصوم ائمه نظر مورد مفاهيم از اى گوشه آمد، بالا در آنچه

 .گرديد تقديم كه بود آن بسيار

 صحيفه از كوتاهى شرح به اكنون. باشد كنندگان دعا بيشتر تنبه و توجه اسباب و گيرد قرار عزيز خوانندگان توجه مورد كه اميد

 . كنيم مى آغاز سلم و آله و عليه الله صلى محمد آل زبور اين ، شيعيان چهارم امام سجاديه

 الحمد ولله
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  اول دعاى:  سجاديه صحيفه شرح

 اوهام نعته عن عجزت و الناظرين اءبصار يته رؤ عن قصرت الذى ، بعده يكون آخر بلا الآخر و قبله كان اول بلا الاول الحمدلله

 . الواصفين

 عما تاءخيرا يملكون لا محبته سبيل فى بعثهم و ارادته طريق بهم سلك ثم اختراعا، مشيته على عهم اختر و ابتداعا الخلق بقدرته ابتدع

 . عنه اخرهم ما الى تقدما يستطيعون لا و اليه قدمهم

 . زايد منهم نقص من يزيد لا و ناقص زاده من ينقص لا رزقه من مقسوما معلوما قوتا منهم روح لكل جعل و

 و اثره اقصى بلغ ادا حتى دهره باعوام يرهقه و عمره بايام اليه يتخطا محدودا، امدا له نصب و موقوتا اجلا الحيوه فى له ضرب ثم

 احسنوا الذين يجزى و عملوا بما ا اساؤ الذين ليجزى عقابه محذور او ثوابه موفور من اليه ندبه ما الى قبضه ، عمره حساب استوعب

 . يسئلون هم و يفعل عما يسئل لا ، آلائه تظاهرت و اسمائه تقدست ، منه عدلا بالحسنى

 مننه فى لتصرفوا المتظاهره نعمه من عليهم اسبغ و المتتابعه مننه من اءبلاهم ما على حمده معرفه عباده عن حبس لو الذى الحمدلله و

 فى وصف كما فكانوا البهيميه حد الى الانسانيه حدود من لخرجوا كذلك كانوا لو و يشكروه قلم رزقه فى توسعوا و يحمدوه فلم

 . سبيلا اصل هم بل كالانعام الا هم ان كتابه محكم

 جنبنا و توحيده فى له الاخلاص من عليه دلنا و بربوبيته العلم ابواب من لنا فتح و شكره من اءلهمنا و نفسه من عرفنا ما على الحمدلله و

 . عفوه و رضاه الى سبق من به نسبق و خلقه من حمده فيمن به نعمر حمدا ، امره فى الشك و الالحاد من

 بما نفس كل تجزى يوم الاشهاد مواقف عند منازلنا به يشرف و المبعث سبيل به علينا يسهل و البرزخ ظلمات به لنا ء يضى حمدا

 . ينصرون هم لا و شيئا مولى عن مولى يغنى لا يوم ، يظلمون لا هم و كسبت

 اسودت اذا وجوهنا به تبيض و الابصار برقت اذا عيوننا تقربه حمدا ، المقربون يشهده مرقوم كتاب فى عليين اعلى الى منا يرتفع حمدا

 . الابشار

 لا التى المقامه دار فى المرسلين انبيائه به نضام و المقربين ملائكته به نزاحم حمدا ، الله جوار كريم الى نارالله اءليم من به نعتق حمدا

 . تحول لا التى كرامته محل و ، تزول

 منقاده خليقته فكل الخلق جميع على بالملكه الفضيله لنا جعل و الرزق طيبات علينا اجرى و الخلق محاسن لنا اختار الذى الحمدلله و

 . بعزته طاعتنا الى صائره و بقدرته لنا

 ؟ متى لا شكره دى نؤ متى ام حمده نطيق فكيف اليه الا الحاجه باب عنا اغلق الذى الحمدلله و

 بطيبات غذانا و الاعمال جوارح فينا اثبت و الحيوه بارواح متعنا و القبض ادوات لنا جعل و البسط آلات فينا ركب الذى الحمدلله و

 . بمنه اقنانا و بفضله اغنانا و الرزق
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 تانانا بل ، بنقمته يعاجلنا لم و بعقوبته يبتدرنا فلم ، زجره متون ركبنا و امره طريق عن فخالفنا شكرنا ليبتلى نهانا و طاعتنا ليختبر امرنا ثم

 . حلما براءفته مراجعتنا انتظر و تكرما برحمته

 و الينا احسانه جل و عندنا بلائه حسن لقد بها الا فضله من نعتدد لم فلو ، فضله من الا نفدها لم التى التوبه على دلنا الذى الحمدلله و

 . علينا فضله جسم

 يدع لم و يسرا، الا يجشمنا لم و وسعا، الا يكلفنا لم و ، به لنا طاقه لا ما عنا وضع لقد قبلنا، كان لمن التوبه فى سنته كانت هكذا فما

 . اليه رغب من منا السعيد و ، عليه هلك من منا فالهالك عذرا، لا و حجه منا لاءحد

 ربنا كفضل الحمد سائر يفضل حمدا ، لديه حامديه اءرضى و ، عليه خليقته اءكرم و ، اليه ملائكته اءدنى به حمده ما بكل الحمدلله و

 . خلقه جميع على

 واحده كل مكان و الاءشياء، جميع من علمه به اءحاط ما عدد الباقين و الماضين عباده جميع على و علينا له نعمه كل مكان الحمد له ثم

 . القيامه يوم الى سرمدا اءبدا مضاعفه اءضعافا عددها منها

 الى سببا و ، عفوه و طاعته الى وصله يكون حمدا ، لاءمده انقطاع لا و لغايته مبلغ لا و ، لعدده حساب لا و ، لحده منتهى لا حمدا

 . نقمته من خفيرا و ، جنته الى طريقا و مغفرته الى ذريعه و ، رضوانه

 اوليائه من السعداء فى به نسعد حمدا.  وظائفه و حقه تاءديه على عونا و معصيته عن حاجزا و ، طاعته على ظهيرا و ، غضبه من اءمنا و

 . حميد ولى انه ، اءعدائه بسيوف الشهداء نظم فى به نصير و ،

   اول فراز

 اوهام نعته عن عجزت و الناظرين اءبصار يته رؤ عن قصرت الذى ، بعده يكون آخر بلا الآخر و قبله كان اول بلا الاول الحمدلله

 غايت او. ندارد وجود امكان او از قبل چيز هيچ و است موجودات همه از پيش كه است خدايى آن از ها ستايش تمامى.  الواصفين

 وصفش از واصفان اوهام و ببيند را او كه نيست حدى در بينندگان چشمان.  نيست موجودى او از پس هرگز و است موجودات همه

 .ناتوانند

 :   شرح

 ، اول كلمه از پيوسته مردم عموم اذهان كه جا آن از ولى ، است ستوده اوليت به را خداوند السلام عليه سجاد حضرت فراز، اين در

 كه فرمايند مى اشاره نكته اين به السلام عليه امام گيرند، مى نظر در را پس و پيش پيوسته ، زمان امتداد در و فهميده را زمانى اوليت

 كه است نسبى اوليت از غير متعال خداوند براى اوليت صفت ولى ، است تصور قابل آن از قبل زمانى ، زمانى اول هر براى چه اگر

 . نيست پذير قبل هرگز اوليت آن كه چرا پذيرد؛ مى را ديگرى قبليت

 كه است پرواضح و باشد، خارج سنخيت اين از كه نيست چيز هيچ و هستند معلول هستى نظام در ها پديده جملگى كه آن توضيح

 . داشت نخواهد وجودى او از قبل چيز هيچ پس. باشد مى وابسته آن به و بوده متاءخر خود علت از معلولى هر
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 استقلال متعال خداوند به نسبت موجودى هيچ:  اولا زيرا ؛ نيست تصور قابل ديگرى آخر او از پس كه است آخرى او ، چنين هم

 مى چيز آن خود آن از غير چيز هر غايت و است عالم موجودات همه غايت متعال خداى:  ثانيا و ، دانست آخر را آن بتوان تا ندارد

 .باشد

 : خوريم برمى عميق نكته اين به نيز كريم قرآن از اى عديده آيات در

 .گردد مى باز او سوى به فقط كارها:  الامور ترجع اليه 

 . خداست سوى به فقط شما بازگشت:  المصير الله الى 

 .گردند مى باز( خداوند) او سوى به فقط امور:  الامور تصير اليه 

 . شماست بازگشت خداوند سوى به فقط:  الرجعى الله الى 

 . است كار پايان پروردگارت سوى به فقط:  المنتهى ربك الى و 

 . گشت خواهند باز ما سوى به همه:  راجعون الينا كل 

 . است آخر و اول(  متعال خداوند) او:  الاخر و الاول هو 

 و است كمال كه اوست زيرا ، نيست اليه منتهى ديگرى چيز او، از غير كه باشند مى حقيقت اين از حاكى كه ديگر آيات از بسيارى و

 (310. )داند نمى خود گرچه ؛ است تكاپو در مطلق كمال طرف به عالم همه

   ناديدنى خداى

 مقدار چه ما، ظاهربين چشمان راستى به. هستند ناتوان حق حضرت ديدار از بينندگان كه فرمود وصف سومين در السلام عليه امام

 ؟ است مقدار چه او ها ناديدنى و ها ديدنى بين نسبت و دارد را طبيعى هاى پديده يت رؤ توان

 هاى موج طول با امواج سلسله يك محدوده در انسان هاى ديدنى زيرا ؛ است بسيار ها ناديدنى و اندك ها ديدنى كه است آن حقيقت

 بقيه درك از و گيرد مى را مخصوص هاى موج طول با امواج فقط نيز انسان گوش كه همچنان دارند؛ قرار بينايى دستگاه با متناسب

 است چشم ساختار با متناسب كه - خاص امواج از سلسله يك جز و بوده محدود بسيار انسان ديد قدرت بنابراين.  است عاجز ها آن

 و امواج دسترس از ديگر، عوالم زيرا باشد، مى صحيح مادى جهان با ارتباط در فقط مقايسه اين كه است روشن البته. بيند نمى را -

 .باشد مى انسان حسى قواى قلمرو از خارج لذا و نيست چشم ساختار با ارتباط در وجه هيچ به بوده خارج نورى نوسانات

 چرا ؛ نيست باوركردنى هرگز ، است(  چشم جمله از) عالم همه خلاق و چيز همه آفريدگار كه متعال خداوند ذات ديدن رو، اين از

 .گيرد نمى قرار معلول ديد يا احاطه افق در ، علت كه
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 دهند قرار - است محال آن از برتر كه - اوج آن در را خود عقول طيران بايد كه آنان ؛ است عالم واصفان عجز بيان در دعا آخر فراز

 كنند؛ ارايه را خويش همتاى بى خالق غيرمتناهى و نامحدود حقيقت از وصفى كمتر كه آنند از تر ناتوان كه رسند در نكته اين به و

 . است محدود آيد درمى مخلوق ذهنى احاطه در آنچه زيرا

   دوم فراز

 عما تاءخيرا يملكون لا محبته سبيل فى بعثهم و ارادته طريق بهم سلك ثم اختراعا، مشيته على اخترعهم و التداعا الخلق بقدرته ابتدع

 حسب بر سپس آفريد، اى سابقه بى صورت به خود مشيت و قدرت به را خلق.  عنه اخرهم ما الى تقدما يستطيعون لا و اليه قدمهم

 تقدم كه جا آن آنان هرگز لذا.  برانگيخت خود محبت طريق در و داد قرار معينى مسير در خواست مى كه چنان آن را آنان ، ازلى اراده

 .ندارند تقديم بر قدرت خرند، مؤ كه جا آن و نيستند تاءخير بر قادر دارند

 :   شرح

 هيچ خاطره بر هرگز كه است صورتى و شكل به ، گرفته قرار ظهور مرحله در آن از چه هر كه است چنان آن آفرينش دستگاه ساختار

 ترين بزرگ تا ترين كوچك از ، شگفتى اين و.  است نبوده ميسر فكرى و عقل هيچ براى آن تصور امكان و نكرده خطور كس

 (313. ) است سارى و جارى الهى مخلوقات

 اين.  است بينى پيش قابل غير و سابقه بى نيز آنان خلقت طرز و پيكره ساخت ، موجودات به وجود اعطاى اصل از گذشته پس

 .بود نخواهد ممكن و ميسور هم تحقيق و تصنيف و تاءليف هزاران با آن حق اداى كه است مهم چنان آن مساءله

   داشتنى دوست محبوب

 پيش ال سؤ اين شما براى است ممكن حال. داد قرار خود محبت مسير در را مردم تعالى خداى:  فرمود السلام عليه سجاد امام سپس

 ضد را خود و زنند مى نيز او با دشمنى و الحاد و عناد از دم گاهى بلكه نيستند، خدا دوستدار تنها نه ها، انسان از بسيارى كه بيايد

 كنند؟ مى قلمداد خدا

 كه است غلطى توهم بلكه ، نيست خدا دارد مى دشمن ملحد، فرد آن آنچه كه پيداست محققان بر زيرا ، است روشن ال سؤ اين پاسخ

 ادامه الدوام على مبداء و ، همه كننده ايجاد او زيرا ، نيست دشمنى قابل هرگز متعال خداى.  اوست خود ذهن پرداخته و ساخته

 مبداء و هستى مبداء كسى ندارد امكان لذا. باشد مى ها دلبستگى تمامى كننده اعطا و قوا تمام علت و خيرات جميع منبع و ، حيات

 فقر از و برطرف را ما وحشت و خوف ، تضمين را ما سلامتى الدوام على كه خدايى. بدارد دشمن را خود متعلقات همه و حيات ادامه

 با دشمنى او، از دشمنى و بيزارى زيرا ؟ باشيم بيزار او از و دانسته خود دشمن را او دارد امكان چگونه سازد، مى غنى را ما فاقه و

 .باشد مى ما خود ثروت و نيازى بى ، امنيت ، سلامتى

 دشمن را او دارد امكان چگونه ، شناختيم دهد مى ادامه لحظه لحظه و الدوام على را ما اجزاى ذره ذره و هستى تمام كه را كسى اگر

 بداريم؟
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 ماست بر پس.  ماست خود ذهن مخلوق ، ايم انگاشته خدا كه را آنچه و ايم نشناخته را راستين خداى كه است آن ما مشكل تمام پس

 . بشناسيم را مهربان خالق و راستين محبوب آن تا كنيم كوشش كه

 است باختنى ايم برده آنچه كه افسوس

 است نشناختنى تمام ها بشناخته

 است نشناختنى آنچه هر ايم بشناخته

 است بشناختنى آنچه هر ايم نشناخته

 كه است آن از كنايه مساءله اين.  نداريم آفريده آن در را ما كه اى مرتبه تغيير قدرت:  فرمود فراز اين قسمت آخرين در حضرت

 ؛ نداريم دگرگونى و تغيير قدرت خود، ناحيه از زمينه اين در و اوست حضرت دست به تكوينى شرايط جهت از ما وجودى اطوار

 آن مستلزم كار اين چون. ندارد را آن حقيقت چگونگى با و خود وجود اصل در تصرف و تاءثير قدرت هرگز موجودى هيچ زيرا

 . است محالات ترين بديهى از مساءله اين كه باشد، خود ساز و ساخت گرو در موجود آن خود كه است

 روح هر براى تعالى خداى زايد منهم نقص من يزيد لا و ناقص زاده من ينقص لا رزقه من مقسوما معلوما قوتا منهم روح لكل جعل و

 روزى را كه هر و.  نيست آن كردن كم بر قدرت را كسى كرد، عنايت فراوان روزى را كه هر ؛ است داده قرار خاصى رزق نفسى و

 . نيست آن ازدياد بر قدرت را كسى كرد، عنايت اندك

   سوم فراز

 :   شرح

 ، نيست نفسانى مشتهيات يا مادى مسايل تنها ، رزق از مقصود كه شود مى فهميده دهد مى تشكيل را حيات حقيقت كه روح كلمه از

 نان كه چنان هم پس ؛ است فرموده تاءمين - مادى حيات و معنوى حيات لوازم از اعم - دارد لازم روح كه را آنچه متعال خداى بلكه

 كه - معنوى حقايق به نسبت عمل بر قدرت و فهميدن و ديدن و شنيدن ، اوست از و بوده او روزى مسكن و لباس و هوا و آب و

 . اوست اعطاى به قائم كه است هايى روزى قسم از جملگى نيز - كند مى تاءمين را انسانى جاويدان حيات

 كه ها ثروت بسيار چه زيرا ، نيست املاك و اموال نمودن جمع به تنها روزى كه است آن ، دانست بايد يا است معلوم آنچه ولى

 كه پژوهشگران از بسيار چه بلكه ، نيست علمى مسايل حفظ و فراگيرى و كتب جمع به نيز. نبودند بيش امانتدارى آن براى گذشتگان

 قرار انسان وجود جزء كه است آن واقعى روزى بلكه نبردند؛ اى استفاده خود علمى گنجينه تمام از و كوشيدند علوم حفظ و ضبط در

 از مانع مريض و ناسازگار مزاج يا و ندهد را ها آن مصرف اجازه انسان بخل ولى شود، جمع اموال از اى مجموعه اگر لذا گيرد،

 هيچ - داند مى خود مال را همه خود ذهنى اعتبار به و - كرده جمع كه اموالى تمام از شخص اين حقيقت در گردد، ها آن از استفاده

 و گردد او وجود جزء و فرورفته انسان گلوى از كه است آن روزى زيرا ، است نداشته مجموعه اين از اى روزى هيچ و نبرده اى بهره

 !زر چه و سنگ چه وانهادن براى ، گرنه

 كنى آزاده غم ز را خود كه نكته اين بشنو
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 كنى ننهاده روزى طلب گر خورى خون

 كه كند مى زندگى جلدى هزار چندين اى كتابخانه در اى زاده عالم گاهى مثلا ؛ هست نيز معنوى هاى روزى در عينا ، نكته همين

 ها آن آوردن دست به بسيارى براى شايد كه هايى كتاب ؛ است شده چيده آن هاى قفسه در مختلف فنون در علمى كتاب هزاران

 قرار معنوى روزى او براى تعالى خداى و نيست زاده عالم آن نصيب ها كتاب اين ى مجموعه از نقطه يك حتى ولى نباشد، ميسور

 او جان بر آن از حرفى ولى ، است يافته تسلط هم موجود كتب تمام بر بسا چه كه بينيم مى كنيم فكر تر دقيق اگر.  است نداده

 . است نگرديده متحد او جان و دل با آگاهى و علوم همه آن از حرف يك و بوده محروم سخت علوم اين بستن كار به در و ننشسته

 خوانى بيشتر چندانكه علم

 نادانى نيست تو در عمل چون

 و كرده استفاده او از بسيارى عده است ممكن حتى. ندارد اى بهره و روزى داده جاى خود سينه در كه علومى از فرد اين ، واقع در

 بر كه خواست خدا از بايد پيوسته كه جاست اين.  است جهالت اليم عذاب گرفتار - بالله نعوذ - او خود ولى باشند، يافته هدايت

 كه چنان زيرا ننشيند؛ جان و قلب به دانش و نرود فرو كام در لقمه نباشد، او اراده اگر كه بيفزايد؛ ما معنوى و روحى و مادى روزى

 قدرت يد در را چيز همه توان كه اوست خود فقط سازد، وارد نقصان نه و كند اضافه تواند كس نه را او مقدر روزى ، است فرموده

 .دارد خود

   چهارم فراز

 و اثره اقصى بلغ اذا حتى دهره باعوام يرهقه و عمره بايام اليه يتخطا محدودا، امدا له نصب و موقوتا اجلا الحيوه فى له ضرب ثم

 اين كه داده قرار معينى عمر انسان براى متعال خداى.  عقابه محذور او ثوابه موفور من اليه ندبه ما الى قبضه ، عمره حساب استوعب

 مرحله آخرين به تا نمايد مى تمام را آن خود، روزگار در ها سال گذراندن با و كند مى طى خود روز و شب هاى قدم به را عمر مسير

 .خواند مى بسيار عقاب يا بسيار ثواب طرف به را او تعالى خداى سپس كند، طى آن لحظات تمام به را زندگى حساب و برسد

 :   شرح

 آن هندسى نظام از تجاوز هرگز و شده تنظيم خاصى گيرى اندازه و تقدير اساس بر كه است عالمى ، كنيم مى زندگى آن در كه عالمى

 عالم كلان و خرد در تقدير حاكميت اين و است الهى تغيير قابل غير سنت همان ، شده گيرى اندازه و گشته مقدر آنچه.  نيست ميسور

 تمامى و ايم خوانده رياضيات علم در كه هايى ميزان تمام و شناسد مى شيمى علم كه هايى تحليل و تجزيه تمامى. باشد مى برقرار

 چه هر و نيست خارج الهى تقدير از چيز هيچ.  است الهى تقديرهاى از... و ها جوشش و جنبش ها، واكنش و كنش ها، انفعال و فعل

 ها آن حاكميت به نسبت تخلفى كمترين نتوان كه است چنان اشيا بين ضوابط و روابط.  است الهى تخلف قابل غير سنت تماما هست

 : مولانا قول به نمود؛ تصور خود ذهن در

 ؟ اى چاره كو رضا و تسليم غير

 اى خونخواره نر شير كف در
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 كه چنان آن - موجودات بيرون و درون هاى ضابطه و روابط بر كه آيد مى دست به گاه آن ، دقيق آگاهى و دانش دانيم مى كه چنان

 در و دهد مى انجام بدن ديگر اعضاى و پا و دست با كه افعالى در جز كه است موجوداتى از يكى نيز انسان.  باشيم آگاه - هست

 چراغ و دارد برمى زندگى نهايت طرف به كه است هايى قدم او روز و شب.  نيست دخيل ديگرى چيز هيچ در باشد، مى او اختيار

 مى منتهى مقصد دو از يكى به كه كند مى طى را مسيرى ، ايام شدن سپرى اين در او.  است خاموشى و افول به رو پيوسته او زندگى

 دوزخيان و الهى اليم عذاب به - بالله نعوذ - با و آيد مى فرود الهى امان و امن حرم و سرمد بهشت و جاويدان سعادت به يا:  شود

 خيالى بى و خبرى بى در را خود عمر و نكند برگزار دقيق حسابرسى با را حساس بسيار حركت اين انسان اگر پس. گردد مى ملحق

 خود رفتارهاى بازتاب به او سنجند، مى را خلق عيار كه گاه آن و است سپرده ابلهانه بس تاراجى به را خود هستى خرمن نمايد، طى

 !رسيد خواهد

 احتياط با همراه را زندگى هاى قدم عمر، كشاكش در و نشود راضى بار ذلت عاقبت اين بر هوشيارى انسان هيچ كه است چنين اين و

 جهان هاى واقعيت با كه داند مى و كند مى اطاعت او از پيوسته و دانسته خود كردار و رفتار بر حاكم را متعال خداى او. دارد برمى

 . گرفت بازى به نشايد را ها حقيقت و جنگيد نتوان

   پنجم فراز

 هم و يفعل عما يسئل لا ، آلائه تظاهرت و اسمائه تقدست ، منه عدلا بالحسنى احسنوا الذين يجزى و عملوا بما ا اساؤ الذين ليجزى

 اكرام فضيلت و كرامت به اند داده انجام صالح عمل و اند داشته نيكو رفتارى كه را آنان و رساند، كيفر به را بدكاران تا.  يسئلون

 از هرگز ؛ است ظهور كمال در او هاى نعمت و ، نقص هرگونه از منزه او اسماء.  است همين متعال خداى عدل اقتضاى زيرا فرمايد؛

 .الند سؤ مورد جملگى - مكلفان - بلكه نشود، ال سؤ او

 :   شرح

 ها حكومت اين در كيفرى مساءله.  نيست گذرد مى بشرى قضايى هاى نظارت در آنچه بسان محشر، روز در پاداش و جزا مساءله

 نيست كار در سنخيتى گونه هيچ كيفر و جرم بين ولى اند، شده وضع جنايت و جرم هرگونه مقابل در كه است قراردادهايى از عبارت

 مقدس شارع يا كه است اعتبارى قراردادهاى ، اجتماعى نظام قبول مورد هاى مجازات ساير يا و تعزير ، حبس ، نقدى جريمه مثلا ؛

 هر در. اند رسانيده امضا به را ها آن سالم جامعه تشكل امكان و زندگى وضع بهبود براى مختلف هاى امت يا و داده قرار را ها آن

 اين در حتى. ندارد ماهوى شباهت گونه هيچ او جرم نوع با ، شده مرتكب را ديگرى فساد كه كسى يا قاتل يا دزد رفتن زندان ، حال

 ايم ديده دنيا مختلف محاكم در كه چنان ؛ گذاشت ديگرى چيز يك هر جاى به و كرد عوض را ها مجازات انواع كه دارد امكان دنيا

 .دانند نمى هم عيب را حكم در چندگانگى اين ، حال عين در و اند داده قرار كيفر نوع دو واحد جرم براى كه

 تكوينا جا آن در فرد يعنى ، است افراد عمل نوع با متناسب هست چه هر جا، آن در و نيست چنين اخروى عقوبت و پاداش اما

 عمل خود فرآورده و معلول ، اعمال طبيعى العمل عكس نيز جهان اين تكوينى نهاد در كه چنان بيند؛ مى را خود كردار العمل عكس

 متناسب جزاء اين شود، معده زخم يا گوارش دستگاه خونريزى به مبتلا آن متعاقب و كند مصرف مسمومى غذاى كسى اگر مثلا.  است

 . است منوال همين بر درست نيز مناسب غير اعمال مقابل در اعضا تمامى العمل عكس.  است عمل همان با
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 اثر و نمايند مى رخ خود العاده فوق تاءثيرات با اعمال تمامى و دهد مى نشان را خود تكوينى هاى بازتاب انسان عملكرد ، آخرت در

 كريم قرآن در. باشد مى فسق از غير ظلم العمل  عكس و نفاق از غير كفر بازتاب لذا. گذارند مى جاى به بايد مى كه همچنان را خود

 فمن( 311) ، اكتسبت ما عليها و ماكسبت لها كريمه آيه همانند ، است بسيار كنند مى كيفرها و ها بازتاب اين از حكايت كه آياتى

 (311. )فتيلا تظلمون لا و:  فرمود لذا و( 311. ) تعملون ماكنتم تجزون انما( 311) ، يره خيرا ذره مثقال يعمل

 (311. ) يسئلون هم و يفعل عما يسئل لا:  فرمود مرتبه همين در فراز اين قسمت آخرين در امام

 هم و:  فرمايند مى كه آن تا صوابا و حكمه ماكان الا يفعل لا لانه يعفل عما يسئل لا:  فرمودند كه شده نقل السلام عليه صادق امام از

 مگر دهد نمى انجام را كارى او زيرا شود، نمى ال سؤ داده انجام آنچه مورد در خداوند از:  يسئلهم انه خلقه بذلك يعنى:  يسئلون

 .اند شده خلق همين براى چون شوند، مى واقع ال سؤ مورد ها انسان اما.  حق و حكمت طبق

 آن تا. باشد مى معنا بى مصلحت و حكمت از ال سؤ و است مصلحت و حكمت متن دهد، مى انجام متعال خداى آنچه تمامى يعنى

 .كند ال سؤ ها آن از تا فرموده خلق را آنان خدا كه است آن يسئلون هم و معنى:  فرمايند مى السلام عليه امام كه

   ششم فراز

 مننه فى لتصرفوا المتظاهره نعمه من عليهم اسبغ و المتتابعه مننه من اءبلاهم ما على حمده معرفه عباده عن حبس لو الذى الحمدلله و

 فى وصف كما فكانوا اليهيميه حد الى الانسانيه حدود من لخرجوا كذلك كانوا لو و يشكروه فلم رزقه فى توسعوا و يحمدوه فلم

 بندگان بر پيوسته كه - را خود نعم شكر معرفت اگر كه سزاست را خداوندى سپاس.  سبيلا اضل هم بل كالانعام الا هم ان كتابه محكم

 توسعه به و نموده فراوان تصرف او هاى نعمت در بندگان فرمود، مى منع - پيوندند مى ظهور به ديگرى از پس يكى و است نازل

 بهايم همانند و شده خارج انسانيت حدود و فطرت از صورت اين در و كنند، توجه منعم به كه آن بدون پرداختند، مى خويش زندگى

 آن از تر پست بلكه ، حيوانات همانند آنان ؛ سبيلا اءضل هم بل كالانعام الا هم ان:  فرموده متعال خداى - كه چنان كردند؛ مى زندگى

 .هستند ها

 :   شرح

 حضرت طاعت در تا ، است او پذيرى تكليف و انتخاب حسن و ادراك و شعور به ، عالم موجودات ساير بر انسان امتياز ، شك بدون

 اشباع جز هدفى كه بگذراند چنان را عمر انسان اگر لذا. يابد دست است انسان خلقت نتيجه و غايت كه او معرفت به و كوشيده حق

 خواهد قرار حيوانات رديف در و گشته خارج انسانى فطرت از باشد، نداشته - است حيوانات ساير و او اشتراك وجه كه - غرايز

 ها آن براى آفرينش دستگاه كه كنند مى حركت خطى همان در حيوانات تمامى كه دانيم مى خوبى به زيرا تر؛ پست بلكه ، گرفت

 ولى ، برده استفاده الهى نعم ترين زبده و بهترين از كه انسان خلاف بر ندارند، رسم و راه آن از تخطى و تخلف هرگز و فرموده ترسيم

 كه چرا ترند، پست و كمتر حيوانات آن از ها انسان اين كه است مسلم. ندارد خود نعمت ولى عنايات به نسبت شعورى كمتر غالبا

 غرايز، هاى خواسته وادى در اينان. اند بازمانده اصلى غرض از و كرده تعطيل و ضايع را خود فطرى استعدادهاى و عقلانى قواى

 سپاس ، انسانى خرد كه حالى در كنند؛ نمى فكر حيوانى نفس اشباع جز ديگرى چيز هيچ به و اند گشته خود خاكى طبيعت محكوم

 بندگى ى وظيفه خلاف و انسان شاءن از دور روشى ، الهى فضل و كرامت گرفتن ناديده كه اين ضمن. داند مى لازم و حتمى را منعم
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 پيدا شباهت و انسانى مقام از يافتن تنزل خود، ناديدن و روزمره زندگى سقف در ماندن محبوس كه آن از گذشته ؛ است حق حضرت

 . است خبر بى چيز همه از و چرد مى وسيعى مرتع در كه است اى جنبنده به كردن

 در و فرموده افاضه را خلقت دستگاه جملگى كه است حاكم هستى همه بر حكيم خدايى بدانيم ما كه است آن معرفت مرتبه كمترين

 اين مقابل در وجود تمام با بايست مى لذا.  است داشته ارزانى او به عظيم بس لطفى خود شكر و ياد ، سپاس براى انسان انتخاب

 با بايد نيز بالاتر قدم در.  دريابيم را كرامات اين خود، سليم و اصيل فطرت به و باشيم شاكر و خاشع و خاضع ، كرامت و احسان

 قدير شى كل على هو و الخير بيده او كه بدانيم و نيست كار در ديگرى منعم ، حق حضرت ذات جز كه كنيم اثبات عقلانى استدلال

 .باشد مى( 313) بينهما ما و الارض و السموات خلق الذى او كه كنيم درك و است( 318)

 رب حضرت محضر در و برسيم اليقين عين به اليقين حق از و كنيم اليقين حق به تبديل را اليقين علم كه است آن هم اعلى قدم

 ! الله شاء ان ؛ يابيم حضور قطعى شهود به ، العالمين

   هفتم فراز

 جنبنا و توحيده فى له الاخلاص من عليه دلنا و بربوبيته العلم ابواب من لنا فتح و شكره من اءلهمنا و نفسه من عرفنا ما على الحمدلله و

 به را خود كه را خدايى حمد.  عفوه و رضاه الى سبق من به نسبق و خلفه من حمده فيمن به نعمر حمدا ، امره فى الشك و الالحاد من

 به و گشوده ما روى به را هايى درب خود ربانيت به نسبت ، آگاهى ابواب از و داده قرار ما فطرت در را خود نعم شكر و شناسانده ما

 آن ؛ است داشته حذر بر صفات و ذات توحيد در شك و اعتقاد، در الحاد از و است فرموده دلالت را ما خود، توحيد در اخلاص سوى

 . بگيريم پيشى اند، گرفته حق رضاى و عفو به سبقت كه كسانى از آن وسيله به و دهد قرار شاكران زمره در را ما كه سپاسى چنان

 :   شرح

 خود بندگان به را شكر معرفت خود لطف با كه است آن بشر بر متعال خداى هاى منت از يكى:  فرمود قبل فراز ضمن در امام

 .شوند خارج بودن حيوان مرز از تا آموخت

 ساخته عجين خود شناخت با را خود بندگان فطرت ، متعال خداى كه است دانسته لازم جهت آن از را حمد حضرت نيز، فراز اين در

 اين. باشد نداشته باور را خدا كسى نيست ممكن هيچ لذا و هستند مرتبط حق حضرت با خودباور طور به كه اى گونه به ، است

 بدين دارد؛ خداباورى فطرت همين از نشان - نيست قبول قابل علت بدون معلول و معلول بدون علت كه آن به توجه با - خصيصه

 هميشه بلكه يابد، تحقق خود به خود موجودى كه بپذيرد تواند نمى و ندارد باور آورنده پديد بدون را اى پديده هيچ انسان كه معنى

 بوده موجود او علت او، وجود متقدم رتبه در كه داند مى و شود مى آن علت سوى به متوجه او ذهن اشياء، از ء شى هر با برخورد در

 . نيست ثر مؤ بى - انسان خود جمله از - اى پديده هيچ كه گشوده را باب اين انسان فطرت نظام در متعال خداوند پس.  است

 .نمايد مى محاكمه و كرده اخذه مؤ قيامت در فطرت همين با را او خداوند كه انسان بر است روشنى و آشكار دليل خود ، فطرت اين

 معصوم امامان و الشاءن عظيم پيامبران و الهى سفراى ى وسيله به گرچه ، دلالت اين. فرمود هدايت توحيد در اخلاص به را ما نيز و

 انسان نفس صحيفه و قلب لوح در انبيا هدايت نباشد، آماده هدايت براى فطرى زمينه كه وقتى تا ولى ، گرفته شكل السلام عليهم
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 او زيرا ، است ناميده مذكر را سلم و آله و عليه الله صلى اكرم پيامبر كريم قرآن كه است دليل همين به.  گذاشت نخواهد تاءثيرى

 است برخوردار خاصى پيچيدگى از و پيوسته بسيارى بطون از نيز انسان خود باطن گرچه كند؛ مى هدايت خودش باطن به را انسان

 .بود خواهد ديگرى بطن دريافت ساز زمينه يك هر كشف كه

 بسيار دامنه خود رشته اين و اوست خود باطن مراتب كشف ، عارف براى عالم غيب و جهان باطن كشف كه گفت توان مى واقع در

 به راهبرى الفتوح فتح ها آن زدن كنار كه آويخته انسانى حقيقت بر بسيارى هاى پرده و ها حجاب كه دانست بايد نيز. دارد مفصلى

 قابل و دقيق نكته. باشد مى النفس علم مراتب ترين پيشرفته و ترين دقيق و الهى مسايل ترين عميق از كه است النفس معرفه سوى

 است عميقى مطلب بر دليل خود ، ملازمه همين و باشد مى حق حضرت معرفت با ملازم نفس معرفت كه است اين جا اين در توجه

 از دارد، دلالت مطلب اين بر حديث ده از بيش و ؛ است انسان باطن كشف همان ، عالم باطن كشف كه اين آن و شد بيان سابقا كه

 (311. ) ربه عرف فقد نفسه عرف من:  فرمود سلم و آله و عليه الله صلى اكرم پيامبر جمله

   هشتم فراز

 بما نفس كل تجزى يوم الاشهاد مواقف عند منازلنا به يشرف و المبعث سبيل به علينا يسهل و البرزخ ظلمات به لنا ء يضى حمدا

 وسيله بدان كه كنيم مى حمدى چنان را تعالى خداى و.  ينصرون هم لا و شيئا مولى عن مولى يغنى لا يوم ، يظلمون لا هم و كسبت

 كه روزى در را، حق حضرت محضر در وقوف منازل و نمايد آسان را قيامت به ورود راه و سازد روشن ما بر را برزخ عالم تاريكى

 به نتواند دوستى هيچ كه روزى فرمايد؛ تيديل موقف شرافت و محل كرامت به ، نيست جا آن در ديگرى جزاى انسان عمل جز

 . نيست ميسور كمكى احدى به خدا غير ناحيه از و رساند يارى خود دوست

 :   شرح

 آن از كه است فرموده مترتب را اثرى ، حمدى هر براى و فرموده حمد را متعال خداى دعا اين از فراز چندين در السلام عليه امام

 به تبديل عالم اين طبيعى زندگى زودى به كه كنيم پيدا را واقعيت اين پذيرش زمينه بايد ما. باشد مى برزخ عالم نورانيت ، جمله

 و كردارها رفتارها، مجموعه ، پرداخته و ساخته را عالم آن آنچه.  است ملكوت عالم سنخ از و است ديگرى طور كه شود مى عالمى

 از عالم آن زيرا ، شده تعبير - است ميانگين و وسط حد معنى به كه - برزخ به ، عالم آن از روايات و كريم قرآن در.  است ما اخلاق

 مى ملحق مجردات عالم به است جرميت و ماده فاقد كه جهت آن از و ، بوده ماده عالم به شبيه است مقدار و بعد داراى كه نظر آن

 آور وحشت و تاريك و ظلمانى ، زدگان غفلت و گنهكاران براى عالم آن. اند ناميده ماده و مجرد بين برزخ را آن ، جهت بدين و شود

 جاء اذا حتى:  اند فرموده كريم قرآن در متعال خداوند لذا و. باشد مى لذت پر و روشن ، خدايى و الهى هاى انسان براى ولى ، است

( 310. ) يبعثون يوم الهى برزخ ورائهم من و قائلها هو كلمه انها كلا تركت فيما صالحا اعمل لعلى ارجعون رب قال ، الموت احدهم

.  هاست آن از يكى الهى هاى رحمت كفران از دورى و الهى نعم شكرگزارى كه نكته بدين صريحا السلام عليه امام كه است آن جالب

 منازل در را انسانى منزلت و آسان را كبرى قيامت راه ، برزخ عالم روشنايى كه اين آن و فرموده هم ديگرى نكته به اشاره حضرت

 .گرداند مى متصف شرافت و كرامت به آخرت

 ظلم هرگز كه است اى گونه به ، قيامت جزاى و كتاب و حساب كه اين آن و كنند مى اشاره ديگرى نكته به گاه آن ، السلام عليه امام

 عالم آن در ظلم مقدار كمترين  پس فتيلا؛ يظلمون لا و:  است آمده كريم قرآن در ؛ است دقيق بسيار عالم آن در ميزان و نيست بردار
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 امتحان روز همانند درست ؛ رسيم مى ها كرده خود به ما ، حقيقت در.  ماست خود رفتار و اعمال تنها ما آخرت سازنده زيرا ، نيست

 يا و توبيخ و سرزنش خود جز را كس هيچ تا يابد، مى را وظايفش به نسبت خود تنبلى و ولنگارى يا كوشش و كار جزاى دانشجو كه

 عقب اين كه داند مى و است تر دردناك او براى روز آن باشد، اعتنا بى خود وظايف به نسبت مقدار هر لذا. نكند تحسين و تعريف

 و ها فعاليت مجموعه چكيده نيز وى موفقيت چنين هم. ندارد كننده ال سؤ به ربطى و اوست خود شخصى كار به مربوط ، ماندگى

 .باشد مى هايش تلاش

 ظلم ، روى اين از و است آورده جاى به عمر تمام در انسان كه است رفتارى و اعمال مجموعه ظهور و بروز صحنه قيامت روز پس

 آمده( 313) يره شرا ذره مثقال يعمل من و يره خيرا ذره مثقال يعمل فمن كريمه آيه در كه چنان ندارد؛ معنى وجه هيچ به روز آن در

 بلكه باشد، داشته عمل جزاى يت رؤ بر دلالت كه نيست موجود اى قرينه آيه اين در و جزاست عمل خود ، آخرت در پس.  است

 ! ثواب در چه و عذاب در چه ؛ يافته تبلور كه است عمل خود به تصريح

   نهم فراز

 اسودت اذا وجوهنا به تبيض و الابصار برقت اذا عيوننا تقربه حمدا ، المقربون يشهده مرقوم كتاب فى عليين اعلى الى منا يرتفع حمدا

 لوح بلنداى در مقربان كه هستى مراحل بالاترين به ، سپاس بدان بتوانيم كه كنيم مى حمد چنان آن را متعال خداى نيز و.  الابشار

 گردد، ما ديدگان روشنايى موجب حمد آن ، رفته ديگران ديدگان و چشم از روشنايى كه زمانى در و يابيم راه اند كرده مشاهده مرقوم

 .گردد شفاف و نورانى اى چهره موجب ما براى شود، نمايان سياهى به بدكاران گونه كه گاه آن و

 :   شرح

 مراتب از ديگرى درجه ارتقاى موجب خود معرفت اين. باشد شناخت و معرفت آن باعث و منشاء كه است آن حمد ديگر اقسام از

 رسم و راه بهترين از و بوده عبادات ترين بزرگ از - جلاله جل - العزه رب حضرت مقام با متناسب حمد زيرا شود، مى كمالات

 از كه است خاصى عرفان بيانگر خود ، مقام آن با متناسب ستايش كه است روشن البته. دارد وجود عبوديت ادب در كه است هايى

 در انسانى روح باشد، تر نزديك واقعيت به نسبت اين چه هر ، حال. آيد مى حاصل ربوبيت عظيم مقام با بندگى جايگاه بين نسبت

 نيامده ديگر جايى در - باشند مى آن شاهد مقربان فقط كه - مرقوم كتاب در جز كه ستايشى زد؛ خواهد ستايش به دست بلندتر افقى

 . است

 او روح گردد، آشنا ملكوتى و قدسى نظام با او جان و قلب و شود كسى نصيب صالح و صحيح تربيت ، وحى تعاليم سايه در اگر البته

 مقربان با همراه ، آن در كه گيرد مى قرار مقامى در و رسد مى فرشتگان مقام از بلندتر مقامى به و گردد مى عليين ملائكه سنخ هم نيز

 تا 08 آيه مطففين سوره در حق حضرت لذا و.  است واجد را آخرين و اولين اسرار كه باشد اى شده نوشته و مرقوم كتاب شاهدان از

 در وارسته هاى انسان يعنى( 311) ؛ المقربون يشهده مرقوم كتاب عليون ما ادراك ما و عليين لفى الابرار كتاب ان كلا:  فرموده 31

 تكوين دست به كه هستند كتابى شاهد آنان. كشيد نتوان پر كند مى سير او كه اوجى در انسانى هيچ فكر شاهباز كه هستند مقامى

 . است زده رقم دقيق نظم حسب به را چيز همه و خورده رقم الهى قدرت
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 قرار مكان و زمان فوق افقى در كه كتابى آن مشاهده به و گيرد قرار آنان مقام در و يازد دست فرشتگان مقامات بلندترين به بايد آدمى

 مقام اين به بتوانند كه كسانى. گردد نايل - است شده تعبير عليين اعلى عالم به كه - است عقل و وهم از بالاتر كه اى درجه به و دارد

 در آيند، مى در فزع به سخت حالتى در مردمان كه قيامت صحنه در گيرند، قرار مقرب فرشتگان از بالاتر بلكه طراز هم و شوند واصل

 و نبيند تحير و فزع شدت از انسان يعنى الابصار؛ برقت كه روزى در و.  داشت خواهند قرار مطمئن و آرام و امان و امن حالتى

 و شده شرمنده جملگى تبهكاران وقتى روز آن در ؛ است بينا و نورانى چنان هم ايشان چشم گردند، زده حيرت و گشته فراخ چشمان

 اند، ايستاده مقام آن در سرافكنده و ندارند را خود اعمال صفحه به نگاه توانايى و گيرد مى قرار محاكمه معرض در آنان سياه نامه

 در است كتابشان و حساب صحيفه كه را خود جان صحيفه است سرافرازى از كنايه كه سفيد رويى و آرام قلبى با پاكان و صالحان

 صورت گويى:  مظلما اليل من قطعا وجوههم اغشيت كانما:  فرمايند مى يونس سوره 31 آيه در حق حضرت. يابند مى عليين اعلى

 از عاقبت كه باش صبور:  للمتقين العاقبه ان فاصبر:  آمده هود سوره 13 آيه در ، كريم قرآن در لذا.  است تاريك شب از اى پاره آنان

 اسلام اكرم پيامبر كه سويى به و كند مى تطبيق را خود زندگى اسلام الهى آيين هدايت پرتو با كه انسانى.  است تقوى با مردمان آن

 -( 311) اتبعنى من و انا بصيره على الله الى ادعو:  فرمايند مى كه - كند مى حركت اند، فرموده رهنمون سلم و آله و عليه الله صلى

 مبتلا پريشانى و گرفتارى به - جهان اين از پس ديگر عوالم در چه و دنيا عالم در چه - انسانى مسير هاى خم و پيچ از يك هيچ در

 .گذرد مى دارد قرار انسان راه سر بر ديگر جهان در كه سهمگينى عقبات تمامى از سريع بسيار طورى به و شد نخواهد

 

   دهم فراز

 لا التى المقامه دار فى المرسلين انبيائه به نضام و المقربين ملائكته به نزاحم حمدا ، الله جوار كريم الى نارالله اءليم من به نعتق حمدا

 كرامت به ، جهنم دردناك و سوزان آتش از ، وسيله بدان كه آوريم مى جاى به را حمدى آن و.  تحول لا التى كرامته محل و ، تزول

 قرار زوال قابل غير كرامت محل و جاويدان سراى در ، مرسلين انبيا قرب در و مقربين ملائكه كنار در و آرميده الهى رحمت جوار

 ! گيريم

 :   شرح

 در.  است پرداخته آن آثار ذكر به يك هر در و فرموده بيان حمد براى را مختلفى آثار السلام عليه امام ، شريف دعاى اين فراز چهار در

 قرار(  الله ملائكه و انبيا كنار در) الهى كرامت جوار در و رسته الهى عقاب از انسان وسيله بدان كه داشته روا را حمدى نيز قسمت اين

 .گيرد

 اصناف از صنفى ستايش و حمد به شباهت حمد، آن اقسام از يك هر بايد لذا ، است عمل سنخ از جزا پيوسته دانيم مى كه جا آن از و

 .باشد داشته انبيا و ملائكه

 اكرم پيامبر به آيات بعضى در و( 311) ربهم بحمد يسبحون الملائكه و:  فرمايند مى شورى سوره 1 آيه در تعالى و تبارك خداوند

 عنكبوت سوره همانند نيستند؛ الهى حمد به آگاه مردم اكثريت زيرا ، كن حمد را خدا تو كه فرمودند امر سلم و آله و عليه الله صلى

 (311. ) يعملون لا اكثرهم بل الحمدلله قل:  31 آيه لقمان سوره در و( 311) يعقلون لا اكثرهم بل الحمدلله قل:  11 آيه
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 كلمه آوردن فقط حمد از مقصود كه است معلوم و ، پيامبرى مقام سزاى است كارى حمد حقيقت كه است آن از كاشف ها فرمان اين

 .دارند زبان سر بر همواره خلايق كه نيست زبان بر الحمدلله

 عليه صادق امام از. باشند مى حق حضرت ثناخوان و حمدگو خود، ظرفيت و شعور و حد حسب بر الهى كامل اولياء از يك هر لذا و

 .باشد نكرده خلايق از احدى كه كند حمدى شود، عملى بزرگوار آن مقصد اگر كه فرمودند نذر ايشان كه شده نقل السلام

 در كه كرديد نذر را خاصى حمد شما:  كرد عرض راوى!  الحمدلله:  فرمودند حضرت گاه آن ، يافت تحقق مقصد آن ، مدتى از پس

 . نيست و نبود احدى توان

 !آمد نمى بر كسى عهده از كه بود خاصى نذر همان اين:  فرمود حضرت

 و ديده خود باطن در را چيز چه الحمد كلمه از حضرت بدانيم كه اين يعنى ، است مطرح معرفت جا اين در كه دانست بايد البته

 هستى ذره ذره به حضورى علم با بلكه ، نيست حصولى علم صورت به هستى دستگاه به معصوم امام معرفت زيرا ؛ كرده درخواست

 تمامى به او جانب از كه را هايى نعمت و ديده عالم اله ربانيت به را جملگى وابستگى و ربط ايشان ديگر، عبارت به ؛ است آگاه

 را ها آن حقيقت تمام سپس و فرموده طى خود مطلق آگاهى افق در هستى نظام در را مخلوقات كمالات و شناخته رسيده موجودات

 و دانسته كمالات و ها نعمت آن همه از كننده استفاده را موجودات تمامى و يافته مرتبط آنان اصلى صاحب به و متعال خداى به

 بيده كه - دانسته عالم اله دست در يكباره را موجودات ملكوت و يافته استقلال گونه هر و كمال هر از تهى را الله ماسوى تمامى

 . است فرموده جارى زبان بر اى مطلقه كمال چنان حسب بر را الحمدلله كلمه  سپس و - شى كل ملكوت

 .نمايند مى درخواست را حمدى چنين متعال خداى از السلام عليه سجاد امام نيز، فراز اين در

   يازدهم فراز

 منقاده خليقته فكل الخلق جميع على بالملكه الفضيله لنا جعل و الرزق طيبات علينا اجرى و الخلق محاسن لنا اختار الذى الحمدلله و

 به و ما براى را ارزاق نوع بهترين و آفريد چهره بهترين به را ها انسان ما كه راست خدايى سپاس.  بعزته طاعتنا الى صائره و بقدرته لنا

 استفاده خود به خدمت در آنان از و باشيم مسلط خلقت نظام بر توانيم مى كه كرد عطا ما به را فضيلت آن و گردانيد روان ما سوى

 . آوريم در خود اطاعت در و كرده تسخير را جملگى بلكه و نماييم

 :   شرح

 . كرديم خلق وجودى بنيه بهترين در را انسان( 318: ) تقويم احسن فى الانسان خلقنا لقد كه آمده كريم قرآن در

 العاده فوق هنر سبيل بر او، معنوى و روحى و نفسانى مراحل ترين دقيق تا اوست فيزيكى نظام كه انسان ونات شؤ بارزترين از

 دارد آسمان سوى به سر كه است موجودى تنها موجودات ساير ميان در انسان.  است آراسته عالم صنايع ترين زبده و خلقت دستگاه

 موقعيت بهترين در صداها، يابى جهت قدرت با او شنوايى حس و بينا، فضا باز افق بر او چشمان دو و ، ايستاده قامت تمام بر و

 يك هر رنگ كه آن از گذشته دارد؛ قرار او اختيار در ها ميوه و سبزيجات انواع و غذاها همه.  است شده جاسازى بدن فيزيكى
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 است جذابيت نهايت در ها آن به انسان توجه براى آنان هاى جلوه و ، جالب بويايى قوه براى آنان بوى و ، چشم خوشايند با متناسب

. 

 چنان آن و باشد، وى تسخير تحت كه شده آفريده چنان ، است محتاج آن به بشر آنچه تمامى گويى كه يابيم مى در بنگريم نيك اگر

 مقام به تقديم ، شان دهنده تشكيل عناصر تركيب و تجزيه و ها آن انفعال و فعل و حركات تمامى و خواهد، مى او كه شده موجود

 .برآورند را انسانى حاجات كه اند گرديده نهادينه چنان جملگى و است انسانيت

 از بيش اى فاصله در خود دقيق بسيار هاى تلسكوپ وسيله به شناسان ابراختر از بعضى ، العاده فوق تحقيق يك جريان در قبل چندى

 نيز و شوند مى فضا در پراكنده گازهاى به تبديل و پاشيده فرو هم از ها منظومه و كرات از بسيارى كه ديدند نورى سال ها ميليون

 رسيدند نكته اين به و دهند مى تشكيل را جديدى هاى منظومه و كرات و شده يكديگر جذب فضا، در پراكنده هاى توده از بسيارى

 . است انسان زندگى خط در جملگى ها گيرى شكل و ها پاشى فرو اين كه

   دوازدهم فراز

 كه است خدايى آن سزاوار حمد و ؟ متى لا شكره دى تؤ متى ام حمده نطيق فكيف اليه الا الحاجه باب عنا اغلق الذى الحمدلله و

 ؟ باشيم او گوى سپاس توانيم مى چگونه ما و.  است فرموده متوجه خود درگاه به را ما فقط و بسته ما روى به را حاجت و فقر ابواب

 ! توانيم نمى هرگز ، نه

 :   شرح

 اوهن ان و بيتا اتخذت العنكبوت كمثل اولياء الله دون من اتخذوا الذين مثل:  فرموده عنكبوت سوره 10 آيه كريم قرآن در خداوند

 پناه خود خانه به كه هستند عنكبوتى همانند كنند، مى انتخاب را خدا غير دوستانى كه آنان:  يعلمون كانوا لو العنكبوت لبيت البيوت

 . است عنكبوت لانه ها خانه ترين سست كه صورتى در ، است برده

 جملگى خود كه كند مى ايجاب او متناهى غير عزت بلكه واگذارد، غير به را خود بندگان كه است آن از بزرگوارتر متعال خداى

 .نگرداند حواله دنيا مروت بى ارباب خانه در به و برآورد را بندگان حاجات

 واگذار مردم به مرا كه را خدايى سپاس:  فيهينونى الناس الى يكلنى لم و:...  فرمايد مى ثمالى ابوحمزه دعاى در السلام عليه سجاد امام

.  است آزاد ديگران ، وابستگى و تعلق هر از او بندگى پناه در ، حق حضرت راستين بنده لذا و! كنند خفيف و خوار مرا آنان تا نكرد

 بين الذله ثوب كسوته لا و غيرى مومل كل اءمل قطعن لا عرشى على ارتفاعى و مجدى و جلالى و عزتى و:  فرمود قدسى حديث در

 مى ذلت جامه او به و كرده تبديل  ياءس به را ديگران به آزمندان آرزوى كه ، قسم عرشم بلنداى و مجد و جلال و عزت به:  الناس

 موجود هاى قيافه بهترين و فرموده ابداع خاصى ظرافت چنين با انسان قيافه زيبايى براى را چشمان مژگان كه متعال خداوند!  پوشانم

 بهره و لذايذ خدمت در را طبيعت مناظر زيباترين و ها آشاميدنى بهترين و تغذيه نوع ترين جالب و لباس بهترين و طبيعت نظام در

 آنان و سازد رها را خود بندگان آورد، مى فراهم را عظيمى مشكلات زندگى هاى گره كه جا آن است ممكن آيا ، داده قرار انسان ورى

 كند؟ واگذار يكديگر به را
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 درجه بهترين با بلكه و حاجت مقدار از بيش ، نبوده كار در انسان ناحيه از درخواستى و اختيار كه جا آن حتى ايم ديده كه آن حال

 درخواست و تمنا موارد در چگونه  پس.  است نفرموده محروم خود زيباى و بديع عطاياى از و ساخته مند بهره را او ظرافت و حسن

 خود بندگان از كمبودها، و حوايج از بعض در لذا و است خدا به شان توجه گرو در نيز بندگان تربيت البته ننمايد؟ تفضل ، بندگان

 اشباع خدا با ارتباط در معنوى و روحى حالت ، وسيله بدين تا كنند دعا و بخواهند او از و كنند حاجت عرض او درگاه بر كه خواسته

 برابر چندين نبود، تحقق و اجابت قابل او خواسته اگر نيز. فرمايد مى مقرر نيايش و دعا نفس بر بسيار اجر كه آن از گذشته گردد؛

 السلام عليهم معصومين حضرات از زمينه اين در كه چنان فرمايد؛ مى اعطا وى به آخرت و دنيا در كرده درخواست كه را آنچه

 (313. ) است شده وارد مفصلى روايات

 بر و است موجود نعمت دو نفسى هر در پس ، ذات مفرح آيد برمى چون و حياتست ممد رود مى فرو كه نفسى هر سعدى قول به

 . واجب شكرى نعمتى هر

 آيد بر كه زبان و دست از

 آيد در به شكرش عهده كز

 بگذرانيد، حال اين با را دهر تمام و باشيد نماز به ها شب و دار روزه عمر روزهاى تمامى اگر:  فرمايد مى البلاغه نهج در منان مؤ امير

 .آورد نخواهيد جا به را داشته ارزانى شما بر و ديده تدارك شما براى خدا كه هايى نعمت از يكى شكر

   سيزدهم فراز

 بطيبات غذانا و الاعمال جوارح فينا ائبت و الحيوه بارواح متعنا و القبض ادوات لنا جعل و البسط آلات فينا ركب الذى الحمدلله و

 ما و دارند شدن بسته و شدن باز توان كه داده قرار ما بدن در را عضلاتى كه راست خدايى حمد و.  بمنه اقنانا و بفضله اغنانا و الرزق

 انواع بهترين به و.  دهيم انجام وسيله بدان را خويش امور كه كرده اعطا جوارحى ما به و فرموده متنعم زندگى هاى آسايش به را

 ! كرديم پيدا زندگى سرمايه او منت به و ساخت نياز بى غذاها

 :   شرح

 و بيمارى از ، سلامت حال در و خبريم بى نادارى و فقر از ، هستيم ثروتمند و توانگر كه زمان آن كه است چنان ما انسانى طبيعت

 كه آن و است قيمتى چه را چشم كه داند مى نابينا يك ولى ، ناآگاهيم و خبر بى عضو نداشتن رنج و اعضا از يك هر نبود از و ناتوانى

 بسا چه.  است فرموده كرامت خود خلق به اى العاده فوق عطاى چه متعال خداى كه داند مى است نصيب بى دست يا پا نعمت از

 ، آن بازيافتن اميد به گاهى بلكه بازيابد، را خود رفته دست از قواى از يكى بلكه كند، خرج را خود ثروت تمامى باشد حاضر انسانى

 انجام براى خداوند كه را اعضايى و قوا تمامى كه آن توجه قابل نيز. شود نمى او عايد هم اى نتيجه و كرده هزينه را خود اموال همه

 بهترين انتخاب قدرت ها كرامت اين جمله از يكى كه دارد، انسان كرامت با سازگارى جملگى كه است چنان آن فرموده واگذار امور

 به كه آن تناول شيوه و خوب غذاى تهيه و ، مناسب لباس انتخاب همانند ؛ است زندگى احتياجات آورى فراهم در ممتاز سليقه و ها

 عضلات دقيق حركات با انسان نيز، امور ساير انجام و برخاست و نشست در. گيرد مى انجام كامل تناسب با و انگشتان و دست وسيله

 .دهد مى انجام را افعال ترين ظريف ، مفاصل وسيله به جوارح شدن راست و خم و
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 ها استخوان از قطعه هر بند سر در ها غضروف همراه ها استخوان بندى تكه و عضلات تعداد رباطها، و ها عصب كشش چنين هم

 را جملگى توان مى كه است خلقت دستگاه ى العاده فوق معجزات از فشار، و زحمت كمترين با حركات سرعت و سازى آسان براى

 آن در انسانى ممتازه ون شؤ و كرامت حفظ براى شرايط جميع كه است چنان آن ، انسان بدنى ساختار كه كرد خلاصه عبارت اين در

 را مهربان منعم از سپاسگزارى و شكرگزارى لزوم امر همين و. دارد برترى و فضيلت جانداران همه بر انسان رو، اين از و شده رعايت

 .كند مى ايجاب

   چهاردهم فراز

 تانانا بل ، بنقمته يعاجلنا لم و بعقوبته يبتدرنا فلم ، زجره متون ركبنا و امره طريق عن فخالفنا شكرنا ليبتلى نهانا و طاعتنا ليختبر امرنا ثم

 ما شكر ميزان تا كرد نهى اشيا بعض از و بيازمايد را ما اطاعت تا فرمود امر ما به سپس.  حلما براءفته مراجعتنا انتظر و تكرما برحمته

 ما با خود رحمت به و نفرمود ما عقوبت به مبادرت از ولى ، برداشتيم قدم نهى موارد در و نموده مخالفت را او امر ما و. بفهماند به را

 . ماست توبه مترقب بسيار حلم با و كرد رفتار

 :   شرح

 انسان تكامل در كه است اى برنامه بردارنده در آموزد، مى ما به را هستى نظام در زندگى روش كه آن از گذشته ، الهى نواهى و اوامر

 .شود مى حيوانى طبيعت به تدريجى ورود و انسانى فطرت از خروج باعث شوند، گرفته ناديده اگر و دارد مهم بسيار سهمى

 و متعال خداوند از اطاعت مورد در ايشان راه سر بر كه آزمايشى از است عبارت آن و ، هست نيز سومى نقش داراى ها، نهى اين

 .دارد وجود او هاى نعمت شكر

 هب رب خواست خود خداى از كه اى عالى بسيار مقام به رسيدن از پس ايشان كه است آمده سليمان حضرت درباره نمل سوره در

 من هذا:  كرد عرض و شده گذاشته او راه سر بر كه است آزمايشى جملگى ها اين كه گرديد نكته اين متوجه لاحد ينبغى يا ملكا لى

 .كفور يا هستم شاكر عبدى آيا شود معلوم تا شد نصيب الهى فضل اين:  اكفر اءاشكرام ليبلونى ربى فضلى

 كه دارد انسان معنوى و روحى تكامل از نشان ها آن عهده از آمدن بيرون و هستند امتحان براى خطرناكى بسيار هاى زمينه امور اين

 قرار انسانى كمالات از درجه كدامين در و كيستى تو كه نمايد مى انسان به واقع در و شود مى پيدا الهى تكاليف و دستورات نظام در

 نعمت در متنعم كه بشرى براى دو هر و است معاصى از اجتناب در هنگامى و اطاعت وسيله به گاهى انسانى آزمايش البته.  دارى

 .بود خود اصحاب كنار در اسلام گرامى پيامبر كه آمده روايت در.  است سازنده است الهى هاى

:  فرمود و كشيد راست و چپ از ديگرى خطوط سپس.  است مستقيم كه خداست راه اين:  فرمود و كشيد خطى خود دست با گاه آن

 قرائت را انعام سوره 011 آيه سپس. كند مى دعوت آن سوى به و دارد قرار آن بر شيطان يك كه است راهى كدام هر ها راه اين و

 و گيرد مى قرار شيطان تابعان مسلك در و خارج عبوديت مسير از الهى تكليف خط از خروج  محض به انسان يعنى( 311. )فرمودند

 .دارد قرار اى درجه و موطن چه در و كيست كه فهمد مى خود
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 عليه صادق امام كه چنان بيازمايد؛ را ما شكر تا كرد نهى نيز امور سلسله يك از:  فرمود دعا از فراز اين در السلام عليه سجاد امام

 تا كرد صرف بندگى در بايد را الهى هاى نعمت كه است روشن معنى اين و( 310) المحارم اجتناب النعمه شكر:  فرمود نيز السلام

 را او الطاف كه است شرمى بى از و است نعمت كفران شود، او فرمان تمرد و طغيان در صرف - بالله نعوذ - اگر و گردد حق اداى

 و عذاب به را ما هرگز متعال خداى ولى ، برآييم امتحان عهده از ايم نتوانسته هرگز چه اگر ما.  نماييم او به نسبت طغيان صرف

 را ها نافرمانى كه فرموده آمرزش و مغفرت طلب درخواست ما از همواره خود رحمت و راءفت به بلكه ، نساخته مبتلا اعمال مجازات

 . كنيم جبران توبه همين با

   پانزدهم فراز

 و الينا احسانه جل و عندنا بلائه حسن لقد بها الا فضله من نعتدد لم فلو ، فضله من الا نفدها لم التى التوبه على دلنا الذى الحمدلله و

 او فضل وسيله به فقط ، توبه به دستيابى و فرمود هدايت خود سوى به بازگشت به را ما كه سزد را خدايى حمد.  علينا فضله جسم

 ! بزرگ فضلش و نعمت و است تمام ما بر او احسان ، نياوريم شمار به را او هاى نعمت ساير توبه جز به ما اگر و.  است ميسور

 :   شرح

 و برگشت انتظار در بلكه ، نساخته مبتلا خلاف امور عقوبت به را ما متعال خداى:  فرمود السلام عليه امام يكم و بيست فراز آخر در

 او عطوفت و پيروى بنده نشانه و الهى هاى كرامت از يكى را توبه به راهنمايى السلام عليه سجاد امام نيز فراز اين در.  است ما توبه

 را خود بندگان متعال خداى تنها الهى هاى نعمت همه بين در اگر:  فرموده كه است دانسته مهم را آن چنان آن و داده قرار بندگان بر

 .بود تمام او احسان براى و كافى او براى فرمود، مى مفتخر نعمت آن به

 مرتبه از را او و كرده آلوده را انسانيت پاك دامن كه است آلودگى ترين كثيف و ترين شوم گناه زيرا ، است پيدا هم مساءله اين نكته

 عذاب در جاويد طور به و دهد مى دست از تدريج به را نجات شايستگى كه طورى به كشاند؛ مى حيوانيت  حضيض به بودن ملك

 گونه هيچ نيز خود دنيايى زندگى در بلكه ، آخرتى نظام سراسر در تنها نه كه شود مى ضايع چنان آن هستى گستره در و ماند مى

 تار را قلب چهره كه - گناه زنگارهاى تواند مى اعظمى اكسير چون كه است توبه تنها لذا. نمايد نمى پيدا مناسبى موقعيت و موفقيت

 دوباره را او و كند متجلى نورانى و شفاف طور به حجب مجموعه پس از را انسان الهى روح شفاف چهره و زدوده - كرده ظلمانى و

 كمك جان چهره بر هدايت انوار اشراق آمادگى به مجددا و گرداند باز - است انسانى جاويدان حيات كه - خود معنوى حيات به

 لا:  فرمود السلام عليه منان مؤ امير و( 313) له لاذنب كمن الذنب من التائب:  فرمود كه است منقول السلام عليه باقر امام از لذا. نمايد

 . نيست توبه از تر موفق شفيعى هرگز( 311: ) التوبه من اءنجح شفيع

 از را خود هاى نعمت همه كه است افرادى به دوباره زندگانى اعطاى - علا و جل - حق حضرت از توبه قبول بگوييم توانيم مى پس

 بازيافت باعث توبه. اند رفته فرو طغيان فراوان هاى صدمه و ضررها باتلاق در و اند گرديده غرق بوالهوسى دركات در و داده دست

 فرموده كريم قرآن در كه است جهت همين به و آورد مى ارمغان به اينان براى را تكامل طرف به حركت استعداد و است ايشان دوباره

 و هاست ناپاكى و ها آلودگى از تطهير توبه كه شود مى معلوم آيه ذيل از و( 311) المتطهرين بحب الله ان و التوابين يحب الله ان: 

 . است روحى هاى قذارت و باطنى خباثت از طهارت توبه طهارت ؛ است عصيان گناه از قبل طهارت حد در ، توبه پاكيزگى
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 يدع لم و يسرا، الا يجشمنا لم و وسعا، الا يكلفنا لم و ، به لنا طاقه لا ما عنا وضع لقد قبلنا، كان لمن التوبه فى سنته كانت هكذا فما

 اما نبود توبه قبول بر الهى سنت گذشته هاى امت در اليه رغب من منا السعيد و ، عليه هلك من منا فالهالك عذرا، لا و حجه منا لاءحد

 هيچ ولى ، گرفت آسان ما بر و داد قرار ما طاقت و وسع حد در را تكاليف و برداشت را طاعت فوق مجازات ما از و گذارد منت

 خوشبخت و برداشته قدم خود هلاكت در كه است گرى طغيان است زيانكار كه آن و.  نگذاشت باقى ما براى را اى بهانه و عذر گونه

 ! اوست فرمان خط در كه آن

   شانزدهم فراز

 :   شرح

 عمل قابل و آسان بسيار كه شدم مبعوث دينى به من:  السمحه السهله بالحنيفيه بعثت:  فرمود سلم و آله و عليه الله صلى اكرم پيامبر

 و ساده آن دستورات انجام و باشد مى انسان توان حد در تكاليف كه است اى گونه به مقدس آيين اين در گذارى قانون سبك.  است

 يكبار فقط عمر تمام در حج و گشته واجب ماه يك فقط سال در روزه ، است ركعت 01 واجب نماز روز شبانه در مثلا ؛ است آسان

 مقدس آيين كه ديد خواهيم كنيم ملاحظه دقيق اگر كه گشته ملاحظه نيز ديگر عبادى و مالى احكام تمام در سهولت اين.  است لازم

 تكليف توان داراى است حرام آن انجام يا و واجب او بر آنچه از بيش فردى هر بلكه باشد، نمى سنگين و سخت كس هيچ بر اسلام

 .بگيرد قرار مردم اختيار در سهل صورتى به مقدس آيين اين كه گذارده را منت اين اسلامى امت بر متعال خداى و است پذيرى

 (311. ) العسر بكم يريد لا و اليسر بكم الله يريد:  فرمود 081 آيه بقره سوره در

 چنين اين سابق هاى امت در ولى گذرد، مى تبهكاران آلوده و سياه گذشته از نصوحا توبه فتوبوا:  توبه به امر با خداوند چنين هم

 .داد مى قرار كلان هاى جريمه را گنهكاران جزاى زيرا ، نبوده

 اى پاكيزه امور ، يهوديان ظلم سبب به پس:  لهم احلت طيبات عليهم حرمنا هادوا الذين من فبظلم:  فرمود نساء سوره 11 آيه در مثلا

 . نموديم حرام بوديم كرده حلال ايشان بر كه را

 : فرمايد مى اعراف 011 آيه در نيز و

 .داشتند خود بر كه هايى غل و گذاشتيم زمين بر را ها آن سنگين بار و:  عليهم كانت التى الاغلال و اصرهم عنهم بضع و

 مى مقيد را آنان كه چيزهايى آن تمامى و كرد مى منع خيرات از را اسرائيل بنى قوم كه امورى از سلسله آن اسلام پيامبر امت از يعنى

 . است شده برداشته كرد مى محدود و ساخت

 چيزهايى از بسيارى كه طورى به شد، مى مقرر ها آن براى سختى كيفرهاى شدند، مى آلوده گناهى به مجرمان كه گاه آن يهود قوم در

. پرداختند مى ماهى صيد به بايست مى خاصى روزهاى در فقط كه ماهى صيد از منع همانند شد؛ مى ممنوع بود حلال ها آن براى كه

 سلسله يك دين اين. گذرد مى ما جرم از متعال خداى ، است قبلى ناسزاى كارهاى از بازگشت معنى به كه توبه وسيله به اسلام در اما

 اين از و فرموده مقرر ما بر است ما توانايى درجه از كمتر بسيار بلكه ، نيست خارج تنها نه ما توانايى و قدرت حدود از كه تكاليف

 . است نگذاشته باقى ما براى عذرى باب
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 عذابى به را خود ، آسان تكاليف از تمرد با و اوست خود مقصر تنها كه فهميد خواهد جزا روز در افتاد، گمراهى به فردى اگر پس

 . است گردانده مبتلا اليم

   هفدهم فراز

 ربنا كفضل الحمد سآئر يفضل حمدا ، لديه حامديه اءرضى و ، عليه خليقته اءكرم و ، اليه ملائكته اءدنى به حمده ما بكل الحمدلله و

 سپاس ستايشگران بهترين و خلايق ترين گرامى و فرشتگان ترين مقرب كه آنچه تمام به را خدا سپاس و حمد و.  خلقه جميع على

 .باشد بندگان تمام به متعال خداى برترى نسبت همانند حمدها ساير به نسبت كه سزاست را او حمدى بلكه باشد، اند گذارده

 :   شرح

 حمدا الحامدين حمد يفضل الذى الحمدلله:  كنند مى حمد صورت بدين را متعال خداى كه خورد مى چشم به بسيارى دعاهاى در

 . احد كل قبل كثيرا فضلا

 و بود يكسان حمد همگان براى بود، لفظ فقط اگر زيرا ، نيست حمد لفظ تكرار فقط حمد كه شود مى فهميده عبارات گونه اين از

 . نداشت برترى هرگز ديگر كسى بر كسى حمد

 افراد كمالات به نسبت پس.  است متحد شخص جان با معرفت آن و گيرد مى سرچشمه معرفتى و كمال از كه است حالتى حمد پس

 كه است ساخته كسى عهده از فقط حمد بالاترين و كند مى فرق نيز آنان ستايش و حمد - علا و جل - حق جناب به آنان معرفت و

 .باشد خالق به نسبت خلق افراد ترين نزديك

 لا و القائلون يبلغ لا الذى الحمدلله:  است حامد هر حمد از برتر متعال خداى كه فرمايد مى بلند فرازى در السلام عليه منان مؤ امير لذا

 آن را حق تعالى و عظمت كه است منان مؤ امير حضرت العاده فوق معرفت از كاشف خود بيان اين( 311. ) العادون نعمائه يحصى

 القائلون مدحته يبلغ لا:  است فرموده اساس همين بر و دانسته متعال خداوند قدرت و عظمت از كمتر را ستايشى هر كه شناخته چنان

. 

 خلق ترين نزديك و ملائكه ترين نزديك حمد همانند كه دانسته سزاوار حق براى فراز اين در را حمدى نيز السلام عليه سجاد امام

 سايرين معرفت به نسبت السلام عليهم ائمه و اكرم پيامبر و ملائكه براى حق معرفت كه شود مى معلوم فرمايش اين از. باشد او به الهى

 آنان زيرا ، نيست ميسور احدى براى آن از بيشتر كه هستند كاملى معرفت داراى آنان يعنى ؛ است خلق همه بر حق فضيلت همانند ،

 برترى را مطابق نسبتش دقيق طور به شناخت آن كه كنند مى ستايش را او ، همان حسب بر و شناخته را حق كمالات و امتياز تمام

 .باشد مى متعالى خداوند به همام امام آن معرفت و قرب مراتب ترين عظيم بر دليل آسا، معجزه كلام اين خود.  است خلق از حق

 متعال خداى به آنان معرفت حد در سايرين حمد با آن فرق ، است حق سزاوار چون و باشد مى رب حضرت سزاوار آنان حمد مسلما

 : گويد مى مثنوى صاحب.  است خود مخلوقين به نسبت خدا فضل همانند ، سايرين حمد به نسبت آن فضل و است

 تباه آن شكر و غفلت آرد نعمت

 شاه شكر دام به كن نعمت صيد
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 زبان گردد تو موى هر سر گر

 بيان در نيايد او شكرهاى

 ياد دار را حق شكر نعمت وقت

 زياد نعمت كند تو بر خدا تا

   هجدهم فراز

 واحده كل مكان و الاءشياء، جميع من علمه به اءحاط ما عدد الباقين و الماضين عباده جميع على و علينا له نعمه كل مكان الحمد له ثم

 و گذشته بندگان تمام و ما بر كه هايى نعمت آن تمام مقابل در حمد پس.  القيامه يوم الى سرمدا اءبدا مضاعفه اءضعافا عددها منها

 و لازم قيامت تا ابد طور به حمدى چنين ، نعمت هر تعداد به بلكه ، سزاست دارا عالم آن به او آنچه عدد به داشته ارزانى اش آينده

 . است حتمى

 :   شرح

 است آن در ال سؤ ولى ندارد اى شبهه و شك و ترديد گونه هيچ جاى و است حتمى و قطعى عقل نظر از نعمت مقابل در حمد لزوم

 و دارد ضرورت اند نيامده وجود به هنوز كه پيشين امتهايى براى چگونه و چرا گذشته ايام در پيشين امتهاى به مربوط هاى نعمت كه

 !؟ گذشتگان به نسبت گذشته بر و بوده لازم ما هاى نعمت بر شكر ما از گذشتگان بر ؟ است داده قرار زمان هر در را شكر

 غير فضاى در اگر پس. هستند متاءثر ديگرى از آن موجودات ذره ذره و است واحدى حقيقت داراى هستى نهاد كه دانست بايد حال

 تمام تاءثيرى امروز بر آمد، در ها كهكشان و ها منظومه صورت به گازها توده انبوه مثلا كه افتاد اتفاقى قبل سال ها ميليون متناهى

 دم اگر:  الله رحمه طباطبايى علامه ، حضرت گفته به.  نيست تاءثير بى ها كهكشان همان در افتد اتفاق امروز آنچه كه چنان دارد؛

 و گذشته علل هزار هزاران معلول ماهى همان حركت چنانكه ؛ گذاشت خواهد اثر جو در كند،؛ حركتى كارائيب درياى در ماهى

 نعمت در موثر قطعا گذشته در جارى هاى نعمت لذا. بود نخواهد ميسر هرگز حركت اين ها، آن از يك هر فقد با كه است مقارن

 كه طور همان است بوده گذشته آبادانى جهت به گاهى امروز، در موجود آبادانى و عالم طبيعى نظم كه چنان بود، خواهد موجود

 .كرد نمى پيدا تحقق امروز نعمت اين نبود، كار در آينده ملاحظه اگر چون - است آينده در ثر مؤ امروز آبادانى

 هاى نعمت مرهون كه چنان ، هستيم سابقه امم در جارى گذشته هاى نعمت مرهون ؛ بريم مى سر به نعمت در اكنون هم ما اگر پس

 رحمه طباطبايى علامه حضرت ما الشاءن عظيم استاد كه است آن آينده و حال و گذشته جريان در جالب نكته و باشيم مى نيز آيندگان

 بالصبر كلمح واحده الا امرنا ما و است يكديگر از نظام مجموعه تاءثر و تاءثير آن علامت و است واحد يك خدا فضل:  فرمود مى الله

 .پيوندد مى وقوع به كمتر بلكه ، زدن هم به چشم سرعت به كه است واحد يك ، ماست ناحيه از آنچه
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   نوزدهم فراز

 الى سببا و ، عفوه و طاعته الى وصله يكون حمدا ، لاءمده انقطاع لا و لغايته مبلغ لا و ، لعدده حساب لا و ، لحده منتهى لا حمدا

 نه و مقدار نه عدد، نه حد، نه كه است ضرورى حمدى خدا براى.  نقمته من خفيرا و ، جنته الى طريقا و مغفرته الى ذريعه و ، رضوانه

 .گردد متعال و منان خداى مغفرت براى اى وسيله و رضوان و عفو موجب و او اطاعت به رسيدن موجب آن و باشد داشته نهايت

 :   شرح

 از كه است حدى داراى كه معنى بدان ، اوست ماهوى حد در يا:  است تصور قابل چيز چهار اين از يكى در چيز هر بودن محدود

 . آتش از آب امتياز و حيوان از درخت امتياز همانند ، است ممتاز موجودات ساير

 آن به پيوستن با كه است خاصى مرز داراى گاهى و. نكند تجاوز خاصى عدد از كه است آن شمارش و تعداد در ء شى حد گاهى و

 دانشنامه گرفتن از پس و كند اخذ خاصى دانشگاه از را خود دانشنامه تا خواند مى درس كه فردى همانند شود؛ حاصل مقصود

 تابستان ايام و شود مى سپرى بهار ايام كه سال فصول همانند ، است متناهى زمان نظر از كه آن چهارم و رسد، مى پايان به او تحصيل

 .رسد مى

 در افراد از فردى هر بلكه ، نيست خارج آن از عالم موجودات از موجودى هيچ كه است چنان آن حد گونه چهار اين ، حقيقت در

 يافت حقيقتى اگر و.  زمان در يا مقصد، و غايت در يا عدد، در يا ، ماهيت در يا:  است محدود مرز چهارگونه اين از يكى به خارج

 . است غيرمتناهى او نباشد، حدود اين از يك هيچ داراى كه شود

 بى و غيرمتناهى قهرا و نداشته را مرز چهار اين از يك هيچ كه ديده لازم را حمدى متعال خداى براى فراز اين در السلام عليه امام

 است چنين نيز او هاى نعمت قهرا و است لذات با غيرمتناهى ، حق حضرت كه است آن حمدى چنين اين ضرورت اما باشد، پايان

 . تحصوها لا الله نعمت تعدو ان:  فرموده كه

 .بود خواهد لازم و ضرورى نهايت بى شكر ، نهايت بى هاى نعمت و نهايت بى ذات مقابل در كه است اين عقل مسلم حكم پس

 خير؟ يا است تحقق قابل بندگان از شكرى چنين آيا كه است اين نمايد مى رخ جا اين در كه الى سؤ

 كه آمده روايتى در.  است گشته واصل بندگى حق به ، است ناتوان شكر از الهى نعم مقابل در كه فهميد كسى اگر كه است آن جواب

 جواب! ؟ عاجزم كه گذارم پايان بى نعم شكر چگونه:  كرد عرض جواب در بگذار، خود خداى شكر كه شد خطاب انبيا از يكى به

 . است من شكر خود اين كه آمد

 (  فراز آخرين) بيستم فراز

 ، اوليائه من السعداء فى به نسعد حمدا.  ظائفه و حقه تاءديه على عونا و معصيته عن حاجزا و ، طاعته على ظهيرا و ، غضبه من اءمنا و

 . حميد ولى انه ، اءعدائه بسيوف الشهداء نظم فى به نصير و
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 بر كننده يارى و معصيت از مانع و من اطاعت بر كمك و باشم او غضب از امن در وسيله بدان كه است متعال خداى سزاوار حمدى

 دين دشمنان شمشير وسيله به كه شهدا نظام در و گيريم قرار اوليا از بختان نيك صف در كه ستايشى نيز و گردد وظايف و حق اداى

 . است ستوده اى دهنده يارى و ولى او كه گيريم قرار اند پيوسته حق لقاء به

 :   شرح

 ولى. بود خواهد متفاوتى آثار موجب خود و است ساخته بسيارى كارهاى حمد از كه شود مى معلوم اخير فقره چند اين مجموعه از

 يا و طاعت در يارى موجب كه آن با است غضب از امن موجب كه حمدى آن زيرا دارند، فرق يكديگر با حمدها كه است آن ظاهر

 .بود خواهد مختلفى هاى زمينه داراى يك هر گردد، مى معصيت از مانع

 امن كه حمدى آن پس لشديد، عذابى ان كفرتم ان و:  فرموده كريم قرآن در ؛ است متعال خداى خشم موجب خود نعمت كفران مثلا

 و واجب آن از سپاسگزارى كه است اى گونه به نعمت آن و است خاص موردى در خاص شخص با ارتباط در آورد، مى غضب از

 .شد خواهد خداوند خشم موجب نعمت آن كفران و است قطعى

 ترك اثر در انسان اگر يا و.  است شده پناهنده الهى عفو به و مانده دور به خدا غضب از ورزيد، مبادرت نعمت شكر به كسى اگر پس

 انجام بر قدرت اگر ولى آورد، مى دنبال به را معصيت به ابتلا غرور اين شود، مغرور - بالله نعوذ - طاعتى آوردن جا به يا معصيت

 اطاعت و وظيفه اداى توفيق شود مى معصيت از مانع حمد اين كرد، شكر را او و ديد متعال خداى از را عصيان از دورى و طاعت

 .آورد مى همراه به حاصل او براى را بيشتر

 و تسليم با يا كند، خوددارى ناشكرى و ناسپاسى از همواره و كرده صبر ولى گردد، مبتلا عظيمى مصيبت به شخص است ممكن گاه

 صالحين و اوليا از و كرده پيدا تشرف بختان نيك و سعدا وادى به او كه است صورت اين در سازد، حفظ را خود آرامش خود رضاى

 بر دل اسلام مقدس حريم از دفاع و جنگ هاى ميدان در و گرفت قرار الله سبيل فى مجاهدين سلك در اگر طور همين و است شده

 اين در را او كه بود ممنون او از و كرد قدردانى و تشكر خود خداى از پيوسته نفس هواى بر غلبه و جهاد اين در و جنگيد و نهاد كف

 .نمايد مى محسوب شهدا و فداكاران زمره در را او خداوند قطعا ، فرموده يارى مرحله
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  دوم دعاى:  سجاديه صحيفه شرح

 و ء شى عن تعجز لا التى بقدرته السالفه القرون و الماضيه الامم دون سلم و آله و عليه الله صلى نبيه بمحمد علينا من الذى الحمدلله و

 . قل من على بمنه كثرنا و جحد من على شهداء جعلنا و ذرء من جميع على بنا فختم ، لطف ان و ء شى يقوتها لا و ، عظم ان

 البركه مفتاح و الخير، قائد و ، الرحمه امام ، عبادك من صفيك و خلقك من نجيبك و ، وحيك على اءمينك محمد على فصل اللهم

 احياء فى قطع و اءسرته رضاك فى حارب و حآمته اليك الدعاء فى كاشف و بدنه للمكروه فيك عرض و ، نفسه لاءمرك نصب كما

 . الاءقربين فيك عادى و الاءبعدين فيك الى و لك استجابتهم على الاقصين قرب و جحودهم على اءقصى و ، رحمه دينك

 عن الناى محل و الغربه بلاد الى هاجر و دعوتك الاءهل بالنصح شغلها و ملتك الى بالدعاء اءتعبها و رسالتك تبليغ فى نفسه اءداب و

 له استتب حتى.  بك الكفر اءهل على استنصارا و دينك عزاز لا منه اراده نفسه ماءنس و راءسه مسقط و ، رجله موضع و رحله موطن

 غقر فى فغزاهم ، بنصرك ضعفه على متقوبا و بعونك مستفتحا اليهم فنهد اءوليائك فى دبر ما له استتم و ، اءعدائك فى حاول ما

 . المشركون لوكره و كلمتك علت و اءمرك ظهر حتى ، قرارهم بحبوحه فى عليهم هجم و ، ديارهم

 و مقرب ملك لديك يوازيه لا و مرتبه فى يكافاء لا و منزله فى يساوى لا حتى جنتك من العليا الدرجه الى فيك كدح بما فارفعه اللهم

 مبدل يا القول وافى يا العده نافذ يا ، وعدته ما اجل الشفاعه حسن من منين المؤ امته و الطاهرين اءهله فى عرفه و مرسل نبى لا

 . العظيم ذوالفضل انك الحسنات من باءضعافها السيئات

   اول فراز

 و ء شى عن تعجز لا التى بقدرته السالفه القرون و الماضيه الامم دون سلم و آله و عليه الله صلى نبيه بمحمد علينا من الذى الحمدلله و

 از حمد.  قل من على بمنه كثرنا و جحد من على شهداء جعلنا و ذرء من جميع على بنا فختم ، لطف ان و ء شى يقوتها لا و ، عظم ان

 عظيم بسيار چه اگر - نيست عاجز چيز هيچ از كه قدرتى با فرمود، ما نصيب ها امت همه بين در را خاتم پيامبر كه است خدايى آن

 مدت كه گذشته امم جميع بر رهبرى و امامت در را( پيامبر فرزندان) ما ايام مدت و. كند نمى غفلت موجود ترين كوچك از و - باشد

 .داد برترى بود كوتاه آنان

 :   شرح

 يعنى ؛ است خاتم دين اسلام دين كه آن اول مساءله:  اند داده توجه مهم بسيار مساءله دو به السلام عليه امام دعا، از فراز اين در

 مصطفى محمد از بعد كس هر بنابراين.  است گرديده نازل خلق بر - جلاله جل - خداوند حضرت طرف از كه است دينى آخرين

 انكار مورد بايد و باشد مى مردود او ادعاى و است دروغگو كند خويشتن بر جبرئيل نزول و نبوت ادعاى سلم و آله و عليه الله صلى

 . است النبيين خاتم ، اكرم پيامبر كه است آمده تمام صراحت با نيز كريم قرآن در آگاهى اين. شود واقع

 اند، دانسته الهى دين آخرين را خود يك هر كه نصارى و يهود لذا اند، نبوده اديان خاتم ، سابقه اديان از يك هيچ كه آن دوم مساءله

 و يهود ادعاى و بوده اديان آن ناسخ ، است آن بردارنده در كريم قرآن كه ما اسلامى - الهى حقايق ، نتيجه در. اند كرده نادرستى ادعاى

 . است واقع خلاف بر و غلط كلامى دينشان خاتميت بر مبنى نصارى
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 نبوده خاتم اديان ، سلف اديان:  اولا كه معنا اين به اند؛ فرموده بيان كوتاه كلامى در را قضيه نفى و اثبات وجه دو هر ، السلام عليه امام

 حضرت گاه آن. باشد مى اديان همه خاتم كه است اسلام موعود دين آن:  ثانيا و ، است آمده حتما ديگرى دين ها آن از پس و اند

 : اند فرموده بيان را خاتم دين از مهم خاصيت چند

 . نيست جايز كس هيچ بر عام دستور اين از تخلف و باشند مقدس آيين اين پيرو كه موظفند قيامت برپايى تا خلايق جميع 

 و رفتار كلان و خرد كه است معنى بدين يا نظارت اين ؛ است السلام عليهم ائمه كامل نظارت در قيامت روز تا ها انسان تمامى اعمال 

 خداوند كه است معنى بدان يا و ، است اسلام از حكمى به محكوم يك هر و دارد قرار اسلام الهى احكام سيطره تحت مردم اعمال

 آگاهى آن خصوصيات از يكى كه است فرموده عنايت مطلق و شامل علمى ، السلام عليهم معصومين حضرات قدسيه ارواح به متعال

 .دانند مى شود، مى صادر امت از كه را افعالى جميع ايشان يعنى ؛ است بندگان كردار و رفتار از

 علم خزانه ما( 311: ) الله علم خزنه نحن:  است آمده كافى اصول در جمله از ، خوريم برمى معنا اين به بسيارى روايات در اتفاقا

 . هستيم خدا علم صندوق ما( 318: ) الله وحى عيبه و.  هستيم خدا

 المشهود يوم و البروز يوم كه قيامت روز در امت اعمال جملگى كه است اين نمود مطرح توان مى جا اين در كه ديگرى احتمال

 شى منهم الله على يخفى لا بارزون هم يوم:  است آمده كريم قرآن در معنا اين به و گردد، مى برملا روشن طور به ، است شده ناميده

 (313... . )ء

   دوم فراز

 البركه مفتاح و الخير، قائد و ، الرحمه امام ، عبادك من صفيك و خلقك من نجيبك و ، وحيك على اءمينك محمد على فصل اللهم

 و وحى امين كه فرست درود سلم و آله و عليه الله صلى محمد بر خدايا،.  بدنه للمكروه فيك عرض و ، نفسه لاءمرك نصب كما

 . است تو بندگان ترين برگزيده و ترين نجيب

 . انداخت رنج به تو فرمان و اوامر راه در را خود جان و تن و بود خيرات و بركات كليد و خير، و راءفت و رحمت در پيشرو كه او

 :   شرح

 جالب اى نكته يك هر كه فرموده توصيف صفت چند به را سلم و آله و عليه الله صلى اكرم پيامبر السلام عليه سجاد امام فراز، اين در

 : آيد مى شمار به توجه قابل و

 و صحيح طور به و كرده حفظ مرحله چهار در تمام دقت با ، گرفته متعال خداوند از را آنچه يعنى ؛ است الهى وحى در امين پيامبر 

 .است داده تحويل مردم به كاست و كم بدون

 .داد مى تحويل بايد جبرئيل كه بود چيزى آن تمام نمود، دريافت جبرئيل از حضرت آنچه:  اولا 

 .نگرديد كم آن از چيز هيچ كه طورى به كرد، حفظ تمام دقت با نمود، دريافت كه را آنچه:  ثانيا

 . داشت آن ابلاغ به ماءموريت كه بود چيزى آن تمامى فرمود، ابلاغ مردم به كه را آنچه:  ثالثا
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 از دعوت در را روش ترين هنرمندانه و گشت متوسل تبليغ نوع ترين عالى و بهترين به رساند، مى را خود رسالت كه گاه آن:  رابعا

 . گرفت كار به مردم

 و شناختند مى كمال اين به را او جملگى و بود مردم بين در فرد ترين نجيب ايشان كه بود اين اسلام گرامى رسول صفات دومين 

 .نداشتند سراغ او زندگى تاريخ در ضعفى نقطه گونه هيچ

 بلكه نزد، كار اين به دست خود خودى به و نداشت حرفى خود از هرگز او. بود شده برگزيده رسالت براى او ، مردم آن بين در 

 . است بوده حق حضرت دستور متن جملگى ، كرده نهى آن از يا فرموده امر آن به حضرت كه را آنچه پس.  داشت الهى ماءموريتى

 مزاحمت و بار و تحميل ، آورده آنان براى اسلام پيامبر را آنچه كه كنند پيدا آگاهى نكته اين به بايد مردم يعنى بود؛ الرحمه ايشان 

 و جهان اين در كه مردمى پس.  است گرديده نازل مردم بر كه است حق حضرت جانب از عظيم اى هديه اسلام احكام زيرا ؛ نيست

 شارع. نمايند فكرى چه خود ابديت براى و كنند زندگى عالم اين در چگونه كه شوند توجيه بايد اند، گذارده قدم هستى وسيع عرصه

 مرهم شود، وارد كه جا هر به و دارد همراه به را خود درمان و دارو كه است طبيبى و است جهان ظلمات در چراغى ، اسلام مقدس

 ى آيه كريم قرآن در متعال خداوند. كند مى دعوت صلاح به را مردم كه است كسى اسلام پيامبر و ، است خسته و مريض هاى جان

 . باشى عالم اهل براى رحمت كه اين براى مگر را، تو نفرستاديم ما و:  للعالمين رحمه الا اءرسلناك ما و:  فرموده انبيا سوره 011

 از كند؛ نمى اشتباه امر اين در و است شناس مقصد و رفته راه ، است كاروان جلودار كه گويند مى كسى به قائد.  است الخير قائد 

 هستى كاروان تواند مى كه است عظمتى چنان آن داراى اكرم پيامبر ، آرى. شود نمى خطا دچار امر اين در و است آگاه ها خم و پيچ

 .كند هدايت خود حقيقى منزلگاه به را

 .آورند دست به را خيرات توانستند نمى مردم و شد مى بسته مردم روى به خيرات در نبود اگر يعنى ؛ است البركه مفتاح 

 .نداد راه خود به سستى كمترين وظايف انجام در هرگز و انداخت مشقت و زحمت به را خود راه اين در پيامبر كه اين سرانجام و 

   سوم فراز

 قرب و جحودهم على الاءدنين اءقصى و ، رحمه دينك احيآء فى قطع و اءسرته رضاك فى حارب و حآمته اليك الدعاء فى كاشف و

 و نمود قطع آنان با را خود رابطه و جنگيد آنان با و شد جدا خود قبيله و حاميان از ، رسالت راه در.  لك استجابتهم على الاءقصين

 .فرمود نزديك خود به نبودند او عشيره و اهل از ظاهر به كه را آنان و ساخت دور ورزيدند مى شرك كه را خود نزديكان

 :   شرح

 مى بهتر ها، آن رعايت با و است دلسوز و راستين راهبر يك وجود لازمه كه فرمايد مى اشاره نكاتى به السلام عليه امام فراز، اين در

 خود، كردار و رفتار در تواند مى چنين هم او. برساند رستگارى ساحل به و داده نجات ها كجروى و ها انديشى كج از را مردم تواند

 بخواند؛ هدايت طرف به را آنان نيز عمل با و كند ارايه مردم به را خود حق و صداقت

 و ندهد قرار عنايت مورد راه آن از غير به را چيزى هيچ ، مردم به مستقيم صراط عرضه از پس رهبر، يك كه است آن مساءله آن و

 .نمايد مبارزه آن با و بردارد خود راه سر از اوست حركت مزاحم و مانع كه را آنچه
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 در تو پيامبر! خدايا كه كند مى عرض متعال خداى به و كند مى معرفى صفات اين با را اكرم پيامبر السلام عليه سجاد امام فراز، اين در

 مى دفاع او از و كردند مى حمايت را او داشتند، شديدى احساس و عاطفه او به نسبت كه - خود عشيره و قبيله با تو دين تبليغ راه

 تو طرف به مردم دعوت از دست كه نشد آن مانع اى عشيره عصبيت و قومى احساس هرگز و شد جدا ها آن از و جنگيد - نمودند

 !شود وارد اى خدشه كمترين مستقيم صراط در كه مبادا بردارد؛

 ، نيست عام عرف در متعارف معيار همان ، مكتب اين در بيگانگى يا خويشاوندى ، دشمنى يا برادرى ، نزديكى و دورى معيار ، آرى

 (381. ) اخوه منون المؤ انما كه است اين بر قرآن دستور بلكه

 قومى و اى عشيره نظر از پيامبر به كه آنان اما بود؛ پيامبر به فرد ترين نزديك ولى كرد، مى زندگى يمن در و نديد را پيامبر قرنى اويس

 ها ابوجهل و ها ابولهب امثال دانيم مى كه چنان و پرداخت مبارزه به ها آن با كه طورى به بودند، دور بسيار ايشان از بودند، نزديك

 !گشتند واقع ايشان مطرود بودند قريشى كه

.  داشت برمى راه سر از را موانع تمامى مستقيم صراط راه در و فرمود نمى امضا را روشى هيچ مستقيم صراط و خدا جز خدا، پيامبر

 خداى لذا:  است الهى هاى آيين خصوصيات از اين و. بود دورتر خدا از كه بود شخص آن دورترين از غير چيز همه از دل ايشان

 جواب ، اءهلى من ابنى ان:  كرد عرض تعالى خداى به نوح جناب كه گاه آن و ندانست او اهل از را نوح فرزند كريم قرآن در متعال

 باشد؛ مى دور به ناهنجارى هرگونه از و است تقوا و صلاح پدر پيامبر، يعنى( 380! ) صالح غير عمل انه اءهلك من ليس انه:  شنيد

 ذبح فرمان ابراهيم حضرت به خداوند اگر چنين هم باشد او فرزند ناهنجارى آن ظاهر به چه اگر ، است قطع ناهنجارها با او رابطه

 بايد چيز همه او، از اطاعت جز و بنمايد رخ نبايد امرى هيچ ، رب حضرت فرمان كنار در كه است اين آن سر دهد، مى را اسماعيل

 .آيد حساب به ناديده

   چهارم فراز

 لاءهل بالنصح شغلها و ملتك الى بالدعاء اءتعبها و رسالتك تبليغ فى نفسه اءداب و الاءقربين فيك عادى و الاءبعدين فيك والى و

 در. نمود دور خود از را خويش مشرك نزديكان و كرد نزديك خود به آمدند در دين ولايت تحت و بودند دور كه را آنان.  دعوتك

 . گرفت قرار فراوان مشقت و زحمت در آنان نصيحت و مردم دعوت با و انداخت رنج و تعب به را خود تو، رسالت ابلاغ راه

 :   شرح

 اجانب با نيز ها آن. بود كرده دور خود از كفرشان جهت به را خود عشيره و دوستان كه بود آن از اكرم پيامبر عمده تعب و رنج

 .پرداختند مى او با مخالفت به مجموعا و بودند گشته همدست

 و الادنون له تلون قد و غصه كل فيه تجرع و غمره كل الله رضوان الى خاض:  فرمايد مى زمينه اين در البلاغه نهج در منين اميرالمؤ

 طرف به قدرت تمام با اكرم پيامبر( 383: ) رواحلها بطون محاربته الى ضربت و اءعنتها العرب اليه خلعت و الاءقصون عليه تاءلب

 و نبودند قدم ثابت او نزديكان نوشيد؛ مى كه بود غم و غصه هاى جرعه بس ، زمينه اين در و كرد مى حركت حق حضرت رضايت

 مركب و زد مى سرباز او اطاعت از عرب جماعت. بودند بسته كمر او دشمنى بر بودند، ها اجنبى از كه نيز بسيارى. باختند مى را خود

 .داد مى حركت او با جنگ سوى به را خود هاى
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 سوره 1 آيه در كريم قرآن كه چنان آن ؛ نداشت راه شريفشان وجود در آسودگى و بود جريان اين نگران چنان هم اكرم پيامبر ولى

 شدت اثر در خواهى مى گويا:  اءسفا الحديث بهذا منوا يؤ لم ان آثارهم على نفسك باخع فلعلك:  فرمايد مى او به خطاب كهف

 حسرات عليهم نفسك تذهب فلا:  فرمود 8 آيه فاطر سوره در نيز و ؟ بدهى دست از اينان نياوردن ايمان جهت به را خود جان تاءثر،

 خداى زيرا ، گيرى قرار رفتن دست از مرحله در كه مده راه خود به افسوس و حسرت قدر آن پيامبر، اى:  يصنعون بما عليم الله ان

 . است آگاه آنان كردار به تو

 به اشتغال و دنيا به آلودگى اثر در ولى هستند، الهى و توحيدى ارتباط داراى اوليه فطرت در چه اگر ، انسانى نفوس كه دانست بايد

 آنان نجات سادگى به ديگر كه غلتد مى در سقوط پرتگاه به چنان آن ، حيوانى خوى و جهل رسوخ و ناپسند رفتارهاى و شهوات

 پليدى و نكبت زنگار اگر ويژه به ؛ است سخت و دقيق بسيار آبادانى و اصلاح ولى ، آسان بسيار شدن خراب ، همواره.  نيست ميسور

 . نيست علاج قابل سادگى به ديگر كه بنشيند جان چهره بر بسيار حجم با

 هرگز سلم و آله و عليه الله صلى اكرم پيامبر نبودند، تاءثيرپذير اسلام بخش شفا و روشن آيين از اينان كه اين وجود با ، حال هر به

 فرمود منين اميرالمؤ لذا كرد؛ مى عمل مردم ميان در خود تدبير و حكمت با ، ممكن وسيله هر به و داشت برنمى خود وظيفه از دست

 .بود حركت در(  مريض دنبال به) كه بود طبيبى( 381: ) بطبه دوار طبيب: 

 اين ، الله روح يا:  كردند عرض ديدند؛ كارى معصيت شخص خانه كنار در را السلام عليه مسيح عيسى كه آمده روايت در چنين هم

 .رود مى ها مريض نزد به طبيب( 381: ) المرضى الطبيب ياءتى انما:  فرمود ؟ اى ايستاده چرا جا

   پنجم فراز

 و دينك عزاز لا منه اراده نفسه ماءنس و راءسه مسقط و ، رجله موضع و رحله موطن عن الناى محل و الغربه بلاد الى هاجر و

 جا آن در او عشيره و بستگان كه(  مكه) خود وطن از كفر، بر غلبه و دين عزت جهت به اكرم پيامبر.  بك الكفر اءهل على استنصارا

 . جست دورى بود او  انس و پرورش مركز و زادگاه و بودند

 :   شرح

 خوددارى بود ثر مؤ اهدافش پيشبرد در كه مشقتى و زحمت هيچ تحمل از سلم و آله و عليه الله صلى اكرم پيامبر شد، گفته كه چنان

 جهالت از ديگر بسيارى و ، شعب در محاصره سال سه ، جسورانه كلمات شنيدن ، روحى هاى مشقت ، بدنى زحمت تحمل نكرد؛

 جا آن به كار ، سرانجام. نگذارد زمين بر اى لحظه را رسالت سنگين بار و بازنداشت خود الهى ماءموريت انجام از را او مردم هاى

 حق حضرت امر به و ديد ضرورى و لازم - داشت علاقه جا آن به بسيار و بود او اصلى وطن كه - را مكه از هجرت پيامبر كه انجاميد

 انصار و اعوان وسيله به بتواند و بود فراتر مكه هاى كوهستان سوى چهار حصر از را توحيد فرياد تا كرد ترك مدينه طرف به را مكه

 پليدى و جهل از را كعبه و الحرام مسجد و دهد نجات پرستى بت و جهالت و كفر چنگال از را توحيد و وحى سرزمين ، خويش

 .سازد پاك شرك
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 تا گرفت قرار اسلام در تاريخ مبداء كه گشت آفرين  نقش و مهم چنان آن هجرت اين. فرمود مهاجرت مكه از حضرت ، عاقبت

 تولد همانند ؛ داشت وجود آن از پيش تاريخ در مهمى بسيار ايام كه بود حالى در اين و بماند؛ باقى مردم اذهان در پيوسته آن عظمت

 ... .و پيامبر بعثت و ولادت روز ، الفيل عام ، اكرم پيامبر

 اين در.  ريخت مى فرو مباركش چشمان از حزن اشك كه حالى در كرد، ترك خدا راه در را خود مسكن و ماواء تولد، محل پيامبر

 عليك فرض الذى ان كه داد دلدارى را ايشان و كرد نازل حضرت آن بر را قصص سوره 81 آيه و شد نازل جبرئيل كه بود حالت

 حضرت. گرداند برخواهد(  مكه) بازگشت مكان سوى به را تو كرد، واجب تو به را قرآن به عمل كه كس آن:  معاد الى لرادك القرآن

 ما منك اخرجت انى لولا و الله الى اءحبها و الله ارض خير انك الله و:  فرمود مكه به خطاب بود سوار خود مركب بر كه حالى در نيز

 اخراج جا آن از كه نبود گونه اين اگر و ، خداوندى نزد در آن ترين محبوب و زمين از قطعه بهترين تو ، قسم خدا به( 381: ) خرجت

 ! شدم نمى خارج تو از هرگز ، شدم

 .نگرديد مقدسش هدف سوى به ايشان حركت از مانع پاگير، و دست هاى حلقه اين از يك هيچ ، حال اين با

   بعثت هنگام مردم وضعيت

 خرافات به آلوده و منحرف بسيار آنان اعتقادات و بردند مى سر به آور حيرت جهالتى و خبرى بى در اكرم نبى بعثت زمان در مردم

 الله اءبناو نحن النصارى و اليهود قالت و:  خوانيم مى مائده سوره 08 آيه در چنانچه بود، گشته تحريف دچار نصارى و يهود دين. بود

 ابن عزيز اليهود قالت و:  فرموده توبه سوره 11 آيه در و. پنداشتند مى او دوستان و خدا فرزندان را خود نصارى و يهود:  اءحباوه و

 ديگر هاى ملت. دانستند مى خدا پسر را مسيح نصارى و خداست فرزند عزبر گفت مى يهود:  الله ابن المسيح النصارى قالت و الله

 اعتقاد اهريمن و يزدان به و بودند شر و خير خداى به قائل كه مجوس همانند بودند؛ خارج مستقيم صراط از طورى به يك هر نيز

 !داشتند

 فطرت آن وسيله به كه بزند انقلابى به دست مهاجرين و انصار وسيله به توانست آنكه تا شد مبعوث موقعيتى چنين در اكرم پيامبر

 منين اميرالمؤ قول به كه العرب جزيره مردم و شد چنين نيز عاقبت. دهد سوق مستقيم مسير سوى به را آنان و كرده بيدار را مردم

 كه رسيد جايى به كارشان بود، سخت هاى سنگستان و مارها كنار در خوابشان و آور ملامت و  ارزش بى لباسشان و خشن خوراكشان

 .گرفتند قرار جهان قدرت راءس در و يافتند اشراف جهانى مقام ترين عالى بر

   ششم فراز

 فغزاهم ، بنصرك ضعفه على متقويا و بعونك مستفتحا اليهم فنهد اءوليائك فى دبر ما له استتم و ، اءعدائك فى حاول ما له استنب حتى

 چنان آن تو پيامبر خدايا،.  المشركون لوكره و كلمتك علت و اءمرك ظهر حتى ، قرارهم بحبوحه فى عليهم هجم و ، ديارهم عقر فى

 كمك به و گرديد، برقرار تو دوستان در خواست را آنچه و شد مستقر تو دشمنان در كرد اراده آنچه كه فرمود اقدام كوشش و جهاد به

 تا برد هجوم و جنگيد ها آن با آنان هاى خانه عمق در آمد؛ غالب ها آن ضعف بر كه زد دست قدرتى با قيام به تو، از يارى طلب و تو

 .شد تمام مشركان كراهت با چه اگر گرديد، غالب تو كلمه و ظاهر تو خواسته كه آن

 :   شرح
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 اى احساسى هاى پيروزى و فتح قبيل از ، داده نسبت  پيامبرش و خدا به جا اين در السلام عليه امام كه اى غلبه و پيروزى آن مسلما

 و فتح زيرا.  نيست ندارند، باكى ديگران و خود نابودى و مرگ از آن راه در و كرده طلب را آن خودخواه و هواپرست اى عده كه

 گونه اين در هدف تمام زيرا ، نيست بدانديشى و جور و ظلم و خودخواهى و هوسرانى و جهل غلبه جز چيزى ، هواپرستان پيروزى

 گاه آن. شود تمام مردم مال و جان قيمت به چه اگر بنشينند، قدرت مسند بر او جاى به و درآيد پاى از حريف كه است آن ها مبارزه

 .ماند مى پناه بى ، مظلومان مال و جان و خون و شده پايمال بيچارگان و ضعفا حقوق ، غلبه و جور و ظلم ى ادامه با

.  است انسانيت لايق كمال به آنان رساندن و ها انسان رشد و هدايت موانع برداشتن از عبارت ، الهى هاى مكتب پيروزى و فتح اما

 قدرتمند اى عده پيوسته ، بشرى آزاد جوامع در زيرا باشد، مى انسانيت جامعه پيشبرد براى زمينه آوردن فراهم خداوند اولياء هدف

 در هاست آن ى خواسته آنچه جز به و شود آنان جايگزين ديگرى كس نيستند حاضر هرگز كه كنند مى حكومت مردم بر زورگو

 طورى به آورند؛ درمى پاى از را ها آن باشد كه شرايطى هر در و ايستاده خود مخالفان مقابل در وجود تمام با آنان. شود جارى خارج

 .نماند جاى بر ايشان از هم نقشى و ياد كه

 موانع آن شايد تا كنند مبارزه خودخواه هوسران اى عده با و شوند پرتلاطم درياى اين وارد بايد كه هستند انبيا اين گيرودار، اين در

 .بنشيند جاهليت حكومت جاى به خدا حاكميت و شوند برداشته

 لذا( 381) ، العالمين عن غنى الله فان:  ندارد را او با رويارويى قدرت كس هيچ و است غنى آنان اطاعت و خلق از متعال خداى البته

 توانند نمى ضررى كمترين متعال خداى به وجه هيچ به ، طاغى و ياغى چه باشند ساجد و راكع چه ، من مؤ چه باشند كافر چه مردم

 .بزنند

 و انسانى كرامت ، عدالت ، هدايت نظام نشستن كرسى به آن معنى ، اوست حاكميت ثبات و خدا فتح و غلبه از سخن جا هر پس

 مظهر جنگيدن:  كلام يك در و الله كلمه علو خدا، امر ظهور ، نتيجه در.  است آدمى نسل حقارت و ضلالت و ظلم شدن برطرف

 كرامت و هدايت كرسى بر حق و شد گرفته ها انسان از ضلالت ابزار و اسباب كه نيست آن براى جز ، ضلالت و كفر مظاهر با هدايت

 .بنشيند

   هفتم فراز

 و مقرب ملك لديك يوازيه لا و مرتبه فى يكافاء لا و منزله فى يساوى لا حتى جنتك من العليا الدرجه الى فيك كدح بما فارفعه اللهم

 و مقام و منزله در احدى كه برسان خود بهشت از رفيع چنان آن جايگاهى به او هاى مجاهده با را پيامبر مقام خدايا،.  مرسل نبى لا

 !نگيرد قرار وى همطراز مرسلى نبى و مقرب ملك هيچ و نباشد او با مساوى ، رتبه

 :   شرح

 و مقام تقاضاى امام. كرد توان نمى تصور ديگر آن فوق كه كرده دعا جملاتى با را اكرم پيامبر السلام عليه معصوم امام فراز، اين در

 نداشته تساوى و توازى او با مقام آن در احدى كه است كرده عالم خداوند از سلم و آله و عليه الله صلى خاتم حضرت براى منزلتى

 .باشد
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 نمى زمينه بدون و مناسب غير ، درخواست اين و نيست حساب بى و گزاف هرگز ، معصوم امام درخواست كه است معلوم البته

 . است باضابطه و معقول اى خواسته بلكه باشد،

 بين اى رابطه كمترين و ندارد قبلى زمينه گونه هيچ كه است درازى و دور آرزوهاى درخواست دعاها، بعضى كه شود مى گاهى اصولا

 راه در قدمى كمترين كه آن بدون كند، مى آرزو را بلندى بسيار مقام كه كسى مثلا ؛ نيست كننده درخواست وضعيت و خواسته آن

 كمترين ولى باشد، جهان علمى فرد اولين كه خواهد مى دلش و كند مى طلب را دنيايى اى مرتبه يا باشد؛ برداشته بندگى و اخلاص

 غيرممكن خارج در نيز آن وقوع امكان و نابجاست و معقول غير ها درخواست گونه اين البته! دهد نمى انجام يادگيرى براى اقدامى

 كيفيت از توان نمى باشد، او آرزوهاى و آمال وجودى هاى زمينه با متناسب كه باشد شرايطى داراى كننده درخواست اگر ولى ؛ است

 كرامت چنين اين سزاوار راستى به كه دانست و كرد دريافت را او العاده فوق همت و كمالات و ها كرامت درجه او، هاى خواسته

 . است مشهود و پيدا او در ها آن به رسيدن آمادگى و استعداد زيرا خير؟ يا هست هايى

 الله صلى اكرم نبى سزاوار و راستين هاى درخواست جملگى نيز، اسلام گرامى رسول به نسبت السلام عليه سجاد امام هاى خواسته

 و ملائكه از احدى توان در هرگز كه زده كارى به دست كه است كسى آن از الهى قرب مقام بلندترين زيرا باشد؛ مى سلم و آله و عليه

 . است نبوده سلف مرسلين و انبيا

 : است اساسى بسيار جهت دو داراى خوب كار هر كه دانيم مى

 در آن پرورشى و تربيتى پوشش ديگر عبارت به باشد؛ مفيد جهت هر از كه باشد كيفيتى داراى خارج در عمل آن يعنى ؛ فعلى حسن 

 در. كند رهبرى هدايت و مديريت نظر از ، زمان عمود لابلاى در را ها نسل بتواند و نگنجد خاصى مكان و زمان مرز كه باشد شرايطى

 . نيست عالم خداى جز ، احدى هيچ حد در ، عظيمى اقدام چنين از سپاس و مدح كه گفت توان مى صورت اين

 نظر در را خود دنيوى و مادى منفعت و شخصى سود كمترين ، عمل انجام در كه باشد چنان آن موثر شخصيت يعنى ؛ فاعلى حسن 

 گير پى تلاش و زحمات و مجاهده و را خود عمل را، خود حتى بالاتر، آن از آورد؛ جا به خدا خاطر به فقط را جملگى و باشد نداشته

 كرامت اطاعت و بندگى نعمت او به كه باشد داشته نيز را خدا از امتنان كمال بلكه نكند، مزد طلب تنها نه و دانسته خدا آن از را خود

 اين در توان مى كه را كسى تنها و باشد نمى بشريت از احدى سزاوار كه است كرامتى خور در شخصيتى چنين مسلما.  است فرموده

 . است سلم و آله و عليه الله صلى عبدالله بن محمد حضرت شخصيت فقط ، دانست حد

 (  فراز آخرين) هشتم فراز

 السيئات مبذل يا القول وافى يا العده نافذ يا ، وعدته ما اجل الشفاعه حسن من منين المؤ امته و الطاهرين اءهله( 381) فى عرفه و

 برتر كه بفرما كرامت منين مؤ و او مكرم بيت اهل درباره شفاعتى اكرم پيامبر به خدايا،.  العظيم ذوالفضل انك الحسنات من باءضعافها

 برابر چندين به را سيئات كه كسى اى!  است وفادار قول به و قطعى عهدش كه كسى اى! باشد اى داده وعده اكرم پيامبر به آنچه از

 ! هستى عظيم فضلى داراى تو ، سازى مى تبديل ثواب

 :   شرح
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 : باشد مى اهميت حايز جهت دو از كه است پيامبر مقامات ترين مهم از يكى شفاعت خصوصيت به اكرم پيامبر معرفى

 تعالى خداى قطعا كند، شفاعت اظهار كسى به نسبت او اگر كه طورى به ، است قبول مورد متعال خداى نزد اكرم پيامبر تقاضاى 

 .دهد مى قرار اجابت مورد شخص آن به نسبت را ايشان تقاضاى و نكرده رد را او خواسته

 زيرا يابند؛ راه پيامبر شفاعت حريم در ، وسيله بدين تا نمايند بازگشت و توبه خدا سوى به كنند سعى كه است گنهكاران به اى مژده 

 از خارج و غلط ها آن به نسبت شفاعت ى مساءله باشند، نداشته او پاكيزه مقام با سنخيت تا و بگيرند قرار پيامبر كنار در نتوانند تا

 . است واقع

 نيست دنيايى هاى شفاعت سنخ از ، قيامت در شفاعت كه اين آن و است پراهميت بسيار كه داد تذكر بايد را اى نكته جا اين در البته

 شفاعت بلكه برساند، امان و امن به و داده نجات عقوبت چنگال از را او تا نمايد وساطت مجرمى فرد به نسبت قدرتمندى  شخص كه

 ، نتيجه در.  است وجودى و روحى سنخيت نظر از گرفتن قرار هم كنار در و - گرديدن جفت يعنى - شدن شفع معنى به ، قيامت در

 زيرا بشناسند، سلم و آله و عليه الله صلى اكرم پيامبر شريعت تابعيت به را او راستى به كه باشد وضعى چنان آن داراى بايد شخص

 فقط كه طورى به اند، داده دست از را سلم و آله و عليه الله صلى اكرم پيامبر با سنخيت خود، ناهنجار اعمال اثر در مردم از بسيارى

 بعضى به مبتلا السلام عليهم اهلبيت شيعيان گاهى البته! ندارند اثرى اسلام از هرگز عمل در ولى هستند، مسلمان آمارى نظام در

 را خود كردار زشتى و نقيصه و كمبود و كرده انفعال و خجلت  احساس خود در ناهنجار عمل آن همراه ولى شوند، مى ها نافرمانى

 امام كنار در قهرا كنند، توبه اگر اينان. باشند مى پشيمان و نادم بسيار و دانند مى عقوبت شايسته را خود كه طورى به كنند، مى حس

 در جراءت ، روحى انفعال گونه هيچ بدون باكانه بى و زند مى عصيان به دست علنا كه متجرى فرد خلاف بر گيرند؛ مى قرار خود

 البته. شد نخواهد او حال شامل شفاعت قطعا و نداشته معصومين با سنخيت هرگز كسى چنين! ندارد هم توبه بناى و دارد نافرمانى

 خدا، راه در جهاد همانند) كند مى تطهير را آنان ناهنجار هاى گذشته كه زند مى سر مهمى و خوب بسيار كارهاى افراد اين از گاهى

 تبديل از سخن مكررا نيز كريم قرآن در رو، اين از نمايد؛ مى شفاعت لايق را آنان و(  مسلمين و اسلام به شايسته خدمات ، شهادت

 از  شخص پشيمانى و ندامت در ، مساءله اين سر( 388. ) حسنات سيئابهم الله يبدل فاءولئك مانند ، است آمده حسنات به سيئات

 را گذشته و آورده رو حق حضرت به قبول قابل و مهم كارهاى انجام با توبه اثر در او كه معنا اين به ؛ است بوده خود كردار و رفتار

 . است نموده جبران خود شايسته و صالح اعمال وسيله به

 على التقصير ثرون يؤ لا و عبادتك من يستحسرون لا و تقديسك من يسئمون لا و تسبيحك من يفترون لا الذين عرشك حمله و اللهم

 بالنفخه فيتبه الاءمر حلول و ، الذن منك ينتظر الذى الشاخص الصور، صاحب اسرافيل و اليك الوله عن يغفلون لا و اءمرك فى الجد

 . طاعتك من الرفيع المكان و ، عندك ذوالجاه ميكائيل و القبور رهائن صرعى

 و ، الحجب ملائكه على هو الذى الروح و عندك المقرب ، لديك المكين ، سماواتك اءهل فى المطاع ، وحيك على الاءمين جبريل و

 . اءمرك من هو الذى الروح

 من ساءمه تدخلهم لا الذين و ، رسالاتك على الاءمانه اءهل و ، سماواتك سكان من ، دونهم من الذين الملائكه على و عليهم فصل

 فلا الاءبصار الخشع ، الغفلات سهو تعظيمك عن يقطعهم لا و الشهوات تسبيحك عن تشغلهم لا و لافتور و لغوب من اعيآه لا و دئوب
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 و عظمتك دون المتواضعون و آلائك بذكر المستهترون ، لديك فيما رغبتهم طالت قد الذين الاذقان  النواكس ، اليك النظر يرومون

 ! . عبادتك حق عبدناك ما سبحانك:  معصيتك اءهل على تزفر جهنم الى نظروا اذا يقولون الذين و كبريائك جلال

 قبائل و وحيك على تمنين المؤ و رسلك الى الغيب حمال و ، عندك الزلفه اهل و ملائكتك من حانيين الرو على و عليهم فصل

 على الذين و ، سماواتك اطباق بطون اءسكنتهم و ، بتقديسك الشراب و الطعام عن اءغنيتهم و لنفسك اختصصتهم الذين الملائكه

 . وعدك بتمام الاءمر نزل اذا اءرجائها

 و ، البروق صواعق التمعت السحاب حفيفه به سبحت اذا و الرعود، زجل يسمع زجره بصوت الذى و السحاب زواجر و المطر خزان و

 عرفتهم الذين و نزول فلا بالجبال الموكلين و ، الرياح خزائن على القوام و ، نزل اذا المطر قطر مع الهابطين و البرد، و الثلج مشيعى

 . عوالجها و الامطار لواعج تحويه ما وكيل ، المياه مثاقيل

 ، الكاتبين الكرام الحفظه و ، البرره الكرام السفره و الرخاء محبوب و البلاء من ينزل ما بمكروه الاءرض اءهل الى الملائكه من رسلك و

.  الجنان سدنه و رضوان و الخزنه و مالك و المعمور، بالبيت الطائفين و القبور، فتان رومان و نكير و منكر و ، اءعوانه و الموت ملك و

 قيل اذا الذين الزبانيه و الدار عقبى فنعم صبرتم بما عليكم سلام يقولون الذين و مرون يؤ ما يفعلون و اءمرهم ما الله يعصون لا الذين و

 و ؟ كلته و اءمر باءى و ، منك مكانه نعلم لم و ، ذكره اءوهمنا من و ينظروه لم و سراعا ابتدروه صلوه الجحيم ثم فغلوه خذوه لهم

 . الخلق على منهم من و الماء و الاءرض و الهواء سكان

 . طهارتهم على طهاره و ، كرامتهم على كرامه تزيدهم صلاه عليهم صل و شهيد و سائق معها نفس كل ياءتى يوم عليهم فصل

 . كريم جواد انك ، فيهم القول حسن من لنا فتحت بما علينا فصل عليهم صلاتنا بلغتهم و ، رسلك و ملائكتك على صليت اذا و اللهم
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 سوم دعاى:  سجاديه صحيفه شرح

   اول فراز

 على التقصير ثرون يؤ لا و عبادتك من يستحسرون لا و تقديسك من يسئمون لا و تسبيحك من يفترون لا الذين عرشك حمله و اللهم

 از و نكنند سستى تو تسبيح در كه دار روا خود  عرش حاملان بر را خود درود خدايا،.  اليك الوله عن يغفلون لا و اءمرك فى الجد

 .نورزند غفلت تو محبت و عشق از و نشوند آزرده تو عبادت از و نگردند خسته تو تقديس

 :   شرح

 از كه. كنند مى بيان الهى مخلوقات از دسته اين پيرامون را مهمى مطالب ، ملائكه بر سلام و درود نثار ضمن سجاد امام ، سوم دعاى در

 .است گرفته قرار عنايت و توجه مورد السلام عليهم انبياء مكتب و الهى دقيق بينى جهان در كه است مباحثى ترين مهم

 وسيله به باران قطره هر آمدن فرود كه است آمده دينى منابع در. باشند مى عالم اداره اندركار دست الهى ماءموران ، بينى جهان اين در

 جاذبه نيروى به ملائكه اين از ما البته. رساند مى زمين به را شده جدا ابر از قطره آن ملك آن يعنى دهد؛ مى روى الله ملائكه از ملكى

 صورت اين غير در زيرا كند، مى هدايت زمين طرف به را باران قطرات يكايك كه نيروست اين ، صورت هر به ولى.  كنيم مى تعبير

 .ماندند مى معلق فضا در قطرات آن

 آوردن و انبيا بر وحى از عبارت كه كارها ترين كلان تا است باران اى قطره آمدن فرود كه كارها ترين كوچك از ، ترتيب بدين

 ملائكه و امر مدبرات توسط جملگى باشد،... و قبور عالم از مردگان پاشدن بر و عالم نظام خوردن هم بر و قيامت قيام و ها شريعت

 البلاغه نهج اول خطبه در السلام عليه منان مؤ امير مثال براى ؛ است داده نسبت ايشان به را امور اين نيز اسلام و شود مى انجام موكل

 و برزخى بعضى ، ارضيه ملائكه بعضى شود؛ مى شامل را آنان از طايفه هفت يا شش بر بالغ كه فرموده ذكر را اقسامى ملائكه براى

 بين در مقام بالاترين داراى و باشند مى عرش حاملين و بوده محض مجرد كه هستند مهيمن و عالين ملائكه ديگر برخى و ملكوتى

 .باشند مى فرشتگان

  شوند نمى خسته  ندارند سستى عمل در هرگز:   اند فرموده ذكر اى العاده فوق هاى ويژگى فرشتگان براى نيز السلام عليهم ما ائمه

 .ورزند نمى غفلت هرگز و دارند هميشگى پيوستگى و كار در جديت  شود نمى تعارض آنان بر حوصلگى بى و آزردگى

 در(  بشرى موت مانند) موت  ندارند خواب  اند نشده زاييد  زايند نمى:   آنان كه شده آورده آنان صفات جمله از نيز البلاغه نهج در

 .خارجند ماده عالم ظلمات از  هستند نوريه حقايق  معصومند جملگى  ندارد وجود ها آن در گناه و خطا احتمال  نيست آنان

 از را طبيعى علوم كلى قوانين و دارند وجود طبيعت عالم در كه ثابتى روابط از بسيارى از الهى اديان ساير چنين هم و اسلامى متون در

 ارضيه ملائكه به ها آن از منان مؤ امير. باشند مى ماده عالم در موجود قواى همان كه شده تعبير ملائكه به ، آوريم مى دست به ها آن

 كمبود، فتور، از عبارت كه را آن عوارض و بوده ماده از مجرد عرش حامل ملائكه ولى فرمايد، مى تعبير زمين در موجود ملائكه يعنى

 البته. هستند نورى حقايق از آنان فرمود السلام عليه منين اميرالمؤ جهت همين به. ندارند است غفلت و آزردگى ، خستگى ، سستى

 اين و است ماده فراورده احيانا يا ماده خواص از ، محسوس نور زيرا ، نيست شناسيم مى ما كه اى فيزيكى نور منان مؤ امير مقصود
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 است معلوم و گيرد، مى قرار قلب در كه است نورى علم گوييم مى كه آن همانند دهند؛ مى نسبت ملائكه به كه است نورى از غير نور

 .ندارد جايى انسان روان و قلب در تابد، مى اجرام ظاهر بر كه فيزيكى نور

   دوم فراز

 عندك ذوالجاه ميكائيل و القبور رهائن صرعى بالنفخه فيتبه الاءمر حلول و ، الاذن منك ينتظر الذى الشاخص الصور، صاحب اسرافيل و

 درود خدايا.  عندك المقرب ، لديك المكين ، سماواتك اءهل فى المطاع وحيك على الاءمين جبريل و طاعتك من الرفيع المكان و ،

 گورها در كه را آنان خود نفخه با كه است تو طرف از امر رسيدن و اذن آماده كه بفرست صور صاحب اسرافيل خود مقرب ملك بر

 وحى امين ، جبرئيل بر نيز و!  فرست درود خود رفيع مقام و جلال صاحب و مطيع مقرب ملك ميكائيل به نيز و! كند بيدار دارند قرار

 !دارد مقرب اى مرتبه و بلند مقام تو نزد و هستند او اطاعت در سماوات اهل جملگى كه مقام صاحب و

 :   شرح

 . عزرائيل و جبرائيل ، ميكائيل ، اسرافيل:  از عبارتند هستند خلقت دستگاه از عظيمى شاءن متكفل يك هر كه چهارگانه ملائكه

 مى پيدا راه محشر عالم به ديگر نفخه با و برخاسته قبور از آن واسطه به برزخ عالم ساكنان كه دمد مى صورى در او ؛ اسرافيل اما

 در كه تعبيرها گونه اين از.  است زمين و ها آسمان وسعت همانند صور آن دهانه وسعت كه شده نقل خدا پبامبر از روايتى در. كنند

 معقول تشبيه نوعى ، نفخه و صور كلمه در كه يابيم درمى شده بيان مساءله اين براى ادعيه و كريم قرآن در كه آثارى و آمده روايات

 شدن برانگيخته صور، بازتاب كه دانيم مى ما. دارد را مهمى نقش تشبيه اين ، مساءله اصل بيان براى كه است رفته كار به محسوس به

 باره يك ، آورى حيرت و عجيب دگرگونى با كه است برزخيان براى آگاهى و تنبه نوعى حقيقت در عمل اين و است ها انسان جميع

 تعبير آنكه جز - نيست موجود آن از نشانى و نام هيچ كه - العاده فوق دگرگونى اين از. بيند مى قيامت عرصه به ورود آماده را خود

 تبديل.  است هوا و حال همين در غالبا آمده زمينه اين در كه هم ديگرى روايى تعبيرهاى.  نداريم بهترى تعبير ، كنيم صور نفخ به

 كه است برزخ عالم مراتب و مراحل ترين هولناك و آورترين حيرت از گيرد، مى صورت مرحله دو در كه قيامت عالم به برزخ عالم

 !نمايد دستگيرى عظيم روز آن در ما همه از منان خداى است اميد

 و افلاك عظيم هاى حركت ، جانوران پيدايش و نباتات و اشجار نمو و رشد ، معادن ، ارزاق ماءمور را او روايات در ؛ ميكائيل اما

 ياران و اعوان داراى و دانسته فصول گرديدن و ، باران بارش و ابرها پيدايش درياها، حركت و جوى هاى دگرگونى  پيدايش ، كرات

 .طلبد مى را ديگرى وسيع مجال آن تفصيل و دارد مفصلى حديث خود كه است بسيارى

 داراى( 383) ، اءمين ثم مطاع مكينَ العرش ذى عند قوه ذى كريمَ رسول لقول انه:  آمده او وصف در كريم قرآن در كه هم جبرائيل

 در فرمانروا و است بسيارى قدرت و قوت داراى ، عرش خداى نزد او.  است متعال خداوند نزد در بلندى مكانت و العاده فوق قدرت

 . است وحى ابلاغ در امين و ملائكه بين

   سوم فراز

 سكان من ، دونهم من الذين الملائكه على و عليهم فصل اءمرك من هو الذى الروح و ، الحجب ملائكه على هو الذى الروح و

 ، روح بر فرست درود و.  فتور لا و لغوب من اعياه لا و دئوب من سامه تدخلهم لا الذين و ، رسالاتك على الاءمانه اءهل و ، سماواتك
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 ساير بر فرست درود و! باشد مى امر عالم با ارتباط در كه اى فرشته آن بر نيز و!  است ماءمور حاجب ملائكه بر كه اى فرشته

 هرگز كه اى ملائكه تمامى بر و! باشند مى تو هاى امانت و ها پيام واسطه كه آنان بر و هستند ها آسمان ساكنان از كه فرشتگان

 !كنند نمى احساس خود كوشش و جد در زحمت و سستى و خستگى

 :   شرح

   مختلف عوالم بودن قانونمند

 باشد، نمى ميسور ضوابط آن از تخلف هرگز كه طورى به ، است علمى دقيق قواعد و ها ضابطه تحت حوادث ، عالم طبيعى نظام در

 را خاص اى ضابطه و نمود تدوين را فنى و علم هيچ توان نمى هرگز باشند، پذير تخلف جهان اين در علمى قواعد و ضوابط اگر زيرا

 اى علمى قانون هيچ بر و نداشته معنى ديگر علم تكامل و ترقى و ريزد مى هم به جهان علمى نظام كل طور به لذا ؛ گرفت نظر در

 لذا شوند، مى بينى پيش غيرقابل جزئياتى به تبديل ها، تركيب و ها تجزيه و آمدها پيش همه ، صورت اين در. كرد تكيه توان نمى

 به و نمود تجويز توان نمى مريضى هيچ براى را آسپرين يك حتى! شد خواهد چه كه ديد و نشست انتظار به يك هر مورد در بايد

 .رود مى بين از كاملا معين قوانين با علم يك ريزى پى امكان ، كلى طور

 صورت آن در تخلفى هيچ و است خاصى معلولى و على قانونمندى و ضوابط تحت عالم اين طبيعى نظام دانيم مى كه چنان هم ولى

 و حال همين بر نيز، مجردات عالم( 331. )تبديلا الله لسنه تجد لن و:  گرفته قرار امور اين بر حق حضرت سنت زيرا گيرد، نمى

 ، حجب ملائكه لذا و است واقع ملائكه عالم در داريم خبر آن از عالم اين در كه آنچه از بيش مند، نظام و دقيق نظمى.  است روش

 وصف داراى الله ملائكه از يك هر اصولا و دهند، مى انجام را خويش وظايف خاص اى برنامه با و دارند قرار روح سيطره تحت

 .هستند اى ويژه دستورات و خاص

 نيستند، مادى مكان داراى مجردات كه جايى آن از و اند ساكن آسمان در ملائكه از بعضى كه فرمايند مى السلام عليه امام فراز، اين در

 از كنايه آسمان زيرا هستند، رفيع مقامى داراى آنان كه است آن غرض بلكه ، نيست كهكشان و افلاك نظام آسمان از منظور پس

 كه گفت بتوان شايد بلكه ، نيست برتر ديگر مكان از مكانى هرگز ، نامتناهى فضاى در كه است معلوم نيز.  است رفيع وجودى جايگاه

 عالم موجودات برترين خود كه انسانى ؛ است انسان جايگاه كه است زمين سياره همين ، عالم غيرمتناهى فضاى در نقطه آبادترين

 كهكشانى و فلكى نظام سنخ از هرگز ، است فرشتگان خاص كه آسمانى پس ، نيست بهتر زمين از آسمان شد معلوم كه حال.  است

 عوالم اين از مفصل طور به فلسفه علم در وجود معنوى تشكيك مبحث در كه است وجود بلند مراتب به مربوط بلكه بود، نخواهد

 .شود مى بحث

   چهارم فراز

 الاذقان النواكس ، اليك النظر يرومون فلا الابصار الخشع ، الغفلات سهو تعظيمك عن يقطعهم لا و الشهوات تسبيحك عن تشغلهم لا و

 دسته آن بر فرست درود و.  كبريائك جلال و عظمتك دون المتواضعون و آلائك بذكر المستهترون ، لديك فيما رغبتهم طالت قد الذين

 به را چشمان آنان. سازد نمى جدا تو بزرگداشت از را ها آن غفلت و دارند نمى باز تو تسبيح از را آنان ها، خواهش كه فرشتگان از

 عظمت كنار در همواره و جوشند مى تو هاى نعمت درياى در شوق تمام با ولى نيستند، تو سوى به نظر طالب از هرگز و انداخته زير

 .دانند مى ضعيف و حقير را خود تو كبريايى جلال و
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 :   شرح

 را اشتها و طلب اين. داند مى خود با مناسب و ملايم آنچه سوى به آن تمايل و انسانى نفس هاى خواسته از است عبارت شهوت

 فراهم را ها آن خود حيات ادامه براى و برآيد خود وجودى مصالح طلب در آن واسطه به تا گذاشته وديعت به بشر در متعال خداوند

 سكونى داراى موجود دنياى برنيايد، خود حاجات و خواسته طلب در و نباشد انسان ذهن در درخواست و طلب اين اگر زيرا آورد،

 آن طبق بر متعال خداوند كه اسرارى و ها حكمت آن تمام كه است آن هم امرى چنين لازمه. شد خواهد مطلوب غير آرامشى و شوم

 همان و است حق حضرت اهداف خط در هستى نظام زيرا ندارد؛ امكان چيزى چنين كه آن حال و شود، فرض ناديده آفريده را جهان

 را انسان تربيت زمينه و داده تشكيل را تربيتى نظام كه است ها انتخاب همين شود؛ مى اختيارى هاى حركت و جنبش موجب ، اهداف

 كه انسانى شخصيت تركيب و وجودى اصول لذا ، است خلقت از اصلى غرض حسب بر ها انتخاب اين همه البته. سازد مى فراهم

 .نمايد مى آماده انحطاط يا تكامل طرف به حركت براى پيوسته را او ، است اماره يا و لوامه نفس

 به را انسانى نقايص كه شهوى نفس به و ندارد راه ها آن در هم غضب و شهوت ندارند، مادى بدن چون ملائكه كه نگذاريم ناگفته

 كه فرموده السلام عليه امام رو اين از. نمايد مى تاءمين را وجودى تكامل كه است شهوى نفس زيرا نيستند؛ محتاج رساند مى فعليت

 همواره آنان كار بلكه دارد، باز تقديس و تسبيح از را آنان تا است كار در ديگرى مانع نه و كنند مى عمل نفس درخواست به نه آنان

 را آن كردن بلند توان كه است خضوع مرحله در چنان آنان هاى چشم.  است متعال خداوند بيكران عظمت مقابل در خشوع و خضوع

 . است پايين همواره ايشان ديدگان و ندارند

 مقام با توانند نمى كه است حدى ملائكه از دسته اين براى كه معنى بدين ؛ هاست آن وجودى حدود از كنايه نيز چشم خضوع اين

 آنان مراتب بين موجود هاى حجاب كه است اين علت. باشد يت رؤ حد در ارتباط اين كه اين ولو باشند، داشته ارتباط خود از بالاتر

 العاده فوق انوار برابر در آنان چشم كه دانند مى خود و باشند داشته متعالى مبدئيت سوى به نظرى كمتر توانند نمى كه است چنان

 آن در را خود ملائكه كه است چنان آن نيز حق مطلق غناى و كبريايى جلال سو، آن از.  است ناتوان حق حضرت عظمت و جلال

 تمام قدرت مقابل در محض عجز زيرا گردند؛ مى متوسل تواضع به لذا باشند، داشته را خداوند معرفت درخواست كه بينند نمى مرتبه

 در فرشتگان:  كبريائك جلال و عظمتك دون المتواضعون:  فرمود السلام عليه امام ، دليل همين به. طلبد نمى را تواضع جز چيزى ،

 .هستند خاضع تو كبريايى بزرگى و عظمت مقابل

   پنجم فراز

 من الروحانيين على و عليهم فصل!  عبادتك حق عبدناك ما سبحانك:  معصيتك اءهل على تزفر جهنم الى نظروا اذا يقولون الذين و

 در كه فرست درود فرشتگان از دسته آن بر نيز و.  وحيك على تمنين المؤ و رسلك الى الغيب حمال و ، عندك الزلفه اهل و ملائكتك

 كه چنان آن را تو ما كه گويند مى و نموده تسبيح را تو بينند، مى معصيت اهل بر افروخته را آن و نگرند مى جهنم به كه هنگام آن

 بر كه غيب آوران پيام و رحمت اهل و ملائكه از روحانيون و مجردات تمامى و آنان جميع بر پس!  ايم نكرده عبادت توست سزاوار

 !فرما نازل را خود درود و رحمت همواره باشند، مى تو وحى امين و شوند مى نازل پيامبران

 :   شرح
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 راءتهم اذا كريمه آيه و شنوند، مى جهنم از را آورى ترس و مهيب بسيار صداى اينان و كشد مى شعله گنهكاران ديدن هنگام ، جهنم

 و وحشتناك صداى تبهكاران آن بيند؛ مى دور از را تبهكاران چون جهنم آتش يعنى( 330) ، زفيرا و تغيظا لها سمعوا بعيد مكان من

 كرده توجه خود هاى عبادت به شنوند مى را جهنم صداى چون نيز ملائكه دارد معنا همين بر تصريح شنوند، مى را جهنم آلود خشم

 مقدس شاءن شايسته و لايق را خود عبادت زيرا ، عبادتك حق عبدناك ما!  سبحانك:  كنند مى عرض و دانسته كوچك را ها آن و

 .يابند مى حقير را خود عبادت و خود و بينند نمى حق حضرت

 سبحات به و بوده برخوردار بلندى مقام از آنان زيرا فرستد، مى درود فرشتگان از دسته اين بر السلام عليه سجاد حضرت فراز، اين در

 بين واسطه زيرا باشند مى فرشتگان ديگر بر مقدم اينان و ؛ قرب اهل از عبارتند الله ملائكه از ديگرى دسته. واقفند الهى جمال و جلال

 مى عبادالله از زبدگان و پيامبران به را غيبى حقايق ، عالم باطن از كه اند وحى حاملان يا بوده كامل هاى انسان و انبيا و غيب عالم

 .كنند مى اعلان زمان پيامبر به(  اشتباه يا و خستگى گونه هيچ بدون) دقيق طور به را خبرها و رسانند

 صحيح و كامل صد در صد طور به را وحى زمانى هر پيامبر.  است وحى همان معارف و حقايق دريافت راه تنها نيز، انبيا براى

 به بايد آنان لذا محرومند، آن از مردم ساير و دارد انبيا به اختصاص فقط وحى اين. كند مى نقل را آن تمام اطمينان با و نموده دريافت

 است اين جا اين در توجه قابل نكته. بپذيرند اى دغدغه گونه هيچ بدون دهند مى دستور پيامبران را چه هر و رفته ايشان مكتب دنبال

. باشند رسول و نبى بايد حتما خود دهند، تعليم انبيا به بتوانند كه باشند كسانى اگر زيرا اند؛ نديده تعليم ديگران از هرگز انبيا كه

 اعتقادات ، مكاران و دساسان تا نمايد مى اطمينان ايجاد مردم در السلام عليهم انبياء با خاص رابطه اين برقرارى با نيز متعال خداى

 همان در مردم كه خواهند مى همواره دسته اين زيرا نخوانند؛ خود بردگى به خدا بندگى از آنان و نكنند دار خدشه را مردم محكم

 پيدا ها ابوجهل زمانى هر در و ندارد اختصاص پيامبر زمان به ابوجهل رو، اين از.  است آنان پرداخته و خواسته كه كنند حركت خط

 عده بينيم مى هم امروز كه چنان كنند؛ مى پيشنهاد مردم به را شيطانى هاى راه و دهند مى جلوه بد را مستقيم صراط كه كرد توان مى

 نزديك شيطان به و دور خدا از را مردم تا دارند قصد و كنند مى دعوت بيراهه به را مردم مطلق آزادى نام به ، انديش كج افراد اى

 قابل و مردم بودن رها در آنان شوم اغراض ولى ، نيست موفقيتى گونه هيچ بدى و فساد در كه دانند مى آنان خود قطعا البته. سازند

 .گردد مى محقق بودنشان استعمار

 آن قداست پيوسته تا داده تعليم مردم به انبيا وسيله به و وحى زلال سرچشمه از را خود تعاليم و معارف متعال خداى رو، اين از

 .ننمايد دعوت بيراهه به را مردم ، دودلى و شك ايجاد و القا با ديگرى كس و بماند محفوظ حقايق

 خدا اطاعت به اطمينان تمام با مردم تا كند مى سلام آنان بر ، فرشتگان اين كار عظمت يادآورى جهت به نيز، السلام عليه سجاد امام

 .آورند روى

   ششم فراز

 الذين و ، سماواتك اطباق بطون اءسكنتهم و ، بتقديسك الشراب و الطعام عن اغنيتهم و لنفسك اختصصتهم الذين الملائكه قبائل و

 تو خاص محضر در فقط كه ملائكه از دسته آن بر نيز و.  السحاب زواجر و المطر خزان و وعدك بتمام الاءمر نزل اذا اءرجائها على

 بر نيز و!  فرست درود دادى جا ها آسمان باطن در را ها آن و كردى نياز بى طعام و شراب از خود، تقديس سبب به را آنان و هستند
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 و باران داران خزانه آنان كه فرما نثار درود باشند مى تو وعده و امر منتظر و هستند گسترده آسمان اطراف در كه فرشتگان از دسته آن

 !هستند بارندگى براى ابرها محرك

 :   شرح

 ها آن از حضرت. هستند عالم سازماندهى كار در كه فرستد مى درود فرشتگان از ديگرى گروه به السلام عليه سجاد امام فراز، اين در

 : كند مى ذكر را آنان هاى ويژگى از خصيصه چند و كرده ياد

 آنان همت تمام و باشند مى ربوبى حضرت به ملائكه ترين نزديك و الهى درگاه مقربان و دارند حق حضرت ذات به اختصاص آنان 

 و بوده نياز بى الله ماسوى همه از آنان. شوند نمى راضى ديگرى چيز هيچ به ، فرمان اطاعت جز به و اوست بندگى و اطاعت صرف

 .نيستند مشغول ديگرى چيز به دوست فرمان از اطاعت جز به

 از و نبوده ماده عالم به مربوط اساسا ها آن زيرا نيستند؛ ما همانند طبيعى موجوداتى يعنى ندارند؛ احتياج آشاميدنى و غذا به آنان 

 (. آشاميدن و خوابيدن و خوردن مانند. )برند نمى بهره مادى هاى فرآورده

 ميزان با متناسب و شده بندى طبقه طور به و دارند قرار - ماده فوق عالم يعنى - علوى عالم طبقات از اى طبقه در ، آنان از گروه هر 

 .اند يافته راه هستى عظيم مراتب در ، شان وجودى رتبه

 سر به الهى تكاليف و امر رسيدن انتظار در و پايند مى را هستى نظام جوانب و دارند قرار عالم اطراف در فرشتگان از ديگر اى دسته 

 و:  فرمود لذا و شود؛ مى داده سوق عالم اكناف و اطراف به ها آن هدايت با ، باران و ابر و بوده عالم نظام داران خزانه اينان برند؛ مى

 بسيار و شده حساب حركتى با و اند دخيل باران ريزش و ساز و ساخت در كه هستند اينان يعنى ، السحاب زواجر و المطر خزان

 مى عرضه داران خزانه همين باشد، لازم جايى در باران كه مقدار هر به رو، اين از. كنند مى هدايت عالم اطراف به را ابرها ، دقيق

 .گردند مى رهسپار ديگرى نقطه به سپس و كنند،

   هفتم فراز

 و الثلج مشيعى و ، البروق صواعق التمعت السحاب حفيفه به سبحت اذا و( 331) الرعود،( 333) زجل يسمع زجره بصوت الذى و

 از دسته آن بر فرست درود و.  نزول فلا بالجبال الموكلين و ، الرياح خزائن على القوام و ، نزل اذا المطر قطر مع الهابطين و البرد،

 هاى شعله بوده شناگر فضا در ابرها كه گاه آن رسانند؛ مى شنوندگان به را ابرها مهيب صداى ابرها، فراخوانى صداى با كه فرشتگان

 خزائن متوليان بر طور همين و شوند، مى نازل باران قطرات و تگرگ ، برف همراه كه فرشتگانى از دسته آن بر نيز و! درخشد مى برق

 !بفرما نازل درود و رحمت ها كوه نگهدارى ماءموران و بادها

 :   شرح

 طبيعت نظام در كه است خاص علل سلسله يك معلول چه اگر پروايشان بى غرش و آنان درخشنده هاى برق و ابرها حركت مكانيسم

 از گذشته ؛ نيست مساءله سبب تمام و عليت تمام است شده شناخته ما توسط آنچه كه دانست بايد ولى ، گرفته قرار شناسايى مورد
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 قرآن قول به بلكه ، نيست عالم در ثر مؤ حقايق تمام ، شناسيم مى واقعيت از كه هم را آنچه و ايم نبرده پى اسرار تمامى به ما كه آن

 . اندكى مگر نشد داده شما به ، علم از و( 331: ) قليلا الا العلم من اءوتيتم ما و:  كريم

 گذشته.  است انسان علمى محدوديت بر دليل خود اين كه شود، مى روشن بعد قرن در گذشته قرن دانشمندان جهل كه ايم ديده لذا و

 به نيستند، ما توسط آزمايش يا يت رؤ قابل - فرموده تعبير فرشتگان به ها آن از متعال خداى كه - عالم مادى غير علل ها، اين از

 .كند مى حكايت ما خبرى بى نهايت از بينيم نمى آنچه انكار ، دليل همين

   هشتم فراز

 من ينزل ما بمكروه الاءرض اءهل الى الملائكه من رسلك و عوالجها و الامطار لواعج تحويه ما وكيل ، المياه مثاقيل عرفتهم الذين و

 و تعداد و شود مى گرفتارى و بلا موجب كه مقدارى و ها آب وزن آنان به كه ملائكه از دسته آن بر خدايا،.  الرخاء محبوب و البلاء

 اهداء يا بلا نزول جهت به زمين طرف به كه فرشتگان از گروه آن به نيز و!  فرست درود دادى ياد را ها باران متراكم و درشت قطرات

 !شوند مى فرستاده رحمت و آرامش

 :   شرح

 حاكم امر و خلق عالم تمامى بر را حساب و نظم نظام ، است اندازه به او نزد در چيز هر و:  بمقدار عنده شى كل و كريمه آيه در

 آيه الرحمن سوره در نيز و.  است حسابگر چيز هر بر خداوند:  حسيبا شى كل على كان الله ان:  فرمود نساء 81 آيه در.  است دانسته

 خداى كريم قرآن و ، حاسبين بنا كفى و بها اءتينا خردل من حبه مثقال كان ان و:  11 آيه انبياء سوره در و بحسبان القمر و الشمس:  1

 آيه در. اند داده نام الحساب يوم را قيامت روز هم بسيارى آيات و است ناميده الحاسبين اسرع و الحساب سريع و حسيب را متعال

 دقيق نظام براى را ماه و خورشيد و روز و شب يعنى ؛ حسبانا القمر و الشمس و سكنا الليل جعل و:  خوانيم مى نيز انعام 31

 آن از چيز هيچ و بوده دقيقى حساب داراى افتد، مى اتفاق جهان در چه هر ، اساس اين بر.  داديم قرار سال و ماه و ايام حسابگرى

 .پذيرد نمى استثنا الهى تغيير قابل غير سنت و عام قانون

 طور به ها آب آن كل مقدار و سيل خروشان امواج مقدار و باران قطرات عدد افتد، اتفاق نيز عالمگيرى طوفان اگر ، ميزان همين بر

 از برگ يك سقوط كريم قرآن لذا.  نيست بيرون او علمى احاطه از چيز هيچ و بود خواهد خداوندى حضرت محاسبه سيطره در دقيق

 ماءموران كه نيست عجيب پس( 331. )يعلمها الا ورقه من تسقط ما و:  داند مى حق حضرت علمى مراقبت تحت نيز را درخت

 .دانند مى را... و خروشان سيل تراكم ، قطرات مقدار ها، آب وزن متعال خداى بين ريز و بين تيز ، حسابرس

 همين وسيله به بلاها اين. دهد مى روى مردم نارواى رفتارهاى و ناپاك اعمال اثر در نيز شود مى دنيا مردم گير دامن كه بلاهايى

 جائت لقد و:  فرمايد مى( 11 و 13 آيه هود سوره) كريم قرآن لذا و كشاند مى انقراض به را نسلى باره يك و شده نازل الهى ماءموران

 اليس الصبح موعدهم ان:  فرمايد مى نيز سوره همان 80 و 83 آيه در.  لوط قوم الى ارسلنا انا تخف لا...َ...  بالبشرى ابراهيم رسلنا

 و است صبح آنان گرفتارى موعد يعنى ، منضود سجيل من حجاره عليهم اءمطرنا و سافلها عاليها جعلنا اءمرنا جاء فلما بقريبَ الصبح

 . باريديم آنان بر بسيار هاى ريگ و كرده رو و زير را ها آن ها آبادانى تمام شد، نازل ما عذاب و امر كه گاه آن و رسد مى زود چه
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 مديريت كه هستند الهى ماءموران همين.  نابودى و بلا عامل لوط قوم براى و بودند بشارت حامل ابراهيم حضرت براى ، ملائكه همين

 در آنچه كه داشت باور را مهم مساءله اين بايد لذا. اند نگهداشته دقت نهايت با را جهان و دارند عهده بر را وجود صحيفه افعالى نظام

 .گيرد مى انجام الهى ماءموران همين دست به هستى باطن در جملگى نمايد، مى عالم اين خاكى ظاهر

   نهم فراز

 بالبيت الطائفين و القبور، فتان رومان و نكير و منكر و ، اءعوانه و الموت ملك و ، الكاتبين الكرام الحفظه و ، البرره الكرام السفره و

 نيز و بوده نيكويى و كرامت داراى كه ملائكه از فرستادگان از دسته آن بر خدايا،.  الجنان سدنه و رضوان و الخزنه و مالك و المعمور،

 كه رومان نام به اى فرشته و قبر، در كننده ال سؤ فرشته دو و او، دستياران و الموت ملك و كنند، نمى اشتباه هرگز كه كرام نويسندگان

 در خدمتگزاران و رضوان و جهنم هاى خازن و دوزخ مالك كه آنان و كنند مى طواف المعمور بيت در كه آنان و شكافد، مى را قبور

 ! فرست درود هستند بهشت

 :   شرح

 مردم مصلحت و صلاح به جملگى كه دارند چيزهايى خود همراه به و گردند مى نازل كه هستند هايى واسطه ، ملائكه ديگر دسته

 و سلامتى ، نيك پيامدهاى ، آنان آمد و رفت هر و بسيارند بركات و ها نعمت هدايا، حامل خود هاى ماءموريت در اينان.  است

 .دارد دنبال به را عافيت

 اطلاق ها آن بر برره صفت هستند، خداوندى حضرت  محض مطيع و خطا بدون و معصوم ، فرشتگان از دسته اين كه جا آن از

 آمده نيز برره كرام صفت آنان به نسبت كريم قرآن در كه چنان برخوردارند؛ بسيارى نيكى و فضيلت و كرامت از اينان يعنى ؛ گرديده

 . برره كرام سفرهَ باءيدى مطهرهَ مرفوعه مكرمهَ صحف فى:  01 - 01 آيات ، عبس سوره ؛ است

 ، قيامت در آنان. دارند مى محفوظ را آنان رفتارهاى و افعال تمامى كه باشند مى آدميان اعمال كاتبان ، فرشتگان اين از ديگرى دسته

 يا:  گويد مى و كند مى تعجب انسان خود كه شده نگاشته دقت با چنان آن كه متنى كنند؛ قرائت تا دهند مى افراد دست به را متنى

 (331. ) حاضرا عملوا ما وجدوا و اءحصاها الا كبيره لا و صغيره يغادر لا الكتاب هذا مال ويلتنا

 عن المتلقيان يتلقى اذ:  فرموده 08 آيه ق سوره در و( 331) ، كاتبين كراما لحافظينَ عليكم ان و:  خوانيم مى ديگرى كريمه آيه در

 عليه صادق امام از روايت در و. اند نشته مراتب به او چپ طرف و راست طرف در دقيق ماءمور دو يعنى ؛ فعيد الشمال عن و اليمين

 مواظبه الله طاعه على اشد اياهم لملازمتهم العباد ليكون خلقه على مشهودا جعلهم و بذلك الله هم استعبد:  فرمود كه شده نقل السلام

 كه آن تا داد، قرار خودش خلق براى ذكر خور در را ايشان و گرفت خود بنده را ايشان خداوند( 338: ) انقباضا اشد معصيته عن و

 .بگيرند را خود بيشتر خداوند، نافرمانى و معصيت بر و باشند تر محكم خداوند اطاعت بر ايشان همراهى ى واسطه به بندگان

. شوند مى ماءمور مبشر و بشير منين مؤ براى اما. كنند مى ال سؤ - ها نشده شناخته يعنى - منكرات از كه اند ملك دو منكر و نكير اما

 پناه و!  بده نشان را بشير و مبشر من چشمان به و( 333: ) نكير و منكر من بك اعوذ و بشيرا و مبشرا ارعينى كه آمده رجبيه دعاى در

 !منكر و نكير از تو به برم مى
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 القبور اصحاب فتان معنى به القبور فتان و كند مى دنبال را ميت او ؛ است طلب و قصد معنى به و شده مشتق روم از كه رومان اما و

 .كند مى طلب را ميت خود بلكه كند، نبش را زمين او كه اين نه يعنى ؛ است

 بهشت دربان را رضوان و ناميده مالك را دوزخ ماءمور چنين هم.  گفته المعمور بيت كننده طواف را خاصى ملائكه حضرت نيز و

 ملائكه اين از يك هر گذارى نام كه بگوييم بايد انتها در.  است فرموده نثار سلام و درود آنان جملگى به نهايت در و فرموده معرفى

 .طلبد مى را اين از بيش مجالى كه دارد اى نكته ، خاص اسماء به

   دهم فراز

 قيل اذا الذين الزبانيه و الدار عقبى فنعم صبرتم بما عليكم سلام يقولون الذين و مرون يؤ ما يفعلون و اءمرهم ما الله يعصون لا الذين و

 را تو فرمان هرگز كه فرشتگان از دسته آن بر فرست درود نيز و.  ينظروه لم و سراعا ابتدروه صلوه الجحيم ثم فغلوه خذوه لهم

 اى خانه اين كه گويند تهنيت و سلام بهشت به واردين بر كه اى ملائكه آن و! آورند جاى به دهى فرمان را آنچه و نكرده معصيت

 جهنم بطرف و بكش زنجير به را آنان و كن اخذ را تبهكاران شد گفته ها آن به هرگاه كه جهنم ملائكه آن بر و است دلنشين و جالب

 .دهند نمى مهلت را آنان و نمايند مى عمل سرعت به كن جذب

 :   شرح

 نورانى آنان.  است ثابت آنان وجود زيرا ندارند، پذيرى تكليف قابليت كه هستند موجوداتى - شد گفته مكررا كه چنان - فرشتگان

 در خالق دستور به كه اى ويژه خط همان در و اند شده خلق كه چنان آن و باشند مى تخلف قابل غير تكليف به نسبت و بوده محض

 و ندارند، ركوع و هستند ساجد آنان از بعضى:  فرمود البلاغه نهج در السلام عليه منان مؤ امير لذا مانند؛ مى ثابت اند شده گمارده آن

 .كنند نمى سجده و هستند ركوع در بعضى

 كمال آن پيدايش در تحصيل در رنجى گونه هيچ ولى هستند، معرفت و كمال محض خود ذات در چه اگر ، نورانى موجودات آن

 و رنج اثر در را خود مقامات كه انسانى همانند گونه هيچ لذا ، آفريده هستند كه گونه بدان را آنان متعال خداى بلكه اند، نداشته

 تر عالى فرشتگان اين از مقامش ، كامل صالح انسان يك رو، اين از. بود نخواهند است آورده دست به عبادت و رياضت و زحمت

 . است

 اند شده بهشت وارد حساب مراحل طى از پس قيامت در و شده مثال عالم وارد ، رسته خود از كه هايى انسان به ، فرشتگان اين

 در و كرديد صبر دنيا در زيرا ، شماست آن از و شما بر ابدى سلامت:  كنند مى عرض و رفته ها آن استقبال به گويند، مى تهنيت

 پاكيزه و پاك بسيار ايد كرده آماده كار عاقبت و خود براى كه اى خانه پس! داديد نشان شكيبايى خود از معصيت از دورى و اطاعت

 ملائكه و:  الدار عقبى فنعم صبرتم بما عليكم سلام باب كل من عليهم يدخلون الملائكه و( : 31 آيه رعد سوره) كريم قرآن در!  است

 است عاقبتى خوب چه پس! ورزيديد( دنيا در كه) صبرى واسطه به شما بر درود گويند، مى و شوند مى وارد برايشان درى هر از

 (!زيبا خانه) خانه اين براى(  بهشت)

 : آرى
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 بروم ويران منزل اين كز روز آن خوش اى

 طلبم جانان صحبت طلبم جان راحت

 : گويد مى مولوى و

 پيش بار هزاران از آزمودم

 خويش عيش نبينم شيرين من تو بى

 است خوش مردن تو وصل اميد بر

 است آتش فوق تو هجر تلخى

 كمترين و روند مى فرو آن كام در بسته پا و دست صورت به و كنند مى استقبال را جهنم هاى شعله قيامت در ديگرى عده ، عكس بر

 جهنمش كام در و كنيد زنجيرش و بگيريد:  صلوه الجحيم ثم فغلوه خذوه:  است آمده كريم قرآن در. شد نخواهد داده آنان به مهلتى

 !.اندازيد در

 اين به نسبت و گذارند گناه بى و سادگى به را زندگى و كرد فكر آن مورد در و ديد خوبى به بايد را عاقبت گونه دو اين ، راستى به و

 .بود نخواهد ميسر بشريت از احدى براى آن از فرار امكان هرگز كه اى آينده نبود؛ تفاوت بى خطرناك بسيار آينده

   يازدهم فراز

 فصل الخلق على منهم من و الماء، و الاءرض و الهواء سكان و ، كلته و اءمر باءى و ، منك مكانه نعلم لم و ، ذكره اءوهمنا من و

 شناسيم نمى را آنان موقعيت و نياورده را آنان نام كه فرشتگان از دسته آن بر درود و.  شهيد و سائق معها نفس كل ياءتى يوم عليهم

 در ، آنان بر فرست درود پس! هستند مسلط خلايق بر كه آنان و ها آب و زمين و فضا ساكنان بر سلام و! هستند ماءمور چيز چه به كه

 .بود خواهد پيش و پس از ناظرى ماءمور او با كشانند مى قيامت طرف به را كسى هر كه دم آن

 :   شرح

 اين در فرشتگان انواع از السلام عليه امام كه را آنچه قطعا باشند، مى احصا قابل غير و متناهى غير عالم خلايق دانيم مى كه جا آن از

 با مقايسه قابل نشده برده نام آنچه مسلما ولى باشند، مى شمارش داراى كه اند ملائكه از معدود دسته يك از عبارت ، برده نام دعا

 اشتغال وظيفه انجام به خودشان خاص امور در و نيست آنان از نشانى و نام كه فرشتگانى بر:  فرمود لذا و. باشد نمى اند برده نام آنچه

 داند نمى را خداوند لشكريان كس هيچ و:  الاهو ربك جنود يعلم ما و:  است آمده 01 آيه مجادله سوره در لذا!  فرست درود دارند

 . خودش مگر

 الذى و فقال آدم بنو اكثرام الملائكه فقال عبدالله ابا رجل ساءل:  شده روايت السلام عليه صادق امام از عيسى بن حماد روايت در

 است بيشتر ملك:  كرد ال سؤ السلام عليه امام از شخصى( 111: ) الارض فى التراب عدد من اكثر السموات فى الله ملائكه بيده نفسى

 دانى و عالى نظام در موجودى هيچ زيرا ؛!هستند بيشتر زمين روى بر خاك ذرات از آنان قسم خدا به:  فرمود حضرت ها؟ انسان يا
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 با جز ، نيست ميسور خود اين و ، است جارى او حقيقت تمام بر كتاب و حساب منطق و نظم دقيق ميزان كه آن مگر ، نيست عالم

 . است تدبير و محاسبه تحت در فرشتگان وسيله به كه متعال حق حضرت تدبيرى و علمى نظام حاكميت

 : اند فرموده ادامه در حضرت

 است ديدن قابل نه روياند مى را گياه كه ناميه قوه ، زمين در مثلا. هستند زمين در گروهى و آب در گروهى و فضا در فرشتگان بعض

 را خاكى خاص مواد آنچه يا خاك در جز شرايطى هيچ در نباتى دانه. گيرد مى قرار تحليل و نجزيه مورد آزمايشگاهى هيچ در نه و

 مونتاژ يا و شدن ضميمه با گياه نمو زيرا ؛ نيست ميسور عناصر عالم ماوراء نيرويى به جز ، رويش قدرت اين و رويد نمى است واجد

 در ماده از غير به كه يابند درمى خوبى به كنند، دقت را گياهان حياتى هاى سلول آزمايشگاه در اگر چون. باشد نمى يكديگر به اجزا

 همان در فقط تكامل و رشد امكان و نيست عناصر سبك و سنخ از كه است كار در حيات نام به ديگرى چيز ، موجودات تركيبات

 . است كرده پيدا و جسته خاك درون از نباتى دانه را خاص عامل اين و رويد نمى ديگر رفت دست از اگر كه است شده تعبيه

 :  هستند او همراه محشر به انسان ورود هنگام هم ملائكه از ديگرى گروه و

 ! اوست رفتارهاى و كردارها بر گواه ديگرى و برده محشر به را او يكى

 (  فراز آخرين) دوازدهم فراز

 صلاتنا بلغتهم و ، رسلك و ملائكتك على صليت اذا و اءللهم طهارتهم على طهاره و ، كرامتهم على كرامه تزيدهم صلاه عليهم صل و

 بر كه درودى چنان آن ، فرشتگان تمامى بر فرست درود و.  كريم جواد انك ، فيهم القول حسن من لنا فتحت بما علينا فصل عليهم

 بر ، نمودى ابلاغ آنان بر را درودها و فرمودى نثار فرشتگانت و رسل بر را خود صلوات كه دم همان و بيفزايد آنان طهارت و كرامت

 .هستى كريم و جواد تو كه ، ايشان ذكر به ما زبان گشايش سبب به دار، روا را خود تهنيت و تحيت نيز ما

 :   شرح

 السلام عليه امام. ماءمورند كارى به يك هر كه اند كرده اشاره ملائكه از گروه 11 از بيش به السلام عليه سجاد امام ، سوم دعاى در

 .اند فرموده اشارتى هم آنان از بعضى كار نوع به حتى

 براى را طهارت ازدياد و كرامت درخواست متعال خداى از و فرستد مى صلوات و درود و دعا آنان همه بر نيز، آخر فراز اين در امام

 .فرمايد مى ايشان

 كه اند فرموده اثبات و دانسته مردود است الهى و ملكوتى نظام از بريده ماده عالم نهاد كه را خام تصوير اين دعا، اين مجموعه در امام

 كه طورى به گيرد؛ مى صورت الهى  خاص ماءموران نظارت تحت و دقيق كتاب و حساب با عالم ذرات سكنات و حركات تمام

 تدبير، زمان حسب بر و يافته ترتيب و تدوين فرشتگان از خاص اى دسته وجودى افق در ايشان جملگى تدبير ، آنان وجود از پيشتر

 .يابند مى را خود ويژه فرم خارج در
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 وسيله به ملك عالم كه باشد ما خاطره در بايد ، شده ريزى پى آن بر آسمانى كتب تمام نزول و انببا جميع ارسال سر كه نكته اين پس

 خود به خود طور به و خالقيت و الهيت از بريده ، خاص ضوابط و قواعد سلسله يك كه نيست چنين و شود مى اداره ملكوت عالم

 .باشد درگير تاءثرها و تاءثيرها و ها واكنش و ها كنش به مستقلا و كند عمل

 كند مى خيال و گشته خود مسموعات و مبصرات و محسوسات اسير زود كه انسانى به كه برآنند مرسلين و انبيا همه گفتيم كه چنان و

 در به خود گوش از را غفلت پنبه كه بگويند و دهند هشدار ، است هستى و وجود حقيقت تمام ، شنيده يا و كرده لمس ، ديده آنچه

 : گويد مى زمينه اين در شبسترى كه چنان ؛ است هستى ملكوت حكومت تحت هستى نهاد كه بدان و آور

 شنيدى لفظى همين عالم از تو

 ؟ ديدى چه عالم از كه برگو بيا

 ؟ معنى ز يا صورت ز دانستى چه

 دنيا؟ است چون ؟ آخرت باشد چه

 پنهان ذره هر پرده زير به

 جانان روى جانفزاى جمال

 ما چون خداوندا، ؛...علينا فصل فرموده آخر در و دانسته ها نعمت ترين بزرگ از را ملكوتيان با عالم ارتباط اين السلام عليه امام سپس

 !بفرما نازل ما بر را درود پس دانستيم را ارتباط اين و گفتيم فرشتگان خير ذكر

 

  



131 
 

  چهارم دعاى:  سجاديه صحيفه شرح

 بحقائق المرسلين الى الاشتياق و ، بالتكذيب لهم المعاندين معارضه عند بالغيب الاءرض اءهل من مصدقوهم و الرسل اءتباع و اللهم

 اءئمه من ، سلم و آله و عليه الله صلى محمد الى آدم لدن من دليلا لاءهله اءقمت و رسولا، فيه اءرسلت زمان و دهر كل فى ، الايمان

 . رضوان و بمغفره منك فاذكرهم ، السلام جميعهم على التقى اءهل قاده و الهدى

 و ، وفادته الى اءسرعوا و ، كانفوه و ، نصره فى الحسن البلاء اءبلوا الذين و ، الصحابه اءحسنوا الذين خاصه محمد، اءصحاب و اللهم

 فى الاءبناء و الآباء قاتلوا و ، كلمته اظهار فى الاءولاد و الازواج فارقوا و ، رسالاته حجه اءسمعهم حيث له استجابوا و ، دعوته الى سابقوا

 . به انتصروا و نبوته تثبيت

 اذ القرابات منهم انتفت و بعروته تعلقوا اذ العشائر هجرتهم الذين و مودته فى تبور لن تجاره يرجون محبته على منطوين كانوا من و

 رسولك مع كانوا و عليك الخلق حاشوا بما و رضوانك من اءرضهم و فيك و لك تركوا ما اللهم لهم تنس فلا قرابته ظل فى سكنوا

 من دينك اعزاز فى كثرت من و ضيقه الى المعاش سعه من خروجهم و قومهم ديار فى هجرهم على اشكرهم و اليك لك دعاه

 . مظلومهم

 قصدوا الذين ، جزائك خير بالايمان سبقونا الذين خواننا لا و اغفرلنا ربنا يقولون الذين ، باحسان لهم التابعين الى اءوصل و اللهم

 بهدايه الاءيتمام و آثارهم قفو فى شك يختلجهم لم و بصيرتهم فى ريب يثنهم لم شاكلتهم على مضوا و وجهتهم تحروا و سمتهم

 . اليهم اءدو فيما يتهمونهم لا و عليهم يتفقون بهديهم يهتدون و بدينهم يدينون لهم موازرين و مكانفين منارهم

 بها تعصمهم صلوه منهم اءطاعك من على و ذرياتهم على و ، اءزواجهم على و الذين يوم الى هذا يومنا من التابعين على صل و اللهم

 تقيهم و بر من عليه استعانوك ما على بها تعينهم و ، الشيطان كيد من بها تمنعهم و جنتك رياض فى لهم تفسح و ، معصيتك من

 تحويه فيما التهمه ترك و ، عندك فيما الطمع و ، لك الرجاء حسن اعتقاد على بها تبعثهم و بخير يطرق طارقا الا النهار، و الليل طوارق

 . العباد اءيدى

 تهون و ، الموت بعد لما الاستعداد و ، للآجل العمل اليهم تحبب و ، العاجل سعه فى تزهدهم و ، منك الرهبه و اليك الرعبه الى لتردهم

 و فيها الخلود طول و النار، كبه و محذوراتها من الفتنه به تقع مما تعافيهم و اءبدانها، من الاءنفس خروج يوم بهم يحل كرب كل عليهم

 . المتقين مقيل من اءمن الى تصيرهم

   اول فراز

 بحقائق المرسلين الى الاشتياق و ، بالتكذيب لهم المعاندين معارضه عند بالغيب الاءرض اءهل من مصدقوهم و الرسل اءتباع و اللهم

 ائمه من ، سلم و آله و عليه الله صلى محمد الى آدم لدن من دليلا لاءهله اءقمت و رسولا، فيه اءرسلت زمان و دهر كل فى ، الايمان

 پيروان از فرما ياد خشنودى و آمرزش به خدايا.  رضوان و بمغفره منك فاذكرهم ، السلام جميعهم على التقى اءهل قاده و الهدى

 به كافران و ملحدان كه آنگاه و آوردند ايمان غيب به و كرده عمل و تصديق را انبيا هاى فرمان و دعوت تمامى كه آنان انبيا، راستين

 ايمان با و گرفتند را آنان گرداگرد و نكرده خالى را صحنه هرگز اينان كوشيدند آنان تكذيب در پيوسته و برخاستند انبيا با لجاج و عناد

 ايام آن اهل براى را رسولى زمان از اى برهه هر در ، اسلام پيامبر عصر تا آدم حضرت زمان از تو خدايا. ورزيدند عشق آنان به حقيقى
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 رضوان و مغفرت به را آنان جملگى پس - باد آنان بر تو درود كه -. بودند تقوى پيشوايان و هدايت پيشوايان جملگى كه فرستادى

 !فرما مشمول خود

 :   شرح

 : از عبارتند كه دارد وجود توجه جالب و شنيدنى نكته چند امام دعاى از فراز اين در

 پرده هفت از را انسان راستين فطرت تواند مى كه است نيرويى ترين عظيم لذا دارد، قاطع هاى گيرى تصميم در مبدئيت ، ايمان:  اول

 مى ناديده خود راه سر در را مزاحمى و مانع هر كه طورى به گيرد، كار به را آن و كشيده بيرون گوناگون هاى پيرايه و ها حجاب

 دارد نمى بر عقيده از دفاع از دست است باقى انسان كالبد در روح و حيات كه دم آن تا و ندارد را آن با مقابله توان مانعى هيچ و گيرد

 .كوشد مى آن كردن برطرف در تمام اشتياق با بلكه كند، نمى ماءيوس را او مانع وجود تنها نه و

 با فرد به را خاصى شخصيت طور يك يابد تحقق انسان جان در آن جوهر اگر بلكه ، نيست زبانى گفتمان به فقط ايمان:  دوم نكته

 نمى او مانع بدخواهان جويى عيب و ديگران تكذيب كه طورى به گيرد مى فرا را انسان وجودى حالات جميع كه بخشد مى ايمان

 .دارد اساسى نقش انسان متعالى ماهيت ساحت در و آميخته در انسانى روح با كه است مستقرى ايمان و شود

 چه زيرا ندارد، را آن ديد توان سر چشم و آيد برمى جان و دل چشم از فقط كه است نگرشى و آگاهى ، ايمان:  كه آن سوم نكته

 از حال اين با اما اند داشته همديگر چشم در چشم و رو در رو هميشه و بودند آنان نزديكان از بلكه و انبيا كنار در كه اشخاصى بسيار

 جان كام به ايمان حقيقت كه كسانى شود مى استفاده روايات و آيات مجموعه از بنابراين. اند نداشته اى بهره گونه هيچ ايمان واقعيت

 .هستند ذيل گانه سه مراتب داراى نشسته آنان

 مى پى آتش وجود به دود ديدن با دور از كه كسى مانند دارد؛ ء شى وجود به قطعى علم شخص مرحله اين در ؛ اليقين علم مرتبه - 0

 .برد

 .كند لمس را آتش كه كسى چون هم شهود رسد؛ مى شهود مرحله به ذهن مرحله از مرحله اين در ؛ اليقين عين مرتبه - 3

 آن همانند ؛ است رسيده واقع متن به و شده جدا استدلال و عبارت لفظ، از كه است كسى نصيب مرحله اين ؛ اليقين حق مرتبه - 1

 . است گرديده آتش از اى مرتبه خود كه اين گويى سوزد؛ مى  آتش در كه

 اول آيه كه( 110) اليقين عين لترونها ثم الجحيمَ لترون اليقينَ علم تعلمون لو كلا:  دارد اشاره اول قسم دو به تكاثر سوره شريفه آيه

 . است آخرت به مربوط دوم آيه و دنيا در منين مؤ آگاهى به مربوط

 به سوزند مى آتش در كه آنگاه يعنى( 113) ؛ اليقين حق لهو هذا ان جحيمَ تصليه و:  است شده اشاره واقعه سوره در سوم مرتبه به و

 . است ناپاكان جزاى جهنم كه يابند مى دست اليقين حق

 .يابد مى در را حقيقت خود وجود تمام با انسان كه است اى مرتبه داراى نيز ايمان كه چنان
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   دوم فراز

 و ، وفادته الى اءسرعوا و ، كانفوه و ، نصره فى الحسن البلاء اءبلوا الذين و ، الصحابه اءحسنوا الذين خاصه محمد، اءصحاب و اللهم

 الاءبناء و الآباء قاتلوا و ، كلمته اظهار فى الاءولاد و الاءزواج فارقوا و ، رسالاته حجه اءسمعهم حيث له استجابوا و ، دعوته الى سابقوا

 ويژگى از) كه آنان سلم و آله و عليه الله صلى اسلام پيمبر اصحاب بر(  بفرست درود) بويژه خداوندا.  به انتصروا و نبوته تثبيت فى

 كوششى هرگونه از او يارى در و بودند سلم و آله و عليه الله صلى اكرم پيغمبر ياور و يار وجه بهترين به و( بودند برخوردار خاصى

 .شدند موفق وجه بهترين به سخت هاى امتحان در و نكردند دريغ

 را خود رسالت هاى نشانه كه آنگاه و پذيرفتند را او دعوت و رفته او طرف به سرعت به آورد، روى آنان به اكرم پيغمبر كه گاه آن و

 گير دست فرزند و زن و شدند جدا خود خانمان و خاندان از او رسالت پيشرفت جهت به و كردند اقرار او نبوت به نمود ارايه آنان به

 كافر فرزند با من مؤ پدر اضطرارى حالت در نيز و كشت مى ايمان با فرزند را كافر پدر كرد مى ايجاب ضرورت كه آنگاه و نشد آنان

  كوشش او رسالت تثبيت در پيوسته و شناختند نمى را خود گويى كه بودند شده غرق چنان آن حضرتش محبت در و جنگيد مى

 .رسيدند پيروزى به او بركت به و داشته

 :   شرح

 گرفته قرار خود نزديكان مهرى بى مورد يافتند، را او به ايمان راه خود بيعت در كه آنگاه سلم و آله و عليه الله صلى اكرم پيغمبر ياران

 .شد گسيخته آنان خويشاوندى و قرابت رشته لذا شدند، طرد ايشان جانب از و

 در آنان كردن جمع و مردم به حق حضرت دعوت رساندن و تبليغ گونه هيچ از و كردند ترك را چيز همه خود خداى خاطر به اينان

 .نكردند دريغ پيغمبر اطراف

 رها را رونق پر زندگى و معيشت فراخى نيز و ننمودند خوددارى ديگر كشورهاى در شدن پناهنده و كشور و ديار ترك از بنابراين

 را بسيارى هاى ظلم آن آبروى و دين عزت خاطر به و دادند تن سخت هاى زندگى به خود، بلند اهداف برد  پيش جهت به و كرده

 .شدند متحمل

 : از عبارتند كه دارد وجود جالبى و توجه قابل نكات نيز دعا از فراز اين در

 . است شده اشاره كريم قرآن از آياتى در كه است آزمايش مساءله:  اول نكته

.  است روحى استقامت و صحت بر دليل آنچه بلكه ، نيست انسانى روح سلامت معيار داشتن احسن انتخاب كه داشت توجه بايد البته

 .كند عمل خود وظيفه به انسان بايست مى و شود مى انسان گير دامن گوناگون موارد در كه است هايى آزمايش

.  الصابرين بشر و الثمرات و الانفس و الاموال من نقص و الجوع و الخوف من ء بشى لنبونك و:  فرمايد مى كريم قرآن در لذا و

(111) 

 .برآمدند ها آزمايش اين تمامى عهده از و آوردند امتياز وجه بهترين به اكرم نبى ياران راستى و
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 و حجت مقابل در بلكه آورند، فرود تعظيم سر ادعايى هر مقابل در كه نبودند عنصرى سست افراد حضرت آن اصحاب:  دوم نكته

 پذيرش در بلكه نبودند، الانفعالى شديد مردم آنان و بود استدلال و حجت استماع از پس آنان قبول:  فرمود لذا و شدند مى تسليم دليل

 .شدند نمى تسليم نمودند، نمى لمس را دليل تا و كردند مى عمل دقت كمال با حجت

 مايه كه دادند مى نشان خود از العاده فوق پايدارى آن نگهدارى و حفظ در بودند، آورده بدست كامل احتياط با كه را آنچه:  سوم نكته

 .گرديد تاريخ در آيندگان عبرت

 : قبيل از هايى آمد پيش ايستادند؛ آورد مى در پاى از را نستوه مقاوم هر كه سخت بسيار آمدهاى پيش مقابل در رو اين از

 ؛ خاندان و زن ، فرزند از دورى - 0

 ؛ پدران يا و فرزندان با كارزار - 3

 ؛ عشيره و فاميل طرف از آنان شدن طرد - 1

 ؛ همسايه كشور به شدن پناهنده و كشور از خروج - 1

 ؛ سرمايه و زمين و باغ كردن رها و فقر ، معيشت ننگى به ابتلا - 1

 كفار؛ طرف از سخت هاى شكنجه به ابتلا - 1

 خدا؛ راه در خود فرزندان و عزيزان دادن دست از - 1

 . است گواه كاملا ها آن همه بر تاريخ كه

 آنان امثال و ذر ابى ، مظعون بن عثمان ،- بلال و - صهيب ، ارت بن خباب ، سميه مادرش و ياسر پدرش و عمار چون هم ؛ افرادى

 دشوارى همه كه هستند آموز عبرت و خواندنى و عجيب زندگى تاريخ داراى كدام هر و بودند الله سبيل فى مجاهد افراد از جملگى

 .بماند پابرجا خدا دين تا خريدند بجان را گوناگون هاى

 : دارد اشاره ها آن به ذيل آيات كه بود ها مودت و ها محبت از گرفته نشاءت صبرها و ها تحمل اين تمامى كه دانست بايد ولى

 و ى شريفه آيه و( 111) اسيرا و يتيما و مسكينا حبه على الطعام يطمعون و شريفه آيه و( 111) تحبون مما تنفقوا حتى البر تنالوا لن

 جوفه فى قلبين من لرجل الله جعل ما و آيه و( 111) يحبونه و يحبهم بقوم الله ياءتى فسوف آيه و( 111) لله حبا اشد آمنوا الذين

 و كسادها تخشون تجاره و اقترفتموها اءموال و عشيرتكم و اءزواجكم و اخوانكم و كم اءبناؤ و كم آباؤ كان ان قل آيه و( 118)

 (113) باءمره الله ياءتى حتى فتربصوا سبيله فى جهاد و رسوله و الله من اليكم اءحب ترضونها مساكن

 قدم زد نتوان مقصود ره در قبله دو با

 خويشتن هواى يا بايد، دوست هواى يا
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 محبت و جويد نمى ديگر راهى خدا به توسل جز قهرا خداست اختيار در فقط كوچك و بزرگ آمد پيش هر كه فهميد كسى اگر ولى

 كه غلط توهم اين با مگر آورد نمى روى دنيا مروت بى ارباب در بر هرگز و گيرد نمى تعلق ديگرى چيز به ، حقيقى ثر مؤ به جز او

 . جست مددى خدا غير از توان مى

 تدع لا و:  كه فهميد نيز و( 101) لانشورا و حيوه لا و موتا يملكون لا و نفعا لا و ضرا لاءنفسهم يملكون لا:  كه فهميد كسى اگر ولى

 .بود خواهد خدا به منحصر فقط او محبت قهرا( 100) يضرك لا و ينفعك لا ما الله دون من

 . كنيم بيان ، حب به راجع الله رحمه طباطبائى ى علامه الاستاد سيدنا حضرت از را جالبى نكته تا است مناسب اينجا در و

 آن اش علاقه سر و دارد دوست را غذابى انسان مثلا.  است محبوب و محب بين وجودى اى رابطه حقيقت در حب:  فرمودند ايشان

 غذا واقع در پس ؛ نداشت مفهومى غذا به او علاقه هرگز نبود انسان در غاذيه قوه اگر و دارد جاذبه و هاضمه قوه به تعلق غذا كه است

 ما به كه معلمى حتى ، داريم دوست كه را چه هر مطلق طور به دانست بايد و خواهد مى است غاذيه قوه براى فعل كه نظر آن از را

 در وجودى نظام اين و ماست محبوب و ما بين وجودى رابطه اثر در جملگى كند مى خدمت ما به كه گزارى خدمت يا آموزد، مى

 از را خود چيز همه كه معلول و دارد دوست را خود معلول ، علت كه معلولى و على رابطه به كند مى برگشت تر دقيق معنى يك

 خود او محبت راه در و ورزد مى عشق خود علت به  وجودش صميم از است علت به متعلق و وابسته حقيقتش تمام و داند مى علت

 . است كردن نثار محبوب راه به جان و افتادن معشوق پاى در و شدن پرپر ، سوختن عشقش تمام كه اى پروانه همانند بازد، مى را

   سوم فراز

 سكنوا اذ القرابات منهم انتفت و بعروته تعلقوا اذ العشائر هجرتهم الذين و مودته فى تبور لن تجاره يرجون محبته على منطوين كانوا و

 لك دعاه رسولك مع كانوا و عليك الخلق حاشوا بما و رضوانك من اءرضهم و فيك و لك تركوا ما اللهم لهم تنس فلا قرابته ظل فى

.  مظلوهم من دينك اعزاز فى كثرت من و ضيقه الى المعاش سعه من خروجهم و قومهم ديار فيك هجرهم على اشكرهم و اليك

 تجارتى به اميد آنان جان در و بودند بسته دل بزرگوار آن دوستى به كه سلم و آله و عليه الله صلى پيامبر اصحاب از دسته آن خدايا

 هر او با خويشاوندى و قرابت سايه در كه گرويدند اكرم پيامبر به چنان زيرا نبود، ضررپذير اكرم پيامبر دوستى سبب به هرگز كه بود

 با را آنان و مدار دور نظر از گذشتند، آن از تو راه در و تو خاطر به آنان آنچه خدايا - بريدند را ديگرى خويشاوندى علاقه گونه

 جزاى و - خواندند تو سوى به را خلق تو پيامبر با همراه و گرويدند تو به و بريدند خلق از آنان زيرا ؛ گردان خشنود خود رضاى

 . گردان نصيبشان كردند تحمل تو راه در كه زيادى ظلم بجهت و ديارشان از مهاجرت به نسبت را خود شكرانه

 :   شرح

 شده بسته غير روى به خود به خود دل آن گردد، اشباع معشوق و عاشق هماهنگى در و لبريز محبوب به تعلق در اگر جان و دل ظرف

 جزو و آل ايده مردمان همه نظر از آنچه به نسبت فردى چنين ؛ است گردان روى اى جلوه هر به نسبت و بيزار ديگرى به توجه از و

 از كه است تصور قابل چگونه ، رسيده معشوق و محبوب به تا گشته جدا چيز همه از آنكه.  است گريزان سخت باشد آنان آرزوهاى

 عليه الله صلى الله رسول ياران از آنچه لذا و نيست كردنى باور هرگز آورد، روى كرده فرار او از آنچه به و گرداند روى محبوب جلوه
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 نصيب متعال خداى اميدواريم كه است ايمان و عشق رسم و راه با مطابق و بوده قبول قابل جملگى ، ايم خوانده و شنيده سلم و آله و

 .بگرداند نيز ما

   چهارم فراز

 قصدوا الذين ، جزائك خير بالايمان سبقونا الذين خواننا لا و اغفرلنا ربنا يقولون الذين ، باحسان لهم التابعين الى اءوصل و اللهم

 بهدايه الاءيتمام و آثارهم قفو فى شك يختلجهم لم و بصيرتهم فى ريب يئنهم لم شاكلتهم على مضوا و جهتهم و تحروا و سمتهم

 جزاى بهترين پروردگارا.  اليهم اءدو فيما يتهونهم لا و عليهم يتفقون بهديهم يهتدون و بدينهم يدينون لهم موازرين و مكانفين منارهم

 آن و را ما خدايا كه گفتند مى و كردند مى دعا و داشته خير ياد گذشتگان به نسبت پيوسته كه بفرما نازل صحابه تابعين بر را خود

 . ده قرار خود مغفرت و رحمت مشمول را اند گرفته سبقت ما بر كه ايمانى برادران

 انتخاب ، كرده انتخاب آنان كه را آنچه و كردند اقتدا آنان ى حسنه سيره به و برداشته قدم صحابه طريق در كه بودند كسانى تابعين

 ترديدى ها آن آثار به اقتدا و پيروى در و نداشته شك آنان بينايى و بصيرت در گاه هيچ و كردند رفتار ايشان رفتار حسب بر و نمودند

 صدق در شك و نموده حركت آنان مستقيم راه در چنان هم و معتقد آنان دين به و بوده مساعد و هماهنگ آنان با. ندادند راه خود به

 .نداشتند آنان درستى و

 :   شرح

 تمام به خود كه تابعينى گيرد؛ مى انجام صحابه به نسبت تابعين از كه است خيرى ياد ، امام دعاى از فراز اين در توجه جالب نكته

 اين كريم قرآن. دادند نمى راه خود به را ريبى و شك گونه هيچ خود زندگى طريق در هرگز و اند بوده صالح سلف خط در وجود

 لا و بالايمان سبقونا الذين خواننا لاء و اغفرلنا ربنا:  گويند چنين آنان به نسبت آيندگان كه فرموده چنين اين و ستوده را گذشتگان گونه

 نمى يكديگر از گسسته هرگز تاريخ قطعات و است مرتبط خود آيين و گذشته به اجتماعى هر( 103) آمنوا للذين غلا قلوبنا فى تجعل

 تاريخ كه كرد انكار توان نمى ولى ، است بسيار راه اين در غلط توهمات و نيست كسى هر دست در دقيق رابطه اين چه اگر باشد،

 است جهان وقايع در سارى روح همانند تاريخ زيرا كند؛ مى تحليل دان تاريخ يك كه را آنچه نه ، بوده جارى خارج در آنچه بمعنى

 ديگر عبارت به دارد، را آينده حوادث براى سازى آماده حالت پيوسته ها گذشته كه معنى بدان كند، مى تعيين را حوادث مسير كه

 صحت لذا نمايند، مى تعبير اعدادى علت به آن از فلسفه در كه است بعدى هاى پديده پيدايش آبستن تاريخ بستر در گذشته جريان

 قدم به قدم بعد نسل و گيرد قرار هدى ائمه و كريم قرآن امضاى مورد منين مؤ از گذشتگان بر دعا كه شده موجب آنان رفتار و عمل

 .كند حركت تمام اطمينان و جمع خاطر با آنان هدايت به

   پنجم فراز

 تعصمهم صلوه و منهم اءطاعك من على و ذرياتهم على و ، اءزواجهم على و الدين يوم الى هذا منا يؤ من التابعين على صل و اللهم

 تقيهم و بر من عليه استعانوك ما على بها تعينهم و ، الشيطان كيد من بها تمنعهم و جنتك رياض فى لهم تفسح و ، معصيتك من بها

 تحويه فيما التهمه ترك و ، عندك فيما الطمع و ، لك الرجاء حسن اعتقاد على بها تبعثهم و بخير يطرق طارقا الا النهار، و الليل طوارق

 بر و آنان فرزندان و همسران بر و آمد خواهند قيامت روز تا كه آنان و زمان اين در تابعين بر فرست درود خداوندگارا.  العباد اءيدى

 كيد از را آنان و گرداند فراخ آنان براى را بهشت هاى باغستان و دارد باز گناه از را ها آن كه درودى چنان آن ها، آن از مطيعان جميع
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 و شب در ناگوار پيامدهاى از را ها آن و باشد كار كمك و مدد ها نيكى انجام در اند خواسته كمك تو از را آنچه و داشته باز شيطان

 . است مردم دست در آنچه به نسبت نبودن بدبين و تو عطاياى بر طمع و اعتقاد حسن به وادار را ها آن و نگهدارد روز

 :   شرح

 ؛ نيست كافى آنان به نسبت كردن دعا و ورزيدن محبت براى تنهايى به بودن تابع يا و بودن صحابى عقل روشن و قطعى دليل به البته

 خيانت و جنايت هر به دست و داده قرار خود جان و دل در رسول از پس را عصمت بيت اهل و منان مؤ امير دشمنى كه آنان زيرا

 و السلام عليهم اطهار ائمه لعن مورد بلكه نداشتند، را دعايى گونه هيچ شايستگى تنها نه و نبوده پايدار خدا رسول از تبعيت در زدند

 .بودند مسلمين نفرت

 خبيث از كه ارطاه بن بسر و سلمه بن حبيب يا و بودند فاسق قرآن نص به كه عقبه بن وليد و معاويه امثال كه است ممكن چگونه

 حضرت دعاى مورد كسانى قبل فرازهاى قراين به بلكه ، كنيم دعا را آنان و بدانيم خدا رسول صحابى را آنان بودند خدا دشمنان ترين

 موفق بسيار اسلام راه در مجاهده و الله رسول به كمك در و بوده سخت بسيار كارهاى انجام و هوا ترك و تقوا قرين كه هستند سجاد

 بهشت هاى باغستان راه و بوده ثر مؤ افراد اينگونه به نسبت درود و دعا رو اين از آمدند، مى حساب به الهى بندگان نوادر از و بودند

 فردى هر كه آن نه نمايد، مى موفق حق رحمت به اميد و رجا حسن به و دارد مى امان در شيطان كيد از و سازد مى هموار آنان بر را

 . نيست چنين هرگز كه باشد التبعيه لازم و الاحترام واجب صحابى او بود خدا رسول زمان در كه

   ششم فراز

 تهون و ، الموت بعد لما الاستعداد و ، للآجل العمل اليهم تحبب و ، العاجل سعه فى تزهدهم و ، منك الرهبه و اليك الرغبه الى لتردهم

 و فيها الخلود طول و النار، كبه و محذوراتها من الفتنه به تفع مما تعافيهم و اءبدانها، من الانفس خروج يوم بهم يحل كرب كل عليهم

 زودگذر دنياى به و گرداند موفق تو از رجاى و خوف به را آنان كه فرست آنان بر درودى خدايا.  المتقين مقيل من اءمن الى تصيرهم

 به نسبت و. كنند پيدا زياد شوق آخرت به رغبت و عمل به نسبت و باشند، اعتنا بى پارسايى با آن گسترش به نسبت و رغبت بى

 و سنگين هاى آزمايش از و گردانى آسان آنان بر دنيا از خروج ى لحظه هاى گرفتارى تمام و. باشند آماده مرگ از بعد زندگى

 منتقل متين امن جايگاه به را آنان و نمايى رهايشان ، آن در خلود و جهنم آتش در افتادن فرو از نيز و فرمايى معاف آن پيامدهاى

 . فرمايى

 :   شرح

 اميد آن پيكره به نسبت هرگز. نباشد تضمينى امت بقاى در اگر زيرا ؛ است امت آن جاودانگى بر واثق اميد ، امت بر دعا اسرار از يكى

 گفت توان مى چه گر باشد، مى آنان به نسبت خير دعاى اساس ، جاودانگى به اميد پس ؛ داشت توان نمى سعادت و هدايت يا و خير

 .ماند خواهد برقرار و باقى قيامت روز تا امت اين كه است - السلام عليه سجاد حضرت - معصوم امام از خيرى مژده خود دعا اين كه

 و نديده دعا براى ضرورتى حوايج ساير به نسبت و فرموده دعا و گرفته نظر در را امت احتياجات ترين مهم بزرگوار آن آنكه جالب و

 به مربوط را ها انسان حقيقى زندگى نيز قرآن كه است انسان جاودانگى و ابديت نظام با ارتباط در جملگى ، خواسته خدا از را آنچه

 سرمايه كه رجا و خوف از فراز اين در معصوم امام لذا و( 101) الحيوان لهى الآخره الدار ان و متاع الدنيا انما:  داند مى آخرت خانه



137 
 

 رهرو براى متعال خداوند از دعا طول در و. فرمود ختم را خود دعاى متقين امن مقام در نزول به و كرده شروع است انسان اصلى

 خلال از تواند مى كسى كمتر كه كند مى را لغزنده آفات از ماندن محفوظ و وفات هاى مشكل شدن آسان و سفر براى آمادگى طلب

 .كند عبور سلامت به ها آن

 متعال خداى از بايد كه را آنچه و چيست عالم اين در انسان حوايج اهم كه دهد مى آموزش ما به امام كه آن گيرتر چشم نكته و

 .باشد مى حاجاتى قسم چه كرد، درخواست

 : از عبارتند فرايند اين در جالب نكات

 از نگاهدارى نيز و است بهشت به رسيدن براى راه گشودن و گناه از منان مؤ نگاهدارى آثارش از يكى متعال خداوند از درود - 0

 .باشد مى آن آثار از نيكو كارهاى انجام بر يافتن قدرت و شيطانى هاى لغزش

 خلايق به ظن سوء زيرا. نكند پيدا راه همديگر نمودن متهم و يكديگر به ظن سوء آنان بين در كه كند مى دعا را امت كليه امام - 3

 .گردد مى خيرات بسيارى از مانع و بسته تفكر بر را رشد راه و سازد مى ذهنى فراگير اشتغال نوع يك

 .كند پيدا را عالم آن در نشدن ضايع و جاودانگى براى استعداد جهان اين در اسلامى امت كه كند مى دعا امام كه آن - 1
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  پنجم دعاى:  سجاديه صحيفه شرح

 على صل ، ملكه مده تنتهى لا من يا و ، عظمتك فى الالحاد عن احجبنا و ، آله و محمد على صل ، عظمته عجائب تنقضى لا من يا

 . رحمتك فى نصيبا لنا اجعل و آله و محمد على صل ، رحمته خزائن تفنى لا من يا و ، نقمتك من رقابنا اءعتق و آله و محمد

 و محمد على صل الاخطار خطره عند تصغر من يا و.  قربك الى اءدننا و ، آله و محمد على صل الاءبصار، يته رؤ دون تنقطع من يا و

 . لديك تفضحنا لا و آله و محمد على صل الاخبار بواطن عنده تظهر من يا و عليك كرمنا و آله

 مع اءحد من نستوحش لا و ، بذلك مع اءحد الى نرغب لا حتى ، بصلتك القاطعين وحشه اكفنا و بهبتك الوهابين هبه عن اءغننا اللهم

 . فضلك

 و ، آله و محمد على صل اللهم. منا تدل لا و لنا اءدل و بنا تمكر لا و لنا، امكر و علينا، تكد لا و لنا، كد و آله و محمد على فصل اللهم

 . يغنم اليك تقربه من و يعلم تهده من و ، يسلم تقه من ان عنك تباعدنا لا و ، اليك اهدنا و ، بك واحفظنا ، منك قنا

 . السلطان صوله مراره و ، الشيطان مصائد شر و ، الزمان نوائب حد اكفنا و ، آله و محمد على صل اللهم

 محمد على فصل ، جدتك فضل من المعطون يعطى انما و اكفنا، و ، آله و محمد على فصل ، قوتك بفضل المكتفون يكتفى انما اللهم

 . اهدنا و آله و محمد على فصل ، وجهك بنور المهتدون يهتدى انما و اءعطنا، و آله و

 فصل ، المضلين اضلال يغوه لم هديت من و ، المانعين منع ينقصه لم اءعطيت من و ، الخاذلين خذلان يضرره لم اليت و من انك اللهم

 . بارشادك الحق سبيل بنا اسلك و ، بارفادك غيرك عن اءغننا و ، عبادك من بعزك امنعنا و ، آله و محمد على

 وصف فى اءلسنتنا انطلاق و ، نعمتك شكر فى اءبداننا فراغ و ، عظمتك ذكر فى قلوبنا سلامه اجعل و ، آله و محمد على صل اللهم

 يا ، لديك الخاصين خاصتك من و ، عليك الدالين هداتك و اليك الداعين دعاتك من اجعلنا و آله و محمد على صل اللهم:  منتك

 . الراحمين ارحم

   اول فراز

 على صل ، ملكه مده تنتهى لا من يا و ، عظمتك فى الالحاد عن احجبنا و ، آله و محمد على صل ، عظمته عجائب تنقضى لا من يا

 آن اى.  رحمتك فب نصيبا لنا اجعل و آله و محمد على صل ، رحمته خزائن تفنى لا من يا و ، نقمتك من رقابنا اءعتق و آله و محمد

. دار باز را ما خود عظمت انكار از و فرست درود آلش و سلم و آله و عليه الله صلى محمد بر ندارد، پايان او خلقت هاى شگفتى كه

 آزاد جهنم آتش از را ما و فرست درود آلش و سلم و آله و عليه الله صلى محمد بر ، است پايان بى تو قدرت و سلطنت كه آن اى و

 بر خود رحمت از نصيبى و فرست درود آلش و سلم و آله و عليه الله صلى محمد بر نپذيرد فنا او خزائن هرگز كه آن اى و.  گردان

 .دار ارزانى ما

 :   شرح
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 ون شؤ از گونه هيچ در را مرزى و حد گونه هيچ و است متناهى غير افعال و صفات جميع و ذات در كه است وجودى متعال خداوند

 . بستاييم اش متناهى غير صفات به را حق جناب پيوسته كه برماست و ندارد خود

 را كسى و است خارج مرزى و حد هر از ، نهايت بى البته كه است ستوده چنين را متعال خداى السلام عليه امام دعا از فراز اين در

 المخلصين الله عباد الا يصفون عما الله سبحان:  فرمود كريم قرآن در لذا و بستايد را جهات همه از نهايت بى بتواند كه نيست آن توان

 .فرمايد رعايت را الهى چنين بتواند كه است السلام عليه سجاد امام حضرت معصوم امام توان در فقط مهم اين و( 101)

 . شده پاك بندگان(  توصيف) مگر كنند، مى توصيف را او(  جاهلان آن) كه آنچه از خداوند است منزه

 مى طب علم به نمونه براى نيست شدنى تمام خلقت عجايب يعنى ؛ عجائبه تنقضى لا من يا:  فرمايد مى دعا اين از فراز اولين در

 گذرانده فن اين در را خود عمر فهم تيز و مستعد دانشمندان پيوسته و گذرد مى سال هزار 1 الى 1 از بيش علم اين عمر از كه نگريم

 در جراحى بينيم مى هنوز كه است دراز عمر اين گذشت از پس ولى اند، نكرده ها تحقيق و نوشته از مالامال كه ها كتابخانه چه و اند

 .دارد زيادى بسيار سهم علم اين

 اين برآيد انسان بدن هاى انحراف و امراض تداوى عهده از بايد طب علم زيرا ؛ است طب عجز بر دليل جراحى:  گويد مى سينا ابن

 و بوده برخوردار بسيارى ابهام از هنوز سال هزار چندين گذشت از پس آن طبيعى عوارض و انسان كه است آن بر دليل خوبى به كلام

 او مطلق ولى بر درود با سپس و خوانده صفت اين به را خداى السلام عليه سجاد امام.  است نگرديده كشف هنوز او وجودى دقايق

 بر را خود عظمت و ساخته دور ما از را الحاد حجاب كه فرموده درخواست او آل و سلم و آله و عليه الله صلى محمد حضرت

 ابديت به و دارد امان در را ما خود غضب و عذاب از كه خوانده او متناهى غير قدرت صفت به را متعال خداى نيز و بنمايد بندگانش

 . نباشيم نصيب بى - على و جل - حق حضرت دريغ بى رحمت از تا جسته توسل رحمتش

   دوم فراز

 و محمد على صل الاءخطار خطره عند تصغر من يا و.  قربك الى اءدننا و ، آله و محمد على صل الابصار، يته رؤ دون تنقطع من يا و

 مى باز او ديدن از چشم كه كسى اى.  لديك تفضحنا لا و آله و محمد على صل الاخبار بواطن عنده تظهر من يا و عليك كرمنا و آله

 ، است كوچك او قدرت كنار در بزرگى هر كه آن يا و فرما نزديك خود رحمت و قرب به را ما و فرست درود آلش و محمد بر ماند،

 آل و محمد بر درود است ظاهر او بر پوشيده خبرهاى كه كسى اى و دار، گرامى خود نزد در را ما و فرست درود آلش و محمد بر

 . نگردان خود نزد در رسوا را ما هرگز و فرست محمد

 

 :   شرح

 آن تصديق از اى چاره كه را هستى حقايق از بسيارى كه چرا ، نيست غريب امرى او، به آوردن ايمان و چشم با متعال خداوند نديدن

 بنا عقلانى هاى واقعيت بر انسانى زندگى هاى پايه عمده قسمت كنيم دقت اگر بسا چه و كنيم نمى يت رؤ ، چشم با هرگز نداريم ها

 ظاهرى حواس ابزار با بتوان را چيز همه كه نيست چنين اين و ندارند ها آن دريافت در سهمى لمس و گوش و چشم كه شده نهاده

 . دريافت
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 كنند، نمى ارايه گوش يا و چشم به را چيزى هرگز و گويند مى سخن او با و دارند رابطه انسان عقل با همگى جهان هاى كتابخانه

 روحى حالات و مردم اخلاق شناخت است گونه همين بر و است محض عقل آنان فهميدن ابزار كه است علمى قواعد جملگى بلكه

 موجودات كوتاهى و عظمت ، كوچكى و بزرگى. برد پى آن به توان نمى چشم با هرگز و.  است دريافت قابل خاص خرد با كه آنان

 هر به كس هر و باشد حقير و كوچك ما نظر از بسا چه ، است بزرگ و مهم بعضى نظر از كه چيزها از بسيارى ، است نسبى امرى

 ندارد، تسليم جز اى چاره و رسد مى ناتوانى و عجز به واقعيات و حوادث از بسيارى برابر در باشد قدرت و عظمت داراى مقدار

 از ديگرى كار دهد، تطبيق آنان حسب بر را خود و شناخته را ها رابطه آنكه از غير عالم تكوينى دستگاه مقابل در انسانى نسل كه چنان

 نخواهد ، خاضعانه تسليم جز اى چاره ناملايمات مقابل در عاقبت برسد كه جا هر به و باشد كه هر حال هر به.  نيست ساخته او

 . داشت

 در مهمى هر و است ناتوان و خرد او پيشگاه در كه آن مگر ، نيست بزرگى هيچ و بوده كوچك او نظر از چيز همه كه خدايى آن اينك

 هر به و ندارد راه پناهگاهى و گاه مخفى هيچ به او بردارد، او اسرار از پرده و نمايد تحقير را كسى كه گذارد بنا اگر است ناچيز او كنار

 .كند مى حركت گرفتن قرار هدف سوى سرعت به بگريزد كه جا

 .دهد نمى سود تدبيرى هيچ الهى تقدير با زيرا زند؛ كنار به حتمى نصيب اين از را او تواند نمى مانعى هيچ

 در چيز همه الصعاب لقدرتك ذلت كه معنى بدان ؛ دانست كوچكترين خداوند، نزد را ترين كهن آنكه از پس السلام عليه امام لذا و

 اسم با ما با كه فرمود درخواست آلش و پيامبر بر درود با و ، است معنى بى افق آن در بزرگ و كوچك و است كوچك او قدرت قبال

 .نزند كنار را اسرار پرده و كند معامله خود ستارى

   سوم فراز

 مع اءحد من نستوحش لا و ، بذلك مع اءحد الى نرغب لا حتى ، بصلتك القاطعين وحشه اكفنا و بهبتك الوهابين هبه عن اءغتنا اللهم

 هيچ به تو از بعد كه طورى به نگهدار اند بريده ما از كه آنان ترس از را ما و گردان نياز بى بخشندگان بخشش از را ما خدايا.  فضلك

 . ندهيم راه دل به هراس احدى از تو فضل با و نورزيم رغبت فردى

 :   شرح

 و فقر تنگناى عرصه در چيز همه و يافته ترسيم مرز و حد نشان ، حق حضرت جز به دارد، وجود ، عالم در كه آنچه هر اندام بر

 . است نپذيرفته استثنا چيزى هيچ قانون اين از و گرفته قرار امكان

 . است ملموس و محسوس وضوح به ايشان افعالى محدوديت ، بسته نقش مخلوقات وجود بر ذاتى محدوديت اساس اين بر

 مانع ، داشته زوال خوف او گاهى كه است يافته ارتباط است نظرى تنگ و عجز قرين كه ناپايدارى به او شود بند خدا غير به چون دل

 مانند وهمى خاص اغراض هم گاهى و گرايد بخل به و برگيرد عطا از دست نقصان توهم با گاهى و است مسكين اين به عنايت از

 .انجامد مى آنان محروميت به نيازمندان تحقير و چاپلوسى و تملق طلب
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 خواهند خوار مرا اينان كه نده حواله مردم به مرا خدايا يعنى ؛ يهينوئى فانهم الناس الى تلكنى لا و:  فرمايد مى ابوحمزه دعاى در لذا و

 .كرد

 تكيه بلكه بود، نخواهد كار در نابجا وهمى اغراض نه و نقصان توهم نه و زوال خوف نه يافت ربط مطلق غنى خداى به دل اگر اما و

 به زيرا ؛ داشت نخواهد ديگران به رغبتى كمترين و دانسته حرام ديگر را غير بر نظر كه كند مى آرام را دل چنان آن مطلق غنى آن بر

 .آيند بحساب ناچيزترين و كمترين او مقابل در عالم اغنياى ترين غنى و زده تكيه مطلق غناى

 لايزال نيروى به و كرده مرتبط الهى قدرت به را بازو اهرم محدود، نيروى ، شويم وصل حق حضرت قدرت به اگر قياس همين بر و

 . داشت نخواهيم هراس قدرتى هيج از و زده توكل دست او

 اين ايستادند مى خود زمان هاى قدرت ترين عظيم مقابل در امكانات كمترين با پيوسته كه انبيا مكتب الاسرار سر بلكه اسرار، از يكى

 زمان هاى نادان حيرت مايه كه كردند مى اقدام شجاعانه چنان آن او يارى به اطمينان و متعال خداى قدرت به آگاهى و علم با كه بود

 . گرفت مى قرار

 فرو از پس چنانكه هم و كرد، نمى پر را ربوبى حضرت راستين و مخلص بندگان چشم هرگز قارونيان ظاهرى عظمت و حشمت

 را او رفتن فرو از قبل و قدرتش تمام با را وى او زمان پيامبر( 101) الكافرون يفلج لا يكانه و:  گفتند اى عده زمين قعر در رفتن

 .ديد مى رستگارى از دور به و ناموفق و ناپايدار

( 101) الله ينصرك و خطاب از مطمئن قلب با و ايستد مى منافقان و كافران تمامى مقابل در تنهايى به نيز اسلام عظمت با پيامبر و

 .داد قرار وحى هدايت و نور سيطره در را عالمى كه آميز موفقيت هدايتى و ارشاد به دست

   چهارم فراز

 و ، آله و محمد على صل اللهم. منا تدل لا و لنا اءدل و لنا، تمكر لا و لنا، امكر و علينا، تكد لا و لنا، كد و آله و محمد على فصل اللهم

 محمد بر خدايا.  يغنم اليك تقربه من و يعلم تهده من و ، يسلم تقه من ان عنك تباعدنا لا و ، اليك اهدنا و ، بك احفظنا و ، منك قنا

 و بده قرار دشمنان بر بلكه ما، با نه را خود مكر و ما زبان به نه فرما تدبير ما سود به و فرست درود آلش و سلم و آله و عليه الله صلى

 به و بدار محفوظ را ما نگهدار، خود خشم از را ما و فرست درود آلش و محمد بر و.  مگردان پيروز ما بر را آنان و گردان پيروز را ما

 و است آگاه كنى هدايت را كه هر و باشد سلامت به حافظى تو كه را كس هر كه مگردان دور خودت از و فرما راهنمايى خود سوى

 .رسد مى تمام غنيمت به فرمايى نزديك خود به كه را كسى هر

 :   شرح

 و كيد مقابل در خاصى موارد در كه است كريم قرآن از استفاده با اند برده كار به دعا از فراز اين در السلام عليه امام كه مكر و كيد لفظ

 كيداَ اءكيد و كيداَ يكيدون انهم شريفه آيه همانند ؛ است داده نسبت خود به شوند مى هدايت راه سد تمام نفاق با كه مكاران مكر

 (101. ) رويدا اءمهلهم الكافين فمهل

 (108. ) الماكرين خير الله و الله مكر و مكروا و شريفه آيه با و
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 بلكه ، نيست سوء كيد و مكر شده داده نسبت متعال خداى بر كه مكر و كيد اين كه شود مى استفاده آيات در موجود قرينه از البته و

 مسلمين و اسلام و آنان اقتصاد و مسلمين نفوس يعنى ؛ حرث و نسل كه است اى منافقانه مكرهاى و كيدها از جلوگيرى براى راهى

 . نيست اسرار شر از خلاصى انديشه جز اى چاره صورت اين در و انداخته مى خطر به را

 از كه معصوم امام رو اين از ، است لازم و ضرورى كند، خنثى را آنان شوم هاى نقشه بتواند كه روشى هرگونه مواقعى چنين در

 انديشى چاره مستلزم گاهى ها نفاق و ها خيانت از ماندن امان در كه است پايه همين بر فرموده كيد و مكر طلب متعال خداوند

 - على و جل - حق حضرت از هدايت و حفظ درخواست نيز و. نمايد آنان خود پاگير و دست را آنان مكر و كيد كه است خاصى

 رها و مستقيم خط از رفتن كنار حق هدايت و حفظ از رهايى زيرا بود؛ نخواهد ديگرى نعمت ها آن فوق كه است نعمتى آن و نموده

 حفظ و حمايت در كه كس آن ولى بود، خواهد سرگردان و حيران شر بيكران وادى در كه است ضلالت متناهى غير خطوط در شدن

 . يافت خواهد ره نجات ساحل به و داده قرار او هدايت دست در دست پيوسته بلكه نهراسد، طوفانى و موج هيچ از گيرد قرار او

 مومست و سنگستان و تاريك شب

 نشكست و افتاد مو دست از قدح

 داشت نگه نيكو اش نگهدارنده

 بشكست نفتاده قدح صد گرنه و

   پنجم فراز

 آلش و محمد بر خداوندا.  السلطان صوله مراره و ، الشيطان مصائد شر و ، الزمان نوائب حد اكفنا و ، آله و محمد على صل اللهم

 .نگهدار هاست انسان بر مسلط آنكه ظلم و غضب تلخى و شيطان دام شر و آن شدت و شدايد از را ما و خدايا فرست درود

 :   شرح

 مالامال كه فضايى چون هم كه هاست اصطكاك و تضادها ها، تزاحم بر آن مبناى و است ماده عالم ، كنيم مى زندگى ما كه جهانى در

 به اصطكاك با آنان از بسيارى و هستند تكاپو و حركت در وسيع اى عرصه در و بوده معلق پيوسته ، است فضايى هاى سنگ از

 كه است بسيار متناسب اتفاقات و موافق هاى جريان و ناملايمات نيز ما عالم در. آيند مى در مايع و گاز يا و پودر بحالت همديگر

 او عمر همه براى و كوبد زمين به را فردى است كافى ريخته زمين بر كه آب جرعه چند گاهى كنيم مى ياد اتفاقات به آنان از ما گاهى

 .بلغزاند را فرد اى ميوه پوست يا و كند زده آفت را

 . است خارج انسان اختيار و قدرت و  دسترس از كه است اتفاقات ترين جزيى كرديم ذكر مثل عنوان به كه را آنچه

 انسان تواند مى متعال خداى فقط و است وقوع مرحله در بينى پيش قابل غير طور به دنيا در زيادى هاى كشمكش و ها نزاع ها، جنگ

 تكوينى نظام ماءموران از كه كنيم درخواست او از پيوسته كه اين جز نداريم چاره و دهد نجات و كرده حفظ ناملايمات همه آن از را

 . گرديم برخوردار او مغفرت و رحمت يمن به لازم عافيت از و باشيم امان در و دور به عالم اين
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 : گويد مى حافط

 آن در و چرخ ، افق جيب از آينه بركشد

 انواع هزاران به گيتى رخ بنمايد

 فريب و است مكر همه دنيا شاهد

 نزاع نجويند رشته اين سر بر عارفان

 گير بر عشرت ساغر بنگرد دوران وضع

 اوضاع بينى كه است همين بهرحال كه

 كه است ابزارى معنى به مصيده و است مصيده جمع مصايد.  است برده پناه خدا به شيطان مصايد از السلام عليه امام بعد، جمله در و

 (103. )افكنند مى دام به را خود شكار آن وسيله به ، صيادان

 از تدريج به را او شايد كه كند مى پرتاب تيرى انسان سوى به فتنه قصد به طرف هر از و ساخته سنگرها انسان كمين در نيز شيطان

 از را او و گسترانيده مختلفى هاى دام  كس هر براى و. باشد او براى آماده اى طعمه تا كند سلب او از را مقاومت و درآورده پاى

 نشيب و فراز  دستخوش را او پيوسته و كند مى اسير ها خواهى خود و غضب ، شهوت دام در را يكى. كند مى صيد خاصى طريق

 خود غرور در و كرده گرفتار سالوس و ريا راه در را ديگرى و. برساند آخر به را شده تباه عمر تا دهد مى قرار هوس و هوى هاى

 .كند مى سرگرم مايگى فرو و فروشى

 نجات راه به كنم خير دلالت دلا

 مفروش زهدهم و مباهات فسق به مكن

   ششم فراز

 محمد على فصل ، جدتك فضل من المعطون يعطى انما و اكفنا، و ، آله و محمد على فصل ، قوتك بفضل المكتفون يكتفى انما اللهم

 قرار چيز همه از كفايت حد در كه آنان خدايا.  اهدنا و آله و محمد على فصل ، وجهك بنور المهتدون يهتدى انما و اءعطنا، و آله و

 كس هر و بفرما كفايت هم را ما و فرست درود محمد آل و محمد بر پس برند، مى سر به تو كفايت پناه در كه هستند كسانى دارند،

 مستقيم راه به كه كسى هر و بفرما عطا هم ما به و فرست درود آلش و محمد بر پس ؛ توست جود فضل به دارد بخشنده دست كه

 . ده قرار مستقيم صراط در خود هدايت به را ما و فرست درود آلش و محمد بر پس بود، تو وجه نور به يافت راه هدايت

 :   شرح

 خود سر در همه از بيشتر كه آن زيرا ؛ نيست زيور و زر هاى ذخيره و هنگفت ثروت و دارايى معنى به ، داشتن زندگى كفايت حد در

 كه داند مى ها خواسته به رسيدن و سختى هاى دوره گذراندن از پس رسيد؛ آسايش به زور و پول پناه در بايد كه است پرورانده



144 
 

 و روحى امنيت ولى شود، چنان و چنين اندوخته و فيزيكى قدرت اين برابر هزاران اگر و نبوده او غلط و تهى اوهام پناه در آرامش

 بفضل المكتفون يكتفى انما:  فرمود السلام عليه امام لذا و گذاشت نخواهد  آسايش بالين به سر هرگز باشد، نداشته جان و دل آرامش

 له ذلت الله على توكل من:  فرمود منان مؤ امير جهت همين به بودن ربوبى حضرت كفايت پناه در و زيستن آرامش در يعنى ؛ قوتك

 يا:  آمده كريم قرآن در زيرا بخشد؛ مى - على و جل - ربوبى حضرت بعد جمله در و( 130) ، يهتم لم توكل من و( 131) ، الصعاب

 است بزرگوار و نياز بى خداوند و هستيد خداوند به نيازمند شما مردم اى( 133) الحميد الغنى هو الله و الله الى الفقراء انتم الناس ايها

. 

 كه شود مى معلوم باشد مى وابسته ديگرى به خود هستى اصل در و است عالم متعال خلاق از شخصى هر وجودى حقيقت كه آنجا از

 . است وابسته بزرگ خداى همان به نيز زندگى مزاياى در

 جمله كه باشد داشته كسى همان كرم به را چشم اين كند، متوجه ديگران دست به را خود چشم كه آن بجاى انسان است خوب چه و

 هم ما به تواند مى كرده عطا مند ثروت  شخص اين به كه كسى همان و اوست آن از ها ثروت تمام و ها نعمت ى همه و ها هستى

 .فرمايد عطا

 رسيده هدايت به كه آنان جملگى:  فرمايد مى و داده نسبت حق به تماما را هدايت دعا از فراز اين آخر قسمت در السلام عليه امام و

 و( 131) اءحد من منكم مازكى عليكم الله فضل لولا:  فرمايد مى و فرموده اشاره جهت همين به نيز كريم قرآن و توست نور از اند

 .شديد نمى پاكيزه كدام هيچ نبود شما بر خدا فضل اگر

 خوشتر سلطنت و بودن تو گداى مرا

 است من جاه و عز تو جفاى و جور ذل كه

 روى نهادم آستان اين بر كه زمان آن از

 است من گاه تكيه خورشيد مسند فراز

   هفتم فراز

 فصل ، المضلين اضلال يغوه لم هديت من و ، المانعين منع ينقصه لم اءعطيت من و ، الخاذلين خذلان يضرره لم اليت و من انك اللهم

 تو را كه هر خدايا.  بارشادك الحق سبيل بنا اسلك و ، بارفادك غيرك عن اءغننا و ، عبادك من بعزك امنعنا و ، آله و محمد على

 او براى منقصتى شوند، خير مانع او به نسبت همه اگر كنى اعطا تو كه را كس آن و است امان در ديگران خذلان از كنى سرپرستى

 و عزت به و فرست درود آلش و محمد بر تو پس نكند؛ گمراه را او كنندگان گمراه اضلال كنى هدايت تو را كس هر و نيايد پيش

 . بده قرار خود ارشاد با هدايت و حق سبيل در را ما و گردان نيازمان بى خود عطاى با و بدار محفوظ خود بندگان شر از را ما جلالت

 :   شرح

 در حال. ندارد را ديگرى بر نهى و امر و ولايت حق خود خودى به او جانشينان و رسول خدا، جز كس هيچ اسلام بينى جهان نظام در

 : است طرح قابل مساءله دو اينجا
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 دريافت به كه داشته گسيل را خود امامان و پيامبران زمينه اين در متعال خداى كه مديريت و اجتماعى نظام در سرپرستى:  اول مساءله

 و عادل ، متقى علماى به ابلاغ با آنان حضور عدم صورت در و نمايند ابلاغ مردم به و كنند اخذ متعال خداى از را دستورات ، وحيانى

 و باشند الهى آيين گستره نگهدار دين ستون همانند كه كند نصب الهى هاى فرمان و دستورات تبليغ براى را آنان ، زمان هر صالح

 .بود نخواهد برپا دين خيمه متعال خداوند جانب از منصوب ولى نبودن صورت در كه است پرواضح

 آدم بنى مهمات برآوردن و حاجات رفع ها، آن به دادن روزى و بندگان نگهدارى ، خلقت نظام در سرپرستى و ولايت:  دوم مساله

 ناحيه از دارد زمينه اين در توانايى دست هم كس هر و نيست ساخته ديگرى شخص از خدا ناحيه از جز سرپرستى اين كه است

 ها آن جملگى بلكه ، داشت نخواهد و نداشته استقلالى خود از عظيم جريان اين در كس هيچ.  است شده عنايت او به متعال خداوند

 با و باشد مى سرپرست و ولى حافظ، كه است متعال خداوند فقط و هستند عالم اين در حوادثى سلسله محكوم و ضعيف ، ناتوان

 .بود نخواهد كردن وارد ضرر توان را كسى و ماند نخواهد باقى ناكامى و محروميت هرگز او سرپرستى و ولايت

 : گويد حافظ

 خدا لطف اش بدرقه بود كه كاروانى

 برود بجلالت بنشيند تجمل به

 هرگز كنند سلب او از را نعمت كه داده هم دست در دست عالم همه اگر گردد، شامل الهى انعام و كرم كه را كسى چنين هم و

 .خواهد خدا اگر خير، سبب شود عدو بلكه ، توانست نخواهند

 كس هيچ و بوده قطعى آن وقوع حق سبيل مسلوك غير، از نيازى بى ، هدايت اعطا، ، سرپرستى از اعم كند، اراده او كه را چه هر پس

 در كمك و معين صورت به ناخودآگاه معارضى و مانع هر بلكه ندارد، را او خواست با مقابله توان كسى و بود نتواند مانع و معارض

 .آيد

 ندرد شما بر پرده غم كه دوست بجان

 كنيد ساز كار الطاف بر اعتماد گر

 است بسيار فرق معشوق و عاشق ميان

 كنيد نياز شما نمايد ناز يار چو

 

 (  فراز آخرين) هشتم فراز

 وصف فى اءلسنتنا انطلاق و ، نعمتك شكر فى ابداننا فراغ و ، عظمتك ذكر فى قلوبنا سلامه اجعل و ، آله و محمد على صل اللهم

 يا ، لديك الخاصين خاصتك من و ، عليك الدالين هداتك و اليك الداعين دعاتك من اجعلنا و ، آله و محمد على صل اللهم:  منتك

 و جسم راحتى و ده قرار خود عظمت يادآورى در را ما قلوب سلامت و فرست درود محمد آل و محمد بر خدايا،.  الراحمين اءرحم
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 ما و فرست  آلش و محمد بر درود و بده قرار خود هاى منت وصف در را ما زبان بازگويى و فرما تضمين خود نعمت شكر در را تن

  الراحمين ارحم اى بده قرار درگاهت خاصان از را ما و كنند مى هدايت و خوانند مى تو سوى به را خلق كه بده قرار كسانى از را

 :   شرح

 .گويند مى مرض آن به عموم زبان در كه است طبيعى و فطرى امرى خلق از انحراف مقابل در پيوسته سلامت

 اوليه فطرت از افتادن دور به روح بيمارى و است لازم حد از بيش حرارت خروج تن بيمارى.  است خود حسب به چيز هر سلامت و

 اثرى يا و باشد آورنده پديد بى اى پديده ندارد، باور هرگز كه است توحيدى فطرت و خداپرست انسان فطرت زيرا باشد؛ مى خود

 .بپيوندد وقوع به ثر مؤ بدون

 طورى به خواهد، مى را ثر مؤ فقط بلكه ، نيست هوس و هوا دنبال به ، است خود معبود بت پرستيدن دنبال به پرست بت اگر بنابراين

 و دل سلامت خود ، زيستن فطرت حسب بر پس نگرد؛ نمى بتخانه به هرگز ، نيست تاءثير داراى حاجت قضاى در او بداند اگر كه

 دل اگر مسلم و دارد آورى شكر به رو تن آسايش و فراغ در و ديده خدا ياد در را قلب سلامت السلام عليه امام لذا.  است قلب و جان

 كه چرخد چنان آن زبان هميشه زيرا بود؛ نخواهد خالق با ورد از تهى و ذكر از خالى زبان هرگز شكر، در رفته فرو تن و بود خدا با

 . است حسب آن بر دل

 باشد دسترس آنكه ز گر تو وصول به مرا

 باشد ملتحس چه خويشم طالع گر و

 

 دوست با زنم نفس يك جهان دو هر به اگر

 باشد نفس آن حاصل جهان دو هر ز مرا

 تو سوى به گر هدايت بتوانيم كه گردان ما نصيب را عظيم افتخار اين خدايا:  فرمايد مى دعا اين از ديگرى قسمت در السلام عليه امام

 صاحب معرفت راه در صادقانه بتواند كه كس آن ، نيست كند مى خدا سوى به دعوت كه شخصى مقام از بالاتر مقامى هيچ.  باشيم

 را ماده عالم و رساند متناهى غير به را محدود متناهى هر گيرد، قرار وجود مبدئيت و خلق بين رابطه و بردارد مخلصانه قدم هستى

 .بكشاند جبروتى مراتب بالاترين به و كند مجردات به مرتبط

 از و هستند خدا خاصان از كه كسانى فقط.  نيست راه حريم اين در را كسى هر و باشد مى بشريت كاملان و انبياء آن از صفت اين

 .بود خواهند ميهمان سفره اين بر باشند مى دوران هاى يگانه

 است ذره شما اندر خورشيد كه محفلى در

 نباشد ادب شرط ديدن بزرگ را خود
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  ششم دعاى:  سجاديه صحيفه شرح

 واحد كل يولج ممدودا اءمدا و محدودا حدا منهما واحد لكل جعل و بقدرته بينهما ميز و ، بقوته النهار و الليل خلق الذى الحمدلله

 التعب حركات من فيه ليسكنوا الليل لهم فخلق ، عليه ينشئهم و به يغذوهم فيما للعباد منه بتقدير ، فيه صاحبه يولج و صاحبه فى منهما

 . شهوه و لذه به لينالوا و قوه و جماما لهم ذلك فيكون منامه و راحته من ليلبسوا لباسا جعله و النصب نهضات و

 درك و ، دنياهم من العاجل نيل فيه لما طلبا اءرضه فى يسرحوا و ، رزقه الى ليتسببوا و ، فضله من فيه ليبتغوا مبصرا النهار لهم خلق و

 . اخريهم فى الآجل

 الذين ليجزى اءحكامه مواقع و فروضه منازل و ؛ طاعته اءوقات فى هم كيف ينظر و ، اءخبارهم يبلو و ، شاءنهم يصلح ذلك بكل

 . بالحسنى اءحسنوا الذين يجزى و عملوا بما ا اءساؤ

 طوارق من فيه وقيتنا و ، الاءقوات مطالب من بصرتنا و النهار، ضوء من به متعتنا و ، الاصباح من لنا فلقت ما على الحمد فلك اللهم

 . الآفات

 و مقيمه و ، متحركه و ساكنه منهما، واحد كل فى بثثت ما و اءرضها، و سمائها ، لك بجملتها كلها الاءشياء اءصبحت و اءصبحنا

 . الثرى تحت كن ما و الهواء فى علا ما و ، شاخصه

 الا الاءمر من لنا ليس ، تدبيرك فى نتقلب و ، اءمرك عن نتصرف و مشيتك تضمنا و ، سلطانك و ملكك يحوينا ، قبضتك فى اءصبحنا

 . اءعطيت ما الا الخير من لا و ، قضيت ما

 . بذم فارقنا اءساءنا ان و بحمد، دعنا و اءحسنا ان عتيد، شاهد علينا هو و جديد، حادث يوم هذا و

 اءو صغيره اقتراف اءو ، جريره بارتكاب مفارقته سوء من اءعصمنا و ، مصاحبته حسن ارزقنا و محمد، آل و محمد على صل اللهم

 . كبيره

 .احسانا و فضلا و ذخرا و اجرا و شكرا و حمدا طرفيه بين ما لنا املا و ، السيئات من فيه اءخلنا و ، الحسنات من فيه لنا اءجزل و

 . اعمالنا بسوء عندهم تخزنا لا و صحائفنا، حسناتنا من لنا املاء و ونتنا مؤ الكاتبين الكرام على يسر اللهم

 . ملائكتك من صدق شاهد و ، شكرك من نصيبا و ، عبادك من حظا ساعاته من ساعه كل فى لنا اجعل اللهم

 من عاصما حفظا نواحينا، جميع من و شمائلنا، عن و اءيماننا عن و خلقنا من و اءيدينا، بين من احفظنا و ، آله و محمد على صل اللهم

 . لمحبتك مستعملا ، طاعتك الى هاديا ، معصيتك

 النعم شكر و الشر، هجران و الخير لاستعمال ايامنا؛ جميع فى و ، هذه ليلتنا و هذا، يومنا فى وفقنا و محمد، آل و محمد على صل اللهم

 و الحق نصره و ، اذلاله و الباطل انتقاص و الاسلام حياطه و المنكر، عن النهى و بالمعروف الاءمر و البدع مجانبه و ، السنن اتباع و

 . اللهيف ادارك و الضعيف معاونه و الضال ارشاد و ، اعزازه
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 . فيه ظللنا وقت خير و ، صحبناه صاحب اءفضل و ، عهدناه يوم اءيمن اجعله و ، آله و محمد على صل اللهم

 ، شرائعك من شرعت بما اءقومهم و نعمك من اءوليت لما اءشكرهم ، خلقك جمله من النهار و الليل عليه مر من اءرضى من اجعلنا و

 . نهيك من حذرت عما اءوقفهم و

 و هذا يومى فى ، خلقك سائر و ملائكتك من اسكنتهما من و ، اءرضك و سمائك اءشهد و شهيدا، بك كفى و اءشهدك انى اللهم

 وف رؤ ، الحكم فى عدل بالقسط، قائم اءنت الاء اله لا الذى الله اءنت اءنك اءشهد انى هذا، مستقرى و ، هذه ليلتى و هذه ساعتى

 . بالخلق رحيم ، الملك مالك بالعباد،

 . لها فنصح لاءمته بالنصح اءمرته و فاءداها، رسالتك حملته ، خلقك من خيرتك و ، رسولك و عبدك محمدا اءن و

 و اءفضل عنا اءجزه و عبادك من اءحدا آتيت ما اءفضل عنا آته و ، خلقك من احد على صليت ما اكثر ، آله و محمد على صل اللهم

 . امته عن اءنبيائك من اءحدا جزيت ما اءكرم

 . الاءنجبين الاءخبار الطاهرين الطيبين آله و محمد على فصل ، رحيم كل من اءرحم اءنت و ، للعظيم الغافر ، بالجسيم ؛ المنان انت انك

   اول فراز

 واحد كل يولج ممدودا اءمدا و محدودا حدا منهما واحد لكل جعل و بقدرته بينهما ميز و ، بقوته النهار و الليل خلق الذى الحمدلله

 التعب حركات من فيه ليسكنوا الليل لهم فخلق ، عليه ينشئهم و به بغذوهم فيما للعباد منه بتقدير ، فيه صاحبه يولج و صاحبه فى منهما

 كه را خدايى حمد.  شهوه و لذه به لينالوا و قوه و جماما لهم ذلك فيكون منامه و راحته من ليلبسوا لباسا جعله و النصب نهضات و

 را معينى مدت و ساخت معلوم را خاصى حد يك هر براى و ساخت ممتاز ديگرى از را يك هر و آفريد خود قدرت به را روز و شب

 در و كند اضافه شب به و كاهد مى روز از زمستان در يعنى كند؛ مى جابجا شب با را روز از مدتى مختلف فصول در و فرمود تعيين

 پس ؛ است ضرورى بندگان پرورش و مناسب تغذيه در كه است الهى تقديرى خود اين و افزايد مى روز به و كاسته شب از تابستان

 و خستگى رفع موجب و خوابند مى براحتى كه است بخشى آرام پوشش چنان هم و دهد مى آرامش را روز رنج و تعب شب خلقت

 .رسند مى خود هاى خواسته و لذايذ به نيز وسيله بدان و است رفته دست از قدرت بازيافت

 :   شرح

 پناه در را موجودات جملگى و كرده بيان را آفرينش جهان با او مستقيم رابطه و متعال خداوند قدرت دعا اين در السلام عليه امام

 .داند مى خداوند عظمت و قدرت

 طبيعت در جارى قوانين و موجودات روابط كشف و علم پيشرفت كه شود مى مطرح خام توهم اين دانشمندان بعضى زبان از گاهى

 دينى مراكز و محراب و مسجد محيط در تنها و دانيم مى را چيز همه زيرا ؛ نيست مفيد مذهب به آوردن روى ديگر و است كافى

 را توهم اين السلام عليه امام. نمود محصور كليساها و مساجد چهارچوب در بايد را او دستورات و خدا و خواند را خدا بايد كه است

 يك در را عالم واقعيت نه دهد مى نشان را آنان ذهن و فكر بودن كوچك و محدود واقع در كردن فكر گونه اين. داند مى مردود
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 كتاب در كه عظيم رازهاى بسيار چه و.  است حق حضرت آيات از اى آيه آورد مى دست به محقق يك را آنچه طبيعى كشف

 .يابد مى در را كتاب اين اوراق از سطرى قرنها از پس قرنى بشر و است موجود آفرينش

 تمام با معصوم و خداست فقط مخاطب دعاى در زيرا دارد؛ مهمى فرق روايات با است رسيده ما به معصومين حضرات از كه دعاهايى

 . است گذارده وديعه به آن در را زيادى بسيار معارف و حقايق و ، كرده تجلى آن در حقيقت

 ديگر اى گونه به مطلب روايات در اما بكوشند معارف اين كشف در كه است محققان بر و هستند زيادى رازهاى بردارنده در دعاها

 زبان با معصومين حضرات است گرديده ملحوظ جواب در حتما ، است راوى شخص كه بكوشند مخاطب فهم محدوده زيرا ؛ است

 همينطور و فلسفه در مثلا دارد؛ بسيار فرق فلسفى و علمى هاى روش با كه اند كرده بازگو خود امت براى را بسيارى حقايق دعا

 خود بجاى يك هر كه بينيد مى را بسيارى هاى معول و علل و ها انفعال و فعل ، علمى مراكز در متداول و رسمى علوم از بسيارى

 بر را وسايط نيز الهى فيلسوف يك. بينيد مى ها انفعال و فعل همان با ارتباط در را علمى فرايندهاى تمامى و است خاص اثرى داراى

 در را موجود طبايع پيدايش و ها انفعال و فعل و وسايط آن كل دعا مكتب در ولى داند، مى ثر مؤ خود فلسفى چهارچوب حسب

 و داند مى خدا مخلوق را ثرها مؤ تمام ثريت مؤ و علت تاءثير و گيرد مى ها آن از را تاءثير در استقلال اما ، دانسته صحيح خود جاى

 حاكم او بر نقصى و حدى گونه هيچ كه متعال اى يگانه آن از را عالم بر مطلق حكومت و داده نسبت خداست كه اصلى صاحب به

 .داند مى او خواست به قائم را هستى آثار و آفريده خدا را هستى كه كند مى تصوير دقيق طور به يعنى داند؛ مى نيست

 جدول همانند را چيزى هر و ديده واسطه بدون را خالق و مخلوق بين رابطه كه است نظرى عرفان تنها مختلف علوم ميان در البته

 رابطه در گردد برمى آن طرف به هم عاقبت و گرفته نشاءت آن از همه و است عظيم اقيانوس با تنگاتنگ ارتباطى داراى كه هايى

 متعال خداى با  خاص وجه آن واسطه به كه بوده خاص وجهى داراى موجودى هر كه است باور آن بر و داند مى مبداء با مستقيم

 . است مرتبط

 حقايق:  گويد مى و برداشته پرده جالبى بسيار رمز از نويسد، مى مرسن نام به خود دوستان از يكى به فرانسوى دكارت كه اى نامه در

 خداوند تابع ديگر مخلوقات تمام مانند ها آن و است كرده مقرر خداوند را جملگى خوانيد، مى ابدى و ازلى را آن شما كه رياضى

 و سابق قدر و قضا تابع يونان خدايان همانند را بزرگ خداوند كه است اين مثل ، نيست خدا تابع حقايق اين اينكه به قول و هستند

 امپراطورى همانند خداوند كه كنيد منتشر و بگوييد جا همه كه اين از باشيد نداشته بيم كنيم مى خواهش - بدانيم ديگر امور سلسله

 عالم اين در او نيز را رياضى و طبيعى قوانين تمام - كند مديريت قوانين آن با را مملكت و سازد مى برقرار مملكت در را قوانين كه

 دهد؟ تغيير حكمرانان همانند را خود قوانين تواند مى خداوند آيا كه بگويند شما به اگر و است كرده برقرار

 را قوانين و حقايق اين ما كه گفت خواهند كرد، خواهد تغيير نيز او كند تغيير خداوند اراده اگر است چنين آرى بگوييد جواب در

 مى كارى هر بخواهد خدا اگر و است لايتغير قوانين اين كه است لايتغير خدا اراده معتقدم هم من كه گوييد جواب.  دانيم مى نامتغير

 او فهميم نمى ما را آنچه بگوييم توانيم نمى و دهد انجام فهميم مى ما را آنچه است قادر خداوند كه ايم دانسته آنقدر ما و بكند تواند

.  بدانيم الهى قلمرو وسعت اندازه به را خود تخيل دامنه ما كه است دليل بى ادعاى و گستاخى يك اين زيرا دهد؛ انجام تواند نمى

(131) 
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 صنع عظمت كننده بازگو و توحيدى نظام گواه عالم عميق علمى مراكز و ها آزمايشگاه تمامى و است يريد لما فعال كه خداست پس

 . است متعال حق حضرت تدبير و حكمت ى كننده تصوير و

 معينى مدت و حد روز و شب از يك هر براى و.  معدودا اءمدا و محدودا حدا منها واحد لكل جعل و:  فرمود السلام عليه امام لذا و

 آور خستگى بود، مى تر طولانى شب اگر كه معنى بدان ، است آدمى زندگى شرايط حسب بر افلاك گردش و حركات تنظيم. داد قرار

 لذا و بود مضر نوع بقاء براى صورت اين در كه كرد مى تلاش خود توان فوق انسان شد مى تر طولانى نيز روز اگر كه چنان شد، مى

 خود كه است اسرارى ها پديده و ها تنوع اين در آنكه از گذشته كرد متمايز همديگر از را ها آن و محدود را روز و شب از يك هر

 .برد بهره و كرد فكر بايد كه برداشته در مهمى هاى حكمت

 : فرمود ديگرى فراز در السلام عليه معصوم امام حكمت همين به اشاره با و

 و شب سال طول تمام در ؛ عليه ينشئهم و به يغذوهم فيما للعباد منه بتقدير فيه صاحبه يولج و ، صاحبه فى منهما واحد كل يولج

 شب اين در و شود مى گمارده ديگرى جاى به دقيقى حساب با يك هر نوسان اين در پيوسته و شود مى ممتد گاهى و كوتاه روزگاه

 .پذيرد مى انجام نيز بندگان پرورش و شده گيرى اندازه و تقدير بندگان امور از بسيارى روز و

 يا و آن گرديدن ممتد و شب شدن كوتاه و روز و شب خلقت كه است آن آيد مى بدست دعا از فراز اين در امام اخير جملات از آنچه

 .دارد تمام تاءثير بندگان گرفتن روزى و شدن موجود در بالعكس

 كه - دوره چهار در را مخلوقات روزى خداوند ايام اءربعه فى اءوقاتها قدر و:  فرمايد مى فصلت سوره 01 آيه در متعال خداوند

 زمان كوتاهترين به تا كاهد مى پيوسته را روز طرف دو از شب قوس گاهى چهارگانه فصول اين در. فرمود تقدير - است اربعه فصول

 خورشيد جنوبى و شمالى حركات با جريان اين و كاهد مى آن از و كرده احاطه را شب طرف دو از روز قوس گاهى و رسد مى خود

 چهار آن جنوبى و شمالى برگشت و رفت مجموع در كه شود مى طى فصل دو خورشيد برگشت و رفت از يك هر در كه گرفته انجام

 تا صاحبه فى منهما واحد كل يولج السلام عليه سجاد امام فرمايش اين و پذيرد مى انجام است محسوس ظاهر آنچه حسب بر فصل

 . است شريف آيه همين مضمون عليه ينشئهم و يغذوهم فيما للعباد منه بتقدير:  فرمايد مى كه آنجا

 پرورش جريان جالبى طرز به دعا فراز و گيرد مى انجام فصل چهار اين در بندگان پرورش و شب و روز گيرى اندازه حقيقت در

 . است فرموده تصوير را ها انسان

 و جماما لهم ذلك فيكون ، منامه و راحته من ليلبسوا لباسا جعله و ، النصب نهضات و ، التعب حركات من فيه ليسكنوا الليل لهم فخلق

 . شهوه و لذه به لينالوا و ، قوه

 .باشد مى روز و شب در زمان اختلاف به مربوط قبل فراز ولى ، است شب خواص در دعا از قسمت اين البته

 جاى در يك هر كه فرمايد مى اشاره باشد مى بشر زندگى در مسايل مهمترين از كه چيز چند به دعا از قسمت اين در السلام عليه امام

 . است بشرى زندگى مسايل ترين اصولى از خود

 بيارامند؛ روز هاى دشوارى و كننده خسته هاى جوش و جنب از - 0
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 و خوشى ، آن پناه در نيز و يابند باز مجددا را رفته دست از نيروى و كنند پيدا آسايش كه پوشانيده آنان به آرامش از لباسى گويى - 3

 .ريزد فرو آنان كام در لذت

 پوشش نوعى خود كه است آن تاريكى جهت به لباس به شب تشبيه و لباسا الليل لكم جعل الذى هو و:  فرمايد مى نيز شريفه آيه در

 . است لذت و آرامش داراى

 است راغب آن به را انسان طبع كه است رغبتى و ميل هرگونه معنى به بلكه ، نيست جنسى غرايز معنى به فراز اين در شهوت كلمه و

. 

   دوم فراز

 درك و ، دنياهم من العاجل نيل فيه لما طلبا اءرضه فى يسرحوا و ، رزقه الى ليتسببوا و ، فضله من فيه ليبتغوا مبصرا النهار لهم خلق و

 خدا احسان و فضل و نموده گردش زمين در كنند استفاده آن(  روشنايى) از تا آفريد روشن ايشان براى را روز و.  اءخريهم فى الآجل

 .بكوشند خود آخرت و دنيا تاءمين در و كنند طلب را

 :   شرح

 (131) فضله من لتبتغوا و فيه لتسكنوا النهار و الليل لكم جعل:  فرمايد مى متعال خداوند

 .نماييد بردارى بهره الهى فضل از( روز در) و بياراميد(  شب) آن در تا داد قرار را روز و شب شما براى( خداوند)

 : كنيم مى اشاره آنها به - اجمال طور به - كه دارد وجود جالبى بسيار نكات دعا از فراز اين در

 مثلا زيرا داد؛ نسبت خود به را آن نبايد هرگز و فرموده عنايت خداوند كه است فضلى جملگى كند، كسب روز در انسان را آنچه - 0

 كمترين تا درگيرند يكديگر با اسباب و علل هزار هزاران كه بداند بايد رسانده ثمر به را باغ و برده رنج او كند مى توهم كه كشاورزى

 هاى دانه از حبه يك يا و گندم خوشه يك پيدايش به رسد چه شود، پيدا ، نيست توجه و عنايت مورد كه موجودى ترين ساده و

 .آورد دست به عمر تمام زحمت با توانست نمى نيز را برگ يك كشاورز نبود الهى لطف و فضل اگر كه جات ميوه يا و نباتى

 را ها فرآورده از بعضى و برداشته الگو بتوانند بسا چه و هستند تركيب و تجزيه به قادر ها آزمايشگاه مثلا كه كنند توهم بعضى شايد

 كه مواردى از:  ثانيا و برداشته خارج از را الگو ايشان:  اولا زيرا ؛ است روشن بسيار اشتباهى ، توهم اين ولى بسازند، مشابه بطور

 دعاى در و شده پيدا الهى اذن به فقط دارد، نقش سازها و ساخت در كه عناصر خواص نيز و اند كرده استفاده است الهى مخلوق

 و سكنا الليل جعلت و ليلا جعلتها و الظلمه بها خلقت و العجائب بها صنعت التى بحكمتك و است آمده فرازها همين به اشاره سمات

 ؛ مبصرا نشورا النهار جعلت و نهارا جعلته و النور بها خقلت

 موجب را شب و شد شب پيدايش سبب كه نيز را ظلمت و آفريده را عجايب كه تو حكمت به(  كنم مى درخواست) خدايا يعنى

 . دادى قرار ها انسان فعاليت و حركت براى آماده را آن و فرموده خلق نيز را نور خود حكمت به و دادى قرار(  آدميان) آرامش
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 در كه داده هشدار او به ولى ، داده قرار دقت مورد را ها انسان طبيعى زندگى ، عالم تكوينى نظام با هماهنگ و دقيق طور به اسلام - 3

 غير حيات آن و است متناهى غير و او طبيعى حيات امتداد در كه دارد قرار انسانى حيات از ديگر اى گونه او طبيعى زندگى ادامه

 .دارد او طبيعى حيات با ناگسستنى پيوندى متناهى

 طورى به ، است كرده آفرينش طبيعى دستگاه با هماهنگى به مكلف را بشر و نداشته دور نظر از انسان زندگى در را تعاون نظام اسلام

 و ندارد مثبت نظر كنند، حركت آخرت سوى به يكباره خواهند مى و گرفته ناديده معيارهايش با را دنيا كه كسانى به هرگز كه

 .داند مى حرام را اجتماعى زندگى در مردم از گيرى كناره و رهبانيت

 طاغوت بندگان را دينان بى و حريصان و داند نمى جايز نيز را آخرت آيين كردن فراموش و دنيا در رفتن فرو و زدن حرص كه چنان

 .خواند مى(  جنبندگان بدترين) الدواب شر و

 مستقيم صراط و اعتدال به را ما دين اگر و گيرند قرار توجه مورد بايد و بوده لحاظ مورد دو هر آخرت و دنيا اسلام ديدگاه از پس

 . است بوده چنين زندگى در السلام عليهم انبيا روش و است همين آن معناى نموده دعوت

   سوم فراز

 الذين ليجزى اءحكامه مواقع و فروضه منازل و ؛ طاعته اءوقات فى هم كيف ينظر و ، اءخبارهم يبلو و ، شاءنهم يصلح ذلك بكل

 بلند و كوتاه و چهارگانه فصول و روز و شب خلق) تدابير اين با متعال خداوند بالحسنى اءحسنوا الذين يجزى و عملوا بما اءساوا

 در اينان كه آزمايد مى را آنان كردار و رفتار و دهد مى سامان را مردم زندگى( روز فعاليت و شب آسايش و ها شب و روزها شدن

 بايد كه الهى احكام مورد در و نمايند امر امتثال و كنند عمل تكاليف به بايست مى كه مواردى و است واجب الهى طاعت كه اوقاتى

 بدكاران و پاداش به را نيكوكاران تا است خداوند دقيق نظر زير اعمال اين تمامى بنابراين نمايند، مى عمل چگونه دهند، آنها به اهميت

 .رساند كيفر به را

 :   شرح

 وظايف و تكاليف به عمل حال عين در و دارد فراوانى جذابيت و كشش ، جهان هاى زيبايى كه است اين توجه قابل و اساسى نكته

 و اماره نفس و كند مى نباختن خود به دعوت را انسان و گرفته قرار گير چشم جذابيت اين مقابل در فراوانى موارد در نيز بندگى

 به پيوسته نفس و عقل وسيع ميدان اين در لذا كنند، مى فراهم را تكاليف از گردانى روى زمينه فراوان هاى وسوسه با نيز شيطان

 و شيطان) يعنى ؛ حريف دو اين بر پيروزى. كند حفظ را اعتدال مستمرا بايست مى ميدان اين پيروز و پردازند مى يكديگر با مبارزه

 و است مقاومت گروهمان در نيز انسان تكامل و رشد و طلبد مى را اى پيوسته مقاومت هستند انسان لغزاندن صدد در كه(  اماره نفس

 اماره نفس و شيطان خلقت اسرار از يكى قضا از و گردد مى واصل مقامات ترين عالى به شود موفق رقابت ميدان اين در انسان اگر

 خواهد بلند اى مرتبه او جايگاه كه سازد مى قهرمانى كشمكش اين رو اين از.  است انسان مقاومت پيگيرى و رقابت پيدايش همين

 .گيرد قرار فرشتگان حسرت مورد كه كند طى را مقاماتى تا بود

 دادن هدر با مساوى او خوردن شكست كه نخورد شكست و نبازد و نلغزد كه باشد مراقب بايد قدر چه مسابقه اين در انسان راستى و

 . اوست اعتقادات و باورها حد در فرد هر ارزش چون ، است خويش هستى همه باختن خود وجود تمام
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 : مولوى قول به

 اى انديشه همه تو برادر اى

 اى ريشه و استخوان خود بقى ما

 مدت اين در تواند مى كس هر و است امتحان و آزمايش مركز دنيا كه است آن شود مى استفاده دعا بلند فراز اين از كه ديگرى نكته

 دلخواه كه همانگونه دنيا در انسان و كند مى  مشخص را خود مرتبه و موطن ، هستى جاودانگى در و ساخته را خود آخرت محدود

 مى را آن بناء و پى كه ساختمان مصالح همانند او اعمال از يك هر كه بداند بايد ولى ، است آزاد انتخاب در و كند مى عمل اوست

 بر رخت جهان اين از كه دم آخرين در كس هر:  گفت توان مى دقيق طور به لذا سازد، مى نيز را ما جاودان آينده هاى روش سازد،

 آنكه يا است فرشتگان و ملائكه حشر با مناسب يا او رفتار و اعمال تراكم و اوست اعمال مجموعه شده ادغام او وجود بندد مى

 كمترين مورد كه آن بدون گرفت خواهد قرار خود مناسب جايگاه در فردى هر طبيعى طور به و بود خواهد جهنم براى اى آتشگيره

 .گيرد قرار ستمى

 سبب به اند كرده بد(  اعمال) كه را كسانى دهد كيفر آنكه تا( 131) بالحسنى اءحسنوا الذين يجزى و عملوا بما اءساؤ الذين ليجزى

 . شان نيكويى سبب به را نيكوكاران دهد پاداش و اعمالشان

   چهارم فراز

 طوارق من فيه وقيتنا و ، الاءقوات مطالب من بصرتنا و النهار، ضوء من به متعتنا و ، الاصباح من لنا فلقت ما على الحمد فلك اللهم

 نعمت از را ما و فرمودى مرحمت ما به را صبح ، ظلمات شكستن و شكافتن با كه است را تو فقط سپاس پروردگارا بار.  الآفات

 ما زندگى حوايج ى تهيه در و يابيم دست روزى و رزق به كجا از و چگونه كه دادى آگاهى ما به و ، ساختى مند بهره روز روشنايى

 . كردى حفظ بلاها و حوادث و آفات از را

 :   شرح

 آن پيوسته و ساخت ممتاز ديگرى از را يك هر و آفريد را روز و شب دقيق حكمت حسب بر كه است توانا چنان آن متعال خداوند

 .افزود مى گاهى و كاست مى ها آن از گاه - مختلف فصول در - جالبى بسيار تغيير با را دو

 ميزان بر تو كارهاى تمام كه بزرگ خداوند اى است را تو ها ستايش جميع پس داد؛ قرار فعاليت براى را روز و آرامش براى را شب و

 . است حكمت

 . ساختى مندمان بهره روز ضوء از و آفريدى را صبح كه سزاست را تو حمد نيز و

 به مربوط نور كه آن حال شود مى گفته نور منبع از حاصل روشنايى به ضوء از و دارد وجود تفاوت نور و ضوء بين عرب زبان در

 و الشمس بها خلقت و است آمده سمات دعاى در لذا و ماه و خورشيد همانند ؛ است گرفته ديگرى از را آن كه است چيزى روشنايى

 . نورا القمر جعلت و القمر بها خلقت و ضياء الشمس جعلت
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 قرار نور را آن و آفريدى را ماه خود حكمت به و ، دادى قرار ضياء را آن و كردى خلق را خورشيد خود حكمت به خداوندا بعنى

 . است داده نسبت خورشيد به را ضياء و قمر به را نور پس ؛ دادى

 خود رزق و قوت ها انسان كه دهد مى آگاهى تعالى خداى. 0:  است فرموده اشاره مهم نكته دو به السلام عليه امام دعا از فراز اين در

 مى تحصيل زمين از را لازم قوت ، زرع و كشت با ها انسان كه كند جلوه ساده مساءله اين ايتدا در شايد. كنند تهيه كجا از و چگونه را

 دقت حوبى به اگر ولى ، كنيم توهم ساده را آن ما كه شود مى موجب باشد، مهم چند هر واقعيت يك تكرار كه دانست بايد ولى كنند،

 آوردن دست به كيفيت ها انسان به و داده قرار زمين مهد در است انسان واقعى نياز را آنچه متعال خداوند:  اولا كه دانيم مى ، كنيم

 تطابق است ها ميوه و ها دانه و گياهان ، نباتات پرورش در معادن ، مزارع در كه استعدادى با انسان نيازهاى بين:  ثانيا آموخته را آنها

 تعليم به كه است انسانها تجربيات وسيله به جملگى و بوده بيرون حصر و حد از طبيعى محصولات زمين در. دارد وجود جالبى بسيار

 يافته تعليم آفرينش دستگاه در - را جملگى كه - است ابتكاراتى از متنوع غذاهاى تهيه و تركيب كيفيت:  ثالثا. گردد مى تحصيل الهى

 .فرمود تنظيم دقيق بسيار طور به ما حاجات الگوى با مطابق را عالم طبيعت و كرد عنايت ما به مناسب تدبير و فكر متعال خداوند.  ايم

 كريمه آيات در كه چنان فرمود، حفظ است عالم خاكى نظام طبيعى كه ها اصطكاك و گوناگون بلاهاى و حوادث از را ما خداوند - 3

 : فرمايد مى لقمان سوره در و فرموده اشاره نيز مضمون اين به قرآن

 به را شما امان و امن و آيد در اضطراب به زمين مبادا كه داديم قرار را هايى كوه زمين در( 131) تميدبكم اءن رواسى فيها جعلنا و

 كوبيديم قوى و بزرگ بسيار هاى ميخ همانند زمين در را ها كوه يعنى( 138) اءوتادا والجبال:  فرمود نباء سوره در نيز و افكند خطر

 .دارد نگه آرام را زمين كه آن تا

 اثر در گاه چون ؛ است خاصى رابطه( ها زلزله و زمين حركت از ايمنى) و ها كوه دادن قرار بين كه شود مى معلوم فوق آيات از

 .لرزد مى شدت به زمين شود مى خارج ها گسل از كه الارضى تحت گازهاى و بخارات

 كه رسد مى محكم و فشرده اى پوسته به خاص عمقى در رود مى فرو زمين در و آيد مى كه پياپى و بسيار هاى باران اثر در گاه و

 پوسته از اى عمده سطح و گرفته قرار سرآشيبى طرف به ها خاك از قسمتى ، آن جريان و آب تراكم با و كند نمى عبور آن از آب

 دل در را ها آب گاهى و كرده جلوگيرى نيز حركات گونه اين از ها كوه وجود صورت اين در كه آيد مى در حركت به زمين ظاهرى

 .گردد مى ظاهر خروشان هاى چشمه صورت به و داده جاى خود

 آن آمدن فرود از و كرده محترق هستند، سريع بسيار حركتى داراى كه را فضايى هاى سنگ زمين كره اطراف در واقع گازهاى نيز و

 .كنند مى جلوگيرى است سهمگين و خطرناك بس كه

 را انسانى نسل نشود، جلوگيرى آنها رشد سرعت از اگر كه هستند ديد از خارج كوچك بسيار موجودات و ها ويروس بسيار چه نيز و

 آنها نفوذ از و گشته كنترل هستند نافع ها انسان زندگى براى كه ديگرى هاى ويروس وسيله به ها ويروس اين البته. كنند مى تهديد

 .شود مى جلوگيرى
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 داشت نخواهند اجازه هرگز دارند، را خود خاص زندگى نيز جهان اين در و هستند ديد از خارج و قوى موجوداتى كه الجان بنى يا و

 را متعال خداى دعا از فراز اين در السلام عليه سجاد امام حضرت. كنند مزاحمت ايجاد ها انسان براى و كرده تجاوز خود حد از كه

 محفوظ جهان اين در را ما داند، مى بزرگوار آن و داند نمى كسى كه را آنچه و تهاجمات از سلسله اين جملگى از كه كرد سپاس

 درياها در مثلا كرد، مى مسلط ما بر مانعى هيچ بدون را مضر هاى ويروس كه بود كافى انسانها نسل انهدام براى راستى و است داشته

 فعل سلسله يك يا و نبودند ها آن اگر كه كنند مى تصفيه را دريا آب لبتر 31 ، ساعت 31 هر در يك هر و هستند ريز بسيار هاى آبزى

 در و كرد مى عفونى را درياها آنان مرده لاشه يا و دريايى الجثه عظيم حيوانات فضولات فقط نبود، ديگرى شيميايى هاى انفعال و

 .داد مى خاتمه بشرى حيات به مدت كمترين

   پنجم فراز

 و مقيمه و ، متحركه و ساكنه منهما، واحد كل فى بثثت ما و اءرضها، و سمائها ، لك بجملتها كلها الاءشياء اءصبحت و اءصبحنا

 آسمان در را چه آن و زمين و آسمان چه ؛ توست از كائنات جملگى و ما هستى.  الثرى تحت كن ما و الهواء، فى علا ما و ، شاخصه

 را آنچه و است دگرگونى در پيوسته و ناآرام كه را آنچه و پابرجاست و ساكن كه چه آن ، كردى خلق زمين در را آنچه و آفريدى ها

 عالم اين گل و خاك در يا و دارد جا فضا و هوا بلنداى در آنچه و گيرد قرار ديگر اى نقطه به اى نقطه از يا و مقيم اى گوشه در كه

 . است مدفون

 :   شرح

 كه اعتبارى است امرى ما مالكيت زيرا ؛ نيست مردم ما بين در معمول مالكيت سنخ از ها انسان و اشيا به نسبت متعال خداوند مالكيت

 خارج در ، معينى چيز به نسبت ، فردى از مالكيت سلب با كه طورى به اند؛ كرده اعتبار خود بين در كردن زندگى آسان براى عقلا

 قراردادى واقعيتى خداوندى ملكيت ولى.  است داده دست از را تعلقى و وهمى امرى فقط خود آن و شد نخواهد كاست و كم چيزى

 كه بود خواهد اشراقى اضافه به او ملكيت:  بگوييم بايد كنيم بيان را آن فلسفه زبان به بخواهيم اگر كه است اى گونه به بلكه ، نيست

 مالكيت همانند ؛ است طرف دو بين واقع مقولى اضافه كه آن توضيح.  است اشراقى اضافه و مقولى اضافه بين فرق دو، آن بين فرق

 ايجاد بين يعنى كند؛ مى انشا و ايجاد را خود مملوك كه آن همانند ندارد، بيشتر طرف يك اشراقى اضافه ولى ، مملوك و مالك بين

 هيچ و داشته علت به محض وابستگى حالت شده ايجاد و باشد مى علت ديگرى و معلول يكى كه است اى رابطه شده ايجاد و كننده

 آيات جميع به اگر و اند گرفته خود مبداء از را خود هستى مخلوقات تمامى پس ؛ خداست از او وجود يعنى ندارد؛ خود از استقلالى

 محض ربط ها پديده كه است حقيقت اين بر دليل جملگى مكرمه صحف آن كه ديد خواهيم ، كنيم دقت ادعيه مضامين و كريم قرآن

 كه است آمده بدست وحيانى مبادى همين از دارند، خود بينى جهان در ما برجسته علماى كه بلندى معارف تمامى و هستند خدا به

 الله باءن ذلك:  فرمايد مى كريم قرآن.  اوست حضرت صفات و اسماء ظهور و حق كلمات از عبارت هست چه هر و هستى گستره

 (133. ) الباطل دونه من يدعون ما اءن و الحق هو

 (110. ) بكلماته الحق يحق و( 111) المبين الحق هو الله اءن يعلمون و

 (113) الممترين من فلاتكن ربك من الحق
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 (111) البحر و البر فى كم يسير الذى هو و( 111) نورا القمر و ضياء الشمس جعل الذى هو

 (111) الاءرض و السموات خلق الذى الله ربكم ان

 (111) زوجين فيها جعل الثمرات كل من و اءنهارا و رواسى فيها جعل و الاءرض مد الذى هو و

 (111. ) مذكورا شيئا يكن لم الدهر من حين الانسان على اءتى هل

 (113) القيوم الحى هو الا اله لا الله و( 118) موتها حين الاءنفس يتوفى الله

 هو هستيم او به قائم و گرديم برمى او طرف به عالم هاى پديده همه و ما ، ايم گرفته نشاءت او از.  اوست منتهى هم و مبداء هم يعنى

  الباطن و الظاهر و الاخر و الاول

 به انسانى فكرى نهادهاى براى را عظيمى بسيار معارف هاى گنجينه و اند فرموده اقتدا كريم قرآن به زمينه اين در نيز دعاها در و

 .اند گذارده وديعه

 : گويد نيز و( 111) تبرجه مقادير فى الدوار الفلك صنع اتقن و:  گويد مى صباح دعاى در

 الصم من المياه انهرت و الفسق دياجى بكرمك انرت و الفلق بلطفك فلقت و الفرق بقدرتك الفت بك فلايها اءنت من ذايعلم من

 (110. ) ثجاجا ماء المعصرات من انزلت و اجاجا و عذبا الصياخيد

 (113. ) شى كل وسعت التى برحمتك اءسئلك انى اللهم:  فرمايد مى كميل دعاى در

 نيز و( 111) جمد ماء وجه على الاءرض به سطحت و عمد بلا السموات به رفعت الذى باسمك:  فرمايد مى عرفه شب دعاى در

 اللهم:  فرموده نيز و( 111) نور كل منه يضيئى نور، من نور و نور كل على نور هو الذى البرهان ، القدوس السبوح باسمك:  فرموده

 (111. ) ماجرت و البحار و اءضلت ما و الشياطين و اءقلت ما و الارض و ظلت ما و السماء، و ماذرت و الرياح رب

 ما را آنچه است توجه جالب بسيار آسمانها مساءله اما و. شوند مى نابود و نيست همه نخواهد آنى اگر و خداست ملكيت در چيز همه

 بالاتر قسمت در ديگر مختلف گازهاى و هوا از اى مجموعه جز واقعيتى ايم ديده رنگ نيلگون موجود سقف صورت به روزها در

 اثر در باشد صاف و شفاف صورت به اگر كه بزرگ استخرهاى و درياها آب همانند نمايد؛ مى آبى رنگ به نور، تابش با كه ندارد

 . نيست  بيش نورى بازتاب بلكه ندارد، رنگى گونه هيچ آب كه صورتى در ، است آبى آن رنگ كه نمايد مى چنان هم نور تابش

 .باشد گرفته قرار آن فوق بعدى طبقات كه تا بود نخواهد آسمان اول طبقه ايم يافته نيلگون طور به را آنچه پس

:  است آمده كريم قرآن در و دنياست آسمان دارد، ستاره كه آسمانى كه شود مى استفاده چنين آسمانها مساءله به نسبت قرآن آيات از

 دنيا آسمان بر منطبق طبقات طور به آسمانها آن البته و نيست چنين ديگر هاى آسمان و( 111) الكواكب بزينه الدنيا السماء زينا لقد و

 . نيست نيز



158 
 

 علوى اجرام قبيل از را ها آن يا و داد قرار فوق طبقات را ها آن توان نمى كه هست نيز ديگرى هاى آسمان دنيا، آسمان از غير و

 نسبت ها آن بين كه باشند مى هايى جرم ندارد امكان كه شود مى نقل احاديث و آيات در آسمانها آن براى اوصافى زيرا ؛ دانست

 .هستند ماده عالم از غير ديگر وجود سنخ يك از ها آن بلكه باشد، برقرار تحتانيت و فوقيت

 به را آسمان هر( دستور) امر و دوره دو در داد قرار آسمان هفت را ها آن پس:  ترجمه شريفه آيه ذيل در الله رحمه طباطبايى علامه

  آراستيم ستارگان زينت به را دنيا آسمان ما و كرد الهام آن

  بمصابيح الدنيا السماء زينا و اءمرها سماء كل فى اءوحى و يومين فى سماوات سبع فقضاهن

 : فرمايد مى

 نزول خويش جايگاه از ايشان و است الله ملائكه اقامتگاه ديگر هاى آسمان زيرا ؛ نيست علوى اجرام گانه هفت هاى آسمان از مراد

 نور از غير اند، شده آفريده نورى از آنان و هستند ساكن ملائكه از سنخى ها آسمان از يك هر در و آورند مى فرود را الهى امر و كرده

 كفار روى بر كه است درهايى آسمانها آن در كه آمده روايات و آيات در يا و( 111) است تسبيح فقط ها آن غذاى و ، يت رؤ قابل

 خاصى عوالم ها آسمان آن كه گويد مى ما به جملگى قراين اين. شود مى نازل بركات و روزى و رزق آسمانها آن از يا و است بسته

 هياءت را آنچه و قرآن نزول محل و ملكوتى عوالم بعنى ؛ است شده العلى السموات به تعبير ها آن از و بوده هستى ملكوت كه است

 نظام احكام آنان نظام بر حاكم و هستند واقع آن در كرات و ستارگان كه آسمانى يعنى اند؛ شناخته دانان فيزيك و فضاشناسان و كنونى

 از غير سماوات اين صفات و است رحمت و بركات نزول يا و ملائكه مركز كه است سماواتى سلسله از غير و است مادى هاى

 . است شمسى منظومه و ها كهكشان نظام خصايص

 موضعا جعلهن لما دادند نمى مثبت جواب اوكرها طوعا ائتيا:  فرمود كه خداوند امر مقابل در آسمانها اگر كه است آمده البلاغه نهج در

 (118. ) خلقه من الصالح العمل و الطيب للكلم مصعدا لا و لملائكته مسكنا لا و لعرشه

 . شاخصه و مقيمه و متحركه و ساكنه مشاء واحد كل ص بثثت ما و:  فرمايد مى ادامه در السلام عليه سجاد امام

 ثابت و ساكن بين كه دانست يايد و ساكن نه باشند؛ مى ثابت و مقيم كه هستند اى ملائكه ها آسمان در كه شود مى استفاده دعا از

 .هستند حركت عالم فوق ، مقيم و ثابت پس ؛ نيست اينگونه ثابت ولكن درآيد حركت به تواند مى ساكن دارد، وجود تفاوت

 من يقوم لا اءبدا ساجد هو من فمنهم است چنين روايات مضمون كه است شده اشاره مسايل همين به نيز ادعيه و روايات در و

 . يتزايلون لا خالقهم يدى بين بالصلوه الصافون منهم و قط ينتصب لم ابدا راكع هو من منهم و ليركع سجوده

 روى قيام به ركوع از هرگز اند راكع بعضى و نكنند ترك ركوع براى را سجده و هستند ساجد هميشه آنان از بعضى پس:  ترجمه

 .نشوند منصرف حال اين از و ايستاده خود خالق محضر در نماز در بعضى و نياورند

 و يركعون لا سجود منهم الملائكه من اءطوارا فملاهن العلى السموات بين ما فتق ثم است آمده نيز اول خطبه البلاغه نهج در كه چنان

 (113. ) يتزايلون لا الصافون و ينتصبون ركوع
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 و بوده سجده در بعضى كه هستند ملائكه از بسيارى ى عده يك هر در و آورد فراهم امتيازى بالا هاى آسمان بين در سپس:  ترجمه

 .نشوند منصرف هرگز هستند قائم يا و برنخيزند ركوعند در برخى و نكنند ركوع

 دارند، مختلفى كارهاى و شوند نازل آسمان از يعنى ؛ شده تعبير شاخص به ايشان از دعا از فراز اين در كه هستند اى ملائكه نيز و

 و نازل منان مؤ بر نماز هنگام در بعضى و برند مى بالا سپس و نويسند مى را اعمال بعضى و هستند ارواح بردن بالا موكل بعضى

 آمده كريم قرآن در هايى نمونه و كنند نازل را مردم روزى و ارزاق يا و دارند نظر تحت را ها آن صالح اعمال و هستند ها آن بر واقف

 مى نازل مسلمين بر ملائكه ها جنگ بعضى در يا( 111) تحزنوا لا و اءلاتخافوا الملائكه عليهم تتنزل استقاموا ثم الله ربنا قالوا الذين: 

 .گرديد نازل آنان بر ملائكه هزار پنج:  فرمايد مى قرآن شريفه آيه در كه كردند مى كمك ايشان به و شوند

 (110) مسومين الملائكه من آلاف بخمسه ربكم يممدكم

 (113) سنه الف خمسين مقداره كان يوم فى اليه الروح و الملائكه تعرج:  فرموده يا و

 كه نمود اشكال آنگاه و كرد تصوير انسان فرد يك چنان هم را ملائكه نبايد هرگز كه است آن نمود توجه آن به بايد كه دقيقى نكته

 نشوند؛ خسته هرگز ابدى و پيوسته قيام حال در يا و گويند دائم تسبيح يا و باشند داشته الابد الى سجود ها آن است ممكن چگونه

 منظر در آنان زيرا ندارد؛ كس هر را ها آن واقعى فهم قدرت و گنجند نمى افراد غالب تصور در كه هستند موجوداتى ملائكه زيرا

 .گيرند نمى قرار ظاهرى حواس ساير و لمس دسترس و چشم

 ، نفهميدن و ندانستن:  گفت بايد ؟ نماييم انكار را آن توانيم مى آيا نبود ما حواس دسترس در موجودى اگر كه است اين ال سؤ حال

 كاشيكارى همانند قدما از آثارى يا و اساطير هاى داستان در كه چنان نيستند، نادان بينان ظاهر جز منكران و نيست انكار مجوز هرگز

 تصوير را اى فرشته خود خيال به ايشان طرف دو در بال دو دادن قرار با و كنند مى ترسيم زيبا بسيار را انسانهايى كه شده ديده ها

 قابل آن شمايل و شكل كه است خاصى موجود فرشته زيرا ؛ نيست خودشان شخصى هاى ذهنيت جز ترسيمى حقيقت در كه كرده

 . نيست تصوير

 تا گرفته انبيا طيبه ارواح بر وحى نزول از كه هستند عالم خارجى نظام مجريان و قوا ملائكه:  گفت توان مى فقط اجمال طور به و

 .دارند تمام دخالت جهان اين كلان و خرد در خلاصه و جهادگران امداد تا باران باريدن و زمين از گياهان روييدن

 و:  فرمايد مى كه دانسته حاكم هستى سراسر در سارى و جارى طور به را الهى حكمت و علم و قدرت نفوذ سريان فراز اين تتمه در

 . الثرى تحت ما و الهواء فى علا ما

 كه است هستى بر سيطره از كنايه اين و توست آن از جملگى ، است مدفون عالم اين گل و خاك در يا و شناور فضا در آنچه خدايا

 فضا، در يا و كشتزارها در و معادن در چه پذيرد، صورت انفعالى و فعل گونه هر خاك دل در يا و كند حركت جهان در كاهى پر اگر

. شد خلاصه بخواهد طور هر كه است عالم واقعى اله خواست به و توست مطلقه قدرت ى سيطره در جملگى بيفتد، اتفاقى هرگونه

 آنان نهاد در يا و اشيا ظاهر در چه هستى نظام در سكون و حركت هر نيز و ثابت موجودات نظام در مندى قانون كه آن خلاصه

 معنى اين كه باشد مى جلاله جل ربوبى حضرت حكمت و تدبير از يافته نشاءت كه است دقيقى و حكيمانه ضابطه تحت در جملگى
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 گوناگون هاى رابطه از عبارت هستى مندى قانون كه شد اشاره نيز مساءله اين به قبلا و اوست عظمت و حكمت سريان همان

 دست در را تكوينى مديريت و فرموده تدبير و تنظيم حسب آن بر را جهان دقيق بسيار نظمى با متعال خداوند كه است موجودات

 . نيست خارج الهى نظم حاكميت و مندى قانون آن از چيز هيچ و دارد قدرت

 الا الاءمر من لنا ليس ، تدبيرك فى نتقلب و ، اءمرك عن نتصرف و مشيتك تضمنا و ، سلطانك و ملكك يحوينا ، قبضتك فى اءصبحنا

 ، است مسلط ما بر همواره تو مشيت و ايم يافته تو سلطه و اقتدار قبضه در را خويش خدايا.  اءعطيت ما الا الخير من لا و ، قضيت ما

 . توست از نعمتى و خير هر و تو حكم به سكونى و حركت گونه هر و توست امر از ، يافته نشاءت ما از كه جوششى و جنبش هر

   ششم فراز

 :   شرح

 كند، هدايت فرموده ترسيم او كلى قضاى كه مقصدى به را انسان الهى حضرت حكمت كه است آن به اشاره شريف دعاى از فقره اين

 . است هستى پيوسته نظام و كلى قضاى وفق بر كه مقصدى و غايت طرف به

 زمين دل در يا و فضا در آنچه اشيا، جميع و زمين و آسمان از آورد، حالى شرح عالم نظام جملگى از قبل فقرات در كه آن از پس

 داند مى او تدبيرهاى و تصرفات ، الهى قضاى تسخير در را انسان فقره اين در فرمود، توجه ملكوتيان و الله ملائكه عالم به نيز و است

 خود به قائم خود انسان ولى ، هست الهى قدرت مسخر طبيعت در جارى قانون كه بردارد گمان را كسى و شود انگارى ساده مبادا تا

 . اوست خود پرداخته و ساخته حاجات و حالات همه و پردازد مى خود تدبير به آگاهى و علم و معرفت با و است

 را ما ربوبى حضرت اقتدار و گرفته قرار حق حضرت تدبير و قدرت تحت در كه هستيم موجودى ما بلكه ، نيست چنين كه البته

 . است فرموده احاطه

 گيرد مى انجام او تدبير وسيله به و گرفته نشاءت او از آنكه مگر ، نيست متصور امورى در تصرف گونه هيچ و سكونى و حركت هيچ

 كه موجوداتى تمامى براى متعال خداوند كه دانيم مى زيرا ؛ نيست خارج عالم بر حاكم كلى قوانين از شود صادر ما از كه كارى هر و

 و تصادم اوقات گاهى اگر بنابراين باشند، مى هماهنگ هم با جملگى كه است فرموده و داده قرار نظمى اند، يافته ظهور عالم نظام در

. دارند كامل سازگارى همديگر با كل نظام در گرنه و گرفته صورت خاصى حوزه در كه است نسبى خورد، مى چشم به ناسازگارى

 قالب و بنا مستحكم ريزى پى خود اين برانداخت را بنيادى و شكست هم در خاصى قالب ، معين اسباب و علل پيدايش با اگر

 . است ديگرى

 به شده جمع آب و بارد مى مجددا ابر و ابر به مبدل بخار و بخار به تبديل آب بالاخره ، نيست سازگار همديگر با آب و حرارت اگر

 حيرت نظام و قدرت با ها دشت و ها كوه بر اى حكيمانه نسبت به را ها اقيانوس در موجود آب و شود مى جارى ها اقيانوس طرف

 مى نمايان عريان طور به را ها شاخه و ريزد مى فرو درختان از را ها برگ ، خزان باد و پاييز برودت اگر يا و كند مى تقسيم آورى

 و مختصر فلسفه تقريبا ما كه است هايى نمونه ها اين دهد، مى قرار ارديبهشت و فروردين نوين پوشش براى آماده را درختان كند،

 آن همه در نداريم را آن توجيه توان و بينيم مى را ناسازگار ظاهر به برخوردهاى و ها اصطكاك از آنچه ولى ، دانيم مى را آن از نسبى

 در تنگاتنگ اى رابطه با پيوسته را گذشته حكيمانه آثار ساز و ساخت و تاءثير اما باشد، مى پوشيده ما از فعلا كه است نهفته اسرارى ها
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 و نيستند خارج هستى منظم قانون اين از نيز ها انسان. سازد مى را آينده گذشته هاى انفعال و فعل كه معنى بدان ؛ بينيم مى فعلى نظام

 فرزندان و كند مى اداره را خود فرزندان نگهدارى در قدرت حد تا و بنمايند را خود زندگى تاءمين تا كوشند مى ها انسان جملگى

 كه است چنان مصلحت ولى ، است حتمى انسانى نوع ابقاء به نسبت الهى عظيم نقش كه صورتى در نمايد، مى حفظ و تاءمين را خود

 خود خالق تدبير در ، سكنات و حركات جميع در پس آورد، فراهم او خود اختيار با و انسان خود دست به را آن موجبات و علل

 الهى قضاء اين كه دانست بايد البته) فرموده ايجاب الهى حكيمانه نظام كه كند مى پياده را اى نقشه ما اختيارى امور جميع و هستيم

 امام آنچه ،( آفريده مختار را او و گرفته تعلق نيز انسانى اختيار بر الهى قضاء زيرا ندارد؛ انسان اختيار مساءله با منافاتى گونه هيچ

 . است داده قرار احسن نظام خط در او اختيار تمام با را انسان خدا كه است آن فرموده فراز اين در معصوم

 مى را بسيارى فضل و علم كه است اسلامى بينى جهان مباحث ترين دقيق و ندارد اختيار و جبر مساءله به ربطى مبحث اين بنابراين

 .دارد لازم را اى العاده فوق و واسع مجال آن از بحث و طلبد

   هفتم فراز

 است جديد و نو روز امروز، خدايا.  بذم فارقنا اءسانا ان و بحمد، دعنا و اءحسنا ان عتيد، شاهد علينا هو و جديد، حادث يوم هذا و

 ، شويم مبتلا رفتار بدى و ناهنجارى و زشتى به اگر و كند وداع ما به سپاس با باشيم نيكوكردار اگر.  ماست كردار و اعمال بر گواه كه

 .شود جدا ما از تمام نكوهش با

 :   شرح

 طلوع از معنى به يوم اينجا در اما ، شب بر روز غلبه يعنى شود؛ مى اطلاق روز شبانه مجموعه بر كه است آن يوم معانى از يكى

 . است جديد زمان پيدايش(  حادث يوم) از مقصود بلكه ، نيست آفتاب غروب تا خورشيد

 آن به را آن و شود ذخيره صالحى عمل آنان از يك هر در بايد كه شده تشبيه هايى صندوقچه به ، زمان هاى لحظه دعا از فقره اين در

 .نمايند استخراج را يك هر و كرده بازبينى قيامت در و سپرد ايام

 پس را زمان آن هرگز و شود نمى اعاده ديگر زيرا بود؛ نخواهيم آن جبران به قادر و ديده خسارت ، بگذرانيم بطالت به را روزها اگر

 استفاده را همان زمان و عمر از استفاده در ما چنانچه و ، است قهرى ما از او شدن جدا و او حركت و زمان توديع. ديد نخواهيم آن از

 است عبارت ما از زمان تشكر و كند مى تشكر ما از كه گويى و ايم نكرده زمان اسراف واقع در ، خواسته ما از واقع حسب بر كه كنيم

 .گذارد مى جاى به ما قلب و روح نهاد در ما پربركت عمر كه نافعى اثر از

 ما تقبيح و نكوهش به نگرانى با گويى ، نبريم آن از مطلوب استفاده و نموده اسراف را خود عمر و كوشيده زمان اتلاف در اگر اما

 .شود مى دور سرعت به ما از و واگذارده را ما زشت سريره و گناه از آكنده روح و پرداخته

 و يافت خواهيم آينده در را او زياد و كم گونه هيچ بدون ، بگذاريم وديعه به آن در را آنچه كه ما اعمال بر است شاهدى زمان بنابراين

 . است باقى چنان هم اعمال بازتاب بگذرانيم بطالت به اگر

 : فرمايد مى حضرت آن كه شده نقل روايتى السلام عليه صادق امام از كافى اصول در
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 اءشهد خيرا فى اعمل و خيرا فى فقل شهيد، عليك انا و جديد يوم انا آدم ابن يا:  اليوم ذلك له قال الا آدم ابن على ياءتى يوم من ما

 (111. )اءبدا بعدها ترانى لن فانك القيامه يوم لك

 پس ؛ گواهم تو رفتار و اعمال تمامى بر و هستم تو روزى من كه كند مى خطاب او به كه آن جز گذرد، نمى آدم قرزند بر روزى هيچ

 .ديد نخواهى مرا ديگر اين از پس تو و دهم مى شهادت ها آن جملگى بر قيامت در كه بكوش زمان لحظات در خير كردار و گفتار در

 زمان ظرف تجلى يعنى ؛ است ها زمان اين در ما رويش از عبارت خالى و پر زمان قيامت در كه كند مى اشاره حقيقت اين به روايت

 تاريخ مردان بزرگ و بسيار بركات ظرف آن در كه گويند زمانى به پربركت زمان كه چنان ، ماست اعمال كه اوست مظروف بصورت

 و بشنويم را زمان اين صداى كه است سزاوار و داد فرا گوش زمان لحظات نصايح به عمر گذران در بايست مى پس اند؛ كرده ظهور

 به بشر كردن آماده جهت به مهربان خداوند. دارد پى در عظيم خسران ، نصايح گونه اين گرفتن ناديده كه ، بسپاريم جان گوش به

 و اعضا زبان به گاهى و مكان زبان با گاهى و زمان زبان با را ما گاهى ، نكرده گذار فرو راهى هيچ از ، سعادت ، مستقيم صراط

 پند انذارها و تهديد اين از تا فرموده ابلاغ ما به را ضلالت هاى واقعيت و كرامت حقايق تهديد، زبان به وقتى و تشويق بيان با هنگامى

 الله شاء ان.  بگيريم

   هشتم فراز

 كبيره اءو صغيره اقتراف اءو ، جريره بارتكاب مفارقته سوء من اعصمنا و ، مصاحبته حسن ارزقنا و محمد، آل و محمد على صل اللهم

 و گناه ارتكاب اثر در كه پليدى جدايى از و فرما ما نصيب را روز اين با بودن همراه نيكى و فرست درود آلش و محمد بر خدايا. 

 .بدار محفوظ را ما شود مى پيدا كبيره يا ، صغيره معاصى به ابتلاى

 :   شرح

 جويد تبرك بزرگوار آن نام به كه تا فرموده شروع مرتبت ختمى حضرت بر درود ذكر با را جمله السلام عليه امام دعا، از فقره اين در

 طلب را ايام با مصاحبت حسن متعال خداى از و دهد مى قرار درخواست مورد را بعد جملات كه آن تا برسد اجابت به حتما دعا و

 منفى يا و مثبت تاءثير گونه هيچ شب و روز چون ، شده استفاده بديعى استعارى سبك از كلام اين در كه دانيم مى البته و كند مى

 صلى الله رسول طرف از متعين وظايف به عمل و رفتار حسن سازد، مى را مفارقت سوء و مصاحبت حسن آنچه و داشت نخواهند

 بزرگوار آن با امتش و دارد خود امت بر علمى اشراف اكرم پيامبر كه نمايد مى چنان مساءله اين و. باشد مى سلم و آله و عليه الله

 از غايب ديگر فرموده رحلت چون پيامبر كه كرد توهم نبايد البته. شود رعايت مصاحبت حسن كه است شايسته و دارند مصاحبت

 از عبارت مردن و بود خواهد زنده ابد براى روح و جان و روح نه ، است تن ميرد مى كه آن زيرا ؛ نيست چنين هرگز نه است امت

 مبحث در البته و شود نابود كه آن نه كند مى پيدا مفارقت مادى بدن از روح صورت اين در و است بدن ساختار شدن پاشيده هم

 ، نيست بزرگوار آن جسمانى جنبه ، اوست به قائم ، نبوت و رسالت كه آنچه:  اند گفته ترديد بدون و قاطعانه محققان انبياء معرفت

 ، بوده نبى جسمانى بدن پيدايش از قبل اكرم پيامبر اگر و( 111) الطين و الماء بين الادم و نبيا كنت:  فرمود خود كه است آن بلكه

 به و يافت ظهور مردم بين در معينى تاريخ در او جسمانى بدن پس دهد؟ مى دست از را رسالت حقيقت او رحلت از پس چگونه

 را وى شخصيت و ديده را حضرت آن مدينه و مكه مردم همه تا داد، طبيعى شخصيت سلم و آله و عليه الله صلى النبيين خاتم
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 پس و است جهانى و ابدى و خاتمى رسالت داراى او و يافت ظهور و شد خلق شخصى چنين اين كه شود اعلان جهان به و بشناسند

 . يافت نخواهد ظهور ديگرى پيامبر او از

 دورى و مفارقت كه چنان او، فرمان كردن رعايت و طاعت از است عبارت سلم و آله و عليه الله صلى پيامبر با مصاحبت حسن اما و

 . است تقوا و ايمان حد از خروج و نافرمانى او از جستن

 به نسبت افراد دورترين عنوان به اما بود، پيامبر كنار در لهب ابى مثل شخصى زيرا ؛ نيست مكانى ، قرب بعد اين كه است معلوم البته

 .بود نزديك بسيار اكرم پيامبر به و زيست مى يمن در قرنى اويس اما شد، مى محسوب بزرگوار آن

 معصيت و اطاعت موارد در و كرد كار بايد بلكه بود، نخواهد پيامبر به منتسب تنها گفتار با كسى كه دانيم مى يقين و قطع طور به و

 جدايى علت دعا در لذا و كرد محبت اثبات عمل با بايد بلكه ندارد، ارزش و قيمت زبانى دوستى زيرا ؛ بود فرمان به گوش چنان هم

 و صغيره به راجع البته. كند مى دور بزرگوار آن رحمت جوار از را انسانى نيز صغيره معصيت كه چنان ، است دانسته جرم ارتكاب را

 خداى فرمان از خدا به نيازمند و مخلوق تمرد زيرا هستند؛ كبيره معاصى تمامى:  اند گفته بعضى ، است بسيار كلام گناهان بودن كبيره

 . است شنيع و قبيح بسيار كارى ، نهايت بى

 صادق جعفر امام حضرت از كه چنان ، است كبيره شده داده آنان به آتش وعده كه معاصى از دسته آن كه اند گفته ديگر اى عده و

 شرب ، ظلم ربا، ، والدين عاق فجور، ، نفس قتل ، غيبت ، دروغ مانند ؛ معاصى از بسيارى حضرت آن كه شده روايت السلام عليه

 جان و روح سفيد ى نقطه معصيتى هرگونه كه هست آنقدر ولى( 111) ، است خوانده كبيره معصيت را آنان نظاير و زنا، قمار، خمر،

 پاك عالم به پاك انسان كه دانست بايد و گيرد مى او از را پاك عالم با سنخيت و ايمان نور قدر همان به و كند مى چركين را آدمى

 كه باشيم بزرگوار آن مصاحبت در نيز قيامت در حشر و اكرم پيامبر با مصاحبت حسن كه كرد بليغ سعى بايد و ، كسى هر نه رود مى

 خود براى راهى پيامبر با كاش اى: ترجمه زند مى فرياد تمام حسرت با يا و شناسد نمى را اكرم پيامبر با شخص صورت آن غير در

 (111. ) سبيلا الرسول مع اتخذت ليتنى يا.  گرفتم مى

   نهم فراز

 بر.  احسانا و فضلا و ذخرا و اءجرا و شكرا و حمدا ، طرفيه بين ما لنا املا و ، السيئات من فيه اءخلنا و ، الحسنات من فيه لنا اءجزل و

 آن سراسر و بدار، دور به گناهان از و فرما نصيبمان بزرگ حسنات روز اين در و فرست درود سلم و آله و عليه الله صلى اكرم پيامبر

 . برسان پايان به كرامت و فضيلت و پاداش و اجر و شكر و حمد به را

 :   شرح

 را گناهان و سيئات از اجتناب و نيك كارهاى انجام توفيق كه دارد مى درخواست منان خداوند از السلام عليه امام دعا از فراز اين در

 است موجود انسانى نفوس در آن پيدايش استعداد كه دارد را اى قدسيه قوه درخواست متعال خداوند از يعنى فرمايد؛ عنايت ايشان به

. 
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 نموده پيدا صالحه اعمال طرف به شوق و دهد نشان فراوان رغبت نيك كارهاى به پيوسته انسانى فرمايد، مدد القدس روح فيض اگر

 پستى با سنخ هم او باطن طهارت زيرا گردد؛ نمى ناپاكى به هرگز و دارد نفرت گناه از كه كند مى پيدا آماده و پاك روحى تدريج به

 ناصحان نصيحت از و است فجور طرف به هميشه او شوق كه است آلوده ناپاكى به روحش كه آن خلاف بر ، نيست معصيت هاى

 . است گردان روى الهى آيات از و كند مى اعراض مشفق

 شود مى خوانده او بر ما آيات كه هنگامى( 111: ) يسمعها لم كان مستكبرا ولى آيانتا عليه تتلى اذا:  فرمايد مى قرآن در متعال خداوند

:  بالاخره يومنون لا الذين قلوب اشماءزت وحده الله ذكر اذا و:  است نشنيده را آن هرگز گويا گرداند مى بر روى بينى بزرگ خود با

 .شود مى متنفر و رميده اند نياورده ايمان آخرت به كه آنان قلوب شود مى ياد يگانه خداوند كه هنگامى و( 118)

 زمين به و داد دست از را عادى حالت شدت به ، گذشت مى فروشان عطر بازار از دباغى كه ، آورده مثنوى كه مثلى همانند درست

 كرد مى عبور آنجا از كه آشنايانش از يكى كه اين تا شد، مى تر منقلب او پاشيدند، مى او صورت به گلاب و عطر بيشتر چه هر و افتاد

 او دهيد ادامه را كار اين اگر و ندارد عطر و گلاب با سنخيت كه كرده سپرى وضعى در را عمرى  شخص اين:  گفت و ديد را صحنه

 .دارد ديگرى بوى به عادت او چون بدهد، دست از را خود جان بسا چه و كند مى پيدا شدت ناراحتيش

 . پاكيزگى با نا داد، مناسبت ها پليدى با او روح كه است حسب همين بر الهيت و تقوا از دور مردم تنفر

 و حمد فرق رو اين از.  است فرموده درخواست ربوبى حضرت از را شكر و حمد توفيق فراز اين ديگر قسمت در السلام عليه امام

 يعنى ؛ قلب به يا زبان به است منعم سپاس شكر، ولى ، است دهنده نعمت يعنى ؛ منعم مقابل در زبانى سپاس حمد كه است آن شكر

 اين و است منعم شكر خود - جلاله جل - خداوندى حضرت مقررات مقابل در ، جان درون در عميق رضايت و آرامش حالت آن

 .بود نخواهد عظيم عبادت اين به موفق كسى هر زيرا كند؛ مى طلب را الهى توفيق حمد و شكر

 اى ذخيره هيچ زيرا نمايد؛ ذخيره صالحه اعمال خود ى آينده براى كه نموده توفيق طلب متعال خداى از ادامه در السلام عليه امام

 بدان و گيرد مى را او دست صالح عمل شود، مى بريده چيز همه از انسان قيامت در وقتى لذا ؛ نيست قيامت براى صالح عمل همانند

 .يابد مى رهايى جهنم عذاب مخمصه از وسيله

 نصيب اطاعت و بندگى مراتب از كه است خاصى برترى فضل.  است احسان و فضل متعال خداى از حضرت درخواست ديگر و

 .گردد مى انسان

:  يراك فانه تراه تكن لم ان و تراه الله تعبد اءن الاحسان:  از است عبارت شده نقل اكرم پيامبر از كه روايتى حسب بر احسان ولى

 .بيند مى را تو خدا بينى نمى را او تو اگر و بينى مى را او گويى كه كنى بندگى را خدا چنان آن يعنى احسان( 113)

   دهم فراز

 از را رنج و زحمت خدايا.  اعمالنا بسوء عندهم تخزنا لا و صحائفنا، حسناتنا من لنا املاء و ونتنا مؤ الكاتبين الكرام على يسر اللهم

 رسوا آنان نزد را ما اعمال بدى به و بدار آكنده حسنات از را ما اعمال صحيفه و گردان برطرف معاصى ثبت جهت به ما اعمال كاتبان

 . مگردان
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 :   شرح

 نگه شما بر كه درستى به( 111) كاتبين كراما لحافظينَ عليكم ان:  فرمايد مى خداوند كه آمده كريم قرآن در زيادى آيات زمينه اين در

 . نويسنده بزرگوارانى دارد؛ وجود هايى دارنده

 .شوند باز(  اعمال ى) ها نامه كه هنگامى( 110) نشرت الصحف اذا و

 .كند مى طلب متعال خداوند از را كاتبين زحمت و رنج شدن برطرف السلام عليه امام دعا از فقره اين در

 آن مركب او دهان ترشحات و دو آن قلم او زبان و هستند او همراه ملك دو كه است آدم فرزند از عجب در:  است آمده روايتى در

 (113.) نيست مفيد او براى كه كند مى ابراز را سخنانى آدم فرزند كه است چگونه لذا باشند، مى ملك دو

 خود نگهبان ملك دو به دارى اكنون تو كه كرد خطاب او به بزرگ آن بود، مشغول فحاشى به كه ديد را فردى بزرگى:  اند گفته نيز و

 .نويسد مى را تو اعمال دفتر، در او و گويى مى املا

 و هستند ملكوت پاك عالم از هستند، ما رفتار و كردار ثبت ماءمور كه اى نويسنده دو آن كه است آن فرشتگان زحمت از غرض البته

 شده مواجه ناروا و قبول قابل غير هاى پديده با ما نارواى اعمال مشاهده هنگام لذا و ندارند ها كجى و ها زشتى با سنخيتى گونه هيچ

 همه ابزار ترين دقيق با اغماض بدون آنان و هستند ناراحت و نگران و متاءذى ها آن ضبط و ثبت از سنخيت نداشتن جهت به و

 .نگارند مى را ما اعمال

 (111. ) يره شرا ذره مثقال يعمل من و يره خيرا ذره مثقال يعمل فمن

 . است بسته نقش او جان لوح بر كه ديده مكتوب خود ذات صحيفه در را خود اعمال انسان كه است جالب هم نكته اين و

 (111. ) منشورا يلقاه كتابا القيامه يوم له نخرج و عنقه فى طائره الزمناه انسان كل

 . است مكتوب كتاب اين در مشروح طور به او رفتار تمامى كه بيند مى قيامت در و اوست خود دوش بر انسانى هر عمل نامه

 (111. ) تعملون كنتم ما نستنسخ اناكنا بالحق عليكم ينطق كتابنا هذا

 زشت اعمال و.  ايم كرده بردارى نسخه آن از ما ايد كرده عمل آنچه زيرا بگويد، سخن شما با كه ماست طرف از فرستاده كتاب اين

 و گرفت خواهد قرار عام ملاء در خود سراير تمام با كس هر و شده برداشته ها حجاب روز آن در زيرا آورد؛ مى رسوايى انسان براى

 است روزى يعنى ؛ است( 111) السرائر تبلى يوم كريم قرآن نص به روز آن زيرا كند؛ رسوا را او انسانى زشت و يافته رسوب اعمال

 به دنيا در و باشد محبوب خدا نزد كه كسانى البته.  است برملا كس همه نزد چيز همه و نيست كردنى پنهان روز آن در چيز هيچ كه

 .فرمايد نمى محاكمه عام ملاء در را آنان خدا نباشند، مبتلا گسيخته حيايى بى و ديگران درى پرده



166 
 

   يازدهم فراز

 از ساعتى هر در خدايا.  ملائكتك من صدق شاهد و ، شكرك من نصيبا و ، عبادك من حظا ساعاته من ساعه كل فى لنا اجعل اللهم

 .بفرما عطا ما به فرشتگانت از راستى گواه و سپاست از نصيبى و بندگانت از اى بهره روز شبانه ساعات

 :   شرح

 ديگر بعضى و آتش و ظلمت از پر بعضى و نور از پر بعضى كه كند باز را مخزن 31 قيامت روز در تعالى خداى كه آمده روايت در

 خود وقت كه آن يا و گناه و معصيت به يا ، بوده مشغول نيكو اعمال به كه است روز شبانه ساعت 31 از كنايه كه است تهى و خالى

 . است گذرانده بيكارى و بطالت به را

 تمامى كريم قرآن رو اين از.  است گرفته قرار توجه مرود دقيق و مختلف هاى عنايت با دعاها، و روايات و آيات در عبد مساءله و

 .داند مى عبد هستند زمين و آسمان در كه را موجوداتى

 (111. ) عبدا الرحمن ءاى الا الاءرض و السموات فى من كل ان

 . است متعال خداوند بندگى و اطاعت خط در كه آن مگر ، نيست زمين و آسمانها در موجودى

 . است خوانده بنده را الله ملائكه ديگر جايى در و

 باءمره هم و بالقول يسبقونه لا مكرمونَ عباد بل سبحانه ولدا الرحمن اتخذ قالوا و( 118) انائا الرحمن عباد هم الذين الملائكه جعلوا و

 (113) يعملون

 خدا فرمان از تبعيت جز هرگز كه هستند بندگانى بلكه ، است چنين نه هستند، خدا فرزندان ملائكه كه گفتند مى چنين آنان و

 .ندارند اى اراده هيچگونه

 در. اند كرده طى را معنوى كمالات و وجودى مراتب بالاترين كه هستند كسانى آنان و گويد مى بنده ها انسان از اى طبقه به گاهى و

 . است شده اثبات آنان براى كه است مقاماتى بزرگترين از يكى ، عبوديت صفت به آنان از يادآورى حقيقت

 : كه شده خطاب شيطان به كريم قرآن در كه آن مانند

 . يابى تسلط ها آن بر كه نيست تو توان در ، من بندگان كه بدرستى( 111: ) سلطان عليهم لك ليس عبادى ان

 (110. ) سلطان عليهم لك ليس عبادى ان

 السلام عليه داوود به و( 113: ) اءواب العبدانه نعم سليمان لداوود وهبنا و:  فرمايد مى السلام عليه سليمان مانند انبيا، به راجع نيز و

 .بود كننده توبه بسيار او بود اى بنده خوب ، بخشيديم را سليمان

 (111) اءواب اءنه العبد نعم:  فرمايد مى السلام عليه ايوب به راجه و
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 كه آن از قبل نماز تشهد حال در نيز و( 111) شكورا عبدا كان انه نوح مع حملنا من ذريه:  فرمايد مى السلام عليه نوح به راجع و

 است گرديده نيز رسول بود، عبد انبيا خاتم چون گويى كه كرد توصيف عبوديت به را او كند يادآورى رسالت صفت به را اسلام پيامبر

. 

 توانند مى آنان فرامين بستن كار به و درايت و فهم با نيز ديگران و هستند معصومين حضرات خداوند بندگان بين در افراد ترين كامل

 خود زيستند مى امت بين در كه خدا صالح بندگان از بردن بهره كه است ممكن البته. گردند مند بهره و كرده حركت آنان مسير در

 طلب را بندگان گونه اين با سنخيت متعال خداى از السلام عليه حضرت دعا اين در كه نيست بعيد و گردد فضيلت و كرامت موجب

 آن امت ولى بود، محروم اما بود، الله رسول كنار در ابولهب.  است مخلص بندگان آن با سنخيت جهت به آنان از بردن حظ چون كند،

 و علمى مرتبه حد در امت از فرد هر و كنند مى استفاده بزرگوار آن از حضرت آن رحلت از قرن چندين گذشت از پس حضرت

 تعالى ، خاص حد در هميشه رسمى علوم در استاد از حتى ورى بهره كه است روشن كاملا مساءله اين و است ور بهره خود عملى

 و وجود طور حد در كسى هر:  گفت توان مى كلى طور به بلكه و اند چنين جملگى خدا كامل بندگان و است دانشجو علمى و وحى

 .كند مى بردارى نسخه او از گويى و است متاءثر هستند، سو هم آنان با كه كسانى از خويش سنخيت

 مقام اين به ورود توان كسى هر كه است شاكرين بلند مقام به اشاره اين و فرموده را او شكر از نصيب تقاضاى متعال خداى از نيز و

 : فرمايد مى كريم قرآن در كه ندارد را

 اكثرهم تجد لا و:  فرمود نيز و است شاكران مقام عظمت بر دليل خود شاكر، بندگان تعداد بودن كم( 111) الشكور عبادى من قليل و

 : فرمود شاكران جزاى در و( 111) شاكرين

 (111. ) الشاكرين سنجزى و

 (118. ) الشاكرين الله سيجزى چنين هم و

 .باشند نظر حالت اين بر كه كند مى درخواست ملائكه از صدقى شاهد خداوند از السلام عليه امام سپس و

 در ظرفيت تمام با وى معنوى و عقلانى قواى كه اوست خود روحى صادقانه آمادگى از عبارت كه است فراز اين بزرگ اسرار از اين و

 شكر كه خواسته را صادقانه شكر آن دنبال به و كند استفاده الهى و ربانى دانشمندان و معصوم رهبران بركات از و گيرد قرار مقام اين

 .اند برده استفاده آن از بزرگان كه است هايى بهره بستن كار به عظيم نعمت اين

   دوازدهم فراز

 من عاصما حفظا نواحينا، جميع من و شمائلنا، عن و اءيماننا عن و خلفنا من و اءيدينا، بين من احفظنا و ، آله و محمد على صل اللهم

 از را ما و فرست درود سلم و آله و عليه الله صلى محمد آل و محمد بر خدايا.  لمحبتك مستعملا ، طاعتك الى هاديا ، معصيتك

 نيز و فرما حفظ گسترانيده جوانب همه از و چپ و راست طرف از و سر پشت و رو پيش از شيطان كه هايى دام و معاصى

 . باشيم موفق تو به محبت در و آوريم روى تو اطاعت طرف به بتوانيم تا بدار محفوظمان

 :   شرح
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 : گفته شيطان كه كرده نقل لعين شيطان از كريم قرآن در

 اءكثرهم تجد لا و شمائلهم عن و اءيمانهم عن و خلقهم من و اءيديهم بين من لآتينهم ثم المستقيمَ صراطك لهم قعدن لا اءغويتنى فيما

 (113. ) شاكرين

 ها آن نظر از را آخرت و آينده يعنى اءيديهم بين من لآتينهم ثم:  فرمود فوق آيه تفسير در كه شده نقل السلام عليه باقر امام حضرت از

 . كاهم مى آنان نزد در اهميتش از و كنم مى سبك

 اموال تا كنم مى وادارشان الهى حقوق نپرداختن و بخل به و كرده ترغيب خودشان از بعد اموال جمع به را آنان يعنى خلقهم من و

 .بماند وارثان براى آنان

 . نمايم تحسين را شهادت و كنم تزيين آنان براى را ضلالت راه يعنى اءيمانهم عن و

 مى قرار دلشان محبوب را آن كه طورى به ، داده جلوه ها آن نظر در را نفس هاى درخواست و لذات از پيروى يعنى شمائلهم عن و

 . دهم

 كند كمين است ممكن جهت هر از و ندارد باكى او كه بهراسد سخت شيطان از بايد الله الى سالك كه اند گفته قلوب ارباب از بعضى

 ورودى راه و خواهد خدا از را خود حفظ و برده پناه خدا به فقط طغيانگر اين شر از كه آن جز ندارد اى چاره سالك و بزند دستبرد و

 نيست سنگرها ديگر به نيازى كند فتح را قلب اگر كه اوست اصلى مقصد و حمله مورد هميشه انسان قلب كه سازد مسدود را شيطان

 .شود مى مسلط انسانى سكنات و حركات تمامى بر و

 زيرا بنمايد؛ او محبت خاطر به را خودش طاعت كه اند كرده طلب متعال خداوند از السلام عليه امام قسمت اين در لمحبتك مستعملا

 .سازد مى خالص اى شائبه هرگونه از را عبادت ، محبت

 بل جنتك فى طمعا لا و نارك من خوفا عبدتك ما:  فرمود السلام عليه على حضرت كه است خالصانه عبادت همين خاطر به و

 (181. ) فعبدتك للعباده اهلا وجدتك

 يعنى( 180) لمحبتك اءيقظتنى وقت فى الا معصيتك عن به فانتقل حول لى يكن لم الهى:  فرمود شعبانيه دعاى در حضرت آن نيز و

 . فرمايى بيدار غفلت خواب از خود محبت وسيله به مرا تو كه باشم بركنار ها معصيت و خطاها از توانم مى آنگاه

 نظر با كه باشد مى كار در نفس حب شائبه ولى ، است فراوان اجر داراى خود باشد بهشت طمع به يا و ترس روى از كه عبادتى البته

 ولى ، است خود نفس مشتهيات درخواست بلكه ، است بندگى از خارج واقع در طمع يا و خوف از عبادت كه گفت توان مى دقيق

 ابن الرئيس شيخ جناب فوق دقت اين به كه كند نمى دريغ ايشان به عنايت از دارد بندگانش به كه خاصى لطف جهت به متعال خالق

 است گفته قرار نفسانى مشتهيات خط در واقع در گيرد قرار فرمان خط در طمع يا و ترس از كه زاهدى و عابد كه دارد اشاره نيز سينا

( .183) 
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   سيزدهم فراز

 النعم شكر و الشر، هجران و الخير لاستعمال:  ايامنا جميع فى و هذه ليلتنا و هذا، منا يؤ فى وفقنا و محمد، آل و محمد على صل اللهم

 و الحق نصره و ، ادلاله و الباطل انتقاص و الاسلام حياطه و المنكر، عن النهى و ، بالمعروف الاءمر و البدع مجانبه و ، السنن اتباع و

 روز، و شب اين در بدار موفق را ما و فرست درود آلش و محمد بر خدايا.  اللهيف ادارك و ااضعيف معاونه و الضال ارشاد و ، اعزازه

 از اجتناب و الهى سنت از پيروى و ها نعمت از سپاس و شر از بودن دور و خير آوردن دست به پى در ، زندگى ايام تمامى در بلكه

 و گمراهان ارشاد و حق بزرگداشت و يارى و باطل بردن بين از و شكستن و اسلام حفظ و منكر از نهى و معروف به امر و ها بدعت

 . ديدگان ستم به رسيدگى و ضعيف به كمك

 :   شرح

 - جلاله جل - احديت حضرت از را انسانى كرامات و فضايل و بندگى آداب از بسيارى السلام عليه امام دعا از فراز اين در

 . ايم كرده تنظيم قسمت  شش در را آن مجموعا كه است خاصى ظرايف آن جمله هر در كه است فرموده درخواست

 همت كه طورى به نيست خالى فرجام بد اعمال و شرور از گزيدن دورى و خير بكارگيرى از هرگز عمر لحظات كه آن:  اول قسمت

 همان درخواست اين كه نيابد، فراغت تعالى خداى ياد از اى لحظه براى حتى و گيرد تعلق بندگى به او تمركز و انسان واحد

 و احدا و وردا كلها اءورادى و احوالى اجعل و خواهد مى متعال خداى كه است كميل دعاى در السلام عليه منين اميرالمؤ درخواست

 (181. ) سرمدا خدمتك فى حالى

 . باشم تو خدمت در پيوسته تا بده قرار خودت ذكر در متمركز مرا گفتار و احوال تمام

 خداى بر بندگان آنكه بدون زبرا كند؛ مى طلب را حالت اين زندگى ادب كه است الهى نعم برابر در شكر درخواست:  دوم قسمت

 كرد، شكر دريغش بى الطاف بر بايست مى كه كند مى حكم عقل حالت اين در و اوست از نعمت ابتدائا باشند، داشته حقى متعال

 (181. ) لشديد عذابى ان كفرتم لان و زيدتكم لا شكرتم لان كه است ثر مؤ بسيار ها نعمت جلب در شكر كه آن از گذشته

 آن از اجتناب بر زيادى روايات و آيات در و است ثر مؤ سخت نعمت رفتن بين از در الهى عطاياى به اعتنايى بى و نعمت كفران و

 كفران اين و است الهى نعمت كفران كه دهد مى انجام را اعمالى و دارد غفلت خود كارهاى از انسان بسا چه زيرا ، است شده تاءكيد

 . است گرفته نشاءت كجا از زوال اين كه نداند او خود و گشته نمعت زوال موجب

 و:  فرمايد مى قرآن در خداوند و.  شماست خود ناهنجار اعمال اثر در رسد مى شما به ها ناخوشايندى از آنچه است آمده روايتى در

 (181) نفسك فمن سيئه من اءصابك ما

 (181) حميد غنى الله فان كفر من و لنفسه يشكر فانما يشكر من و:  فرمايد مى نيز و است توجه خور در نيز نكته اين

 . است بزرگوار و نياز بى خداوند كه درستى به كند ناسپاسى كس هر و اوست(  نفع به) خود براى پس كند شكرگزارى كس هر و

 به پيوستن و الهى رهبران دستورات از تخلف كند، مى تهديد را انسانى الهيت نظام پيوسته كه خطراتى بزرگترين از يكى:  سوم قسمت

 افتاده خطر به عقايد امنيت برسد نقطه اين به كار اگر كه باشد مى افراد نفسانى هاى خواسته دستخوش هميشه كه است شخصى آراى
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 اين در شود تبديل ترديد و شك به انسان يقين و اعتقاد اگر بنابراين. شد خواهد دار خدشه مردم ايمان روح و اعتقادى آرامش و

 كه بدعتى كرد احتراز بدعت از شدت به بايد كه است جهت همين به و گردد مى ويران پايه از دينى قداست بنياد كلى طور به صورت

 . است گرفته قرار شيعه نفرت مورد سنت و كتاب در

 : فرمايد مى خداوند

 (181. ) مواضعه عن الكلم يحرفون قاسيه قلوبهم جعلنا و لعناهم ميثاقهم نقضهم فيما

 به و شده قساوت داراى و سخت آنها از بسيارى هاى قلب و داده قرار خود از دورى و لعن مورد را آنان شكستند را خود ميثاق چون

 .اند پرداخته بدعت و تحريف

 مى و دانسته امت بهترين را اسلامى امت كريم قرآن زمينه اين در كه است المنكر عن النهى و بالمعروف الاءمر و:  چهارم قسمت

 (188. ) المنكر عن تنهون و بالمعروف تاءمرون للناس اخرجت خيراءمه كنتم:  فرمايد

 .كنيد مى منكر از نهى و معروف به امر شما زيرا شديد؛ ظاهر انسانى و ها امت نسل در كه بوديد امتى بهترين شما

 ملت بر ملتى برترى كه را معيارى تنها زند، مى دم كشورها داخلى و سياسى نظام ، مرزبندى از وقتى سياسى علوم امروز دنياى در

 تاكتيك پيشرفت از ساختن بت احيانا يا و مضبوط غير هاى جهانگيرى مشروع غير هاى ثروت معقول غير اقتدارهاى داند مى ديگر

 .شود بررسى بايد نتيجه ارزش در هميشه ارزش ميزان كه آن حال و. باشد مى بنمايند را آن معقول نتيجه بررسى كه آن بدون

 دامن بر را جاهليت ننگ و افتاد، اتفاق جاهليت زمان در ها ميگسارى و ها عياشى و ها كردن گور به زنده و مظلومان غارت از آنچه

 طور به امرورز پيشرفته جهان در آزادى عنوان به جاهلى كيفيت از شديدتر كيفيتى با و پيشرفته بسيار و مدرن صورت به كوبيد، بشر

 .شود مى هم دفاع آن از بلكه ، است عملى تنها نه طبيعى

 بشر بر صنعت پيشرفت امروز كه را هايى رنج ، است داده قرار استعمار خدمت در را آن و انداخته قداست از را علم امروز بشر

 قدرت از عظيم بسترى بر جهان امروز.  نيست آن خدمات با مقايسه قابل كه است آفرين خطر و بوده بار زيان قدر آن نموده تحميل

 . است پيشرفته تكنولوژى نتيجه كه آرميده اتمى انفجار

 و معروف كه است آن اثر در خطاها اين تمامى سازند مى بشرى اول درجه متفكران و دانشمندان را هيدروژنى و اتمى ، شيميايى بمب

 تكوينى عظيم تنبيه اش نتيجه تكوينى تخلف اين لذا و دانند مى معروف را منكر و منكر، را معروف بلكه شناسند، نمى را منكر

 . است نشسته باخته خود و زده وحشت آن انتظار در امروز بشريت كه است بشريت

 .نمايد احترام چطور داند نمى را منكر كه آن و كند امر آن به چگونه شناسد، نمى را معروف كه آن آرى

 ضروريات از منكر از نهى و معروف به امر زيرا داند؛ مى عالم امت بهترين را اسلامى امت ، خام استعدادهاى رغم على كريم قرآن

 .دارند را منكر از بودن ناهى و معروف به آمريت لياقت آنان و است دينى
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 بهشت كه شود مى تشكيل اى فاضله مدينه شود، عملى شرع دستور طبق بر و است شايسته كه آنچنان الهى فريضه اين اگر بنابراين

 . الله انشاء اياكم و الله رزقنا. كرد خواهد تداعى را برين

 منكر؛ و معروف شناخت. 0:  از عبارتند آن شرايط.  است آن مراتب ديگرى و شرايط، جمله آن از كه است بسيار مطلب بحث اين در

 شخص اين كه بدانيم يعنى ؛ معروف ترك و منكر بر شخص اصرار به علم. 1 ؛ ديگران و خود بر ضرر از امن. 1 تاءثير؛ احتمال. 3

 انجام اين از پس و زده دست عمل اين به سابقه بدون او كه بدانيم اگر پس دهد؛ مى انجام پيوسته طور به را منكر فعل و معروف ترك

 . نيست لازم هم تذكر گاهى بلكه ، است كافى تذكر نباشد، قصاص و حد ملتزم كه امورى قبيل از او كار كه صورتى در دهد نمى

 اظهار. 1 ؛ كارى انجام يا و كلام گفتن بدون كراهت اظهار. 3 ؛ آن شمردن مبغوض و قلبى انكار. 0:  از عبارتند نيز آن مراتب اما و

 مجروح را او تواند مى اسلامى حاكم اذن صورت در. 1 ؛ لزوم صورت در ضرب و تهديد به وگرنه وعظ، ى وسيله به زبان به كراهت

 .نمايد اقدام سرانه خود نبايد البته و كند

  اعزازه و الحق نصره و اذلاله و الباطل انتقاص و الاسلام حياطه و:  پنجم قسمت

 يارى و آن كردن خوار و باطل نقصان و عيوب كردن علنى و اسلام حفظ و صيانت متعال خداى از السلام عليه امام قسمت اين در

 يك صفت گذشتن وليت مسؤ بدون مسايل كنار از و بودن تفاوت بى حقيقت در كه است خواسته را آن بزرگداشت و حق به رساندن

 . نيست مسلمان فرد

 بر دليل بزرگترين خود و مسلمين همه بر است دستورى ولى ، است شده درخواست متعال خداى از دعا صورت به گرچه فراز اين

 و استقامت آيين آن مكتب در سر روشن تابلوى و.  است مقدس آيين پشتيبانى براى مردم آحاد آمادگى لزوم و اسلام دين بودن زنده

 نصرت وعده منان خداوند نيز كريم قرآن در و كند مى طلب متعال خداى از را شعار اين بر توفيق معصوم امام كه است باطل بر غلبه

 به تاكيد. 0:  داند مى غالب را خود لشكر متعال خداى تاءكيد پنج با كه( 183) الغالبون لهم جندما ان:  فرمايد مى و داده را پيروزى و

 . الغالون لام و الف. 1 فصل ضمير. 1 تاءكيد لام. 1 اسميه جمله. 3 ان

 خضوع با مكتب آن هاى پرورده كه است آفريده مكتبى( 131) عظيما اجرا القاعدين على المجاهدين الله فضل شريفه ش آيه كه چنان

 نبرد هاى ميدان در روز ، شيران و شب زاهدان ايشان و خواهند مى خدا از را حق نصرت و باطل تقاص ان و ذلت تمامتر چه هر

 اين بستر در فقط كنند مى ظهور متناسب طور به متضاد موارد در كه هستند صفاتى داراى كه ها شخصيت گونه اين پرورش و هستند

 . است اسلام باقى معجزات بزرگترين از خود اين و است مقدس آيين

 .گيرد مى آب از را خود گليم فقط كه عابدى و ساجد نه و است سفاك و ريز خون نه

 ، حق احقاق ، سياسى نظام ، بينى جهان ، اخلاق ، انسانى الهى بلند وظايف همه به كه دارد وجود المعارفى دايره سجاديه صحيفه در

 . است شده گذارده وديعه به امت بين در دعا صورت به الهى هاى نامه آيين در دستورات اين جملگى و دارد اشراف باطل ابطال

 هاى حماسه بزرگترين از يكى و شد شهيد و جنگيد الهى دستور و وظيفه حسب بر السلام عليه الشهداء سيد:  گفت توان مى و

 الهى المعارف دايره اين پيدايش و خود مكرمه صحيفه تدوين با نيز الحسين بن على حضرت ايشان بزرگوار فرزند و آفريد را تاريخى
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 اهل مذهب ابقاء در و گذارد بجاى امت الهى حركت در را ديگرى عظيم حماسه ، است هدايت و دعوت و جنگ تمامى از غرض كه

 در ، است موجود سجاديه صحيفه ريزى پى در كه معرفتى و علمى بنياد زيرا نبود؛ كمتر كربلا حماسه از كه داد صورت كارى البيت

 .نمايند مساءلت متعال بنياد معرف خود كه بود نخواهد عرفانى و فلسفى فنى كتاب هيچ

 اسلامى الهى حكومت زيرا شود؛ نمى ديگرى فداى نيز او خود كند، مى تاءمين را جامعه صلاح كه آن از گذشته فرد، اين حقيقت در

 سهم رزمندگان براى ديگران رسيدن  آسايش به و مقتول افراد تضييع جز ستيزها و جنگ در كه است سياسى هاى حكومت از غير

 و آيد مى نايل است انبيا با حشر و الله بوجه نظر كه سعادت بزرگترين به خود اول درجه در شهيد اسلام در ولى ، نيست ديگرى

 .برند مى فايده او كرامت ضوء در ديگران سپس

 . است اللهيف ادارك و الضعيف معاونه و الضال ارشاد:  ششم قسمت

 كه كند مى حمايت پويا سياسى از خود مديريت در اسلام  مقدس آيين كه است آن بر دليل بزرگترين ،، شريف دعاى از قسمت اين

 دين اين و كند حفظ را خود خودكار طور به و يابد نشاءت آن خود باطن از و او حيات تاريخ طول در و انسانى مجتمع در بايد امنيت

 اختلاف و دارد مى نگه فروپاشى از را خود نظام و كرده مسدود را ها ناهماهنگى و ها شكاف تمامى كه كند مى تربيت را امت آنچنان

 ، است فطرت خلاف بر و پذيرد نمى را آن ها، انسان طبيعت كه تصرفى كمترين كه آن بدون چيند، برمى طبيعى طور به را طبقه در

 .دهد انجام

 كه خاص جبرى با يكبار و. كنند مى حقوق در تساوى به حكم يكباره و زنند مى دست ناموزون هاى جراحى بر گاه سياستمداران

 .دهند ادامه را خود حاكميت بتوانند تا باشد اختلاف آنان بين بايد كه كنند مى عملى چنان شود مى جامعه بر حاكم

 فراهم با گاهى و گويى اجمال با هنگامى و ها آن جهل با گاه را خبرى بى اين و كنند تحميل جامعه بر را خبرى بى سياست يا و

 اين كل كه برود بين از ضعيف نسل بايد كه گرفته پيشه را برتر نسل بقاء سياست كه آن يا و. آورند فراهم فجور و عياشى بساط كردن

 . است بشرى طبع دقيق خواست و فطرت خلاف بر و شوم ها سياست

 اكتفا فقط نصيحت به يعنى كند؛ ارشاد را گمراهان كه بخواهند خدا از كه دهد مى دستور دعا از فراز اين در السلام عليه امام ولى

 ماندن خاصيت بى علل و كنيم دقت درست اگر كه دهند، نجات را گرفتاران و كنند كمك را ناتوانان و دهند رشد را آنان بلكه نكنند،

 امور در فقر ، جهل ، گمراهى از عبارت مجموعا كه ديد خواهيم ، كنيم بررسى را ها جامعه سياسى و معنوى مرگ دليل و ها جامعه

 ها انسان واماندگى موجب جملگى كه است ديگرى آميز فاجعه آمدهاى پيش و سردمداران خيانت و مجامله ، بارى و بند بى ، مالى

 . يافت خواهد ارتقا العاده فوق برترى به جامعه آن بربندد رخت اى جامعه از فلاكت و فقر و جهل اگر و گردد مى

:  فرمود فرستاد، يمن به مرا سلم و آله و عليه الله صلى اكرم پيامبر كه آنگاه:  فرمود كه فرماييد توجه السلام عليه على از روايت اين به

 گردد هدايت تو دست به نفر يك اگر خدا به قسم.  كن دعوت اسلام طرف به را آنان بلكه مشو، وارد جنگ در از احدى با على يا

 (130. )كند مى غروب و تابد مى آن بر خورشيد آنچه بر تو مالكيت از است بهتر تو براى
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 كند كوشش او دادن نجات در و دريابد گرفتارى حال در را خود من مؤ برادر كه كسى:  فرمود السلام عليه صادق امام حضرت نيز و

. كرد خواهد ذخيره وى قيامت براى را باقى و بوده كافى او دنياى معيشت براى اجرها آن از يكى كه دارد بسيارى اجرهاى خدا نزد

(133) 

 جزاى و اجر وعده با گاه و كنند مى هدايت دعا دستور به گاه خوانند، مى فاضله مدينه طرف به را مردم چگونه كه ايد فرموده ملاحظه

 . كنيم حركت آل ايده نقطه سوى به سريعتر تا نمايند مى تشويق را او جهان دو در خدايى

 عيبى ندارد خود بذات اسلام

 ماست مسلمانى از هست كه عيب هر

 بلكه دهد، نمى انسان پيشرفت براى ضمانتى هيچ هرگز هم اسلام نام تنها البته و است الهى دستورات به نكردن عمل ما گرفتارى تنها

 اسلام نه حرافى و لفظ تنها و است اسلام رهبران دستورات و فرمان حسب بر صحيح كردار و عمل به شدن مجهز ، است ثر مؤ آنچه

 .اثرگذار نه و است

   چهاردهم فراز

 آلش و محمد بر خدايا.  فيه ظلنا وقت خير و ، صحبناه صاحب اءفضل و ، عهدناه يوم اءيمن اجعله و ، آله و محمد على صل اللهم

 ايم داشته موافقت او با تاكنون كه يارى بهترين و ايم ديده تاكنون كه بده قرار روزى ترين مبارك و بهترين را ما امروز و فرست درود

 . ايم رسانيده شب را آن كه روزى بهترين و

 :   شرح

 . است شب در(  دارى زنده شب) بيتوته مانند روز در ظلول

 قرار عمر ايام ترين يمن خوش و ها آن برترين و روز بهترين را امروز كه خواهد مى خداوند از السلام عليه معصوم امام فراز اين در

 : فرمود كه شده نقل سلم و آله و عليه الله صلى اسلام پيامبر از كه است روايتى همان مضمون دعا از فراز اين. بدهد

 من و ، عقله فى النقصان كان عمله فى النقصان يتفقد لم من و ، ملعون فهو يومه من شرا غده كان من و ، مغبون فهو يوماه استوى من

 (131) ؛ حياته من له خير ؛ فالموت عقله و عمله فى النقصان كان

 درگاه از اوست امروز از بدتر او فرداى منقصت علت  كس هر و است دور احديت درگاه از اوست امروز از بدتر او فرداى كس هر

 نقصان او عمل و عقل در كه آن و است نقصان او عقل در نشود، جويا را خود عمل در منقصت علت كس هر و است دور احديت

 . است بهتر زندگى از او، براى مرگ ، هست

 گياهان تا گرفته معدن از ندارد، وجود طبيعت عالم در ساكن موجود و هستند تلاش و تكاپو در موجودات همه موجود هستى نظام در

 پيدا تكامل انسانيت نظام در انسانى اگر حال هستند، تلاش و حركت در خود مطلوب نقطه طرف به پيوسته جانوران تا گياهان از و
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 گرنه و كند رشد پيوسته او زندگى لحظات بلكه و باشد، بهتر ديروز از او روز هر بايد پس ماند؛ خواهد عقب هستى قافله از نكند،

 (131) يعقلون لا الذين البكم الصم عندالله الدواب شر ان:  فرمايد مى خداوند كه بود خواهد موجودات ترين پست

 .ندارد تعقل كه است گنگى و كر انسان خدا نزد جنبنده بدترين

 كه آن تا شود، باز آدمى جان گوش و دل چشم كه است اين مراد بلكه ، نيست فيزيكى شنيدن و ديدن اينجا در كر و گنگ از منظور

 اءولئك و بها يسمعون لا آذان لهم و بها يبصرون لا اءعين لهم و بها يفقهون لا قلوب لهم:  نشود صادق او بر ذيل شريفه آيه اين

 .داد دست از آسانى به را آن نبايد ، است انسانى سرمايه عمر( 131. ) اءضل هم بل ، كالانعام

 .شمرد زندگى تاريخ جزء و كرد خداحافظى او از هميشه براى بايد ديگر و گردد نمى باز برود دست از اگر عمر لحظات

 رحمت از دور يعنى ؛ است ملعون باشد، بدتر امروزش از فردايش كه كسى:  فرمود سلم و آله و عليه الله صلى اكرم پيامبر كه اين

 قرب مقام بزرگترين آن با توان مى و است سرمايه كه را عمر روزگار تا باشد مواظب بايد انسان. برد مى سر به حرمان در و خداست

 فراهم جاويد عذاب وسيله بدان بالله نعوذ يا و ندهد دست از هيچ مقابل در سادگى به نمود، فراهم را ابد سلطنت و متعال خداى به

 در خلود و ابد عذاب در سقوط و حرمان مايه خود، او، سرمايه بهترين كه نيست ممكن اين از بدتر ننگى عاقل انسان براى و. نكند

 .گردد نكبت و نقمت

 بيش ساله پنج كودكى عقلانى رشد نظر از ولى - گذشته سال 11 نجومى نظر از و - رود مى دست از عمر هاى سال و ها ماه ها، هفته

 . نيست

 و.  است تزيينات گسترانيدن و ثروت افزودن و مال آورى جمع از عبارت انسانى رشد پندارند مى بعضى كه آن تر عظيم اشتباه و

 و فضايل نهاد در بايد رشد كه كرده فراموش و زند مى دست زيور و زر آورى گرد به و است باقى پيرى ايام در كودكانه عوامل همان

 . داشت نخواهد همراه به ديگرى چيز خسارت جز و رود مى فانى جهان اين از و رسد مى عمر خزان گرنه و باشد انسانى كرامت

 

   پانزدهم فراز

 ، شرائعك من شرعت بما اءقومهم و نعمك من اءوليت لما اءشركهم ، خلقك جمله من النهار و الليل عليه مر من اءرضى من اجعلنا و

 ، است گذشته آنان بر روز و شب كه خود خلق هاى گروه ترين مرضى و ترين راضى از مرا خدايا،.  نهيك من حذرت عما اءوقفهم و

 خوددارترين از و هايت فرمان به نسبت كسان پايدارترين از و اى كرده عطا كه نعمتهايى به نسبت ايشان سپاسگزارترين از و بده قرار

 . ده قرار اى فرموده نهى كه را آنچه به نسبت كسان

 :   شرح

 قضاى با راضى او كه است آن اش بنده از خدا رضاى علامت:  فرمود كه اند كرده نقل قلوب ارباب دانايان از بعضى از بهايى شيخ

 . است برقرار ملازمه اين و باشد الهى
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 : است چيز چهار شاكر بنده علامت:  اند گفته عارفان از بعضى كه چنان

 دارد؛ اقرار خود كوتاهى به و نيست مغرور خود به هرگز ولى كند، نمى گناه هرگز كه آن با. 0

 بيند؛ نمى دنيا به ميل از مبرا را خود ولى ، است قانع و راضى كم به كه آن با. 3

 داند؛ مى مقصر را خود الهى درگاه به اما كوشد، مى عمل در پيوسته. 1

 .بيند مى كم را خود عمل حال عين در و دائم ذكر. 1

 مسلط خوف از بلكه نمايد، مى خوددارى نيز شبهات از كند، نمى معصيت كه آن از گذشته ، معاصى از دورى و كردن خوددارى در و

 نمى عادت را خود نفسانى لذايذ به ولى كند، مى خوددارى نيز مباحات از احيانا ، داده تمرين و رياضت خود نفس به اماره نفس شدن

 و بود خواهد الهى بندگان ترين موفق از قهرا دهد، مى قرار الهى فرمان مطيع و مند قانون را خود چنين اين كه فردى چنين البته. دهد

 خود هاى خواسته و خويش بر مسلط حتما ، افكنده سايه او بر روز و شب كه باشد افرادى ترين موفق از است تلاش در كه كسى

 .اند داشته كوشش روز و شب فرايند كه است كسانى تمام مقاومت با مساوى راه اين در او مقاومت و است

 : گويد طاهر بابا

 خارم به قانع اشتران چون كه مو

 بارم به خروارى و خار خوراكم

 بسيار رنج و قليل مزد اين به

 شرمسارم مالك روى از هنوز

   شانزدهم فراز

 و هذا يومى فى ، خلقك سائر و ملائكتك من استكنتهما من و ، اءرضك و سمائك اءشهد و شهيدا، بك كفى و اءشهدك انى اللهم

 مالك بالعباد، وف رؤ ، الحكم فى عدل بالقسط، قائم اءنت الا اله لا الذى الله اءنت اءنك اءشهد اءنى هذا، مستفرى و ، هذه ساعتى

 ساير و دو آن ساكنان و را تو زمين و آسمان نيز و هستى كافى گواهى اين در تو و گيرم مى گواه را تو خدايا.  بالخلق رحيم ، الملك

 تو جز و ، اى يگانه تو كه دهم مى شهادت من كه گيرم مى شاهد مكان همين و ساعت همين و امشب و امروز همين در را تو خلق

 . رحيمى خود خلق بر و هستى ها آن بر مسلط و مالك و بندگانى به مهربان و حكم در عادل و عدل به قائم و نيست ديگرى خداى

 :   شرح

 و رحمانى صفات و شمرده يكايك را خدا هاى نعمت زيرا ؛ است آمده پيش حالى انقلاب حضرتش در گويى دعا، از فراز اين در

 به معصوم و گيرد مى اوج يكباره اكنون و نموده را سپاس و شكر عطاى تمناى قبل فراز در چنانكه ، است كرده بيان را او رحيمى

 جميع بلكه و گيرم مى شاهد را تو خدايا:  فرمايد مى بردارى پرده خود معنوى كمال بزرگترين راز از و كرده تجلى خود حقيقت تمام
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 خدايى هيچ تو جز و تويى هستى يگانه فرمانرواى و ثر مؤ تنها كه نيست غايب وجه هيچ به من از واقعيت اين كه را خلقت و ملائكه

 . است محض عدل حسب بر جملگى ، اى كرده خلق را چه هر و اى فرموده كه حكمى هر و نيست

 و ثابت آسمان و زمين و ديوار و در از كه ادعايى چنين يك بر هم آن ، نيست اى ساده كار گفتارها گونه اين بر خدا گرفتن شاهد

 . نيست غايب من نظر از مساءله اين هرگز و بينم نمى خدا جز سيار

 خداى راءفت كمال با سازگار و گرفته قرار تكامل و تربيت خط در جملگى نمايد، مى رخ ها پديده از آنچه معصوم امام نظر از و

 و كنند رشد ها انسان كه است آن در خلاصه جملگى او دستورات و فرامين تمامى و آسمانى كتب ، پيامبران فرستادن. باشد مى يگانه

 حاكم يك و حكم يك جز هستى كلان و خرد بر كه بفهمند و دريابند را موجودات سكنات و حركات تمامى مستقيم و اصيل خط

 و صدر از كه چنان آورند، فرو بندگى سر مطلق سلطان آن عظمت مقابل در و كنند مشاهده را صنع حكيمانه نظام و نيست جارى

 .بود پيدا معرفت همين دعا از فراز اين سياق

   هفدهم فراز

 مى شاهد خدايا.  لها فنصح لاءمته بالنصح اءمرته و فاءداها، رسالتك حملته ، خلقك من خيرتك و ، رسولك و عبدك محمدا اءن و

 او. فرمود ادا را امانت و گرفت دوش بر را تو رسالت كه است تو خلق بهترين و رسولان و بندگان بهترين اسلام پيامبر كه را تو گيرم

 .كرد اطاعت نيز او و فرمودى بندگانت نصيحت و ارشاد به امر را

 :   شرح

 هست چه هر ندارد، حرفى هرگز خود از ، است عيار تمام اى بنده او كه كند مى معرفى را پيامبر السلام عليه امام دعا از فراز اين در

 . است برگزيده را او متعال خداى كه است بندگانى بهترين از و خداست از پيام و است وحى

 للعالمين رحمه را او و كند عمل مشفقانه كه بودى گفته او به پيوسته تو و آورد جا به كند، عمل بايست مى را آنچه امانت كمال در او

 .كرد مى نصيحت مشفقانه و كرد عمل فرمودى فرمان آنچه حسب بر هم او و دادى قرار

 .كند مى ترغيب صلاح و خيرات جميع به و دارد مى باز تباهى و فساد از را ديگران كه است جامعى كلمه نصيحت

 (131) امين ناصح اءنالكم و ربى رسالات البلغكم:  فرمايد مى كريم قرآن نصيحت مورد در و

 . است پيامبران همه صفت اين البته كه است فرموده نقل نوح و هود از را پيام اين

 كه طورى به بود، معصوم موقعيت انتخاب و ، مردم بر ابلاغ در و ، وحى نگهدارى در و خدا، از وحى گرفتن در هم اكرم پيامبر و

 مى چه هر يعنى( 131) ؛ القوى شديد علمه يوحى وحى الا هو ان:  فرمود زيرا داند؛ مى خود گفته را او هاى گفته تمامى متعال خداى

 .بود نخواهيم قطعى تسليم نشناسيم اينگونه را پيامبر ما تا و ندارد را لازم اثر نباشد چنين تا و است من تعليم به گويد
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   هيجدهم فراز

 و اءفضل عنا اءجزه و عبادك من اءحدا آتيت ما اءفضل عنا آته و ، خلقك من اءحد على صليت ما اكثر ، آله و محمد على فصل اللهم

 خلق بر كه باشد هايى تحيت تمام از افضل كه فرست درودى آلش و محمد بر خدايا.  امته عن اءنبيائك من اءحدا جزيت ما اءكرم

 انبيا همه كه را پاداشى بهترين و بدار عرضه او بر باشد بندگانت بر درودها تمامى از افضل كه را ما سلام بهترين و فرمودى نثار خود

 .بفرما اهدا سلم و آله و عليه الله صلى اكرم پيامبر به اند، داشته هايشان امت هدايت با رابطه در

 :   شرح

 عاطفى نظام به مربوط اين و فرمايد مى طلب خاتم پيامبر براى فرموده مقرر بندگان بر خداوند كه را اجرى بزرگترين السلام عليه امام

 چون و برگزيد را او خلايق بين از دليل همين به و بود ممتاز فردى او كه فرمود قبل فراز در را دعا اين سر بلكه ، نيست خويشاوندى

 امت به را قدردانى و سپاسگزارى حال عين در و است داشته درخواست بزرگوار آن براى را اجر بهترين پس بوده بندگان بهترين

 .دارند ابراز را خود قلبى ارادت ، عالم منجى بزرگ آن فرساى طاقت زحمات مقابل در بايد مردم كه فرموده تعليم

 خوددارى به امر بلكه ، تحسين تنها نه زمينه اين در را پيامبر و شد نازل مكررى آيات كه كوشيد قدر آن خلق هدايت در حضرت آن

 لتشقى القرآن عليك انزلنا ما طه:  فرمايد مى و فرموده قدردانى كار سختى به نسبت خود پيامبر از متعال خداى كه طورى به. فرمود

 . نده قرار غم و تعب در را خود شريف نفس مردم اين بر حسرت از( 133) خسرات عليهم نفسك تذهب لا آيه و( 138)

 بر آماده بزرگوار آن فرامين كنار در بايد پيوسته نيز مردم است كننده وادار عامل خود اكرم پيامبر زحمات بر شكرانه كه آن از گذشته

 .باشند عمل

 عادلانه و متناسب بسيار امرى كند، مى درخواست را ها پاداش افضل ، است انبيا افضل كه خاتمى پيامبر براى السلام عليه امام اگر پس

 . نگرفت قرار خود امت خاطر به تعب و رنج به او همانند پيامبرى هيچ زيرا ؛ است شائبه هرگونه از دور به و

 (  فراز آخرين) نوزدهم فراز

 الاءنجبين الاءخيار الطاهرين الطيبين آله و محمد على فصل ، رحيم كل من اءرحم اءنت و ، للعظيم الغافر ، بالجسيم ؛ المنان اءنت انك

 طاهرينش آل و محمد بر پس ؛ هستى تر مهربان مهربانى هر از و بزرگى گناهان بخشاينده و دارى فراوان منت بندگان بر تو خدايا. 

 !بفرما ابلاغ را ما سلام و درود

 :   شرح

 مى ها لغزش از هم و داده قرار نعم در غرق را خلق هم يعنى ؛ هست نيز غفار ، بزرگ هاى نعمت بخشندگى عين در تعالى خداى

 . است تر مهربان خداوند ، مهربانى و وف رؤ هر از و گذرد

 عذاب و آمده خروش به مرتبه چند از پس ولكن گيرند مى ناديده سوم يا و دوم يا و اول مرتبه در را ها نافرمانى افراد ترين وف رؤ

 و رحمت و عفو هرگز و هستند او نعم در غرق مردم حال عين در و بيند مى غفلت در غرق را جهان متعال خداى ولى كنند، مى

 .گردد نمى دريغ اى لحظه او مغفرت
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 سفره بر را فردى شايد تا ايستاد منتظر خانه در بر روزى. فرمود نمى تناول غذا ميهمان بدون السلام عليه ابراهيم حضرت كه است نقل

 پيرمرد آن فرمود، دعوتش طعام به خود خانه به و آورده راءفت او بر نمود، مشاهده را فرتوت پيرى نخورد، غذا تنها و بخواند خود

 نام:  گفت جواب در او ؟ نگفتى الله بسم چرا كه داد تذكرش حضرت آن نراند، زبان بر را خدا نام و شد غذا خوردن به مشغول

 اى:  گفت او به رفت مى كه راه بين در و شد خارج خانه از خدا پيامبر.  ببرم را او نام تا شناسم نمى را خدايى من را؟ خدا كدامين

 او نام هم بار يك حتى من و دهد مى روزى من به كه است قرنى به نزديك ، ام نياورده را او نام چرا گفتى تو كه خدايى همان ابراهيم

 تحمل مرا هم يكبار براى نتوانستى تو ولى نراند، بيرون مرا و نفرمود محروم اش گسترده سفره از مرا هرگز او و ، نياوردم زبان بر را

 و شكر كننده تكميل تا فرستد مى درود او نجيب و منزه آل و سلم و آله و عليه الله صلى پيامبر بر مجددا فراز آخرين در و.  بكنى

 بيشتر حق حضرت رضايت جلب ستايش اين با و است حق حضرت عنايت مورد آلش و پيامبر آن بر درود زيرا باشد؛ امام آن ثناى

 . است ثر مؤ او لطف مزيد در و شده
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  هفتم دعاى:  سجاديه صحيفه شرح

 و ، الصعاب لقدرتك ذلت ، الفرج روح الى المخزج منه  يلتمس من يا و الشدائد، حد به يفثاء من يا و ، المكاره عقد به تحل من يا

 دون بارادتك و تمره مؤ قولك دون بمشيتك فهى الاءشياء ارادتك على مضت و القضاء، بقدرتك جرى و الاءسباب بلطفك تسبيت

 . منزجره نهيك

 . كشفت ما الا منها ينكفشف لا و ، دفعت ما الا منها يندفع لا الملمات فى المغزع اءنت و ، للمهمات المدعو اءنت

 لما مصدر فلا الى وجهته بسلطانك و ، على اءوردنه بقدرتك و ، حمله يهظنى قد ما بى اءلم و ثقله تكاءذنى قد ما رب يا بى نزل قد و

 . خذلت لمن ناصر لا و عسرت لما ميسر لا و ، فتحت لما مغلق لا و اءغلقت لما فاتح لا و ، وجهت لما صارف لا و اءوردت

 اءذقنى و شكوت فيما النظر حسن اءنلنى و ، بحولك الهم سلطان عنى اكسر و بطولك الفرج رب يا لى افتح و آله و محمد على فصل

 . وحيا مخرجا عندك من لى اجعل و هنيئا، فرجا و رحمه لدنك من لى هب و ، ساءلت فيما الصنع حلاوه

 هما على حدث ما بحمل امتلاءت و ذرعا، رب يا بى نزل لما ضقت فقد ، سنتك استعمال و فروضك تعاهد عن بالاهتمام تشغلنى لا و

 . العظيم ذالعرش يا منك اءستوجبه لم ان و ، ذلك بى فافعل.  فيه وقعت ما دفع و به منيت ما كشف على القادر اءنت و

   اول فراز

 و ، الصعاب لقدرتك ذلت ، الفرج روح الى المخرج منه  يلتمس من يا و الشدائد، حد به يفثاء من يا و ، المكاره عقد به تحل من يا

 مى او را ها سختى برندگى كه كسى اى شود، مى حل او وسيله به فقط ها ناگوارى پيچيدگى كه كسى اى.  الاءسباب بلطفك تسببت

 ساز، سبب تنها و است هموار دشوارى هر تو قدرت به فقط!  كنيم مى تمنا او از را آسايش سوى به آوردن روى كه آن اى و شكند

 .باشد مى تو عام لطف

 :   شرح

 تشخيص مشكل بسيار را بعضى و حل قابل غير را بعضى جديد شناسى روان در كه است پيچيده چنان آن انسان روحى هاى عقده

 ها گرفتارى از بسيارى پيچيدگى. آيد مى بر متخصصين از كمى بسيار عهده از كه اند دانسته مرزى در را ها آن علاج توان و اند داده

 مى و گشايد مى آسانى به را شود نمى باز كس هيچ دست به كه كورى هاى گره متعال خداى ولى ، است افراد روحى نظام پيچش

 .برساند سامان به را گرفتار و مبتلا بندگان بايد چگونه كه داند

 زيرا. بود نخواهد كار در نگرانى كمترين و گردد مى حل چيز همه او كرم با زيرا شود، مى زايل انسان نااميدى و ياءس كه جاست اين

 .دارد قرار خداوند حكيمانه تدبير با ارتباط در عالم خورده گره اسرار همه كليد

 كند بر هستى بنياد فنا سيل ار دل اى

 مخور غم طوفان ز كشتيبان است نوح ترا چون

 مكن بد دل شود به حالش غمديده دل اين
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 مخور غم سامان به آيد باز شوريده سر اين

 پشتيبانى و قدرت برابر در نيز آنان بودن حاد و مصائب شكنندگى ، اوست قدرت يد به اى بسته در هر گشايش كه آن از گذشته ، پس

 تو وسيله به فقط كه فرموده حضرت دليل همين به و كرد، خواهد عبور اصطكاكى گونه هيچ بدون زندگى كنار از و گرديده كند او

 . نيست مشكل تو براى چيز هيچ و است ميسور غم وادى از خروج

 در معلولى و علت جبرى نظام يعنى ؛ الاسباب بلطفك تسببت:  فرمود كه است آن قسمت ترين جالب دعا، از فراز اين آخر عبارت

 سبب خود متعال خداى:  بيان ديگر به گردد؛ مى باز تو به ها علت و ها سبب همه و كرده پيدا جبر و ضرورت تو قدرت ى سلطه

 نمى حاكم آن بر ديگر كس يا چيز هيچ و اوست قدرت قبضه در جملگى دو اين بين اى رابطه و معلول و علت يعنى ، است ساز

 (111) قاهرون فوقهم انا و:  فرموده كريم قرآن كه چنان هم بلكه بود، نخواهد ضرورتى هيچ محكوم كه اوست تنها. باشد

 آنان زندگى در بست بن گاه هيچ و خشكيده ريشه و بن از نوميدى و ياءس خدا صالح بندگان خاطر و قلب در كه است سان بدين

 .ندارد معنى

   دوم فراز

 المدعو اءنت منزجره نهيك دون بارادتك و تمره مؤ قولك دون بمشيتك فهى الاءشياء، ارادتك على مضت و القضاء بقدرتك جرى و

 تو حاكميت و تو قدرت به تنها.  كشفت ما الا منها ينكشف لا و ، دفعت ما الا منها يندفع لا الملمات فى المفزع اءنت و ، للمهمات

 بدون ها آن جملگى تو، اراده صورت در و هستند جارى خود مجارى در موجودات تمام تو اراده حسب بر و است برقرار چيز همه

 آنچه فقط!  هستى رس فرياد تو فقط آن آور درد هاى گرفتارى و زندگى مهمات در! ايستند مى باز كار از باشى كرده شان نهى كه آن

 .شود مى حاصل ها آن از رهايى كنى طرف بر تو كه را موانعى و دهى سامان تو كه را

 :   شرح

 كه طورى به.  است ناپذير تخلف و باشد بايد كه است امرى ؛ است عالم موجود نظام حتميت از عبارت ، كلام علم اصطلاح در قضا

 است شكست به محكوم آن واقعيات با اى مبارزه هرگونه و پرداخت توان نمى مقابله و مبارزه به آن حتميه قواعد و روابط و احكام با

 دست به فقط آن امورات كه هاست آن بين روابط و گوناگون هاى جريان و موجودات بودن قطعى و حتميت معنى به قضا ، پس. 

 . نيست سهمى تكوينى انفعالات و فعل اين در را ديگرى كس هيچ و است متعال خداوند

. فرمايد نمى اداره را موجودات ساير حسب بر اصلح غير و است اصلح نظام داراى كه است موجودات مبدئيت از عبادت نيز خدا اراده

 داده قرار خود اصلى مجراى در را يكايك ها، آن احسن نظام به علم با كه است حق جناب از عالم موجودات حتميت و وجوب  پس

 . است

 مصلحت نداشتن با و باشند داشته قول به حاجتى هيچ كه آن بدون شوند؛ يافت خارج در ، مصلحت وجوب محض به موجودات پس

 .باشد داشته وجود نيازى بازدارندگى و نهى به كه اين بدون شوند، نمى متحقق ، لازم
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 در پس. بود نخواهد نصيب ديگرى چيز پريشانى جز ها، آن از يك هر نبودن با كه است امتيازاتى چنان آن داراى ما زندگى اصول

 به جز است بيشترى آگاهى و بينش داراى آنكه كه است اصول همان استحكام براى ، داشت نخواهيم حاجتى او از جز زندگى مهمات

 طرف بر در ، شناخت را واقعيت اين انسان اگر لذا. كند نمى حركت است هستى كلان و خرد تمامى منشاء كه بزرگ خداى سوى

 .گردد نمى متوسل ديگرى  كس به متعالى مبدئيت به جز ها نابسامانى شدن

   سوم فراز

 لما مصدر فلا الى وجهته بسلطانك و ، على اءوردته بقدرتك و ، حمله يهظنى قد ما بى اءلم و ثقله تكاءذنى قد ما رب يا بى نزل قد و

 خدايا،.  خذلت لمن ناصر لا و عسرت لما ميسر لا و ، فتحت لما مغلق لا و اءغلقت لما فاتح لا و ، وجهت لما صارف لا و اءوردت

 و قدرت تمام با تو و ، ساخته ام وامانده آمده فرود دوشم بر كه بارى و انداخته زحمت به مرا سخت ، من بر شده وارد هاى گرفتارى

 بسته تو كه را در هر و باشد آن مانع كه نرسد را كس ، فرمايى اراده تو كه را آنچه هرگز و.  اى ساخته من متوجه را ها آن خود تسلط

 نباشد مشكل ، فرمايى آسان تو را چه هر و نيست كسى توان در آن بستن فرمايى باز تو كه را درى آن و ندارد اى بازكننده هرگز ، اى

 . داشت نخواهد يارى سازى پريشان تو كه فردى هر و

 :   شرح

 تحمل و داده دست از را خود توان تمام كه كنند مى ناتوان و خسته را انسان چنان گاهى ناگوار حوادث و ها گرفتارى و شدايد

 بر را نجات درهاى و بيند نمى چيزى نااميدى و ياءس و تاريكى جز خود زندگى مسير در و ندارد، را بيرونى و درونى فشار كمترين

 .انگارد مى بسته خود

 خاتمه و خودكشى به را نيست آنان در مناسبى توكل يا و ندارند ايمان خدا به كه كسانى كه انجامد مى جا بدان گاهى نيز ايام پريشانى

 قدرت يعنى متعال خداى به كه آنان ولى دهند؛ مى ترجيح زندگى خود بر را زندگى ترك آنان يعنى كشاند؛ مى زندگى به دادن

 ناگوار حوادث كه مقدار هر به لذا. گردد نمى غالب آنان بر زندگانى شدايد هرگز اميدوارند، متناهى غير لايزال نيروى و برتر حكيمانه

 سپر را آن كه آورند مى دست به ايمان از اى العاده فوق قدرت بلكه شود، نمى تبديل ياءس به اميدشان تنها نه كند، احاطه را آنان

 يكن ان:...  فرموده كريم قرآن لذا و شود مى ايمان با افراد در نيرو ضريب تقويت سبب كه است نكته همين. دهند مى قرار حوادث

 آنان بر غالب و نفر دويست نيروى از بيش ، متوكل من مؤ انسان نفر بيست نيروى( 110... ) ماءتين يغلبوا صابرون عشرون منكم

 او را آنچه( 113) فتحت لما مغلق لا و جهت و لما صارف لا و كه معتقدند و اند شده تربيت بيت اهل مكتب در آنان زيرا بود، خواهد

 لمن ناصر لا و.  داشت نخواهد كليدى هرگز ببندد، او كه را در آن و بود نخواهد راهش سر بر مانعى هرگز دهد حركت سويى به

:  است آمده كريمه آيه در لذا و.  داشت نخواهد ياورى هرگز نگيرد، قرار تو يارى و نصرت حريم در كه را كس آن و( 111) خذلت

 (111. ) بعده من ينصركم ذالذى فمن يخذلكم ان و لكم غالب فلا الله ينصركم ان

   چهارم فراز

 و شكوت فيما النظر حسن اءنلنى و ، بحولك الهم سلطان عنى اكسر و بطولك الفرج باب رب يا لى افتح و آله و محمد على فصل

 و محمد بر خدايا،.  وحيا مخرجا عندك من لى اجعل و هنيئا، فرجا و رحمه لدنك من لى هب و ، ساءلت فيما الصنع حلاوه اءذقنى

 نظر حسن من هاى شكوه به و شكن هم در را غم و پريشانى فراگيرى. فرما نصيبم را گشايش خود قدرت به و فرست درود آلش
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 گشايش و فرموده نصيب گوارايى گشايش و رحمت خود منيع درگاه از و بچشان من به را هايم درخواست اجابت شيرينى و بفرما

 . بگردان آسان و سريع من بر را ها دشوارى

 :   شرح

 بيان آنان تحمل به نسبت را خود ضعف و شمرد بر را خويش به ها نگرانى شدت و گرفتارى توجه السلام عليه امام ، قبل فراز در

 خويش از هم و غم رفع و گشايش و فرج درخواست متعال خداى از و فرستاده درود آلش و محمد بر حضرت فراز، اين در.  داشت

 پيامبر بر درود حتما متعال خداوند كه است آن سرش فرستاده درود آلش و محمد بر حاجت بيان از قبل كه اين اما.  است فرموده را

 مى كامل متعال خداى در نيز فاعليت و است شده تمام بزرگوار آن بيت اهل و پيامبر طرف از قابليت زيرا رساند؛ مى اجابت به را

 و اجابت به مقرون را يكى ، ال سؤ دو ميان از كه است آن از اكرم و اجل متعال خداى و بود، خواهد حتمى اجابت رو اين از. باشد

 .باشد مى آلش و پيامبر بر درود به مقرون ادعيه از بسيارى رو اين از. فرمايد مردود را ديگرى

 ، غم و هم سلطه شكستن و فرج ، باب فتح قبيل از ، است آورده مختلفى تعبيرات ها گرفتارى شدن برطرف براى السلام عليه امام

 بعيد البته. ها گرفتارى از سريع رفتن بيرون و گوارا گشايشى و رحمت بخش در شيرينى چشيدن ، حق جناب نظر حسن و طلب

 غم و هم سلطه شكستن ، مصائب بعضى از خروج باشد؛ ها گرفتارى از خاص نوعى با ارتباط در ها عنوان اين از يك هر كه نيست

 كه ها، مرض و دردها از عافيت مانند ، است شيرينى چشيدن مانند ديگر بعضى و. مكار و غدار دشمن و قرض و فقر مانند ، است

 زايد لطف و بيشتر نعمت تقاضاى كه است مواردى در نظر حسن طلب.  است آور لذت بسيار و شده پيدا آرامش بهبودى از پس

 . يافتن باز را رفته دست از دوست يا و كردن پيدا را كرده گم راه و يافتن نجات غربت از مانند گوارا گشايش و ، است

 معصوم امام ، حقيقت در كه دارد مصداق گرديدن مبتلا ناجنس همدم به و افتادن دشمن بند در همچون مواردى در هم سريع خروج

 . كنيم يارى درخواست متعال خداى از مختلف موارد در چگونه كه آموخته ما به و داده تعليم را ها آن همه خوبى به السلام عليه

 (  فراز آخرين) پنجم فراز

 هما على حدث ما بحمل امتلاءت و ذرعا، رب يا بى نزل لما ضقت فقد ، سنتك استعمال و فروضك تعاهد عن بالاهتمام تشغلنى لا و

 سبب به خدايا،.  العظيم ذالعرش يا منك اءستوجبه لم ان و ، ذلك بى فافعل.  فيه وقعت ما دفع و به منيت ما كشف على القادر اءنت و

 و دل و برده دست از را طاقتم گرفتارى ، اكنون! مدار باز مستحب فرامين و واجب تكاليف آوردن جاى به از مرا زندگى هاى دشوارى

 مرا خود تلطف با كه است آن تقاضايم!  كنى برطرف مرا هاى غم و ها ناگوارى تمام كه توانايى تو ؛ گشته اندوه و غم از آكنده جانم

 ! دارى قرار عرش بر كه كسى اى ، نيستم تو عنايت و فضل لايق چه اگر ، برسانى عافيت به

 :   شرح

 رسوم و باشد پايبند بندگى عهد به بتواند آن پناه در كه فرمايد مى درخواست را عافيتى متعال خداى از السلام عليه امام فراز، اين در

 شرطى ؛ است عافيت مقصود نقطه به رسيدن در اول شرط زيرا رساند؛ انجام به را خود تكاليف و دهد انجام بايد كه چنان را عبوديت

 است آفت و مرض و تعب و رنج همدم خود عمر تمام در فرد يك گاهى لذا.  نيست ميسور مطلوب طرف به حركت ، آن نبود با كه

 .بردارد خود پيشرفت براى قدمى كمتر تواند نمى و
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 به تواند نمى ، است غصه و غم از مالامال خاطرش و قلب و كرده طاق را طاقتش ها گرفتارى كه آن كه است روشن خوبى به البته

 آن قول به ؛ است آمده تنگ به عمل و كار از و رسيده صفر به ها گرفتارى با تقابل در او توان زيرا كند؛ عمل درستى به خود وظايف

 : شاعر

 بينم كه چندان خود گرداگرد به

 ! نگينم من و، انگشترى بلا

 ! داشت نخواهد وجود كسى براى فرصتى ، موقعيتى چنين در كه است معلوم

 را رشد زمينه بهترين اينان اند آمده بيرون سربلند و اند گرفته قرار سخت هاى امتحان در دشوار، شرايط در كه هستند هم كسانى البته

 .اند يافته متعدد هاى گرفتارى هنگام در

 هجران و وصل و درد و درمان از من

 پسندد جانان را آنچه پسندم

 و هولناك ورطه اين در را خود رشد عامل يگانه زيرا دانند، مى غنا از بهتر را فقر و عافيت از بهتر را درد پيوسته ، افرادى چنين

 كه السلام عليها زينب حضرت همانند آيند؛ مى شمار به روزگار نوادر از و هستند كم بسيار اشخاصى چنين البته. اند ديده سهمگين

 .جميلا الا زاءيت ما و:  فرمود خبيث زياد ابن هاى گويى ياوه مقابل در قدرت كمال با عاشورا جريان از پس

 وسط مراتب در كه است معاد و مبداء به معتقد دينداران و متوسط مردم به مربوط جملگى اند، فرموده فراز اين در امام آنچه البته

 ! كامل هاى انسان به مربوط نه هستند،
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  هشتم دعاى:  سجاديه صحيفه شرح

 و الشهوه الحاح و الخلق شكاسه و القناعه قله و الصبر ضعف و الحسد غلبه و الغضب سوره و الحرص هيجان من بك اعوذ انى اللهم

 . الحق على الباطل ايثار و الكلفه تعاطى و الغفله سنه و الهدى مخالفه و الهوى متابعه و الحميه ملكه

 و اءيدينا، تحت لمن الولايه سوء و ، بالمقلين الازراء و المكثرين مباهاه و الطاعه استكبار و المعصيه استصغار و ، الماءثم على الاصرار و

 . عندنا العارفه اصطنع لمن الشكر ترك

 . علم بغير العلم فى نقول او ، بحق لنا ماليس نروم اءو ملهوفا، نخذل اءو ظالما نعضد اءن اءو

 . الصغيره احتقار و السريره سوء من بك نعوذ و آمالنا، فى نمد و باعمالنا، نعجب اءن و اءحد، غش على ننطوى اءن بك نعوذ و

 نعوذ و ، الكفاف فقدان من و ، الاسراف تناول من بك نعوذ و ، السلطان يتهضمنا اءو ، الزمان ينكبنا اءو ، الشيطان علينا يستحوذ اءن و

 . عده غير على ميته و شده فى معيشه من و الاءكفاء الى الفقر من و الاءعداء، شماته من بك

 صل اللهم.  العقاب حلول و ، الثواب حرمان و المآب سوء و الشقاء، اءشقى و ، الكبرى المصيبه و ، العظمى الحسره من بك نعوذ و

 . الراحمين اءرحم يا ، منات المؤ و منين المؤ جميع و برحمتك ذلك كل من اءعذنى و آله و محمد على

   اول فراز

 و الشهوه الحاح و الخلق شكاسه و القناعه قله و الصبر ضعف و الحسد غلبه و الغضب سوره و الحرص هيجان من بك اعوذ انى اللهم

 طغيان از برم مى پناه تو به خدايا،.  الحق على الباطل ايثار و الكلفه تعاطى و الغفله سنه و الهدى مخالفه و الهوى متابعه و الحميه ملكه

 روا و غفلت سستى و هدايت با مخالفت و هوا پيروى و شديد عصبيت و شهوات در افراط و خلق كجى و قناعت قلت و حرص

 ! حق مقابل در باطل انتخاب و ها تكلف داشتن

 :   شرح

 ايم آورده فراز اين در را آن نوع ده كه است برده پناه خدا به گوناگون بلاى و گرفتارى نوع چهل از ، هشتم دعاى در السلام عليه امام

 . است انسان ملازم كه اى دايمى گرفتارى و پايان بى بلايى ؛ است حرص طغيان اولين كه

 پيله خود دور به پيوسته كه كرده مانند ابريشم كرم به را  حريص شخص روايتى طى ، كافى شريف كتاب در السلام عليه صادق امام

 سپارد؛ مى جان خود پيله در سرانجام تا است كمتر او نجات به اميد لذا و گردد مى محصورتر كند مى فعاليت بيشتر هرچه و تند مى

 . است آرزوها و ها خواسته كردن محدود و قناعت ، آن درمان تنها كه خصلتى( 111)

 داراى كه كسى مثلا كند؛ مى ساده بسيار را عمل انجام كه است خاصى نفسانى هياءت از عبارت خلق.  است خلقى بد ديگر صفت

 جريان در آسانى به ، است شجاعت خوى داراى كه كسى يا و كند، مى بخشش و بذل خود اموال از راحتى به ، است سخاوت خلق

 در و است ديگران و او خود آزار موجب عادى طور به او رفتار الدوام على بود، بدخلق كسى اگر لذا. كند مى اقدام آور ترس هاى

 .گرداند مى الهى عذاب مستوجب را شخص ، نهايت
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 خطرناك صفت اين شر از بايد كه كند، مى اقدام تعقل از خارج و خشن ، امرى هر در غضبناك فرد.  است غضب طغيان ديگر صفت

 .برد پناه خدا به

 عليه صادق امام از روايتى در. دهد مى آزار را حسود خود پيوسته و است پليد بسيار صفات نيز آن كه است حسد غلبه ديگر صفت

 كه است خوبى صفت غبطه. ورزد مى حسد منافق و خورد مى غبطه من مؤ( 111: ) يحسد المنافق و يغبط ن المؤ:  خوانيم مى السلام

 طورى به ؛ است دائم خواهى عافيت و طلبى راحت همان كه است شهوت در افراط حسد ولى كند، مى كمال كسب به وادار را انسان

 .دارد مى باز كمال هرگونه از را انسان كه

 معقول غير طرفدارى و شرط و قيد بدون دفاع معنى به عصبيت زيرا. باشد مى جاهليت از نشانى خود كه است عصبيت بعدى صفت

 عصبيه من خردل من حبه قلبه فى كان من:  اند فرموده نقل سلم و آله و عليه الله صلى اكرم پيامبر از السلام عليه صادق امام لذا ؛ است

 (111. ) الجاهلى اءعراب مع القيامه يوم الله بعثه

   دوم فراز

 و اءيدينا، تحت لمن الولايه سوء و ، بالمقلين الازراء و المكثرين مباهاه و الطاعه استكبار و المعصيه استصعار و ، الماءثم على الاصرار و

 را طاعت و كوچك را معصيت و ورزم اصرار معصيت بر كه آن از تو به برم مى پناه خدايا،.  عندنا العارفه اصطنع لمن الشكر ترك

 به كه آنان به نسبت ناسپاسى و زيردستان به نسبت سرپرستى سوء ، نيازمندان تحقير و ثروتمندان فخرفروشى به نيز و!  شمارم بزرگ

 .اند كرده نيكى ما

 :   شرح

 كه آن يا و باشد مشغول معصيت به دائم انسان كه كند نمى هم فرق ؛ است آن از استغفار بدون گناه با ملازمت معنى به گناه بر اصرار

 امام از روايتى در. برد مى سر به كبيره گناه در است حالتى چنين داراى كه كسى ، صورت هر به. باشد قاطع گناه بر خود تصميم بر

 (118. ) الاستغفار مع كبيره لا و الاصرار مع صغيره لا:  است آمده السلام عليه صادق

 انجام را گناه از من اگر:  بگويد مثلا بداند؛ بزرگ را خود اطاعت و كوچك را خود گناه انسان كه است آن شقاوت مصاديق از يكى

 را كسى چه كه بداند بايد انسان زيرا نگذرد؛ او از خداوند هرگز بگويد را كلام اين كسى اگر كه آمده روايت در! ندارد عيبى ، ام داده

 .نمايد مى معصيت

 هم معيارش و بداند پيشتر و بيشتر ديگران از را خود و بفروشد فخر ديگران بر انسان كه است آن پليد بسيار صفات از ديگر يكى

 زيرا( 113) ، عقله بعين نظر لمن الحمق نهايه الانسان عن الخارجه بالاشياء المباهات:  اند فرموده بزرگان از بعضى. باشد مقام يا ثروت

 ، انسان از شدن جدا قابل كه آنچه  پس. نباشد شدن جدا قابل و گردد عجين او ذات با و شود انسان وجود خوراك كه است آن كمال

 .بود نخواهد كمال باشد

 يوم الله شهره ، لفقره و يده ذات لقله احتقره او منا مؤ استذل من:  فرمود كه است شده نقل السلام عليه صادق امام از كافى كتاب در

 (101. ) الخلائق رئوس على القيامه
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 سختى بسيار عقوبت داراى كار اين. نكند رعايت را آنان حقوق شخص يعنى ؛ است دستان زير با بدرفتارى ، مذموم صفات ديگر از

 . است گير دامن سخت ندارد، خدا جز ياورى كه مظلوم نداى زيرا گذرد، نمى آن از هرگز متعال خداى كه است

 لذا و. اند داده انجام انسان به خدمتى يا و هستند حقى داراى كه است كسانى به نسبت لطفى كم و اعتنايى بى مذموم صفات ديگر از و

 يصنع الرجل:  قال ؟ المعروف سبيل قاطعوا ما و:  قيل!  المعروف سبيل قاطعى الله لعن:  فرمود كه شده نقل السلام عليه صادق امام از

 كه السلام عليه منان مؤ امير فرموده با منافات مساءله اين البته( 100) غيره الى ذلك يصنع اءن من صاحبه فيمتنع فيكفره المعروف اليه

 خيرات همه مبداء خداوند كه است پرواضح و است خير واسطه از تشكر شكر، اين زيرا ندارد؛( 103) الاربه حامد يحمد لا:  فرمود

 .باشد مى

   سوم فراز

 ظالمان به كمك از بريم مى پناه تو به و.  علم بغير العلم فى نقول او ، بحق لنا ماليس نروم اءو ملهوفا، نخذل اءو ظالما نعضد اءن اءو

 ! بگوييم سخن علم بدون الهى معارف در كه اين يا.  نيست ما حق كه را آنچه كنيم درخواست كه آن از نيز و ، مظلومان به ظلم و

 :   شرح

 . النار فتمسكم ظلموا الذين الى تركنوا لا و:  كند مى دلالت ظالم طرف به ميل حرمت به صريحا هود سوره 001 كريمه آيه

 نمايد مداهنه يا كند مجالست و معاشرت ظالمين با كه كسى شامل چنين هم آيه اين:  گويد مى است بزرگ مفسرين از كه زمخشرى

 به و كرده ياد ها آن از يا و بدوزد ها آن دنيوى زخارف به چشم يا و كند زندگى آن مانند يا باشد داشته ها آن اعمال به رضايت يا و

 .شود مى نيز نمايد عمل آنان دلخواه حسب بر يا و كند ياد ايشان از نيك نام

 لا الله ان ، منهم فانه منكم يتولهم من و:  مائده سوره 10 آيه قبيل از ؛ شده نهى ظالم سوى به ميل از كريم قرآن از زيادى آيات در

 . الظالمين القوم يهدى

 صادق امام از.  است شده نهى ظالم به كمك از پيوسته ها آن در كه است موجود فراوانى روايات مطالب زمينه اين در نيز روايات در

 : فرمودند كه شده نقل السلام عليه

 (101. )مسجد بناء على ولو تعنهم لا

 كيسا لهم ربط او دواه لهم لاق من و الظلمه اعوان و الظلمه اين مناد نادى القيامه يوم كان اذا:  فرمودند كه شده نقل حضرت آن از نيز و

 (101. ) معهم فاحشروهم قلم مد لهم مده او

 به را كسى مظلوم اگر بلكه ، است حرام ظلم اين تنها نه كه است مطرح او به اجحاف و مظلوم به ظلم ، ى مساءله اين مقابل در دقيقا

 .بود خواهد عقاب مورد خدا نزد در نمايد، خوددارى مظلوم آن يارى از او و بطلبد كمك

 الدنيا فى الله الاخذله نصرته على يقدر هو و اخاه يخذل من مؤ من ما:  است آمده السلام عليه صادق امام از روايتى در مضمون همين

 (101. ) الاخره و
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 : نمايد مى اشاره فراز اين در نيز ديگر صفت دو به ، حضرت

 رذيله صفات اكبر از كار اين كه ، نيست حد آن در او كه را آنچه كند ادعا و ، نيست او حق كه را آن نمايد طلب كه آن اول صفت

:  فرمود السلام عليه منين اميرالمؤ لذا.  است نابخشودنى جرمى باطل ادعاى زيرا شود، مى محسوب دورويى و نفاق نوعى و است

 .گيرد مى قرار هلاكت معرض در كند حق خلاف بر ادعايى كس هر( 101: ) افترى من خاب و ادعى من هلك

 نقل السلام عليه باقر امام از گردد مى جهل به اغراء و ديگران هلاكت موجب كه ، است(  عمل بدون گفتار) بلاعلم قول نيز دوم صفت

 (101. ) بفتياه عمل زرمن و يلحقه و العذاب ملائكه و الرحمه ملائكه لعنه هدى لا و علم بغير الناس افتى من:  فرمود كه اند كرده

   چهارم فراز

 به و.  الصغيره احتقار و السريره سوء من بك نعوذ و آمالنا، فى نمد و باءعمالنا، نعجب اءن و اءحد، غش على تنطوى اءن بك نعوذ و

 مى پناه و!  باشيم داشته آرزو درازى و بنگريم عجب با خود اعمال به نسبت يا ، ورزيم نفاق كسى با جان باطن در كه بريم مى پناه تو

 ! صغيره گناه شمردن كوچك و ذات بدى از تو به بريم

 :   شرح

 زندگى در خلل ايجاد و خاطر آرامش سلب موجب و كند مى سست دوستان ميان را اطمينان بناى كه است صفاتى از دورويى و نفاق

 .شود مى اجتماعى

 موجب گاهى ها؛ مجالست در گاهى و نمايد مى رخ معاملات در گاهى كه است مختلفى صور داراى ، ايمانى برادران با دورويى البته

 . است همراه غيبت و تهمت با گاهى و است ديگر طورى به باطن زبان و اى گونه به ظاهر زبان گاهى شود، مى ديگرى شدن مغبون

 . است بخشش قابل غير همه كه شود مى ديگرى هاى خيانت و آبرو به زدن لطمه موجب نيز گاه

 بات المسلم لاخيه غش قلبه فى و بات من:  فرمود كه كند مى نقل سلم و آله و عليه الله صلى اكرم پيامبر از عباس ابن رابطه اين در

 (108. ) الاسلام دين غير على مات كذلك مات ان و يراجع و يتوب حتى الله سخط فى هو و كذلك اصبح و الله سخط فى

 خشنود و پسنديدن بدعجب بسيار آثار از يكى.  است پسندى خود از نوعى خود كه است عجب مساءله ديگر، مذموم صفات از يكى

 .بزند جا در پيوسته و برندارد خود وضع تكامل براى قدمى انسان شود مى موجب كه است موجود وضع به بودن

 . است بندگى رسم و راه از دور بسيار عمل اين كه ببيند، بزرگ را خود عبادى اعمال فرد كه شود مى موجب عجب هم گاهى

 خود تاءييد خدا از و كند پيدا وظيفه انجام در نقصان كه بترسد و بوده خدا بندگى در كه بپسندد نظر آن از را خود عمل انسان اگر البته

 .شد نخواهد احديت درگاه از دورى موجب اين بخواهد، بندگى و دستورات انجام در را

 صادق امام از جمله از ؛ است بسيار دينى دستورات و الهى اعمال انجام در پسندى خود مذمت در روايات و اخبار ، خلاصه طور به و

 يعنى( 103) ؛ ابدا بذنب من مؤ ابتلى ما ذلك لولا و العجب من للمومن خير الذنب ان علم الله ان:  اند فرموده كه شده نقل السلام عليه

 .باشد مى هايش عبادت و خود از عابد يك آمدن خوش از بهتر خدا نزد در خود، بسيار گناهان از گنهكار شخص پشيمانى
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   پنجم فراز

 نعوذ و ، الكفاف فقدان من و ، الاسراف تناول من بك نعوذ و ، السلطان يتهضمنا اءو ، الزمان ينكينا اءو ، الشيطان علينا يستحوذ اءن و

 مصيبت و شيطان غلبه از بريم مى پناه تو به.  عده غير على ميته و شده فى معيشه من و الاءكفاء الى الفقر من و الاءعداء شماته من بك

 و دشمنان شماتت از تو به بريم مى پناه و!  زندگى كفاف نداشتن و اسراف به آلودگى از بريم مى پناه تو به!  سلطان ظلم و زمان هاى

 (. سامان و ساز) آمادگى داشتن بدون مردن و سخت زندگى و زندگى ونه مؤ در فقر

 :   شرح

 آگاهى و افراد حسب بر كه است شمارى بى مكايد داراى او زيرا.  است انسان هاى گرفتارى ترين مشكل از ، انسان بر شيطان غلبه

 هر در كه باشد مخلص مگر.  نيست خارج او تيررس از - فاسد و صالح از - كس هيچ لذا كند؛ مى استفاده مكايد آن از ها، آن هاى

 .نرسد نيز دست يك انگشتان به ها آن تعداد شايد اعصار از عصرى

 با و ثروتمند از غير فقير، با و فاسقان از غير علما، با او كيد البته. هستند شيطان حملات معرض در مطلق طور به ها انسان ساير پس

 . است قدرتمند از غير ، ضعيف

 .دارد گمنام افراد از غير روشى معروف و سرشناس اشخاص با او چنين هم

 . نيست نصيب بى او كيد از كس هيچ كه بدانيم بايد همه كلى طور به اما

 و دغدغه از خالى گاه هيچ آن در زندگى كه است عالمى دنيا كه معنى بدين برد؛ مى پناه خدا به زمان هاى گرفتارى از ، حضرت

 .برد مى مرگ دم تا را انسان حتى و گرديده بيمار احتياطى بى كمترين با راحتى به ما بدن مثال عنوان به.  نيست تزاحم

 را هم سر پشت فراز سه اين زير، قضيه نقل.  الكفاف فقدان من و الاسراف تناول من بك نعوذ و:  فرمايد مى بعدى مقطع در حضرت

 : كند مى روشن كاملا

 ديدم را عجوزه پيرزنى او نزد و گرديدم وارد مادرم بر روزى ق.  ه 031 سنه در:  گويد مى كوفه جماعت امام عبدالرحمان بن عبدالله

 نام عنايه كه توست خاله او:  گفت ، كردم ال سؤ او مورد در مادر از. بود بيان و بازبان بسيار ولى ، داشت تن بر پاره بسيار لباسى كه

 داران عاريه ما! فرزند:  گفت كرد؟ بازى تو با چنين اين روزگار آيا:  گفتم و كردم سلام.  است برمكى يحيى بن جعفر مادر و دارد

 راضى فرزندم هنوز و بود ايستاده من پيرامون كنيز 111 روز اين مثل روزى در.  گرفت ما از را هايش داده جملگى كه بوديم روزگار

 ؟! محتاجم بخوابم آن بر كه گوسفندى پوست به امروز، و نبود

 !بميرد خوشحالى از بود نزديك دادم او به درهمى چند

 صل اللهم.  العقاب حلول و ، الثواب حرمان و المآب سوء و الشفاء، اءشقى و ، الكبرى المصيبه و ، العظمى الحسره من بك نعوذ و

 از بريم مى پناه تو به و.  الراحمين اءرحم يا ، منات المؤ و منين المؤ جميع و برحمتك ذلك كل من اءعدنى و آله و محمد على

 و محمد بر خدايا،!  عقاب راهيابى و ثواب از ماندن محروم و عاقبت سوء و ها شفاوت بدترين و قيامت در بزرگ مصيبت و حسرت
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 اى بدار؛ خود حمايت در را من مؤ مردان و زنان تمام نيز و بدار محفوظ خود پناه در آفات اين تمامى از مرا و فرست درود آلش

 ! الراحمين ارحم

 (  فراز آخرين) ششم فراز

 :   شرح

 شد ال سؤ منان مؤ امير از كه آمده روايتى در.  نيست تحمل قابل هرگز كه است خاتمه سوء از خدا به بردن پناه شامل دعا، از فراز اين

 .بفروشد غير دنياى به را دينش كه كسى( 131: ) غيره بدنيا دينه باع من:  فرمودند ؟ كيست اشقياء ترين شقى كه

 (130. ) النار ففى شقوا الذين فاما:  شود جهنم آتش نصيب كه دانسته كسى را الاشقياء اشقى نيز كريم قرآن

 آينده براى و رفت خدا خانه در به توان مى كه است روزى امروز ؛ دعاست و شتاب و حركت و عمل روز امروز، كه دانست بايد لذا

 . داشت نخواهى حسرت جز و برد نخواهى حرمان جز ، رفتى چون و رفتى رفتى چو ، نيست آمدنت باز فردا زيرا كرد؛ كارى خود

 انتها در و برند مى پناه خدا به اند برشمرده آخر فراز در  الخصوص على و دعا طول در كه آفاتى تمامى از دعا از فراز اين در حضرت

 منين مؤ تمامى بر دعا با و - است الاجابه حتمى گفتيم كه چنان كه - فرستد مى درود آلش و محمد بر مقدم دعاى استجابت جهت به

 !رساند مى پايان به الراحمين ارحم درگاه در را خود كلام منات مؤ و
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  نهم دعاى:  سجاديه صحيفه شرح

 فى نقصين بين وقفنا متى و اءللهم. الاصرار من مكروهك عن اءزلنا و ، التوبه من محبوبك الى صيرنا و ، آله و محمد على صل اللهم

 . بقاء اءطولهما فى التوبه اجعل و فنآء، عهما باءسر النقص فاءوقع اءودنيا، دين

 لا و علينا، يسخطك عما قوتنا اءوهن و عنا يرضيك ما الى بنا فمل علينا، الآخر يسخطك و عنا اءحدهما يرضيك بهمين هممنا اذا و

 . رحمت ما الا بالسوء اءماره ، وفقت ما الا ، للباطل مختاره فانها و اختيارها و نفوسنا بين ذلك فى تخل

 فايدنا.  بعونك الا لنا قوه لا و بقوتك الا لنا حول فلا ابتداتنا، مهين ماء من و بنيتنا، الوهن على و خلقتنا الضعف من انك و اللهم

 . بتسديدك سددنا و بتوفيقك

 . معصيتك فى نفوذا جوارحنا من ء لشى تجعل لا و ، محبتك خالف عما قلوبنا ابصار اعم و

 حسنه تفوتنا لا حتى ، ثوابك موجبات فى السنتنا لمحات و اعضائنا، حركات و قلوبنا، همسات اجعل و ، آله و محمد على فصل اللهم

 . عقابك بها نستوجب سيئه لنا تبقى لا و ، جزاءك بها نستحق

   اول فراز

 فى نقصين بين وقفنا متى و اءللهم. الاصرار من مكروهك عن اءزلنا و ، التوبه من محبوبك الى صيرنا و ، آله و محمد على صل اللهم

 كه توبه به را ما و فرست درود آلش و محمد بر خدايا.  بقاء اءطولهما فى التوبه اجعل و فنآء، باءسرعهما النقص فاءوقع اءودنيا، دين

 و دين در يكى) نقصان دو از يكى هرگاه خدايا.  برهان است تو مبغوض كه گناه بر اصرار از و برسان است تو نزد در محبوب مرتبه

 .بفرما عنايت توبه توفيق دارد، بيشترى بقاى كه اى بليه از و گردان ما نصيب شود، مرتفع زودتر كه را آن كند روى ما به( دنيا در يكى

 :   شرح

 اول شرط:  است اساسى شرط دو داراى كه است قبل ناپسند كردار از شدن پشيمان و ، سركشى و گناه از بازگشت معنى به توبه

 كه ، است ناصواب و غلط عمل آن مجدد ندادن انجام بر قطعى تصميم ، دوم شرط و ناهنجار، سابق كار از ندامت و عمل از پشيمانى

 مناجات از بيش را كنندگان توبه ناله خداوند آمده روايت در كه چنان آن ، خداست رحمت و عنايت مورد بسيار گناه از اعراض اين

 .دارد دوست عابدان

 ناپسند، عمل در اصرار زيرا ؛ است بيزار ورزد مى اصرار خود ناپسند رفتار بر كه كارى تبه رفتار از خداوند آن عكس به درست و

 .بود خواهد الهى غضب شديد بازتاب آن لازمه كه است متعال حق حضرت قدرت و عظمت گرفتن ناديده

 نقصان باشد، چيز دو بين امر دوران هرگاه كه اين يكى:  كند مى ذكر را عقلانى صد در صد قضيه دو السلام عليه امام بعد قسمت در و

 به دلگرم و كند انتخاب را متناهى غير نقصان كه پذيرد نمى عقل گاه هيچ ، متناهى غير مدتى در يا ، شدنى تمام جريان يك در

 . است ابدى منقصت داراى كه شود انتخابى
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 انتخاب در عقل رو اين از.  است ابدى ديگرى و كوتاه يكى كه هستند مستقيم خط طرف دو در هم با دو هر آخرت و دنيا اينك

 . بقاء اءطولهما فى التوبه اجعل و فرموده اخير قسمت در نيز و.  است مستقل اصلح

 شدنى تمام هاى پديده و ها عاريه از اعراض و ، نيست شدنى تمام كه سو آن به آوردن روى و نمودن بازگشت السلام عليه امام يعنى

 . است نموده درخواست متعال خداوند از را

 مورد كه است عقلانى واقعيت همين( 133) الجنان به اكتسب و الرحمن به عبد ما العقل:  فرمود السلام عليه صادق امام كه اين

 . است گريزان و بدبين اى عاريه امور به نسبت و پذيرد مى را ابديت عقل يعنى ؛ است گرفته قرار الائمه سجاد حضرت درخواست

   دوم فراز

 لا و علينا، يسخطك عما قوتنا اءوهن و عنا يرضيك ما الى بنا فمل علينا، الآخر يسخطك و عنا اءحدهما يرضيك بهمين هممنا اذا و

 دو از يكى به همت هرگاه خدايا.  رحمت ما الا بالسوء اءماره ، وفقت ما الا ، للباطل مختاره فانها اختيارها، و نفوسنا بين ذلك فى تخل

 و اراده و گردان ما نصيب نمايد تو رضاى جلب كه را آن است تو رضاى موجب ديگرى و سخط موجب يكى كه باشيم داشته كار

 در سعى شود واگذار خود به چون نفس زيرا ؛ مكن رها خود حال به را ما و گردان سست باشد مى تو غضب آنچه به نسبت را ما قوه

 . فرمايى ترحم تو آنكه مگر دارد نكوهيده كارهاى به زيادى ميل نفس و كند باطل

 :   شرح

 .فرمايد ثبت ما اعمال نامه در را اى حسنه متعال خداوند تا شود مى موجب طاعت به ميل

 له كتبت عملها هو فان ، حسنه له فتكتب بها يعمل لا و بالحسنه ليهم المومن:  فرمود حضرت آن كه شده نقل السلام عليه صادق امام از

 (131. ) عليه تكتب فلا بعملها فلا يعملها اءن بالسيئه ليهم المومن ان و ، حسنات عشر

 ؛ معاصى از بعضى البته ، نيست گناه موجب ها آن بر عزم و معاصى بر نسبت نفس در خطور كه شود مى فهميده چنين روايت اين از

 نفس ارتقاء مانع و شود مى انسان متعالى مراتب كمبود و نفس پستى موجب ، است باطنى عملى خود كه بدگمانى و ظن سوء همانند

 .شد نخواهد الهى عذاب و عصيان موجب ندهد، اثرى ترتيب آنان حسب بر كه مادام ولى شد، خواهد

 مطلوب خود ، است امان در معصيت انجام از كه مقدار همين ولى ، نيست درجه ترفيع موجب چه اگر گناه ترك بر قدرت گاهى و

 دوست را خود بنده منان خداى كه آن از باشد عبارت علينا يسخطك عما قوتنا اءوهن جمله اين معنى دارد احتمال چه اگر باشد، مى

 .شد نخواهد آلوده قهرا او بنده و كرده ايجاد مانع او طغيان و عصيان راه سر بر داشته

 و دهد مى انجام آورد بجا نبايد را آنچه و گرديده مسلط او بر اماره نفس و كند مى واگذار خود به بالله نعوذ را او هم گاهى كه چنان

 جسمانى اميال و شهوات هواخواه انسان طبيعت ؛ است فطرت و طبيعت از تركيبى انسان زيرا گيرد؛ مى قرار خدا با دشمنى مهلكه در

 لاءماره النفس ان ى شريفه آيه غرض و.  است بيزار گناه از و خداخواه كه انسان فطرت خلاف بر ، است طغيان صدد در و بوده

 . است شيطان دامگاه ترين كهن كه نشد غافل او از هرگز بايد كه است انسان طبيعى حال همين ربى الامارحم بالسوء
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   سوم فراز

 فاءيدنا.  بعونك الا لنا قوه لا و بقوتك الا لنا حول فلا ابتداتنا، مهين ماء من و بنيتنا، الوهن على و خلقتنا الضعف من انك و اللهم

 پس ، نهادى بنا را ما ارزش بى نطفه از و اى نهاده بنيانمان سستى از و آفريدى ضعف از را ما تو خدايا.  بتسديدك سددنا و بتوفيقك

 .فرما تشديد را ما ايمانى و وجودى استحكام و گردان يد مؤ را ما خود توفيق به پس ، نداريم تو كمك و قوه جز اى قوه و حول هيچ

 :   شرح

 ناملايم كمترين با كه است وجودى ون شؤ جميع در انسان بودن محدود غرض كه( 131) ضعيفا الانسان خلق آمده قرآن شريفه آيه در

 .ايستد مى باز خود امور در توفيق از ، زندگى اصول در

. نمايد حركت مستقيم صراط طرف به بتواند انسان كه گذارد نخواهد و آمده مانع نفسانى هواهاى دخالت او قاطع عزم از پيوسته نيز و

 مى تصميم از ايستادن باز و عهد شكستن به وادار را او پيوسته كه اوست نفسانى هواى مويد كه زده كمين نيز شيطان او راه سر بر و

 .كند

 گيرد، قرار معارض قدرت ، آن فوق اگر كه است معين مرز و حد داراى او حتم اراده ميزان و فكرى قدرت مقدار كه آن از گذشته

 . است خورده زمين حق حضرت عنايت به جز نفس و عقل كشمكش در و بازد مى را خود و شود مى طاق او طاقت

 : گويد مى پيل ژند

 را مرد مردان مركب كه مشو غره

 اند بريده پى ها باديه سنگلاخ در

 العظيم العلى بالله الا قوه لا و حول لا به تمام توكل با بايد بلكه كند، تكيه منيت و من به تواند نمى هرگز باشد كه كس هر لذا و

 عظيم قواعد مقابل در بايد كه دانيم مى خوبى به كه است چنان آن محدوديت - آن انتهاى تا ابتدا از - خلقت راءس در. جويد تمسك

 بازوان اهرم توان مى كه گرفت كمك جهان همين گرداننده دستگاه از زندگى هاى جنجال و مترقبه غير آمدهاى پيش ، خلقت دستگاه

 عجز توهم خاص شرط اين با نبايد و گيرد نمى قرار انسان حركت مقابل در چيز هيچ لذا كرد، مرتبط متناهى غير قدرت مبدئيت به را

 . اوست دست در بسته درهاى همه تمام اميدوارى با بلكه نمود،

 پوش فرقه رندان كه مشو هم نوميد

 اند رسيده بمنزل ، ترانه يك با

 متناهى غير قدرت با فقط ، ضعف اين جبران كه است كردن پيدا ربط خدا به و بريدن خود از عبارت دعا از فراز اين مضمون پس

 به اقرار از پس لذا و بود خواهد مفيد غير كثرتى بلكه سازد، نمى توانمند نيروى ، ضعيف هزاران كردن ضميمه زيرا ؛ است ميسور

 . بتسديدك سددنا و بتوفيقك فاءيدنا:  فرمود ضعف
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   چهارم فراز

 خلاف آنچه به نسبت را ما دل چشم و.  معصيتك فى نفوذا جوارحنا من ء لشى تجعل لا و ، محبتك خالف عما قلوبنا اءبصار اعم و

 . مگردان نافذ خود عصيان در را ما جوارح و اعضا و گردان كور است تو محبت

 :   شرح

 مشاهده را ملموس و محسوس اشياء بتواند خاصى فيزيكى نظام با او ظاهر چشم كه است كسى بينا شخص كنند، گمان بعضى شايد

 انسان بين الاشتراك به ما كه است بينايى همان اين ولى ، است بينايى نوعى نيز اين كه است درست البته دهد، تشخيص را آن و كرده

 .كنند مى استفاده خود هاى آگاهى با متناسب حد همين در چشم فيزيكى بازتاب و نور از استفاده با نيز حيوانات.  است حيوان و

 مى تشخيص را دور هاى آينده كه كسانى به ايم ديده كه چنان ، است آن حاكميت و عقل ديد با ارتباط در انسانى بصيرت بنابراين

 .گويند دانشمند و بينا هاى انسان كنند، مى حل را فلسفى و رياضى پيچيده قضاياى و علمى معماهاى و دهند

 را مشكلات اين حل توان علمى فراوان هاى تجربه و عقلانى ديد با بلكه ، نيست چشم ديد با دانش معضلات حل كه است معلوم

 . داشت خواهند

 مى كريم قرآن در متعال خداوند كه است دليل همين به ندارد، ظاهر چشم به كارى عقلانى ديد همانند نيز ايمانى و الهى ديد كه چنان

 (131) الصدور فى التى القلوب تعمى لكن و الابصار تعمى لا:  فرمايد

 هم بل كالاءنعام اءولئك بها يسمعون لا اذان لهم و بها يبصرون لا اءعين لهم و بها يفقهون لا قلوب لهم:  فرمايد مى ديگرى آيه در و

 (131) اضل

 فاقد اينان و دارد انسان به اختصاص كه است حيوانى فوق بينايى ، غرض زيرا كنند؛ مى زندگى انسان و حيوان الاشتراك به ما در يعنى

 .ديد ثابت انسان براى را قلبى ديد السلام عليه سجاد امام لذا و هستند مرتبه آن

 شود مى كشيده تصوير به خيالاتى انسان خاطره در و نيست راضى آن از خدا كه شود مى دوخته كارى به انسان چشم و دل گاهى البته

 ترين بزرگ از يكى. برگرداند سو آن از را دل و كرد نظر صرف ها آن از سرعت به بايد كه نامند مى شهواتى خطورات از را آنان كه

 آن از سرعت به بايد و شود مى حاصل انسان براى اختبار بدون كه است ناهنجار و غلط خاطرات  پيدايش ، انسان براى خطرها

( 131) القلوب تطمئن الله اءلابذكر آيه خواندن و معوذتين خواندن ذهنى تخليه اين براى و گردد خالى آن از ذهن تا نمود نظر صرف

 . است نافع بسيار

 از گوش ، حرام نگاه از چشم كه كرده درخواست را ظاهرى جوارح حفظ متعال خداى از السلام عليه سجاد امام قسمت آخرين در و

 چه هر كه دانست بايد متقدم رتبه در كه گردد، حفظ معصيت مراكز به رفتن از پا و مردم اموال تصرف از دست و حرام هاى شنيدنى

 .نمود نظر صرف نيز خواطر به توجه از بايد كه گذشته قبلا قلبى خاطره از آيد پديد اعضا در
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 (  فراز آخرين) پنجم فراز

 ، ثوابك موجبات فى اءلسنتنا لهجات و اءعيتنا، لمحات و اءعضائنا، حركات و قلوبنا، همسات اجعل و ، آله و محمد على فصل اللهم

 تمام و فرست درود او آل و محمد بر خدايا.  عقابك بها نستوجب سيئه لنا تبقى لا و ، جزاءك بها نستحق حسنه تفوتنا لا حتى

 كه طورى به كند، جلب را تو ثواب كه ده قرار راهى در را ما زبان حركات و ، چشم خوردن هم به و اعضا حركات و قلبى خاطرات

 موجب كه را گناهى هيچ و باشيم تو خير جزاى مستحق وسيله بدان و ندهيم دست از برسيم بدان بود ممكن كه نيكويى و حسنه هيچ

 مگذار باقى ما براى باشد تو عقاب

 :   شرح

 كه نمود فراوان مراقبت آن از بايد كه آورد مى بار به انسان براى را سازى سرنوشت آثار ، قلبى خاطرات:  گفتيم قبل فراز در كه چنان

 .نگردد تاريك است الهى حرم مركز كه دل شفاف ى صحيفه اين

 مقدار كه است زيبايى بسيار كاخ همانند درست فاسد، ذهنى خاطرات كه است آمده السلام عليه صادق امام حضرت از روايتى در

 به توان مى كه حالى در كند، مى تاريك را ذهن يعنى. شود چرك آن ديوار و در تمام و شود متراكم نفت و قير دود آن در زيادى

 .آمد نايل الهى قرب به آن واسطه

 ، قلبى خاطرات كنترل به تواند مى كسى تنها كه دانست آن بر منوط را ها تاريكى از شدن دور و ها ثواب استيفاء السلام عليه امام و

 بتواند بلكه و باشد داده قرار مصون شيطانى هاى تهاجم از را خود كه يابد دست زبان لغزش و حرام هاى نگاه و اعضا حركات

 درهاى زيرا گيرند؛ قرار متعال خداى اطاعت راه در يكباره اعضا تمامى كه طورى به آورد، در الهى دستورات استخدام در را جملگى

 روى به ابواب اين اگر و اوست مجارى كه است ظاهرى حواس راه از كند، مى تسخير را قلب و زند مى شبيخون شيطان كه ورودى

 . است بسته او بر راه گردد مسدود شيطان

 . است وهم قوه هفتم و خيال ششمى و ظاهر، پنجگانه حواس همين به اشاره ، است باب هفت جهنم درهاى:  آمده روايت در كه اين

 و باشد عقل حاكميت در اگر باشد، مى قوه هفت همين از عبارت در، هشت آن ، است باب هشت بهشت درهاى كه اند گفته اگر و

 حكومت كرسى بر عقل وقتى بنابراين دهند، مى تشكيل را بهشت باب هشت مجموعا كه نمايند حركت عقل خود تبعيت به جملگى

 نستوجب سيئه لنا تبقى لا:  فرمود امام كه شود مى همان لذا و آيد، مى در او اختيار در مجموعا انسان باطنى و ظاهر حواس نشيند، مى

 . عقابك بها
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  دهم دعاى:  سجاديه صحيفه شرح

 . فبعدلك تعذبنا تشاء ان و ، فبفضلك عنا تعف تشاء ان اللهم

 . عفوك دون منا لاءحد لانجاه و بعدلك لنا طاقه لا فانه ، بتجاوزك عذابك من اءجرنا و ، بمنك عفوك لنا فسهل

 قد فتكون ، بمنعك رجاءنا تقطع لا و ، بوسعك فاقتنا فاجبر ، اليك الفقراء اءفقر اءنا و ، يديك بين عبادك نحن ها الاءغنياء، ياغنى

 . فضلك استرفد من حرمت و ، بك استسعد من اءشقيت

 الذين السوء اءهل و ، اجابتهم اءوجيت الذين المضطرون نحن سبحانك ؟ بابك عن مذهبنا اءين الى و ؟ عنك منقلبنا حينئذ من فالى

 . عنهم الكشف وعدت

 ، اليك تضرعنا فارحم ، بك استغاث من غوث و ، استرحمك من رحمه ، عظمتك فى بك الاءمور اءولى و ، بمشيتك الاءشياء اءشبه و

 . يديك بين اءنفسنا طرحنا اذ اءغثنا و

 . اليك عنه رغبتنا و ، لك اياه تركنا بعد بنا تشمته لا و آله و محمد على فصل ، معصيتك على شايعناه اذ بنا شمت قد الشيطان ان اللهم

   اول فراز

 نه گيرد، مى نشاءت او الهيت فضل از خداوندى عفو كه است چنين.  فبعدلك تعذبنا تشاء ان و ، فبفضلك عنا تعف تشاء ان اللهم

 . ستم و ظلم نه است دادگرى و عدل محض فرمايد، عقاب اگر نيز و ها شايستگى

 :   شرح

 (138) عليم واسع الله و فضلا و منه مغفره يعدكم الله و:  فرمايد مى قرآن در خداوند

 (133. ) اءحد من منكم زكى ما رحمته و عليكم الله فضل لولا و آيه نيز و

 (111. ) يشكرون لا الناس اكثر لكن و الناس على فضل لذو الله ان آيه چنين هم و

 خود بندگان به فضل و مغفرت وعده تعالى خداى و است عالم خداوند فضل معلول انسانى رشد كه شد مستفاد فوق شريفه آيات از

 مى نشاءت او فضل از اولى طريق به هم گناه از عفو حتما باشد، او فضل ناحيه از تعالى و رشد اگر كه است معلوم و فرموده عطا

 مى افاضه خود رحمت به نيز را ما لياقت خداوند زيرا ما؛ لياقت بر نه باشد، متعال خداى فضل به ما تكامل و رشد اگر بعنى. گيرد

 .فرمايد

 .باشد ما لياقت به مربوط گناه از عفو كه دارد امكان چگونه حال

 بكوشند او رضاى و فضل جلب در بايد و خداست فضل فقط ، است عفو منشاء آنچه بدانند، گنهكاران كه است داده نويد دعا اين در

 شايستگى به او عفو اگر كه دانيم مى نيز و. شد مى غالب كاران گنه بر ياءس بود مطرح ما لياقت اگر زيرا ، نيست مطرح ما لياقت كه

 ما اگر اما كند، عفو او بايست مى يعنى گرديد؛ مى عفو به ملزم متعال خداى و بپردازيم شايستگى كسب به بايد ما پس باشد، وابسته ما
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 را كارى چنين بايد او كه كند مى ايجاب و الزام خدا بر را حقى شايستگى و لياقت كسب از قبل نيز شايستگى كسب توفيق كه دانستيم

 بر حاكم او عفو كه دانست خواهيم فرمايد، مى عفو سپس و گيرد مى نشاءت الهى حضرت فضل مبدئيت از مساءله اين و دهد انجام

 .كند نمى ثابت خلق ناحيه از خدا بر را حقى چيز هيچ و است بندگان

 بدان.  است نياز بى عاصيان كردن عذاب از متعال خداى:  اولا زيرا ؛ است جارى بندگان جزاى در متعال خداى رحمت و فضل نيز و

 ساحت كه است نقصان و انفعال بر دليل حالات گونه اين زيرا ندارد؛ معنى تشفى و تلافى گران طغيان به كيفر در هرگز كه معنى

 چنان مساءله بلكه ، نيست قرارداد سبيل بر آخرت جهان در پاداش نظام:  ثانيا. باشد مى غلطى تصورات چنين از منزه حق حضرت

 (110. ) نفسكم لا ماكنزتم هذا كه كنند خطاب آنان به رسند مى خود سرنوشت به جهنميان وقتى فرمايد، مى قرآن كه است

 ديگر جاى در چنين هم و بود خواهد خويش اعمال گروگان انسانى يعنى( 113) رهينه بماكسبت نفس كل:  فرموده كريم قرآن نيز و

 آيات جملگى از كه( 111) اكتسبت ما عليها و ماكسبت لها آيه و( 111) يظلمون لا هم و ماكسبت نفس كل وفيت و:  فرمايد مى

. گيرد نمى صورت ظلمى كمترين بندگان رفتار جزاى در پس.  است ها آن خود اعمال بازتاب آنان پاداش كه شود مى استفاده كريمه

 . است حكمت متن فرمايد، عقاب اگر و است عدل محض كند عذاب اگر و فتيلا يظلمون لا و:  فرموده كريم قرآن در كه چنان

   دوم فراز

 منت ما بر خدايا.  عفوك دون منا لاءحد نجاه لا و بعدلك لنا طاقه لا فانه ، بتجاوزك عذابك من اءجرنا و ، بمنك عفوك لنا فسهل

 از احدى براى كنى معامله عدل به حسابرسى در اگر زيرا ؛ بخش رهايى را ما خود عذاب از و گردان ما نصيب را خود عفو و گذارده

 .بود نخواهد تو عذاب به طاقت را كسى كه آن از گذشته ، نيست نجات ما

 :   شرح

 و كرد خواهد سلب را او آرامش ، خشيت و خوف كند، دقت - فرموده را جهنم عذاب وصف كه - قرآن كريمه آيات در كسى اگر

 . بخواهيم عفو و كرده مغفرت طلب متعال خداى از و كنيم فراوان التماس و زارى دعاها در تا ايم شده ماءمور چرا كه فهميد خواهد

 : فرمايد مى كريم قرآن در

 آتشى( 111) مرتفقا ساعت و الشراب بئس الوجوه يشوى كالمهل بماء يعاثوا يستغيشوا ان و سرادقها بهم احاط نارا للظالمين اعتدنا انا

 مى عرضه آبى آنان به كنند، استغاثه اگر و كند مى احاطه را آنان بزرگ اى خيمه چنان هم كه ايم افروخته ظالمان براى قيامت در را

 سادگى به فراگير آتش اين از و.  است جايگاهى بد و شراب بد. سوازند مى شدت به را آنان صورت كه مذاب مس همانند شود

 بيچاره و است سال هشتاد تا سه( 111) احقابا فيها بثين لا شريفه آيه حسب بر جهنميان توقف اقل:  اند گفته بعضى. ندارند خلاصى

 و انسى شياطين ها، نسيان و اشتباهات ، خودخواهى ، شهوت و شكم ، احساسات ، عواطف آرزوها، اسير جهان اين در كه انسانى

 در و بيانديشد را علاجى خود آينده براى كه كند نمى پيدا را فرصت كمترين خود عمر تمام در ، است نفسانى هواهاى تسلط و جنى

 مى سر فرياد بسيارى قيامت در كه طورى به هستند، ها انسان رفتار و اعمال و احوال بر ناظر اشتباه بدون دقيق ماءمور دو حال عين

 .دهند
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 و ندارند نجات مخلصين جز به احدى شود، دقيق حسابرسى اگر و( 111) احصاها الا كبيره لا و صغيره يغادر لا الكتاب لهذا ما ويلتا يا

 .بود خواهند گرفتار ديگران

 كنند، نمى را معاصى جبران تنها نه كه هاست غفلت با آميخته و فقر و نقصان از پر جملگى ها نيايش و ها عبادت كه آن از گذشته

 محضر، كه آن با نيست كار در مراقبت اصلا و است خالى حضور از نمازها.  است ديگرى آمرزش طلب و استغفار موجب خود بلكه

 از تاب محضر آن عظمت از ، بدانيم اگر زيرا ؛ ايم ايستاده كسى چه برابر در و كجا دانيم نمى ما و نيست ساده و عادى محضرى

 غرق كه كسى از هم آن ندارد، ديگرى چيز حساب روز در خجلت و حسرت جز عمر ايام در ما محض غفلت اين و دهيم مى دست

 دللتنى اءنت است ربوبى حضرت توفيق به جملگى ، داده انجام كه هم را آنچه كه آن از گذشته.  است بوده خداوندى نعمت در

 نمى من فرمودى نمى دلالت تو اگر كه بودى راهنما خود سوى به مرا تو( 118) انت ما ادر لم اءنت لا لو اليك دعوتنى و عليك

 . كيستى تو كه دانستم

 وقت فى الا معصيتك عن بها انتقل قوه لا و حول لى يكن لم الهى:  فرموده حمزه ابو دعاى در السلام عليه سجاد امام حضرت نيز و

 در كه چنان ، اوست از منت نيز ها اطاعت در كه رساند مى را همين نيز اقعد و اءقوم قوته و الله بحول جمله و لمحبتك ايقظتنى

. بود خواهد خداوندى حضرت كمك و استعانت به كنيم مى را تو عبادت اگر يعنى نستعين اياك و نعبد اياك:  فرمايد مى حمد سوره

 ما رحمته و عليكم الله فضل لولا و:  فرموده مكررا قرآن در كه بود خواهد همان نباشد، ربوبى عطوفت جذب و جلب اگر بنابراين

 (113. ) اءحد من منكم زكى

   سوم فراز

 قد فتكون ، بمنعك رجاءنا تقطع لا و ، بوسعك فاقتنا فاجبر ، اليك الفقراء اءفقر اءنا و ، يديك بين عبادك نحن ها الاءغنياء، ياغنى

 نيازمندترين من و توايم اختيار در بندگانى ما ، نيازان بى نياز بى اى.  فضلك استرفد من حرمت و ، بك استسعد من اءشقيت

 آن ، فرمايى نوميد اگر كه نكن مبدل نوميدى به را ما اميد هرگز و گردان طرف بر خود قدرت به را ما نياز و بيچارگى پس ؛ نيازمندانم

 .شد خواهد محروم است نموده رحمت و فضل طلب تو از كه آن و شود مبتلا شقاوت به كرده بختى نيك طلب كه

 :   شرح

 در كه است ديگرى قرار از مساءله بلكه ، نيست اجتماعى و عقلايى نظام در فقير و غنى سنخ از مخلوق و خالق در فقر و غنى مساءله

 . است آمده مسبوط بسيار طور به آن از بحث ، فلسفه و عرفان فن

 كه معنى بدان.  است هستى اصل با ارتباط در ربوبى حضرت غناى نيز و است هستى اصل مرحله در خالق به نسبت مخلوق فقر

 الله سوى ما در هستى اصل در حاجت يعنى هستند؛ او به ربط و حاجت محض الله سوى ما جمله و است حق حضرت ذاتى ، هستى

 .فرمايد مى لحظه به لحظه افاضه خدا كه است حاكم

 ديار به خلق دودمان نازى كند گر ، گرنه و است جارى پيوسته مخلوق نظام در مبداء طرف از فاقت و فقر جبران كه معنى بدان

 هو الله و الله الى الفقراء انتم الناس ايها يا:  فرمايد مى كريم قرآن در و ماند نمى جاى به چيز هيچ از اثرى و است ثابت عدمستان

 . است وجودى غناى و فقر همان اين واقع در( 111) الحميد الغنى
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 در دوام ، رفاه ، ايمان ، علم ، حيات ، موت ، عزت ، ثروت ، سلامتى قبيل از خود، وجودى نظام همه در انسان كه پيداست البته

 ، علوم فراگيرى در توفيق فكر، رشد ، عبادت مانند خود؛ اخلاقى و روحى تكامل در بايد چنين هم و است محتاج خداوند به زندگى

 ، متعال خداى طرف از فيض منع صورت در كه كند درخواست متعال خداى از را چير همه اخلاقى هاى كرامت و روحى هاى كرامت

 .بود نخواهد فيوضات تمامى از حرمان جز آن نتيجه و نيست ميسور هرگز سعادت

 زبده و ترين زيرك كه رسد مى واقعيت اين به خوبى به كند، پيدا هستى نظام به دقيق شناخت انسانى اگر مقدمات اين به توجه با

 صحبت ، ذلت و عزت كه ننمايد كوتاهى گونه هيچ او بندگى در و درآيد خداوندى اطاعت سلك در كه است كسى عالم در فرد ترين

 . اوست لايزال قدرت كف در حيات و موت و

 بينى جان كه كن باز دل چشم

 بينى آن ناديدنى آنچه

 شنوى آن گوشت نشنيده آنچه

 بينى آن چشمت ناديده آنچه و

 گذرى در حيات مضيق از

 بينى لامكان ملك وسعت

 يكى كه رساندت تابجايى

 بينى جهانيان و جهان از

 جان و دل از ورز عشق يكى با

 بينى عيان اليقين بعين تا

 او جز نيست هيچ و هست يكى كه

 هو الا اله لا وحده

   چهارم فراز

 الذين السوء اءهل و ، اجابتهم اءوجبت الذين المضطرون نحن سبحانك ؟ بابك عن مذهبنا اءين الى و ؟ عنك منقلبنا حينئذ من فالى

 ؟ آوريم روى كسى چه به و ؟ رويم كجا تو درگاه از خداوندگارا.  عنهم الكشف وعدت

 . دهى نجات را گرفتاران و مضطران كه اى داده وعده تو و ايم آمده گرفتار و اضطراريم نهايت در ما و منزهى و پاك تو

 :   شرح
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 قيوم معنى و بشناسد كاملا را احديت حضرت قدرت بداند، را بندگى موقف كه دهد سر جان نهاد از تواند مى كسى را دعا از فقره اين

 ؟ ببرم پناه كجا به تو خانه در از من كه گويد جان نهاد از اختيار بى كه است آنگاه بفهمد، را

 متوسل السوء يكشف و دعاه اذا المضطر يجيب امن شريفه آيه به دل سوز از و غلطد، مى اش چهره بر فراوان اشك كه جاست اين

 .شود مى

 فقر و دستى تهى شدت در يا و مرگ دم يا و ضعف حال در و مرض وقت در فقط انسانى اضطرار كه است آن خام استعدادهاى توهم

 . است

 خود خالق به كه است اى العاده فوق ستايش گذارد، مى هم نمازى احيانا اگر و نيست محتاج خود خداى به صورت اين غير در و

 به تمام استقلال با خود صفات و حالات و سكنات و حركات تمامى در و است زنده و كشد مى نفس مستقل طور به و داشته عرضه

 زندگى به خيالى بى و تمام غفلت با و نداشته توجه خدا به خود وابستگى مركزى نقطه و اضطرار كانون به اما ، است متكى خويش

 . است سرگرم

 دود مى سراسيمه ذره هزار چندين

 چيست كافتاب نداند و آفتاب در

 . نيست نياز بى او مدد از اى لحظه هيچ در كه است پيوسته چنان آن خالق با خلق ارتباط كه داند نمى ديگر

 : كند مى عرض عرفه دعاى در السلام عليه الشهدا سيد حضرت لذا و

 . فقرى فى فقيرا اءكون لا فكيف ، غناى فى الفقير انا الهى

 . جهلى فى جهولا اءكون لا فكيف ، علمى فى الجاهل انا الهى

 . نداريم ديگرى چيز حاجت جز زيرا ؛ فقريم و جهل با گير گريبان ، غنى و علم متن در

 از بيش او عنايات مرهون زيرا ؛ هستيم تر وابسته و تر محتاج او عطاى به هم باز باشيم داشته بيشتر غناى و علم چه هر بنابراين

 كه دانست بايد هم را اين و نيست جداشدنى هرگز - جلاله جل - احديت حضرت اعانت از ما اضطرار حقيقت در.  ايم بوده ديگران

 فوق را قدرتى هرگز و است كافى او حاجات برآوردن براى متعال خداى كه داند مى بيند، خدا به را خود بودن محتاج كه كس آن

 بيند نمى خويش در او غير به نسبت حاجت احساس هرگز و نشست نخواهد دنيا مروت بى ارباب در بر گاه هيچ و نديده خدا قدرت

 . است وابسته مقتدر عزيز بيگانه به و بريده پرثروتى قدرت صاحب هر از او نظر و

 : فرمايد مى شعبانيه مناجات دعاى در السلام عليه منين اميرالمؤ حضرت كه چنان
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 كس هر خدايا:  لمستجير بك اعتصم من ان و لمستنير بك انتهج من ان الهى.  مملوك غير عليه اقلبت من و مخذول غير ذبك لا من و

 جويد، تو سوى به و تو وسيله به را راه كس هر و نيست احدى سلطه در كنى رو او به تو كس هر و نيست بيچاره شد، پناهنده تو به

 .بود خواهد مستحكم گاهى پناه در جويد تمسك تو به كه آن و است روشنايى و نور همراه

 .بود خواهد تر مطمئن و تر آرام اقتدار صاحب هر از و است نيازتر بى غنى هر از خداست با فقط كه آن پس

 را آنجا گذارى پا و سر بس

 را جمعى برهنه پا آن در هم

 بينى گران جهان ملك ز سر

 بينى فرقدان فرق بر پاى

   پنجم فراز

 ، اليك تضرعنا فارحم ، بك استغاث من غوث و ، استرحمك من رحمه ، عظمتك فى بك الاءمور اءولى و ، بمشيتك الاءشياء اءشبه و

 و رحمت نزول تو عظمت به نسبت چيز ترين مناسب و تو مشيت به مساءله ترين نزديك خدايا.  يديك بين اءنفسنا طرحنا اذ اءغثنا و

 روى تو به استغاثه با كه است كسى به نسبت رسى فرياد و ، نموده رحمت درخواست حضرتت از كه است كسى هر بر تو بركات

 درياب را ما تضرع  پس ، هستيم پناهنده تو به و افكنده تو روى پيش را خود ، زارى و تضرع تمام با ما الراحمين ارحم اى و.  آورده

. 

 :   شرح

 و تلطف و رحمت زيرا ؛ است ديده نزديك خدا مشيت به حاجت اربابان بر را رحمت نزول معصوم امام كه است آن توجه قابل نكته

 نشاءت طغيانگر فرد از كه است گناهانى با ارتباط در سخط و غضب و عذاب نزول ولى ، است خداوندى حضرت ذاتى ، راءفت

 در خلايق جملگى بلكه. نبود كار در جهنمى و عذاب هرگز نبود، طغيان و ظلم اگر يعنى.  است آورده فراهم را دوزخ آتش و گرفته

 به و گيرد نمى تعلق خير به جز ربوبى حضرت مشيت زيرا رسيد؛ نمى بشر دامن بر گزندى كمترين و داشته راه الهى امن حرم

 به لذا و دارد تمام دخالت انسان وجودى نقصان در كه هاست طغيان و ها نافرمانى خود ولى ، نيست محتاج احدى عذاب و مجازات

 نظام در اما بوديد، كرده ذخيره خود كه است چيزى همان جهنم اين( 110) لاءنفسكم ماكنزتم هذا:  گويند مى قيامت در جهنميان

 اين و است كار در انتقام لذت و نفس تشفى و تلافى نوع يك قهرا كنند تاءديب خاصى جرم به را كسى اگر احيانا ، عقلايى اجتماعى

 راه ربوبى حضرت قدس ساحت در اى مساءله چنين ولى ، است وى بودن تاءثر قابل و است انسانى نفسانيت انفعالى نظام جهت به

 شخص كه است جهت آن از بلكه كند، گيرى انتقام او از متعال خداى كه نيست جهت بدان است كار در هم مجازاتى اگر پس ندارد؛

 عفونت كه كند مى آلوده را قلب و دل ظرف چنان آن گناه زيرا گردد؛ آماده ربوبى حضرت رحمت جلب براى تا گردد تطهير ، آلوده

 ، انسان بدن سلامت براى كه جراحى همانند درست.  است وى مجازات او تطهير راه يگانه و باشد مى رحمتى هرگونه از مانع ، آن

 . اوست سلامتى براى مقدمه فقط سوزاندن و قطع اين كه كند مى قطع را فاسدى عضو يا و سوزاند مى برق وسيله به را عفونى زائده
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 بود خواهد عمل آن گرو در و داده گروگان به را خود دهد انجام را فاسدى عمل كس هر و اوست خود متوجه فقط انسانى ظلم لذا و

 .كند فرار آن گرو از بتواند كه ندارد امكان و چشيد خواهد آخرت در يا و دنيا در يا را آن العمل عكس و

 . شماست هاى ظلم گرو در شما گريبان پيوسته مردم( 113: ) اءنفسكم على بغيكم انما الناس ايها يا:  فرمود لذا و

 دانسته مجاز خدا را آن ارتكاب آيا كه كند فكر عملى هر شروع در هميشه بايد انسان و زند مى آتش خود ريشه به فقط كار گنه انسان

 را خود امور تمام پيوسته بايد ما و ، است برده حساب زير را ما سكنات و حركات تمامى مقدس شارع رو اين از.  است ندانسته يا ،

 . باشيم بازتابش منتظر بايد وگرنه بداريم عرضه الهى قانون نظام آن بر

 (111.) يره شرا ذره مثقال يعمل من و يرهَ خيرا ذره مثقال يعمل فمن

 (  فراز آخرين) ششم فراز

.  اليك عنه رغبتنا و ، لك اياه تركنا بعد بنا تشمته لا و آله و محمد على فصل ، معصيتك على شايعناه اذ بنا شمت قد الشيطان ان اللهم

 ، كنيم پيدا شوق تو سوى به و كنيم دورى او از كه دادى توفيق اگر و كنيم اطاعت را او كه است آن از پيوسته شيطان شادمانى خدايا

 . گردان كرامت ما به را او از دورى توفيق و نفرما فراهم ما براى را شيطان خوشحالى وسايل هرگز

 :   شرح

 است شيطان شر از ، ربوبى حضرت به پناهندگى دعا از فراز اين.  است مصيبت و بلا پيدايش از دشمن خوشحالى معنى به ، شماتت

 رقيب شيطان و زند دست خود حمله به مساعد هاى زمينه ديدن با دم هر كه نشسته فرصت در و داده ادامه دشمنى به پيوسته كه

 .شود نمى منصرف خود تصميم از آن يك كه است سرسختى

 (111. ) مبين عدو لكم انه الشيطان تعبدوا لا اءن ادم بنى يا اليكم اعهد الم:  فرمايد مى كريم قرآن در متعال خداوند

 كس هر و شود مبتلا او غيب تير به تا شد نخواهد غافل او از هرگز ببرد، پى وى گرى حيله به مخصوصا و بشناسد را دشمن كسى اگر

 . است گرديده غافل رسولش و خدا از كه است آنگاه خورد، مى تير شيطان از

 نشيند غافل تو ياد ز دل اگر

 نشيند دل دل بر بلا خدنگ

 مراقب كه فردى زيرا ؛ است شيطان تيرهاى از مشروع غير نگاه( 111) ابليس سهام من مسموم سهم النظر كه است آمده روايتى در مثلا

 .شود مى مبتلا شيطان از تيرى چنين به لذا ندارد دقيق نظارت تحت را خود جوارح و اعضا ، نيست خود اعمال

 هاى نگاه وسيله به و آورد مى در پا از را او خود، اسلحه با و كند مى سلاح خلع سرعت به را انسان كه است قهار چنان دشمن اين و

 و گيرد مى جاى او قلب داخل در و كرده فتح را او دل و كند مى جدا او دل از را نورانيت كه رود مى نشانه چنان را قلبش خود

 . نيست جهنم جز راهى را او و دارد، نظر در كه كشاند مى بدانجا را وى پيوسته
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 مهار را او پاى و دست شهوت و شكم ، گوش ، چشم وسيله به يا و زبان وسيله به ، كه است انسان خود جوارح و اعضا شيطان ابزار

 تواند مى كه است برنده سلاحى خود و باشد ما رشد وسيله كه فرموده عنايت ما به متعال خداى كه جوارحى و اعضا و كند مى

 .افتد مى قتال دشمن دست به بردارد، راه سر از را شيطان

 بسيار مواعظ تواند مى كه گوشى با كند، طى را بسيارى كمالات آن وسيله به تواند مى كه چشمى يا و است الرحمان عرش كه قلبى

 قرار مكار دشمن خط در گيرد، قرار گمراهان و امت ناصح و باشد ذكرالله تواند مى كه زبانى برسد، لايق مقام به وسيله بدان و بشنود

 .شود مى واقع شيطان سخريه مورد كه كند مى عمل چنان عاقبت كه گيرد مى

 قهار دشمن شماتت از السلام عليه سجاد حضرت دعا، اين در و نباشد سخت دشمن شماتت اندازه به ، تلخى و مرارت هيچ شايد و

 .بپردازد ما سخريه و شماتت به او و ، شوم اغوا او حرف به و او دنبال به كه مكن مبتلايم خدايا بار كه برد مى پناه خدا به(  شيطان)

 را صلاح روى نباشد، مجهز مناسب دفاع به و نشناسد را دشمن و را راه تا انسان و است دشوار بسيار دشمنى چنين شناختن البته

 راه خطرناك راهزن اين مبادا تا ترساند مى شيطان از را خود بندگان مكررا كريم قرآن در متعال خداوند مناسبت همين به. ديد نخواهد

 . ببندد بندگان بر را

   الله رحمه و عليكم والسلام

 . كتاب پايان
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 الى يدعوا الله و:  330 آيه ، بقره سوره چنين هم و مستقيم صراط الى يشاء من يهدى و السلام دار الى يدعوا الله و:  31 ، يونس -00

 دعاكم اذا للرسول و لله استجيوا آمنوا الذين ايها يا:  31 آيه ، انفال سوره در و يتذكرون لعلهم للناس آياته يبين و باذنه المغفره و الجنه

 ... . يحييكم لما

 .11 ، فرقان -03

 .11 غافر، -01

 .11 زمر، -01

 .01 ، شورى -01

 .01 غافر، -01

 .01 زمر، -01

 .381 ص ،3 ج البيضاء، محجه -08

 .011 شماره ، الحكم قصار ، البلاغه نهج -03
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 .حمد سوره ذيل ،0 ج ، الميزان -31

 .13 ، نحل - 01 رعد، -30

 .130 ص ،00 ج ، الميزان -33

 .30 حجر، -31

 يا:  01 و 01 آيات فاطر، نيز و جديد بخلق ياءت و يذهبكم يشاء ان بالحق الارض و السموات خلق الله ان تر الم:  03 ، ابراهيم -31

 . جديد بخلق ياءت و يذهبكم يشاء ان الحميدَ الغنى هو الله و الله الى الفقراء اءنتم الناس ايها

 . كفار لظلوم الانسان ان تحصوها، لا الله نعمه تعدوا ان و ساءلتموه ما كل من آتاكم و:  11 ، ابراهيم -31

 .11:  يوسف -31

 .10 نامه ، البلاغه نهج -31

 .131 ص ،31 ج الانوار، بحار -38

 .133 ص ،31 ج الانوار، بحار -33

 .113 ص ،3 ج البيضاء، محجه - 31 ص ، الداعى عده -11

 .31 ص ، الداهى هده -10

 .33 ، الرحمن -13

 .11 ، ابراهيم -11

 اول دفتر ، معنوى مثنوى -11

 .13 ص ،01 ج ، الميزان تفسير -11

 .10 نامه ، البلاغه نهج -11

 .11 ص ،3 ج ، الميزان -11

 .018 ص ، الداعى عده -18

 .31 ص ، همان -13

 .13 ص ،3 ج ، الميزان تفسير -11
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 .081 ، بقره -10

 .11 ص ،3 ج ، الكافى -13

 . الارض و السموات نور و الذين عمود و منين المؤ سلاح الدعاء:  38 ص السائل فلاح در و - 118 ص ، همان -11

 .331 ص ،31 ج الانوار، بحار -11

 .111 ص ،3 ج ، الكافى -11

 و الرحمه مفتاح الدعاء:  جمله از. دارد وجود بسيارى هاى روايت مورد اين در. 10 نامه 331 ص ، الاسلام فيض البلاغه نهج -11

 الانبياء؟ سلاح ما و فقيل. الانبياء بسلاح عليكم:  فرمودند اصحابشان به السلام عليه رضا امام و - 111 ص ،31 ج بحار، الظلمه مصباح

 .شود رجوع شده ذكر ماءخذ به بيشتر اطلاع براى 331 ص ،31 ج بحار،.  الدعاء:  قال

 .311 ص ، الامين البلد - ثمالى حمزه ابو دعاى به مشهور سحر دعاى -11

 . العفاف العباده افضل و الدعاء  الارض فى سبحانه الله الى الاعمال احب:  قال السلام عليه على عن - 31 ص ، السائل فلاح -18

 انفذ الدعاء:  فرمايد مى چنين هم و 111 ص ،3 ج ، الكافى - داء كل من شفاء بالدعاء عليك:  فرمايد مى السلام عليه صادق امام -13

 .113 ص ،3 ج ، الكافى - الحديد السنان من

 .110 ص ،3 ج ، الكافى -11

 .110 ص ، همان -10

 .المنثور الدر از نقل به ،13 ص ،3 ج ، الميزان تفسير -13

 .11 ص ،3 ج ، الكافى -11

 .31 دعاى ، سجاديه كامله ححيفه -11

 .11 دعاى ، همان -11

 .11 دعاى ، همان -11

 . مطيعين مناجات عشر، خمسه مناجات -11

 .011 ص ،11 ج الانوار، بحار -18

 دوم دفتر ، معنوى مثنوى -13

 .031 ص ، دوم دفتر ، معنوى مثنوى -11
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 . السلام عليه حسين امام عرفه دعاى -10

 .111 ص ، سوم دفتر ، نيكلسون معنوى مثنوى -13

 . پنجم دفتر ، معنوى مثنوى -11

 .01 فاطر، -11

 .31 دعاى ، سجاديه كامله صحيفه -11

 .81 و 83 آيات ، ص -11

 .011 ص المتهجد، مصباح -11

 . العارفين مناجات - عشر خمسه مناجات -18

 .131 ص ،31 ج الانوار، بحار -13

 . همان -11

 .103 ص ، همان -10

 . المحبين مناجات عشر، خمسه مناجات -13

 . منين اميرالمؤ مناجات ،101 ص ، الامين البلد -11

 . صيغه قرش دعاى ،110 ص ، الامين البلد -11

 .111 ص ، سجاديه كامله صحيفه -11

 .113 ص ،11 ج الانوار، بحار -11

 .01 دعاى ، سجاديه كامله صحيفه -11

 .31 ص ، الامين البلد -18

 .31 ص ، سجاديه صحيفه -13

 .1 دعاى ، همان -81

 .031 ص ،8 ج ، الكافى -80

 .101 حكمت ، صالح صبحى البلاغه نهج -83
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 .آمد خواهد آتى صفحات در قرب مراتب از مفصل بحث -81

 .081 ، بقره -81

 .01 ، ق -81

 .31 ، انفال -81

 .31 ص ، الامين البلد -81

 .013 خ ، صالح صبحى و ،018 خ ، الاسلام فيض البلاغه نهج -88

 .13 خ ، صالح صبحى و الاسلام فيض البلاغه نهج -83

 .01 غافر، -31

 .33 دعاى ، سجاديه صحيفه -30

 .38 دعاى ، همان -33

 . ثمالى حمزه ابو دعاى به مشهور سحر دعاى -31

 .01 ص ،3 ج ، كافى -31

 .0 حديث ، هفتم مجلس مفيد، شيخ امالى -31

 .11 خ ،011 ص ، الاسلام فيض البلاغه نهج -31

 .حافظ ديوان -31

 .313 ص ، الداعى عده -38

 .001 ، مائده -33

 .33 ، اعراف -011

 .31 ، همان -010

 .81 - 81 شعراء، -011. 18 - 83 شعراء، -013

 .00 اسراء، -011

 .133 ص ،31 ج الانوار، بحار -011
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 . السلام عليه منين اميرالمؤ مناجات - 101 ص ، الامين البلد -011

 .33 دعاى ، سجاديه كامله صحيفه -011

 .11 ص ،11 ج الانوار، بحار -018

 .11 غافر، -013

 . همان -001

 . الذاكرين مناجاه عشر، خمسه مناجات -000

 . 311 ص ، الامين البلد -003

 

 .111 ص ،( مترجم) علويه صحيفه - 031 ص ، الامين البلد -001

 .011 ص ،10 ج الانوار، بحار -001

 . شعبانيه مناجات -001

 . همان -001

 . ثمالى حمزه ابو دعاى -001

 . السلام عليه الشهداء سيد عرفه دعاى -008

 .11 دعاى ، سجاديه كامله صحيفه -003

 .11 دعاى ، همان -031

 .الرضا الطاعه راءس:  درر و غرر -030

 . السلام عليه منين اميرالمؤ صباح دعاى -033

 .011 ص ،10 ج الانوار، بحار -031

 .11 ص ، اللهوف -031

 .013 ص ، صفين واقعه - 010 ص ،1 ج الحديد، ابى ابن ، البلاغه نهج شرح -031

 .011 ص ، صفين واقعه - 013 ص ، همان -031
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 .381 ص ، السلام عليه الحسين مقتل -031

 . السلام عليه حسين امام عرفه دعاى -038

 . السلام عليه منين اميرالمؤ صباح دعاى -033

 . المحبين مناجات السلام عليه سجاد امام عشر، خمسه مناجات -011

 . المريدين مناجات ، همان -010

 . عرفه دعاى -013

 . كميل دعاى -011

 . عرفه دعاى -011

 .  السلام عليه هادى امام ، كبيره جامعه زيارت -011

 .31 دعاى ، سجاديه كامله صحيفه -011

 . السلام عليه حسين امام عرفه دعاى -011

 .شود مى واقع درخواست مورد كه كسى يعنى مدعو -018

 .388 ص ، للصدوق التوحيد -013

 .11 ص ،3 ج ، ورام مجموعه -011

 .11 ص ،3 ج ، الميزان -010

 .000 اسراء، -013

 .13 غافر، -011

 .1 - 00 ، ق -011

 .11 ، انسان - 33 تكوير، -011

 .111 ص ،13 ج الانوار، بحار -011

 . 011 ، يوسف -011

 .11 غافر، -018
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 .110 ص ،1 ج بحار، -013

 .88 و 81 انبياء، -011

 .011 و 011 ، صافات -010

 .011 ص ، الداعى عده -013

 .011 ص ، الداعى عده -011

 .10 نامه ، السلام عليه حسن امام به وصيت ، البلاغه نهج -011

 .11 ص ،3 ج ، الميزان و 011 ص ، الداعى عده -011

 .11 ، عنكبوت -011

 .11 ، انعام -011

 .11 ، انعام -018

 .013 خ ، صالح صبحى ، البلاغه نهج -013

 .81 اسراء، -011

 فيض البلاغه نهج در و است آمده 31 ص ،0 ج ، فيض مرحوم اليقين علم و 388 ص ، صدوق مرحوم توحيد در روايت اين -010

 . الهمم نقض و العقود حل و العزائم بفسخ سبحانه الله عرفت كه است آمده 0031 ص ،313 حكمت ، الاسلام

 . 1 - 1 ، النازعات -013

 .شود رجوع 083 ص ،31 ج ، الميزان به بيشتر توضيح براى -011

 .11 ، اعراف -011

 .081 ، بقره -011

 .011 ، بقره -011

 .11 ص:  السنيه الجواهر -011

 متوجه و) بينيد نمى شما ولكن تريم نزديك شما از(  است دادن جان حال در كه فردى) او به ما و(  ترجمه: ) 81 ، واقعه -018

 ( .نيستيد
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 السلام عليه عبدالله ابى على حنيفه او دخل كه كند مى نقل مسلم بن محمد از مرفوعا كلينى مرحوم. 081 ص ، صدوق توحيد -013

 موسى لى ادعوا:  السلام عليه عبدالله ابو فقال ؟ مافيه فيه و فلاينهاهم يديه بين يمرون الناس و يصلى موسى ابنك رايت:  له فقال

 اصلى كنت الذى ان ، ابت يا نعم:  فقال ؟ تنهم فلم يديك بين يمرون الناس و تصلى كنت انك يذكر حنيفه ابا ان بنى يا:  فقال فدعى

 فرزندت:  گفت و شد وارد السلام عليه صادق امام بر ابوحنيفه روزى:  الاسرار مودع يا امى و انت بابى:  قال ثم نفسه الى اقرب كان له

 كار اين از را آنان بود نماز در كه حالى در او و كردند مى آمد و رفت او پيش در مردم و خواند مى نماز كه ديدم را السلام عليه موسى

. شد وارد حضرت و زدند صدا را حضرت آن. بخوانيد را السلام عليه موسى فرزندم:  فرمودند السلام عليه صادق امام كرد؟ نمى نهى

 مى آمد و رفت شما جلوى مردم و بودى نماز حال در شما كه گويد مى ابوحنيفه!  فرزندم:  فرمودند ايشان به السلام عليه صادق امام

 مى نماز او براى من كه كسى آن پدر، اى بله:  فرمودند السلام عليه جعفر بن موسى حضرت كرديد؟ نمى نهى را آنان شما و كردند

 امام پس.  هستيم( او) گردن رگ از تر نزديك(  انسان) او به ما و:  فرمايد مى متعال خداوند. بود تر نزديك من به آنان از خواندم

(  الهى) اسرار دار امانت كه باد تو فداى مادرم و پدر:  فرمود و چسبانيد سينه به را السلام عليه موسى فرزندش السلام عليه صادق

 .331 ص ،1 ج ، كافى!.  هستى

 مى و آفريديم را انسان ما كه تحقيق به و:  الوريد حبل من اليه اقرب نحن و نفسه به توسوس ما نعلم و الانسان خلقنا لقد و -011

 .01 ، ق.  تريم نزديك او به گردن رگ از ما و كند مى وسوسه بدان او نفس كه را آنچه دانيم

 و جنوبهم على و قعودا و قياما الله يذكرون الذين # الالباب لاولى الآيات النهار و اليل اختلاف و الارض و السموات خلق فى ان -010

 .031 - 030 آيات ، عمران آل النار عذاب فقنا سبحانك باطلا هذا خلقت ما ربنا الارض و السموات خلق فى يتفكرون

 بوديم خوابيده دارالاماره حياط در نوف و من كه زمانى در:  گويد مى عرنى حبه. 311 ص ،( ره) طاووس بن سيد ، السائل فلاح -013

:  كرد مى زمزمه گونه اين و بود گذشته ديوار بر حيران فردى همانند را دستش شب باقيمانده در كه كرديم مشاهده را منين اميرالمؤ ،

 و ايستاده را خدا كه آنانى.  است خرد صاحبان براى هايى نشانه روز، و شب شد و آمد و زمين و ها آسمان آفرينش در كه درستى به

 چنين ايشان حال زبان) نمايند مى انديشه زمين و ها آسمان خلقت در و كنند مى ياد اند آرميده پهلويشان بر كه زمانى در و نشسته

 ادامه در عرنى حبه. فرما حفظ آتش عذاب از را ما پس ،( بيهوده كار از) منزهى تو اى نكرده خلق بيهوده را ها اين پروردگارا،(  است

 آيا حبه:  گفت من به پس.  است رفته دست از او عقل كه كسى همانند ، رفت مى راه و كرد مى تلاوت را آيات اين امير:  گويد مى

. كرد گريه و انداخت زير به را هايش چشم امير پس! ؟ كنيم چه بايد ما پس باشى گونه اين شما اگر بيدارم:  گفتم بيدار؟ با خوابى

 پوشيده او بر ما اعمال از يك هيچ ، است ايستگاهى نيز او نزد در ما براى و است ايستگاهى خداوند براى حبه اى:  گفت من به سپس

 من به گردن رگ از كه خداوند از را تو و من چيز هيچ ، حبه يا.  است تر نزديك تو و من به گردن رگ از خداوند ، حبه اى.  نيست

 بيدار؟ يا خوابى ، نوف اى:  فرمود بعد. سازد نمى پنهان خداوند از را تو و من چيز هيچ ، حبه اى. سازد نمى دور است نزديكتر تو و

 بر خدا(  خشم) از:  فرمود كلام آخر در و آورد، ايشان ياد به را خدا و نمود نصيحت را دو آن پس.  نيستم خواب من امير، نه:  گفتم

 ، من غفلت لحظات در دانستم مى  كاش اى:  فرمود مى و رفت مى راه(  السلام عليه امير) سپس ، كردم انذار را شما من باشيد، حذر

 چگونه من حال تو، هاى نعمت بر ام ناسپاسى و ام طولانى خواب در دانستم مى كاش اى ؟ دارى نظارت من بر يا غافلى من از تو

 .كرد طلوع فجر كه آن تا بود حال اين بر امير:  گويد مى نوف بود؟ خواهد
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 اى:  يحشرون اليه انه و قلبه و المرء بين يحول الله ان اعلموا و يحييكم لما دعاكم اذا للرسول و لله استجيبوا آمنوا الذين ايها يا -011

 مى دعوت شماست بخش حيات كه آنچه سوى به را شما كه زمانى را رسول و خدا دعوت دهيد پاسخ ايد، آورده ايمان كه كسانى

 .31 ، انفال. شويد مى محشور او سوى به و شود مى حائل او قلب و انسان بين متعال خداوند كه بدانيد و. كنند

 .110 ص ،( مترجم) علويه صحيفه -011

 طرف هر به پس ، مغرب و مشرق خداست آن از فقط و:  عليم واسع الله ان الله وجه فثم تولوا فاينما المغرب و المشرق لله و -011

 .001 ، بقره.  داناست و بخش وسعت خداوند كه درستى به.  است الله وجه جا آن آوريد روى كه

 چرا) مخوان را ديگرى خداى الله با و:  ترجعون اليه و الحكم له وجهه الا هالك شى كل هو الا اله لا آخر الها الله مع تدع لا و -011

 او سوى به و اوست آن از حكومت.  است(  پوچى و بطلان) هلاك او وجه از غير چيزى هر ، نيست(  الله) او جز معبودى هيچ(  كه

 .88 ، قصص. گرديد مى باز

 كه.  غالب يگانه خداوند براى ، كيست آن از پادشاهى امروز:  القهار الواحد لله ، اليوم الملك لمن:  غافر سوره 01 آيه به اشاره -011

 .01 غافر،.  است كثرت بر وحدت استيلاى و ظهور

 .رعد سوره 33 آيه به اشاره -018

 . مطففين سوره 31 آيه به اشاره -013

. 1 حديد،.  است آگاه چيزى هر به او و ، باطن و ظاهر و است آخر و اول او،:  عليم شى بكل هو و الباطن و الاخر و الاول هو -081

 .33 حشر، -080

 ساكن را خدا غير خدا، حرم در پس ، خداست حرم دل:  الله غير الله حرم تسكن فلا الله حرم القلب:  السلام عليه الصادق قال -083

 .31 ص ،11 ج الانوار، بحار.  مكن

 اى گونه به ، كردى زايل دوستانت دل از را اغيار محبت كه هستى كسى چنان آن تو:  عرفه روز دعاى ، السلام عليه حسين امام -081

 .برند نمى پناه تو از غير به و دارند نمى دوست را تو غير كه

 .كنند نمى تعقل و فكر هرگز كه هستند هايى لال و كر آن خدا، نزد در جنبندگان بدترين كه درستى به:  33 ، انفال -081

 .001 ، بقره عليم واسع الله ان الله وجه فثم تولوا فاينما المغرب و المشرق ولله -081

 .33 ، انفال -081

 در و كردند فراموش را خدا كه كسانى آن همانند شما و:  الفاسقون هم اولئك انفسهم فانساهم الله نسوا كالذين تكونوا لا و -081

 .03 حشر،. فاسقانند كه راستى به اينان نباشيد، كردند فراموش را خود نتيجه
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 بگويد كه اين:  الساخرين لمن كنت ان و الله جنب فى فرطت ما على حسرتى يا نفس تقول ان:  زمر سوره 11 آيه به اشاره -088

  بودم كنندگان مسخره از راستى به كه كنم مى اعتراف داشتم روا خدا درگاه به ها ستم از كه آنچه بر حسرتا وا( :  انسانى) نفسى

 .01 رعد، -083

 .11 اسراء، -031

 .03 ، يونس -030

 .10 ، فصلت -033

 صورت بنده از كه باشد مى دعايى هر بر مترتب ، است شده آورده جا اين در كه دعا آثار و خواص از بعضى كه است ذكر قابل -031

 . است گرديده انشاء السلام عليهم معصومين جانب از كه است ماثوره ادعيه بر مترتب ها آن از بعضى ولى گيرد، مى

 .38 رعد، -031

 .310 ص ، صدوق شيخ امالى -031

 .33 ، مجادله -031

 . 011 و 013 آيات ، صافات -031

 .01 نساء، -038

 .10 ، احزاب -033

 .11 ، انفال -311

 .01 ، بقره -310

 3، منافقون -313

 .11 نور، -311

 .33 ، سجده -311

 .11 ، زخوف -311

 .031 ، طه -311

 .013 نساء، -311
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 .010 ، كهف -318

 .38 رعد، -313

 .11 ، انفال -301

 .11 ، ق -300

 3، بروج -303

 .031 نساء، -301

 .011 ص ، الامين بلد -301

 . همان -301

 .03 حشر، -301

 .031 و 031 آيات ، طه -301

 .11 ، توبه -308

 .83 ، يس -303

 .13 و 10 آيات ، ص -331

 .03 حشر، -330

 .031 و 031 آيات ، طه -333

 .33 زمر، -331

 .01 ، جن -331

 .38 ، كهف -331

 .03 ، مجادله -331

 .031 ، نحل -331

 .011 ، انعام -338

 .حافظ ديوان -333
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 .حافظ ديوان -311

 . همان -310

 .111 ص ،31 ج الانوار، بحار -313

 .103 ص ، همان -311

 .131 ص ، همان -311

 ص ، صدوق الاخبار معانى ، الاجابه يحرم لم الدعاء اعطى من - 010 ص ، صدوق خصال ، الاجابه اعطى الدعاء اعطى من -311

131. 

 .11 غافر، -311

 .13 ص ،0 ج ، كافى اصول -311

 .011 ص ، صدوق توحيد -318

 . 11 ص ،011 ج الانوار، بحار -313

 . السلام عليه حسين امام عرفه دعاى -310. 381 ص ، صدوق توحيد و 311 ص ،1 ج الانوار، بحار -311

 . السلام عليه منين اميرالمؤ كميل دعاى -313

 . ببخش من بر كنند مى محبوس را دعا كه گناهانى آن خدايا:  ترجمه -311

 .313 ص ، حلى فهد ابن ، الداعى عده -311

 .311 ص ،0 ج ، كافى -311

 .011 ص ، همان -311

 .311 ص ، همان -311

 .181 ص -318

 طرف دو هر وجود به وابسته اضافه وجود و دارد وجود طرف دو مقولى اضافه در.  است اشراقى و مقولى نوع دو بر ، اضافه -313

 اضافه در. باشد فرد آن پسر او زمان همان در كه شود مى محسوب ديگرى پدر زمان آن فردى كه پسر و پدر بين نسبت مانند ؛ است

 و خورشيد بين خورشيد، نور و خورشيد مثل ؛ است طرف آن به وابسته و معلول ديگر طرف و دارد وجود طرف يك فقط اشراقى
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 به وابسته خود وجود تمام در نور و كند مى فاصله را نور خورشيد كه است گونه اين به نسبت لكن ، است برقرار نسبت نيز او نور

 . نيست چيزى اصولا و ندارد چيزى خود از خورشيد بدون و است خورشيد

 . احزاب سوره 11 و 13 آيات مانند -311

 . الله رحمه طباطبايى علامه الولايه رساله:  رك -310

 و شكل و طعم نظر از را آلبالو اى دانه يا انگور اى خوشه تصور توان - باشد مبتكر و خلاق چند هر - اى انديشه و فكر هيچ -313

 كه بود نكرده خطور نيز ما انديشه در و ايم نديده حال به تا كه بينيم مى را اى ميوه گاهى چنانچه ندارد؛ ها آن خلقت از قبل تا رنگ

 .دارد وجود اى ميوه چنين

 . آورده دست به كه چيزى همان اوست ضرر بر و است آورده دست به كه است چيزى همان شخصى هر براى:  381 ، بقره -311

 .بيند مى را آن دهد، انجام خير كار اى ذره سنگينى به كسى هر پس:  1 ، زلزال -311

 .ايد كرده عمل كه است چيزى همان شما پاداش كه نيست اين از غير و است چنين اين:  01 طور، -311

 .شد نخواهد ظلم شما به نيز خرما هسته ميان نخ(  ى اندازه به: ) 11 نساء، -311

 مى واقع ال سؤ مورد( ها انسان) ايشان و شود نمى واقع ال سؤ مورد دهد، انجام كه آنچه از(  متعال خداوند) او:  31 انبياء -311

 .شوند

 . است قادر كارى هر بر او و است خداوند دست در فقط خير -318

 .دارد قرار دو اين بين كه را آنچه و آفريد را زمين و ها آسمان كه است كسى چنان آن:  1 ، سجده -313

 . شناخت خواهد را پروردگارش بشناسد، را خود(  خويشتن) نفس كس هر -311

 انجام صالح اعمال بار اين شايد!  بازگردان دنيا به مرا خدايا:  گويد مى گيرد مى فرا را ايشان از يكى مرگ وقتى:  33 ، منون مؤ -310

 ايشان سر پشت از و! زند مى حرفى فقط ، نيست چنين اين هرگز( : شود مى گفته جواب در! ) بودم كرده ترك را آن دنيا در كه دهم

 .شوند برانگيخته كه روزى تا است برزخى

 شر كار ذره يك سنگينى به كس هر و ديد خواهد را آن دهد انجام خير كار ، ذره يك سنگينى به كس هر پس:  8 و 1 ، زلزال -313

 .ديد خواهد را آن دهد انجام

 چيست عليين كه دانى مى چه تو و.  است عليين در نيكان عمل نامه كه درستى به.  نيست چنين اين هرگز:  08 - 31 ، مطففين -311

 .كنند مى مشاهده را آن مقربان و شده نوشته است كتابى ؟

 كند پيروى مرا كه كس هر و من ؛ خوانم مى خدا سوى به آگاهى روى از ، است من راه اين بگو:  018 ، يوسف -311
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 . پروردگارشان ستايش با( را خداوند) كنند مى تنزيه ملائكه و -311

 .كنند نمى تعقل مردم اكثر لكن و خداست آن از ستايش بگو:  11 ، عنكبوت -311

 .دانند نمى ايشان بيشتر لكن و خداست آن از ستايش بگو:  31 ، لقمان -311

 .1 ، تين -318

 .فرمايند مراجعه حلى فهد ابن مرحوم تاءليف الداعى عده نفيس كتاب به زمينه اين در توانند مى مشتاقان -313

 سلم و آله و عليه الله صلى الله رسول خط:  قال مسعود، ابن عن ، انعام سوره از 011 آيه ذيل - 1 ج الميزان از روايت متن -311

 الا سبيل منها ليس السبل هذه و:  قال ثم شماله عن و الخط ذلك يمين عن خطوطا خط ثم مستقيما الله سبيل هذا:  قال ثم بيده خطا

 اسرفوا الذين عبادى يا قل.  سبيله عن بكم فتفرق السبل تتبعوا لا و فاتبعوه مستقيم صراطى هذا ان و:  قراء ثم اليه يدعو شيطان عليه

 از ايد، كرده ظلم خود بر كه من بندگان اين بگو:  الرحيم الغفور هو انه جميعا الذنوب يغفر الله ان الله رحمه من تقنطوا لا انفسهم على

 . است مهربان و گناه پوشاننده او كه درستى به آمرزد، مى را گناهان همه خداوند! نباشيد ماءيوس الهى رحمت

 .31 ص ،3 ج ، كافى اصول -310

 .111 ص ،3 ج ، كافى اصول.  نكرده گناه كه است كسى همانند كند مى توبه خود گناه از كه كسى:  فرمود السلام عليه باقر امام -313

 .03 ص ،1 ج الانوار، بحار.  نيست توبه از كارسازتر شفيعى:  فرمود السلام عليه امير -311

 .دارد دوست را كاران توبه خداوند -311

 .بگيرد سخت شما بر است نخواسته و است خواسته را سهولت شما براى خداوند:  081 بقره -311

 نمى گران شمارش و برسانند(  است او شايسته كه چنان آن) را او مدح توانند نمى گويندگان و مداحان:  فرمود السلام عليه امير -311

 اول خطبه ، البلاغه نهج. آورند شماره به را او هاى نعمت توانند

 .033 ص ،0 ج ، كافى اصول -311

 . همان -318

 .نباشد پنهان خدا بر ها آن كرده هيچ و آيد پديد خلق( بد و نيك) همه كه روزى آن:  01 غافر، -313

 ... .برادرند هم با منان مؤ تحقيق به:  01 ، حجرات -381

 .11 و 11 هود، -380

 .031 خطبه ، صالح صبحى البلاغه نهج -383
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 .018 خطبه ، صالح صحبى البلاغه نهج -381

 . نيافتيم را آن مدرك -381

 .081 ص ،1 ج ، للحموى البلدان معجم -381

 .31 ، عمران آل -381

 .دارد مع معناى جا اين در فى -381

 .كند مى نيكى به تبديل را آنان گناهان خداوند كه هستند كسانى اينان ،11 ، فرقان -388

 با عرش مقتدر خداى نزد و است قدرت و قوت با اى فرشته كه ، است حق بزرگوار رسول كلام قرآن همانا:  03 - 30 تكوير، -383

 . خداست وحى امين و فرشتگان فرمانده و.  منزلت و جاه

 .03 ، فرقان -330. 31 ، فتح - 13 ، احزاب -331

 .بلند صداى:  زجل -333

 .رعد جمع:  رعود -331

 .81 اسراء، -331

 .13 ، انعام -331

 .13 ، كهف -331

 .01 و 3انفطار، -331

 .01 ح ،133 ص ،1 ج ، الثقلين نور -338

 .081 و 081 ج ، الجنان مفاتيح ، رجب ماه روز هر دعاهاى -333

 مى را جهنم آينه هر ، يقينى آگاهى داشتيد، آگاهى اگر كه نيست چنين هرگز 1 - 1 تكاثر، -110. 011 ص ،13 ج الانوار، بحار -111

 . يقينى اى گونه به ديد خواهيد را آن آينه هر سپس ديديد،

 .31 ،31 ، واقعه -113

 به بده بشارت پس كرد، خواهيم  آزمايش فرزندان و نفوس و اموال نابودى و گرسنگى و ترس به را شما قطعا و:  011 ، بقره -111

 . صابران

 .كنيد انفاق داريد دوست كه چيزهايى از آنكه مگر رسيد، نمى نيكوكارى(  مقام) به هرگز و:  33 ، عمران آل -111
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 .خداوند به علاقه و عشق جهت به دهند مى اسير و يتيم و مسكين به( را خود ى) غذا و:  8 دهر، -111

 . است تر محكم خداوند به عشقشان و محبت آوردند، ايمان كه كسانى و:  011 ، بقره -111

 .دارند دوست را خداوند نيز آنان و دارد دوست را ايشان خداوند كه آورد مى را قومى خداوند زودى به پس:  11 ، مائده -111

 . است نداده قرار درونش در دل دو كس هيچ براى خداوند:  1 ، احزاب -118

 لرزيد، مى جان به آن كسادى از كه تجارتى و شده جمع اموال و عشيره ، زنان ، برادران ، فرزندان ، پدران اگر بگو:  31 ، توبه -113

 .باشيد خدا عقوبت منتظر ، است عزيزتر خدا از شما پيش

 طرف به را منفعتى يا و كنند دفع خود از را ضررى توانند نمى) ندارند سود و ضرر در خود از اختيارى(  اينان و: ) 1 ، فرقان -101

 .ندارند(  انفرادى زندگى براى شدن برانگيخته) نشور و زندگى و مرگ در اختيارى و( كنند جلب خود

 .(( نخوان كند، تو متوجه ضررى يا و برساند نفعى تواند نمى كه را كسى خدا، از غير و: )) 1 ، يونس -100

 . نده قرار كينه منان مؤ به نسبت ما سينه در و اند گرفته پيشى ما بر ايمان در كه را ما برادران و را ما ببخش خدايا،:  01 حشر، -103

 . است واقعى حيات آخرتى زندگى و است اندكى بهره دنيا، -101

 .011 ، صافات -101

 .شوند نمى رستگار كافران عجب:  83 ، قصص -101

 .1 ، فتح -101

 . اندكى مدت ده مهلت ايشان به ، ده مهلت كافرين به پس ، كنم مى تدبير نيز من و كنند مى گرى حيله آنان:  01 - 01 ، طارق -101

 . است كنندگان تدبير بهترين خداوند و نمود تدبير نيز خداوند و نمودند گرى حيله آنان:  11 ، عمران آل -108

 ص حرف ، اول ج ، نوين جامع فرهنگ -103

 ص دررآمدى و غرر تصنيف. )شود آسان او بر ها سختى كند توكل خداوند بر كس هر:  فرمود السلام عليه على منين اميرالمؤ -131

 (.1888 كلام ،031

 (.188) كلام ،031 ص دررآمدى و غرر تصنيف.  داشت نخواهد اندوه كند توكل( خداوند بر) كس هر و -130

 .01 فاطر، -133

 .30 نور، -131
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 بعد ما يا ، عمومى فلسفه به نامه مضمون از بيشتر اطلاع براى توانند مى عزيزان و ايم آورده را دكارت نامه مضمون اينجا در -131

 .فرمايند مراجعه 311 و 311 ص فوكليه پل الطبيبه

 .11 ، قصص -131

 . 10 ، نجم -131

 .01 ، لقمان -131

 .1 نباء، -138

 غير از كه آنچه و است(  ثابت) حق( فقط) متعال خداوند كه است آن سبب به(  آفرينش مختلف مظاهر) آن:  11 ، لقمان -133

 . است(  پوچ) باطل خوانند، مى خداوند

 . است آشكار حق خداوند كه درستى به دانند مى و:  31 نور، -111

  خودش كلمات با را حق كند مى( برقرار) ثابت و:  31 ، شورى -110

  مباش كنندگان ترديد از پس ، توست پروردگار ناحيه از حق:  11 ، عمران آل -113

 .داد قرار نورانى را ماه و روشن را خورشيد كه است كسى آن او:  1 ، يونس -111

 .دهد مى حركت دريا و خشكى در را شما كه است كسى آن او:  33 ، يونس -111

 .كرد خلق را زمين و آسمانها كه است متعال خداوند شما پروردگار) مالك كه درستى به:  1 ، يونس -111

(  زمين) آن در زوج يك اى ميوه هر از و داد قرار را نهرها و ها كوه آن در و گسترانيد را زمين كه است كسى آن او و:  1 رعد، -111

 .داد قرار

 .نبود ذكرى قابل چيز او كه گذشت انسان بر روزگارى كه تحقيق به:  0 دهر، -111

 .گيرد مى كامل طور به را انسانها جانهاى مرگ هنگام در كه است خداوند:  13 رعد، -118

 (.اشيا) نگهدارنده و زنده( خداوند) نيست او جز معبودى هيچ كه است خداوند:  311 ، بقره -113

 . ساخت محكم جايش بر( مقدار و) اندازه در را گردون چرخ ساختار و -111

 شب دل از) را صبح خود لطف با و كردى جمع را ها پراكنده خود قدرت با. نهراسد تو از و كيستى تو بداند كه است كسى چه -110

 آب ابرها از و نمودى جارى را تلخ و گوارا آب سخت هاى سنگ از و كردى روشن را شب هاى تاريكى خود كرم با و شكافتى( 

 . فرستادى فرو فراوان(  باران)
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 . گرفته فرا را عالم اشياء همه كه تو رحمت به كنم مى درخواست تو از من خدايا:  كميل دعاى ترجمه -113

 شده بسته آب بر را زمين و كنى نصب ستونى آنكه بدون ، كردى بلند را آسمانها آن به كه تو نام به تو از(  كنم مى درخواست) -111

 . دادى گسترش

( ء شى هر) كننده آشكار و عيب بى و منزه بسيار كه تو نام به(  كنم مى درخواست) و:  عرفه شب دعاى از قسمتى ترجمه -111

 گرفته روشنايى او از روشنايى هر و روشنايى از(  گرفته نشاءت) است روشنايى و است روشنى هر بر روشنايى كه آنچنان ، است

 . است

 و اندازد سايه آن بر آنچه و آسمان و سازند پراكنده كه آنچه و بادها پروردگار(  اى) خدايا:  عرفه شب دعاى از قسمتى ترجمه -111

 .سازند جارى آنچه و درياها و سازند گمراه را آنكه و شياطين و گيرد خود بر كه آنچه و زمين

 . داديم زينت ستارگان به را دنيا آسمان كه تحقيق به و:  1 ، صافات -111

 . آيه ذيل ،01 ج ، الميزان -111

 .083 خطبه ، البلاغه نهج -118

 مسكن و داد نمى قرار خود عرش براى جايگاهى را ها آن( 003/  031 ص) به مربوط البلاغه نهج 083 خطبه از قسمتى ترجمه -113

 . گذاشت نمى بندگانش صالح اعمال و صحيح عقايد صعود براى مكانى و ساخت نمى ملائكه

 كه شوند مى نازل ايشان بر ملائكه ماندند، استوار عقيده اين بر و است الله ما پروردگار گفتند كه كسانى آن:  11 ، فصلت -111

 .نباشيد محزون و نهراسيد

 .031 ، عمران آل -110

 . است سال هزار پنج آن اندازه كه روزى در روند بالاى روح و ملائكه:  1 ، معارج -113

 .8 ح ،131 ص ،3 ج:  كافى اصول -111

 .0 ح ،113 ص ،01 ج الانوار، بحار -111

 .الكبائر باب ،3 ج ، كافى اصول -111

 .31 ، فرقان -111

 .1 ، لقمان -111

 .11 زمر، -118

 .111 ص ،813 احسان باب ،3 ج ، الحكمه ميزان -113
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 .00 و 01 انفطار، -111

 .01 تكوير، -110

 .13 ص ، زمخشرى الابرار ربيع -113

 .8 و 1 ، زلزال -111

 .01 ، اسرى -111

 .33 ، جائيه -111

 3، طارق -111

 .31 ، مريم -111

 .03 ، زخرف -118

 .31 و 31 انبياء، -113

 .13 حجر، -111

 .11 اسراء، -110

 .11 ، ص -113

 .11 ، ص -111

 گزارى شكر بسيار بنده(  نوح) او كه درستى به.  كرديم(  كشتى بر) سوار السلام عليه نوح با كه كسانى بازماندگان:  1 اسراء -111

 .بود

 .هستند شكرگزار من بندگان از كمى تعداد و:  01 سباء، -111

 . يافت نخواهى شكرگزار را(  بندگانت) آنان اكثريت و:  01 ، اعراف -111

 .داد خواهيم پاداش را شكرگزاران زودى به و:  011 ، عمران آل -111

 .داد خواهد پاداش را شكرگزاران خداوند زودى به و:  011 ، عمران آل -118

 سپس ، نشينم مى آنان براى تو مستقيم راه سر بر قطعا كردى گمراه را من آنكه(  مقابل در يا) جهت به پس:  01 و 01 ، اعراف -113

 نخواهى شكرگزار را ايشان اكثر و آمد خواهم سراغشان به ايشان چپ جانب از و ايشان راست جانب از و سر پشت و رو پيش از

 . يافت
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 .01 ص ،10 ج الانوار، بحار -181

 . شعبان ماه دعاهاى ، الجنان مفاتيح -180

 .111 ص ،3 نمط ، الاشارات كتاب سينا، على ابو -183

 . كميل دعاى ، الجنان مفاتيح -181

 .1 ، ابراهيم -181

 .13 نساء، -181

 .03 ، لفمان -181

 .01 ، مائده -181

 .001 ، عمران آل -188

 .011 ، صافات -183

 . است داده بسيار فضيلت نشستگان بر را گران جهاد متعال خداوند:  31 نساء، -131

 .3 ح ،11 ص ،1 ج ، كافى -130

 اول ح ،033 ص ،3 ج ، كافى اصول -133

 .011 ص ،10 ج الانوار، بحار -131

 .13 ، انفال -131

 .013 ، اعراف -131

 . هستم امين خيرخواهى شما براى من و رسانم مى شما به را پروردگارم هاى پيام:  18 ، اعراف -131

 .1 و 1 ، نجم -131

 . اندازى مشقت و سختى به را خود كه نفرستاديم تو بر را قرآن اين:  3 و 0 ، طه -138

 .8 فاطر، -133

 .031 ، اعراف -111

 .11 ، انفال -110
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 . هفتم دعاى ، سجاديه صحيفه -113

 . همان -111

 .011 ، عمران آل -111

 .1 ح ،101 ص ،3 ج ، كافى اصول -111

 .1 ح ،111 ص ،3 ج ، كافى اصول -111

 .1 ح ،118 ص المصدر، -111

 .0 ح ،388 ص ،3 ج ، كافى اصول -118

 .110 ص ،3 ج ، السالكين رياض -113

 3 ح ،111 ص ،3 ج ، كافى اصول -101

 .0 ح ،11 ص ،1 ج ، كافى فروع -100

 .01 خطبه ، صالح صبحى البلاغه نهج -103

 .8 ح ،033 ص ،03 ج ، الشيعه وسائل -101

 .181 ص ،11 ج الانوار، بحار -101

 .0 ح ،01 ص ، همان -101

 .01 خطبه ، صالح صبحى البلاغه نهج -101

 .1 ح ،13 ص ،0 ج ، كافى اصول -101

 .00 ح ،301 ص ،03 ج ، الشيعه وسائل -108

 .0 ح ،101 ص ،3 ج ، كافى اصول -103

 .038 ص الاخبار، معانى -131

 .011 هود، -130

 .1 ح ،00 ص ،0 ج ، كافى اصول -133

 .1 ح ،1 باب ، المبادات مقدمه ابواب ،10 ص ،0 ج ، الشيعه وسائل -131
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 .38 نساء، -131

 .11 ، حج -131

 .013 ، اعراف -131

 .38 رعد، -131

 .318 ، بقره -138

 .30 نور، -133

 .311 ، بقره -111

 .11 ، توبه -110

 .18 مدثر، -113

 .31 ، عمران آل -111

 .010 ، همان -111

 .33 ، كهف -111

 .31 نباء، -111

 .13 ، كهف -111

 . ثمالى حمزه ابو دعاى ، الجنان مفاتيح -118

 .30 نور، -113

 .01 فاطر، -111

 .11 ، توبه -110

 .31:  يونس -113

 .8 و 1 ، زلزال -111

 .11 ، يس -111

 .110 ص ،0 ج ، الزاهره الحكم -111


