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   اعرتاف به گناه و توفيق توبه

  

  

  367: ص ،6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

»1«  

  

َحيُْجُبِين أَْمٌر أََمْرَت ِبِه فَأَْبطَْأُت َعْنُه َو نـَْهٌي » 2«اللَُّهمَّ ِإنَُّه َحيُْجُبِين َعْن َمْسأَلَِتَك ِخَالٌل َثَالٌث َو َحتُْدوِين َعَليـَْها َخلَّةٌ َواِحَدٌة 
 َِ َو َحيُْدوِين َعَلى َمْسأَلَِتَك تـََفضُُّلَك َعَلى َمْن أَقْـَبَل » 3«ا َعَليَّ فـََقصَّْرُت ِيف ُشْكرَِها نـََهْيَتِين َعْنُه فََأْسَرْعُت ِإلَْيِه َو نِْعَمٌة أَنـَْعْمَت 

يُع ِإْحَساِنَك تـََفضٌُّل َو ِإْذ ُكلُّ نَِعِمَك اْبِتَداءٌ  هلَِي َواِقٌف ِبَباِب فـََها أَنَا َذا يَا إِ » 4«ِبَوْجِهِه ِإَلْيَك َو َوَفَد ِحبُْسِن ظَنِِّه ِإلَْيَك ِإْذ مجَِ
لِيِل َو َسائُِلَك َعَلى احلََْيآِء ِمينِّ ُسَؤاَل اْلَباِئِس اْلُمِعيِل  ُمِقرٌّ َلَك بَِأينِّ َملْ َأْسَتْسِلْم َوْقَت ِإْحَساِنَك » 5«ِعزَِّك ُوُقوَف اْلُمْسَتْسِلِم الذَّ

ْقَالِع َعْن ِعْصَياِنَك َو َملْ َأْخُل ِيف احلَْ  َفُعِين يَا ِإهلَِي ِإقْـرَاِري ِعْنَدَك ِبُسوِء َما » 6«االِت ُكلَِّها ِمِن اْمِتَناِنَك ِإالَّ ِباْإلِ فـََهْل يـَنـْ
ِت ُدَعاَي َطَك؟ َأْم َلزَِمِين ِيف َوقْ اْكَتَسْبُت؟ َو َهْل يـُْنِجيِين ِمْنَك اْعِرتَاِيف َلَك ِبَقِبيِح َما اْرَتَكْبُت؟ َأْم أَْوَجْبَت ِيل ِيف َمَقاِمي َهَذا ُسخْ 

لِيِل الظَّ » 7«َمْقُتَك؟  املِِ ِلنَـْفِسِه اْلُمْسَتِخفِّ ُسْبَحاَنَك َال أَيـَْئُس ِمْنَك َو َقْد َفتَحَت ِيل بَاَب التـَّْوبَِة ِإلَْيَك َبْل أَقُوُل َمَقاَل اْلَعْبِد الذَّ
َة اْلَعَمِل َقِد انـَْقَضْت َو َغايََة اْلُعُمِر َقِد  الَِّذي َعُظَمْت ُذنُوبُُه َفَجلَّْت َو أَْدبـََرتْ » 8«ِحبُْرَمِة رَبِِّه  أَيَّاُمُه فـََولَّْت َحىتَّ ِإَذا َرَأى ُمدَّ

نَاَبِة َو َأْخَلَص َلَك  َقْلٍب طَاِهٍر نَِقيٍّ ُمثَّ التـَّْوبََة فـََقاَم ِإلَْيَك بِ انـْتَـَهْت َو أَيـَْقَن أَنَُّه َال حمَِيَص َلهُ ِمْنَك َو َال َمْهَرَب َلُه َعْنَك تـََلقَّاَك ِباْإلِ
   َقْد َتطَْأَطأَ َلَك َفاْحنََىن َو َنكََّس رَْأَسُه َفانـْثـََىن َقْد َأْرَعَشْت َخْشَيُتُه رِْجَلْيِه َو َغرََّقْت ُدُموُعهُ » 9«َدَعاَك ِبَصْوٍت َحاِئٍل َخِفيٍّ 
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  368: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ْيِه َيْدُعوَك بَِيا   َو يَا َمْن َعْفُوُه َأْكثـَُر أَْرَحَم الرَّاِمحَِني َو يَا َأْرَحَم َمِن انـَْتاَبُه اْلُمْستـَْرِمحُوَن َو يَا َأْعَطَف َمْن َأَطاَف ِبِه اْلُمْستَـْغِفُرونَ َخدَّ
نَاَبِة َو  َو يَا َمْن َحتَمََّد ِإَىل َخْلِقهِ » 10«ِمْن نَِقَمِتِه َو يَا َمْن ِرَضاُه َأْوفـَُر ِمْن َسَخِطِه  ِحبُْسِن التََّجاُوِز َو يَا َمْن َعوََّد ِعَباَدُه قـَُبوَل اْإلِ

َقِليَلُهْم بِاْلَكِثِري َو يَا َمْن َضِمَن َهلُْم ِإَجاَبَة   يَا َمِن اْسَتْصَلَح َفاِسَدُهْم بِالتـَّْوَبِة َو يَا َمْن َرِضَي ِمْن ِفْعِلِهْم بِاْلَيِسِري َو يا َمْن َكاىفَ 
َمْن َعَصاَك فـََغَفْرَت َلُه َو َما أَنَا بِأَْلَوِم َمِن   َما أَنَا بَِأْعَصى» 11«َعآِء َو يَا َمْن َوَعَدُهْم َعَلى نـَْفِسِه بِتَـَفضُِّلِه ُحْسَن اجلَْزَآِء الدُّ 

أَتُوُب ِإَلْيَك ِيف َمَقاِمي َهَذا تـَْوبََة نَاِدٍم َعَلى َما فـََرَط » 12«ْيِه اْعَتَذَر ِإلَْيَك فـََقِبْلَت ِمْنُه َو َما أَنَا بَِأْظَلِم َمْن َتاَب ِإلَْيَك فـَُعْدَت َعلَ 
 َعاملٍِ ِبَأنَّ اْلَعْفَو َعِن الذَّْنِب اْلَعِظيِم َال يـَتَـَعاَظُمَك َو َأنَّ التََّجاُوزَ » 13«ِمْنُه ُمْشِفٍق ِممَّا اْجَتَمَع َعَلْيِه َخاِلِص اْحلََياِء ِممَّا َوَقَع ِفيِه 

مثِْ اجلَِْليِل َال َيْسَتْصِعُبَك َو َأنَّ اْحِتَماَل اْجلَِنايَاِت اْلَفاِحَشِة َال يـََتَكأَُّدَك َو َأنَّ َأَحبَّ   ِعَباِدَك ِإلَْيَك َمْن تـََرَك االْسِتْكَباَر َعِن اْإلِ
ْصرَاَر َو َلزَِم االْسِتْغَفاَر  ِإَلْيَك ِمْن َأْن َأْسَتْكِربَ َو أَُعوُذ ِبَك ِمْن َأْن ُأِصرَّ َو َأْستَـْغِفُرَك ِلَما َو أَنَا أَبـَْرأُ » 14«َعَلْيَك َو َجاَنَب اْإلِ

اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو َهْب ِيل َما جيَُِب َعَليَّ َلَك َو َعاِفِين ِممَّا » 15«َقصَّْرُت ِفيِه َو َأْسَتِعُني ِبَك َعَلى َما َعَجْزُت َعْنُه 
َسآَءِة فَِإنََّك َمِليأَ  ءٌ بِاْلَعْفِو َمْرُجوٌّ لِْلَمْغِفَرِة َمْعُروٌف بِالتََّجاُوِز لَْيَس حلَِاَجِيت َمْطَلٌب ِسَواَك  ْستَـْوِجُبهُ ِمْنَك َو َأِجْرِين ِممَّا َخيَافُُه َأْهُل اْإلِ

ْفِسي ِإالَّ ِإيَّاَك ِإنََّك أَْهُل التـَّْقَوى َو َأْهُل اْلَمْغِفَرِة َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو َو َال َأَخاُف َعَلى نَـ » 16«َو َال ِلَذْنِيب َغاِفٌر َغيـُْرَك َحاَشاَك 
 ٍء َقِديٌر َو َذِلَك َعَلْيَك َيِسريٌ  آِل ُحمَمٍَّد َو اْقِض َحاَجِيت َو َأجنِْْح طَِلَبِيت َو اْغِفْر َذْنِيب َو آِمْن َخْوَف نـَْفِسي ِإنََّك َعَلى ُكلِّ َشيْ 

  .آِمَني َربَّ اْلَعاَلِمنيَ 

  369: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

َحيُْجُبِين أَْمٌر َأَمْرَت ِبِه فَأَْبطَْأُت َعْنُه َو » 2«اللَُّهمَّ ِإنَُّه َحيُْجُبِين َعْن َمْسأَلَِتَك ِخَالٌل َثَالٌث َو َحتُْدوِين َعَليـَْها َخلٌَّة َواِحَدٌة » 1«[ 
َا َعَليَّ فـََقصَّْرُت ِيف ُشْكرَِهانـَْهٌي نـََهْيتَ    ]ِين َعْنُه َفَأْسَرْعُت ِإلَْيِه َو نِْعَمٌة أَنـَْعْمَت ِ

شود، و يك خصلت، مرا به جانب درخواست از تو  مسّلماً سه خصلت، مرا از درخواست از حضرتت مانع مى! خدايا
  :باشد اين است آن سه خصلىت كه مانع درخواست من مى. برد پيش مى

  .كار خوىب كه مرا به آن فرمان دادى، و من در اجنامش كندى كردم. 1

  .كار زشىت كه مرا از آن بازداشىت، و من در ارتكابش شتاب ورزيدم. 2
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  .نعمىت كه به من دادى، و من در سپاس گزاريش كوتاهى كردم. 3

   تكاليف اهلّيه

عنوان خليفه صاحب خلقت در اين سيّاره خاكى قرارش انسان، موجود با عظمت و اين ظرف حقايق الهوتى كه او را به 
اند، به خاطر گوهر ىب نظري اختيار و قّوه عقل و درك، وداشنت روح اهلى، براى ظهور دادن استعدادهاى ملكوتيش از  داده

  .جانب حق مكّلف به تكاليفى عملى و اخالقى و اعتقادى است

در صورت حتّقق دادن به آن تكاليف در عرصه گاه عقيده و اخالق عينيت دادن آن تكاليف براى او واجب عيىن است و 
  :رود و عمل، از مالئكه برتر مى

  :فرمايد امام رضا عليه السالم از پدرانش عليهم السالم، از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله روايت مى

  370: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .َوجلَّ َكَمَثِل َمَلٍك ُمَقرٍَّب، َو إنَّ اْلُمْؤِمَن ِعْنَد الّلِه َعزََّوجلَّ أْعَظُم ِمْن ذِلكَ َمَثُل اْلُمْؤِمِن ِعْنَد الّلِه َعزَّ 

اش از ملك مقّرب  مؤمن در پيشگاه خداى عّزوجّل مهانند ملك مقّرب است و به حقيقت كه مؤمن در نزد حق رتبه
  .تر است عظيم

هاى زودگذر مادى، در برابر تكاليف اهلّيه و حقايق  گردد و به خاطر لّذتو در صورتى كه دچار نفاق و فسق و زندقه  
  .تر كرده است گريى منايد، در سعادت را به روى خود بسته و ارزش خويش را از هر حيواىن پست ملكوتّيه جهت

  »2« »إنَّ َشرَّ الدَّوابِّ ِعْنَد الّلِه الَّذيَن َكَفُروا فـَُهْم اليـُْؤِمُنونَ 

  .آورند اميان منى]  به سبب جلبازى و عنادشان[رين جنبندگان نزد خدا كساىن هستند كه كافرند و يقيناً بدت

هاى حق روگردانند هيچ وجه  در پيشگاه حضرت حمبوب، بني آنان كه اجرا كننده تكاليف اهلّيه هستند و آنان كه از برنامه
در دنيا و آخرت برخوردارند و فراريان از مسائل اهلى مهراه با مشرتكى وجود ندارد، روآورندگان به اوامر حق از ارزش واالىي 

  .اند، گرچه به آن توجه نداشته و اسري غفلت و نديدن وضع خود باشند پسىت و ذّلت و تريه خبىت
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ما َيْسَتِوى اْألَْحياءُ َو َالاَالْْمواُت ِإنَّ اللََّه َو * َوَال الظِّلُّ َوَال احلَُْرورُ * َو َالالظُُّلماُت َوَال النُّورُ * َو اْلَبصريُ   َو ما َيْسَتِوى اْألْعمى
  »3« »ُيْسِمُع َمْن َيشاءُ َو ما أَْنَت ِمبُْسِمٍع َمْن ِىف اْلُقُبورِ 

   ها و نه و نه تاريكى* يكسان نيستند،] كافر و مؤمن،[نابينا و بينا 

______________________________  
  .13695، حديث 86، باب 125/ 12: ؛ مستدرك الوسائل15حديث  ،20، باب 21/ 6: حبار األنوار -)1(

  .55): 8(انفال  -)2(

  .22 -19): 35(فاطر  -)3(

  371: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

به هر  ] دعوت حق را[ترديد خدا  ىب. و زندگان و مردگان هم يكسان نيستند* و نه سايه و نه باد گرم سوزان،* روشناىي،
  .به كساىن كه در قربهايند بشنواىن] دعوت حق را[تواىن  شنواند؛ و تو منى مىكس خبواهد 

منايند و سر در راه دوست گذاشته به  كنند ودو روزه دنيا را با آخرت معامله منى آنان كه سخىت اجراى تكاليف را حتّمل مى
اى حضرت حق موضع گرفته و كام ه ترين مردم اند و آنان كه در برابر خواسته طاعت و خدمت مشغولند از خوشبخت

هاى حضرت حق موضع گرفته و كام جان به لّذت حرام شريين  كنند و اجراى خواسته جان به لّذت حرام شريين مى
  .منايند از زيانكارترين مردم روى زمني هستند هاى حق را براى خود بار سنگيىن فرض مى كنند و اجراى خواسته مى

بدون ترديد اگر اوامر . فرامني اهلى، عامل خري دنيا و آخرت و روشن كننده قلب است دستورهاى حق و اجراى اوامر و
  .شد حضرت رّب العزّه به سود انسان و به مصلحت آدمى نبود، از جانب حق صادر و به وسيله انبيا تبليغ منى

ى از منكر و توّىل و تربّى و خ دمت به بندگان مهچون پدر و امر به مناز، روزه، حج، زكات، مخس، امر به معروف و 
باشد و  مادر، زن و فرزند، اقوام و اقربا و متام مردم كه هر يك داراى منافع دنيوى و اخروى است به مصلحت انسان مى

  .بدون اين اوامر، زندگى و حيات معنا ندارد
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ن نور چراغى فرا راه مبدأ و معاد كند و آ اجراى اوامر اهلى و اداى تكاليف، به تدريج خانه قلب را منّور به نور معنا مى
كند و انسان نور حمض و حمض  گردد، تا جاىي كه آن نور، به متام هسىت و مملكت وجود آدمى سريان پيدا مى انسان مى

  .شود نور مى

   نور مؤمن در روايات

  

  :در روايىت آمده است

  372: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

فـَُنوُر اْلَمْعرَِفِة َكالشَّْمِس، َو نُوُر اْلَعْقِل َكاْلَقَمِر، َو نُوُر . نُوُر اْلَمْعرَِفِة، َو نُوُر اْلَعْقِل، َو نُوُر اْلِعْلمِ : ُة أْنوارٍ ىف قـَْلِب اْلُمْؤِمِن َثالثَ 
نُوُر اْلِعْلِم َيْستـُُر اجلَْْهَل، فَِبُنوِر اْلَمعرَِفِة يـَُرى احلَْقُّ، َو  ، َونُوُر اْلَعْقِل َيْستـُُر الشَّْهَوَة، وَ  اْلِعْلِم َكاْلَكوَْكِب، فـَُنوُر اْلَمْعرَِفِة َيْستـُُر اْهلَوى

  »1« .ِبُنوِر اْلَعْقِل يـُْقَبُل احلَْقُّ، َوبُِنوِر اْلِعْلِم يـُْعَمُل بِاحلَْقِّ 

ند ماه و نور معرفت مهچون خورشيد، نور عقل مهان. نور معرفت، نور عقل، نور علم: در قلب مؤمن سه گونه نور است
به . نور معرفت پوشاننده هوا، نور عقل پوشاننده شهوت و نور علم پوشاننده جهل است. نور علم به مانند ستاره است

  .شود گردد و به نور علم، به حق عمل مى شود، به نور عقل، حق قبول مى نور معرفت، حق ديده مى

درخشد، آنگاه اشعه  دهد، سپس آن نور مى مى آن كسى كه حضرت حق سعادتش را خبواهد در دلش مايه نور قرار
  .رسد شود، پس از مدتى ماه و در نتيجه مهچون خورشيد به جلوه گرى مى اندازد، سپس مهچون ستاره مى مى

شود؛ و وقىت آن نور درخشيد دنيا را ترك و از آن  چون نور به قلب آيد آدمى نسبت به دنياى غلط و امور آن دلسرد مى
چون ستاره شود از لّذات و شهواتش بگذرد؛ و وقىت قمر شود نسبت به دنيا و آنچه در آن است زهد مفارقت منايد؛ 

ورزد؛ و زماىن كه آن نور، خورشيد شود نه دنيا بيند نه آخرت، بلكه جز خدا نشناسد؛ جسد و قلب و كالم وى نور 
  .حمض گردد و وجودى نوٌر على نور شود

  :كند بزرگوارش، از امري املؤمنني عليه السالم روايت مىامام صادق عليه السالم از پدران 

   اْلُمْؤِمُن يـَتَـَقلَُّب ىف َمخْسٍة ِمَن النُّوِر، َمْدَخُلُه نُوٌر، َو َخمَْرُجُه نُوٌر، َو ِعْلُمهُ 
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______________________________  
  .1210، حديث 1584: جامع االسرار و منبع األنوار -)1(

  373: ، ص6 سجاديه، جتفسري و شرح صحيفه 

  »1« .نُوٌر، َو َكالُمُه نُوٌر، َو َمْنَظرُُه يـَْوَم اْلِقياَمِة ِإَىل النُّورِ 

  .ورودش نور، خروجش نور، دانشش نور، كالمش نور و چهره پاكش در قيامت نور است: غلطد مؤمن در پنج نور مى

  انسان در كالم پيامرب

  :و آله مهچون معدن استانسان به تعبري رسول خدا صلى اهللا عليه 

  »2« .الّناُس َمعادُن َكَمعاِدِن الذََّهِب َو اْلِفضَّةِ 

  .مردم گوهرهاىي مثل طال و نقره هستند

در اين معدن گوهرهاى ناب ملكوتى و حقايق الهوتى به وديعت گذاشته شده، ظهور اين حقايق و گوهرها فقط و فقط 
  .نسانّيه استهاى ا در گرو اجراى تكاليف شرعيه و مسئوليت

ماند كه به كشف اشياى قيمىت آن اقدام نشده  اى مى اگر آدمى به اجنام واجبات و فرائض قيام نكند مهچون معدن دربسته
شت عنرب سرشت درعرصه گاه قيامت به  و با اجراى سنن حضرت حمبوب، رضايت و خشنودى او در دنيا و آخرت و 

  .آيد دست مى

  :مايدفر  حضرت على عليه السالم مى

  »3« .َحلَّ َحالًال َغيـَْر َمْدُخولٍ اْلَفراِئَض اْلَفراِئَض، أَدُّوها إَىل الّلِه تـَُؤدُِّكْم إَىل اْجلَنَِّة، انَّ الّلَه َحرََّم َحراماً َغيـَْر َجمُْهوٍل، َو أ

______________________________  
  .20، حديث 277/ 1: ؛ اخلصال24، حديث 15، باب 17/ 65: حبار األنوار -)1(

  .5821، حديث 380/ 4: ؛ من الحيضره الفقيه51، حديث 42، باب 65/ 58: حبار األنوار -)2(
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  .166خطبه : ج البالغه -)3(

  374: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

شت برسانند! واجبات! واجبات ا را به پيشگاه خداوند ادا كنيد تا مشا را به  كه بر مشا جمهول   خداوند چيزهاىي را. آ
  .نيست حرام كرد و چيزهاىي را كه در آن عيىب نيست حالل كرد

ها چون به دست با كفايت  هاى نباتى است، اين دانه وجود ما مهچون سرزمني با استعداد و تكاليف اهلّيه به مانند دانه
ابد و مثره قبول از آن برويد به نبّوت و واليت در عرصه گاه هسىت ما كاشته شود و نور توفيق و رمحت حق بر آن بت

  .امي سعادت دنيا و آخرت رسيده و به منفعت ابدى دست يافته

با اجراى واجبات حق و دورى گزيدن از حمّرمات، بدون ترديد در دايره شكر نعمت افتاده و حّق حضرت حمبوب را رعايت 
  .امي منوده و به قدرداىن از الطاف آن معبود يگانه موفق شده

 كس كه ز وصل تو نوائى دارد  خّرم آن
 

 يا به سر از غم عشق تو هواىي دارد

ن بلكه به گلشن ندهم مرغى را  به 
 

 كه به ياد گل روى تو نواىي دارد

  گر تو را كس به دو عامل بدهد مغبون است
 

اىي دارد  با يكى چون تو دو عامل چه 

 بر كسى رشك نُربدست دمل در مهه عمر
 

 سر كوى تو جاىي داردجز بر آن كس كه 

  

 ارزد سرمويش به متاع دو جهان مى
 

 ماهروىي كه به دل مهر و وفاىي دارد

  به گلستان نرود بلكه به گلزار جنان
 

 هر كه در كوى دل آرام سراىي دارد

  خوانندش كوه اگر بانگ دهد زنده منى
 

 نيست داود هر آن كس كه صداىي دارد

 ننشيندعاقبت مهچو گدا بر سر ره 
 

 پادشاهى كه نظر سوى گداىي دارد
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  از چه اينقدر كشى رنج مداواى غمام
 

 مگر اين خسته بيمار شفاىي دارد

  

  )غمام مهداىن(

   حمّرمات اهليّه

  

  ترديدى در اين برنامه نيست كه بسيارى از امور براى انسان ضرر فاحش و خطر

  375: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اى از امور براى ناحيه قلب و يك سلسله حركت باطل براى ناحيه  ها براى ناحيه عقل و عّده اى از برنامه پاره. داردسنگني 
  .شود ها براى ناحيه جسم ضرر فراوان دارد، ضررى كه از انسان متوجه ديگران هم مى نفس و قسمىت از برنامه

ت، از اين جهت متام آنچه را كه براى انسان ضرر داشته جمموع اين امور مضرّه را جز ذات اقدس حق كسى آگاه نيس
حرمت آن را به توسط كتب آمساىن، يا انبيا و امامان اعالم داشته وىب تفاوت نسبت به حمرّمات و مرتكب آن را اهل 

  .عذاب و عقاب سخت دانسته است

جان و نقش زيباى نفس و خانه  ارتكاب حمّرمات و آلوده شدن به معاصى، ساختمان با عظمت عقل و دنياى با صفاى
  .دهد كشد و امروز و فرداى انسان را به باد فنا مى پرقيمت قلوب و دنياى جسم را به تباهى مى

ضرر حمّرمات و خطر منهيّات، چيزى است واضح وحقيقىت است روشن، چنانكه نياز به دليل و برهان و احتياج به منطق 
  .و استدالل ندارد

و منهّيات، عني ناداىن و حمض ضاللت و در حقيقت نوشيدن زهر قاتل و تيشه نابودى به ريشه  روى آوردن به حمّرمات
  .خودزدن است

   حمّرمات اهلى در قرآن
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ْنَكِر َو اْلبَـْغىِ   َو يـَْنهى«
ُ
  »1« »َعِن اْلَفْحشاِء َو امل

ى مى و از فحشا و منكر و ستم   .كند گرى 

اْإلِْصالَح َما اْسَتَطْعُت َو ما تـَْوفيقى إّالبِالّلِه َعَلْيِه تـَوَكَّْلُت َو إلَْيِه انيبُ ما   َو ما ارِيُد أْن اخاِلَفُكْم إىل اُكْم َعْنُه إْن اريُد إالَّ ْ  »َأ
»2«  

______________________________  
  .90): 16(حنل  -)1(

  .88): 11(هود  -)2(

  376: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

] مشا را[دارم خود مرتكب شوم؛ تا جاىي كه قدرت دارم جز اصالح  چه كه مشا را از آن باز مىخواهم آن و من منى
  .گردم خداست؛ بر او توّكل كردم و به سوى او باز مى]  يارى[خواهم؛ و توفيقم فقط به  منى

َو َأْخِذِهُم الرِّبا َو َقْد نـُُهوا َعْنُه َو * ِهْم َعْن َسبيِل الّلِه َكثرياً َفِبظُْلٍم ِمَن الَّذيَن هاُدوا َحرَّْمنا َعَلْيِهْم َطيِّباٍت اِحلَّْت َهلُْم َو ِبَصدِّ 
  »1« »َأْكِلِهْم أْمواَل النّاِس بِاْلباِطِل َو َأْعَتْدنا ِلْلكاِفريَن ِمنـُْهْم َعذاباً أليماً 

اى آن كه بسيارى از مردم را از روا داشتند، و به سز ]  به آيات خدا و بر خود و ديگران[پس به كيفر ستمى كه يهوديان 
مانند صيد ماهى و خوردِن چرىب و شري و گوشت [اى را كه بر آنان حالل شده بود  راه خدا بازداشتند، چيزهاى پاكيزه

ى شده بودند، و خوردن اموال مردم به باطل و ]  نيز به سبب[و .* حرام كردمي]  حيوانات ربا گرفتنشان با آن كه از آن 
  .امي و ما براى كافران عذاىب دردناك آماده كرده]  هاى حالل شده را بر آنان حرام كردمي پاكيزه[نامشروع 

ِمْن قَبُل  َبْل َبدا َهلُْم ما كانُوا ُخيُْفونَ * إْذ ُوِقُفوا َعَلى النّاِر َفقاُلوا يالَْيَتنا نـَُردُّ َوال ُنَكذُِّب ِبآياِت َربِّنا َو َنُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمننيَ   َوَلْو َترى
  »2« »َو َلْو ُردُّوا َلعاُدوا ِلما نـُُهوا َعْنُه َو إنـَُّهْم َلكاِذبُونَ 
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اى  : گويند مى]  بيىن انگيز مى حالىت ذّلت بار و وضعى هول[اند ببيىن  نگه داشته]  دوزخ[اگر هنگامى كه آنان را بر آتش 
وىل آرزوى .* [شدمي كردمي، و از مؤمنان مى ن را تكذيب منىشدمي، و در آن جا آيات پروردگارما كاش به دنيا بازگردانده مى

   بلكه آنچه]  آنان از روى صدق و راسىت نيست

______________________________  
  .161 -160): 4(نساء  -)1(

  .28 - 27): 6(انعام  -)2(

  377: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

، و ]كنند كه اين گونه آرزو مى[داشتند براى آنان آشكار شده  اين پنهان مى پيش از] از حّقانّيت توحيد و نبّوت و معاد[
ى شده   .گردند؛ و مسّلماً آنان دروغگويند اند بازمى اگر به دنيا بازگردانده شوند، يقيناً به كفر و شركى كه از آن 

  »1« »فـََلّما َعتَـْوا َعْن ما نـُُهوا َعْنُه قُلنا َهلُْم ُكونُوا ِقَرَدًة خاِسئنيَ 

ى شدند سركشى كردند، به آنان گفتيم   !به شكل بوزينگاىن رانده شده درآييد: و هنگامى كه از آنچه 

يُت َأْن أْعُبَد الَّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن الّلِه ُقْل ال أَتَِّبُع أْهواءَ ُكْم َقْد َضَلْلُت إذاً َو ما أنَا ِمَن الْ   ُقْل إىنّ    »2« »ُمْهَتدينَ ُ

ى شده من از پرستيدن كساىن كه مشا به جاى خدا مى :بگو   :بگو. ام پرستيد 

  .ام و از راه يافتگان خنواهم بود كنم كه در آن صورت گمراه شده من از هواهاى نفساىن مشا پريوى منى

  »3« »ُمْدَخًال َكرمياً إْن َجتَْتِنُبوا َكبائَِر ما تـُنـَْهْوَن َعْنُه ُنَكفِّْر َعْنُكْم َسيِّئاِتُكْم َونُْدِخْلُكْم 

ى مى ا  كنيم، و مشا را به جايگاهى  شويد دورى كنيد، گناهان كوچكتان را از مشا حمو مى اگر از گناهان بزرگى كه از آ
  .كنيم ارزمشند و نيكو وارد مى

   حمّرمات اهلى در روايات
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  :فرمايد امام على عليه السالم در باب حمرمات اهلى مى

______________________________  
  .166): 7(اعراف  -)1(

  .56): 6(انعام  -)2(

  .31): 4(نساء  -)3(

  378: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .اْهُجِر اللَّْهَو فَإنََّك َملْ ُختَْلْق َعَبثاً فـَتَـْلُهو، َو َملْ تـُتـَْرْك ُسداً فـَتَـْلُغو

اى تا سرگرم بيهوده كارى شوى و سر خود  منفعت است بپرهيز كه بيهوده آفريده نشدهاز آنچه بازيچه و بيهوده و ىب 
  .گر باشى رهايت خنواهند كرد تا هرزه

  :و نيز فرمود

  »2« .َو اْالنِْتقامَ وبََة إْحَذِر احلَْْيَف َو اجلَْْوَر، فَإنَّ احلَْْيَف َيْدُعو إَىل السَّْيِف، َو اجلَْْوَر يـَُعوُد ِباجلَْالِء َو يـَُعجُِّل اْلُعقُ 

جور و ستم موّرث هجرت و دورى و . از جفا و ستمكارى برحذر باش كه حمصول ظلم و ستم، جنگ و خونريزى است
  .طرد و باعث نزديك شدن كيفر و انتقام است

  :و نيز فرمود

ا ِمنْ  ا َذميَمٌة فـََقْد َرَفَضْت َمْن كاَن اْشَعَف ِ ّ نـَْيا فإ   »3« .ُكمْ اْرِفُضوا هِذِه الدُّ

اين حّب دنياى مذموم را از دست دل رها كنيد؛ زيرا اين دنيا گذشتگاىن را كه پيش از مشا دل بسته به آن بودند رها كرد و 
  .به دور انداخت

  :و نيز فرمود

ا تـَُقودُُكْم إَىل رُُكوِب الُذنُوِب َو التـََّهجُِّم َعَلى السَّيِّئاتِ  َّ   »4« .اْهُجُروا الشََّهواِت َفإ
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ا مشا را به سوى در افتادن در گناه و يورش به سوى زشىت هاى غلط كناره از شهوات و اميال و خواسته ها  گريى كنيد كه آ
  .شوند رهنمون مى

______________________________  
  .10540، حديث 460: غرر احلكم -)1(

  .10447، حديث 457: غرر احلكم -)2(

  .88: ؛ عيون احلكم و املواعظ2414، حديث 138: غرر احلكم -)3(

  .42، باب 343/ 11: ؛ مستدرك الوسائل6972، حديث 305: غرر احلكم -)4(

  379: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :و نيز فرمود

  »1« .اتـَُّقوا اْلبَـْغَى فَإنَُّه َجيِْلُب الِنَقَم، َو َيْسُلُب النـَِّعَم، َو يُوِجُب اْلِغيَـرَ 

  .د كه باعث جلب نقمت وسلب نعمت و تغيري و حتّول كمرشكن در زندگى استاز كجروى بپرهيزي

  :و نيز فرمود

  »2« .اْحَذِر اْهلَْزَل َو اللَِّعَب َو َكثْـَرَة اْلُمزاِح َو الضِّْحِك َو التـُّرَّهاتِ 

  .از سبكى و بازيگرى و شوخى زياد و پرخنديدن و سخنان ياوه گفنت خوددارى كنيد

  .اى است كه آن ضرر مستقيماً متوجه دنيا و آخرت گناهكار است حمّرمات داراى ضرر فوق العاده در هر صورت ارتكاب

تر از تو نسبت به انسان وجود ندارد، اى مهر تابان قلب حمّبان، اى چراغ شب  اى خداوند مهربان، اى آن كه عاشق
ى تو جتّلى عشق تو به  ايت، امر و  ايت در ىب  اى  بندگان توست، به آنچه انسان را امر كردهعاشقان، اى لطف ىب 

ى فرموده ى تو دنياى انسان را به معناى حقيقى آباد و آخرتش را  و از آنچه  اى به مصلحت او بوده، اجراى امر و 
يدست و دردمندان حمتاج را براى اجراى متام اوامر عرصه گاه عيش راضيه مى و  منايد، اين درويشان خاك نشني و فقريان 
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ترك معاصى و دورشدن از منهيّات و حمّرمات توفيق عنايت كن و آنان را از افتادن در شهوات و اميال غلط به لطف و 
  .باشد حمّبتت حفظ فرما كه ما را تكيه گاهى جز تو و طبيىب غري تو منى

______________________________  
  .74، باب 87/ 12: ؛ مستدرك الوسائل10421، حديث 456: غرر احلكم -)1(

  .10547، حديث 461: غرر احلكم -)2(

  380: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  ابليس شىب رفت به بالني جواىن
 

 آراسته با شكل مهيىب سرو بر را

ار  گفتا كه منم مرگ اگر خواهى ز
 

 بايد بگزيىن تو يكى زين سه خطر را

 يا آن پدر پري خودت را بكشى زار
 

 از مادر و خود سينه و سر رايا بشكىن 

  يا آن كه بنوشى دوسه جامى تو از اين مى
 

 تا آن كه بپوشم زهالك تو نظر را

  لرزيد از اين بيم جوان بر خود و جا داشت
 

 كز مرگ فتد لرزه به تن ضيغم نر را

 گفتا پدر و مادر من هر دو عزيزند
 

 هرگز نكنم ترك ادب اين دو نفر را

 دفع شر از خويش توان كرد مىلكن چو به 
 

 نوشم دو سه جامّى و كنم دفع خطر را

  نوشيد دو جامّى و چو شد خريه زمسىت
 

 هم مادر خود را زد و هم كشت پدر را

 اى كاش شود خشك ُبن تاك خداوند
 

 زين مايه شر حفظ كند نوع بشر را

  

  )ايرج مريزا(
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   كوتاهى در شكر نعمت

اين واقعيىت است كه از قول حضرت حق به . گريد اى جاى آن را منى است عملى كه هيچ برنامهها حقيقىت  شكر نعمت
  شود به وقىت كه از داود عليه السالم استفاده مى

  381: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .ستمصرف كردن نعمت در جاىي كه خواسته خود من ا: شنود شكر چيست؟ جواب مى: پرسد پروردگار سبحان مى

وقىت انسان عاقل و بيدار، سسىت و تنبلى خويش را نسبت به اجراى اوامر اهلّيه و سرعت خود را در آلوده شدن به حمّرمات 
بيند، از دعا و درخواست و عرض حاجت و نياز  ها براى شكر و سپاس حضرت دوست مى و تقصريش را در برابر نعمت
  .اثر اين سه برنامه غرق خجالت و حياستماند، چرا كه بر  به پيشگاه پروردگار باز مى

گزار باشد و اگر كسى برخالف سجيه فطرى خود رفتار كند مورد  سرشت طبيعى انسان اين است كه در برابر نيكى سپاس
  .گريد سرزنش خردمندان قرار مى

  :فرمايد در اين باره امام حسن جمتىب عليه السالم مى

  »1« .اللُّْؤُم َأْن الَتْشُكَر النـِّْعَمةَ 

  .پسىت اين است كه انسان سپاسگزار نعمت نباشد

  :فرمايد امري املؤمنني على عليه السالم مى

  »2« .ِنْعَمٌة الُتْشَكُر َكَسيَِّئٍة التـُْغَفرُ 

  .گزارى نشود مانند گناهى است كه آمرزيده نشود نعمىت كه سپاس

  .وضعيت را داراستيعىن گناهكارى در زشىت و زيان، آثارى دارد كه ناسپاسى مهان 

  :فرمايد اين رو رسول گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله بسيار به اداى حق اهلى امهيت داده و مى
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______________________________  
  .233: ؛ حتف العقول4، حديث 19، باب 105/ 75: حبار األنوار -)1(

  .6212، حديث 280: غرر احلكم -)2(

  382: ، ص6 ج تفسري و شرح صحيفه سجاديه،

 .هاىي كه شكر آن گزارده نشود، هالكت قطعى است ها بيشرت از گناهان بيمناكم؛ بدانيد كه نعمت من درباره مشا از نعمت
رت است از ناسپاسى كه درباره نعمىت روا كند چو بالكشى و صرب در   »1« گاهى اوقات انسان به بالىي اميدوار باشد 

  .اّما عاقبت ناسپاسى زوال نعمت و حماكمه خداوند و ورود به جهّنم است مصيبت داراى اجر و پاداش است؛

  :فرمايد مند است كه مى خداى متعال در آياتى از كوتاهى بندگان گله

  »2« »َوَلَقْد َمكَّنُكْم ِىف اْألْرِض َوَجَعْلَنا َلُكْم ِفيَها َمعِيَش قَِليًال مَّا َتْشُكُرونَ 

  .گزاريد و در آن براى مشا وسايل و ابزارزندگى قرار دادمي، وىل بسيار اندك و كم، سپاس مىو مشا را در زمني جاى دادمي، 

  :فرمايد ها و بركاتى كه به اهل داود عليه السالم عنايت فرمود؛ به خاندان او مى و يا در جاى ديگر پس از يادآورى نعمت

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

  .عمل كنيد؛ و از بندگامن اندكى سپاس گزارند]  ها حق به فرمان[به خاطر سپاس گزارى ! اى خاندان داود

  :فرمايد حضرت امام صادق عليه السالم در بيان خواسته به حِق خداوند مى

رت از شكرگزارى در مهه حال وجود داشت كه بندگان خملصش با آن عبادتش كنند، هر آينه آن   اگر نزد خداوند عبادتى 
رت از آن نبود، از ميان عبادات آن كلمه را درباره مهه خملوقات به كار مى    برد؛ اما چون عبادتى 

______________________________  
  .2202، حديث 621: ج الفصاحة -)1(

  .10): 7(أعراف  -)2(
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  .13): 34(سبأ  -)3(

  383: ص، 6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  ....گزارند  و اندكى از بندگان من سپاس: را خاص قرار داد و صاحبان آن را ويژه گردانيد و فرمود

  :فرمايد تر مى سپس جامع

شكر كامل، اعرتاف خاضعانه زبان درون در برابر خداى تعاىل است به عجز و ناتواىن از به جا آوردن كمرتين شكر او، 
ها نه تنها به اصل  برخى از انسان »1« .اى است كه بايد شكر آن را به جاى آورد زهچرا كه توفيق شكر، خود نعمت تا

شوند كه گاهى  كنند و در نتيجه گرفتار بالهاىي مى دهند بلكه به پيامدهاى ناشكرى هم توجه منى شكرگزارى امهيت منى
  .درمان ندارد

  :ددهن موالى متقيان امريمؤمنان عليه السالم در اين باره توجه مى

  »2« .ِإذا َوَصَلْت الَْيُكْم اْطراُف النـَِّعِم َفالتـُنَـفُِّروا أَْقصاها ِبِقلِِّة الشُّْكرِ 

  .ها به مشا رسيد، پايان آن را با كمى سپاس از خود مرانيد زماىن كه مقّدمات نعمت

دهد و حىت  تنفس مىاش مهلت ادامه حيات و  در وصف بنده غفلت زده مهني بس كه ذات اقدس اهلى، بسيار به بنده
كند كه خداوند او را دوست دارد در  وىل بنده خدا خيال مى. ريزد هاى زياد فرو مى سازد و نعمت توفيق كارى را فراهم مى

  .شود حاىل كه گناهان او انباشته گشته و در فرصت مناسىب حال او گرفته مى

  :فرمايد خداوند به دروغگويان و منكران آيات حق هشدار مى

   َوأُْمِلى َهلُْم ِإنَ * ِذيَن َكذَّبُواْ بَايِتَنا َسَنْسَتْدرُِجُهم ّمْن َحْيُث َاليـَْعَلُمونَ َوالَّ 

______________________________  
  .24: ؛ مصباح الشريعة77، حديث 61، باب 52/ 68: حبار األنوار -)1(

  .13حكمت : ج البالغه -)2(

  384: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج
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  »1« »َكْيِدى َمِتنيٌ 

كشانيم تا عاقبت به  به ورطه سقوط و هالكت مى[دانند  و كساىن كه آيات ما را تكذيب كردند، به تدريج ازجاىي كه منى
يقيناً تدبري ] زيرا از سيطره قدرت ما بريون رفتىن نيستند[دهيم؛  و به آنان مهلت مى.]* عذاب دنيا و آخرت دچار شوند

  .استونقشه من استوار 

  استدراج و مهلت دهى خداوند

  

  :فرمايد خداوند را چنني معنا مى» استدراج«امام حسني عليه السالم، 

 .هاى فراوان دهد و توفيق شكرگزارى را از وى بگريد اش اين است كه به او نعمت مهلت دهى از خداوند سبحان به بنده
  :از امام صادق عليه السالم درباره مهلت دهى خداوند پرسيدند، فرمود »2«

دهد و با وجود گناه باز به او نعمت دهد تا از اين  كند و خداوند به او فرصت مى معنايش اين است كه بنده گناه مى
شم و كيفر خداوند چنني كسى بدون آن كه بفهمد به مرور به خ. نعمت او را از طلب آمرزش براى آن گناه باز دارد

در حقيقت غفلت از خبشنده نعمت و كوتاهى در قدرداىن از آن؛ سبب غرور نفساىن و زياده  »3« .نزديك شده است
طلىب دچار طغيان شده و بعد آمرزش خواهى را فراموش كند و به كيفر دردناك گرفتار  گردد و سپس در اثر افزون خواهى مى

  .شود مى

  .روال خطرناك بايد مد نظر مؤمن خردمند باشد به اين جهت پرهيز از اين

______________________________  
  .183 - 182): 7(أعراف  -)1(

  .246: ؛ حتف العقول2، حديث 20، باب 117/ 75: حبار األنوار -)2(

  .2، حديث 452/ 2: ؛ الكاىف10، حديث 8، باب 218/ 5: حبار األنوار -)3(

  385: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج
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  :فرمايد اى داشته و مى امام على عليه السالم به اين وضعيت نگران كننده آدمى، نگاه ويژه

  »1« .يَاْبَن آَدَم، اذا َرأَْيَت رَبََّك ُسْبحانَُه يُتاِبُع َعَلْيَك نَِعَمُه َو اْنَت تـَْعِصيِه َفاْحَذْرهُ 

اد نعمت فرستد در حاىل كه او را نافرماىن  درپى به سوى تو مى را پى هايش اى فرزند آدم، چون ببيىن كه خداوند پاك 
  .كىن از وى برحذر باش مى

   اعرتاف به تقصري و گناه

  

يك پرسشى كه مهيشه در ذهن عارفان و سالكان راه حقيقت بوده است اين كه حضرات معصومان عليهم السالم كه 
برحسب واژه و معىن از مقام عصمت برخوردارند، چرا و چگونه منايندگان و واسطه فيض حق تعاىل بر روى زمني هستند و 

  كنند؟ اعرتاف به تقصري و خطا مى

  :اند بعضى بزرگان اين سؤال پاسخ داده

دهند و از آن مرتبه به درگاه حق راز و  معصومان عليهم السالم نفس خويش رادر مقام بنده ذليل و گنهكار قرار مى - 1
آنان به حقيقت نفس انساىن و باطن و ظاهر و فضايل و رذايل آدمى آگاهند؛ پس براى  كنند؛ زيرا نياز و مناجات مى

آموزش و آشناىي بندگان خدا با شيوه ارتباط با حضرت حق؛ به منايندگى از انسان به درگاه اهلى خطاب يا شكايت 
  .كنند مى

كه كوتاهى يا عصياىن در اعمال و افكار   معصومان عليهم السالم در مقام حماسبه نفس و خوف از مقام اهلى از اين - 2
سازد؛ يك رياضيت روحاىن در افق  افتد و روح و روان آدم را آزرده مى به خاطر غلبه هواى نفس يا فريب شيطان اتفاق مى

   معنوى براى

______________________________  
  .25حكمت : ج البالغه -)1(

  386: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج
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دهند كه هر كس اين روش را پياده كند در طريقت آنان عارف  رسيدن به ُحّب و قرب اهلى در برنامه عبادى خود قرار مى
  .به حق خواهد شد

گزارى و أداى حقوق خداوند از  بنابراين سسىت و كوتاهى در عمل به تكاليف اهلى و شرعى و اخالقى و ناتواىن در سپاس
  .ر است و مهه ما بر اين تقصريها و خطاها معرتفيمصفات بارز انسان جهول و كفو 

  387: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

يُع ِإْحَساِنَك تـََفضٌُّل َو ِإْذ   َو َحيُْدوِين َعَلى َمْسأََلِتَك تـََفضُُّلَك َعَلى َمْن أَقْـَبَل ِبَوْجِهِه ِإلَْيَك َو َوَفَد ِحبُْسِن ظَنِِّه ِإلَْيَك ِإذْ » 3«[  مجَِ
لِيِل َو َسائُِلَك َعَلى احلََْيآِء ِمينِّ سُ » 4«لُّ ِنَعِمَك ابِْتَداءٌ كُ  َؤاَل اْلَباِئِس فـََها أَنَا َذا يَا ِإهلَِي َواِقٌف بَِباِب ِعزَِّك ُوقُوَف اْلُمْسَتْسِلِم الذَّ

ْقَالِع َعْن ِعْصَياِنَك َو َملْ َأْخُل ِيف احلَْاالِت ُكلَِّها ِمِن اْمِتَناِنكَ ُمِقرٌّ َلَك ِبَأينِّ َملْ َأْسَتْسِلْم َوْقَت ِإْحَساِنَك ِإالَّ ِبا» 5«اْلُمِعيِل    ] ْإلِ

برد، احسان توست به كسى كه با نيت خالص به سوى تو آمد، و با  و آنچه مرا به جانب درخواست از تو پيش مى
، آغاز و ابتداىي از جانب تو نسبت خوش گمانيش به پيشگاه حضرتت وارد شد؛ زيرا متام احسانت تفّضل و مهه نعمتت

بردار خوار، و بر اساس حيا و  ام؛ ايستادن فرمان اينك منم كه به پيشگاه عزّتت ايستاده! اى معبود من. هاست به آفريده
  .وار نواى عيال ام، درخواست كننده ىب شرمم از تو درخواست كننده

ام، و در متام حاالت از نيكى و  از نافرمانيت، فرماىن نربدهاقرار دارم به اين كه هنگام احسانت، جز بركنار ماندن 
  .ره نبودم احسانت، ىب

  388: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :در فرازهاى ملكوتى باال، دو حمور بيان شده است

   حسن ظنّ  - 1

   تفّضل حق - 2

   حسن ظنّ 
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ميان منّور كرد و پيوندش را با حضرت رّب العزّه بر انسان به هنگامى كه در حمدوده قدرت و وسعتش، قلب را به نور ا
اساس معرفت و شناخت استحكام خبشيد و به عرصه با عظمت حمشر و روز قيامت به ديده يقني نظر كرد و تابلوى نفس 

هاى گذشته تائب  را به نقش حسنات اخالقى بياراست و اعضاى رئيسه جسم را مهاهنگ با عمل صاحل كرد و از زشىت
گذرد و حسناتش را قبول  اش در مى پذيرد و از گذشته ست برداشت، بايد در اين كه حضرت حمبوب او را مىشد ود

شت الزم مى مى منايد، حسن ظّن و خوش گماىن جّدى به پروردگار  منايد و بدنش را بر عذاب، حرام و ورودش را به 
  :تعال فرمودهفرمايد خداوند م مهربان نشان دهد كه امام رضا عليه السالم مى

ٍء  اصيُب ِبِه َمْن َأشاءُ َو َرْمحَىت َوِسَعْت ُكلَّ َشىْ   قاَل َعذاىب »1« .كنم من با حسن ظّن عبدم به من، با او معامله مى
  »2« »َفَسأْكُتُبها ِللَّذيَن يـَتـَُّقوَن َو يـُْؤتُوَن الزَّكاَة َو الَّذيَن ُهْم ِبآياتِنا يـُْؤِمُنونَ 

از شرك،  [رسامن و رمحتم مهه چيز را فرا گرفته است، پس به زودى آن را براى كساىن كه  واهم مىعذامب را به هر كس خب
  .دارم آورند، مقّرر و الزم مى پردازند و به آيامت اميان مى پرهيزند و زكات مى مى] پرسىت و ارتداد كفر، بت

______________________________  
  .12907، حديث 16، باب 251/ 11: ؛ مستدرك الوسائل15، حديث 59، باب 366/ 67: حبار األنوار -)1(

  .156): 7(اعراف  -)2(

  389: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

بر اساس اين آيه هر كسى دست از گناه بردارد و ظاهر و باطن به تقوا آراسته منايد و از پرداخت حقوق خداىي خبل نورزد 
بايد به رمحت حق اميد ببندد و نسبت به مواليش در اين كه دست او را گرفته و از افتادن  و به متام آيات اهلى اميان آورد،

  .دهد، حسن ظّن نشان بدهد كند و وى را در پوششى سنگني از رمحتش قرار مى در ورطه هالكت حفظ مى

قرار گريد و به عمل صاحل آراسته هاى اهلى دست از گناه بردارد و در راه اميان و يقني  در صورتى كه انسان برابر با برنامه
پذيرد و به تعبري روايات بدگمان به  شود، آنگاه بدگمان به حق باشد و تصّورش بر اين مبنا قرار گريد كه حضرت او مرا منى

موال باشد، حالت زشىت به خود گرفته و اتّفاقاً حضرت حمبوب هم در برزخ و قيامت مساوى با بدگماىن وى با او معامله 
  .د كردخواه

  »1« »ظُْلِمِهْم َو إنَّ َربََّك َلَشديُد اْلِعقابِ   َو إنَّ َربََّك َلُذو َمْغِفَرٍة لِلّناِس َعلى
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كيفر  كنند صاحب آمرزش است، و مسّلماً پروردگارت سخت و قطعاً پروردگارت نسبت به مردم با ظلم و ستمى كه مى
  .است

  »2« »الّلَه َو يـَتـَّْقِه فَاولِئَك ُهُم اْلفاِئُزونَ  َو َمْن ُيِطِع الّلَه َو َرُسوَلُه َو َخيْشَ 

  .و كساىن كه از خدا و پيامربش اطاعت كنند و از خدا برتسند و از او پروا منايند، پس آنان مهان كاميابانند

  »3« »إنّا َنْطَمُع أْن يـَْغِفَر لَنا َربُّنا َخطايانا َأْن ُكّنا أوََّل اْلُمْؤِمننيَ 

  .بودمي، پروردگارمان خطاهاى ما را بيامرزد]  از اين قوم[رمي كه چون خنستني اميان آورندگان قطعاً ما اميدوا

______________________________  
  .6): 13(رعد  -)1(

  .52): 24(نور  -)2(

  .51): 26(شعراء  -)3(

  390: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :حضرت باقر عليه السالم فرمودند

َو الَّذى ال إلَه إّالُهَو ما أُْعِطَى ُمْؤِمٌن َقطُّ َخيـَْر :  ِكتاِب َعلىٍّ َأنَّ َرُسوَل الّلِه صلى اهللا عليه و آله قاَل َو ُهَو َعلى ِمْنَربِهِ َوَجْدنا ِىف 
ْنيا َو اْآلِخَرِة إّالِحبُْسِن ظَنِِّه بِالّلِه َو َرجائِِه َلُه َو ُحْسِن ُخْلِقِه َو اْلَكفِّ َعِن  َو الَّذى ال إلَه إّالُهَو اليـَُعذُِّب . اْغِتياِب اْلُمْؤِمننيَ الدُّ

َو الَّذى ال إلَه إّالُهو ال .  ِلْلُمْؤِمننيَ الّلهُ ُمْؤِمناً بـَْعَد التـَّْوبَِة َو اْالْسِتْغفاِر إّالِبُسوِء ظَنِِّه بِالّلِه َو تـَْقصٍري ِمْن َرجاِئِه َو ُسوِء ُخْلِقهِ 
َن َيُكوَن َعْبُدُه اْلُمْؤِمُن ُمْؤِمٍن بِالّلِه إّال كاَن الّلُه ِعْنَد َظنِّ َعْبِدِه اْلُمْؤِمِن، ِألَنَّ الّلَه َكرميٌ ِبَيِدِه اخلَْْرياُت َيْسَتْحىي أ َحيُْسُن َظنُّ َعْبدٍ 

، َو اْرَغُبوا إلَْيهِ َقْد أْحَسَن ِبِه الظَّنَّ و الّرجاءَ ُمثَّ ُخيِْلُف ظَنَُّه َو َرجاُه، َفأْحِسُنوا بِاللِّه الظَّ    »1« .نَّ

  :در كتاب على عليه السالم يافتيم كه پيامرب بر باالى منرب فرمودند

قسم به خداىي كه معبودى جز او نيست، هرگز به عبد مؤمن خري دنيا و آخرت عنايت نشده مگر به خاطر حسن ظنَّش 
و قسم به معبودى كه جز او معبودى . مردم مؤمنبه خدا و اميد به حضرت او و نيكى اخالق و خوددارى از غيبت 
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كند مگر به خاطر سوء ظّنش به خدا و كم اميدى وى به  نيست، خداوند مؤمىن را بعد از توبه و استغفار عذاب منى
و قسم به خداىي كه جز او خداىي وجود ندارد، بنده مؤمن به خدا . رمحت دوست و بدخلقيش و غيبتش از مردم مؤمن

ها و  ورزد مگر اين كه خدا در كنار حسن ظّن اوست؛ زيرا كه حضرت حق آقا و بزرگوار است، متام خوىب ىحسن ظّن من
كند به حسن ظّن عبد و اميد به رمحت او توجه نكند و خالف آن با عبدش رفتار كند،  خريات به دست اوست، حيا مى

  .پس به حضرت معبود حسن ظّن بورزيد و به او رغبت كنيد

______________________________  
  .36 -35: ؛ مشكاة االنوار64، ذيل حديث 59، باب 394/ 67: حبار األنوار -)1(

  391: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :دارد عراقى به پيشگاهش عرضه مى

 منايد مرا درد تو درمان مى
 

 منايد غم تو مرهم جان مى

  مراكز جام عشقت مست باشم
 

 منايد يكسان مىوصال و هجر 

  چو من تن در بالى عشق دادم
 

 منايد مهه دشوارم آسان مى

 به جان من غم تو شادمان باد
 

 منايد هر آن لطفى كه بتوان مى

 اگر يك حلظه ننمايد مرا سوز
 

 منايد دگر حلظه دو چندان مى

  دمل با اين مهه اندوه ز شادى
 

 منايد ار و باغ و بستان مى

  

  برد دل آشكارا مىخيالت 
 

 منايد اگر روى تو پنهان مى

 نوازد لب لعل تو جامن مى
 

 منايد بنفشه آب حيوان مى

  ندامن تا چه خواهد فتنه انگيخت
 

 منايد كه زلفش بس پريشان مى
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 به دوران توزان تنگ است دهلا
 

 منايد كه حسن تو فراوان مى

  چو ذرّه در هواى مهر رويت
 

 منايد مىعراقى نيك حريان 

  

  )فخر الدين عراقى(

   تفّضل حق

  

اند به معناى احسان و نيكى از جانب خدا  فضل و تفّضل بنابر آنچه بيداران راه حمبوب از آيات و روايات استفاده كرده
  .به عبد است بدون حّقى و كار و كوششى از طرف انسان كه احسان جزاى آن باشد

البته . جمّاىن حضرت رّب العزّه به نيازمند و دردمند و فقري و حمتاج و مستمند و آزمندفضل و تفّضل يعىن لطف و خبشش 
شت است  لطف و خبشش حضرت او به عبد به صورت جمّاىن و بدون حق مقابل، منافات با عملى كه سبب ورود به 

شت شت عمل و اخالق و اعتقاد الزم است و پس از ورود به  كه دربرابر عمل است، فضل او   ندارد كه براى ورود در 
   رسد، چنانكه متام هم به انسان مى

  392: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .ها در دنيا از فضل و احسان حضرتش بدون حّق مقابل برخوردارند انسان

  »1« »ُتْم ِمَن اْخلاِسرينَ ُمثَّ تـََولَّْيُتْم ِمْن بـَْعِد ذِلَك فـََلْوال َفْضُل الّلِه َعَلْيُكْم َو َرْمحَُتُه َلُكنْ 

سرپيچى كرديد، و اگر فضل و رمحت خدا بر مشا نبود، قطعاً از زيانكاران ]  پيمان گرفنت، از وفاكردن به آن[آن گاه بعد از 
  بوديد

  »2« »َو الّلُه َخيَْتصُّ ِبَرْمحَِتِه َمْن َيشاءُ َو الّلُه ُذواْلَفْضِل اْلَعظيمِ 

  .دهد؛ و خدا داراى فضل بزرگى است خبواهد به رمحت خود اختصاص مىدر حاىل كه خدا هركه را 
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  »3« »إنَّ الّلَه َلُذو َفْضٍل َعَلى الّناِس َولِكنَّ أْكثـََر النَّاِس الَيْشُكُرونَ 

  .گزارند خدا نسبت به مردم داراى فضل و احسان است، وىل بيشرت مردم سپاس منى

  »4« »َخيَْتصُّ ِبَرْمحَِتِه َمْن َيشاءُ َوالّلُه ُذواْلَفْضِل اْلَعظيمِ * يِه َمْن َيشاءُ َو الّلُه َواِسٌع َعليمٌ ُقْل إنَّ اْلَفْضَل ِبَيِد الّلِه يـُْؤتِ 

به دست ] هايش نبّوت، كتاب، معجزه و قبله است، كه از جلوه[فضل و رمحت : بگو]  هاى آنان در پاسخ ياوه[
هر كه را خبواهد، به رمحت خود اختصاص .* طا كننده و داناستدهد؛ و خدا بسيار ع خداست، به هر كس خبواهد مى

  .دهد و خدا داراى فضل بزرگ است مى

  »5« »َوَلَقْد َعفا َعْنُكْم َو الّلُه ُذو َفْضٍل َعَلى اْلُمْؤِمننيَ 

______________________________  
  .64): 2(بقره  -)1(

  .105): 2(بقره  -)2(

  .243): 2(بقره  -)3(

  .74 -73): 3(عمران آل  -)4(

  .152): 3(آل عمران  -)5(

  393: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .و از مشا درگذشت؛ و خدا بر مؤمنان داراى فضل است

  »1« »يمٍ َفانـَْقَلُبوا بِِنْعَمٍة ِمَن الّلِه َو َفْضٍل َملْ َميَْسْسُهْم ُسوءٌ َو اتـَّبَـُعوا ِرْضواَن الّلِه َو الّلُه ُذو َفْضٍل َعظ

بازگشتند، در حاىل كه هيچ گزند و آسيىب به آنان نرسيده بود، و ]  از ميدان جنگ[پس با نعمت و خبششى از سوى خدا 
  .از خشنودى خدا پريوى كردند؛ و خدا داراى فضلى بزرگ است

  »2« »َوَلْوال َفْضُل الّلِه َعَلْيُكْم َو َرْمحَُتُه َالتـَّبـَْعُتُم الشَّْيطاَن إّالَقليًال 
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  .كرديد و اگر فضل و رمحت خدا بر مشا نبود، يقيناً مهه مشا جز اندكى، از شيطان پريوى مى

  »3« »ُكْم َو الّلهُ ُذواْلَفْضِل اْلَعظيمِ يا أيـَُّها الَّذيَن آَمُنوا إْن تـَتـَُّقوا الّلَه َجيَْعْل َلُكْم فـُْرقاناً َو يَُكفِّْر َعْنُكْم َسيِّئاِتُكْم َو يـَْغِفْر لَ 

براى تشخيص حق از باطل قرار ]  بيناىي و بصريتى ويژه[از خدا پروا كنيد، براى مشا ]  در مهه امورتان[اگر ! ى اهل اميانا
  .آمرزد؛ و خدا داراى فضل بزرگ است كند، و مشا را مى دهد، و گناهانتان را حمو مى مى

  »4« »َو َخيـٌْر ِممّا َجيَْمُعونَ ُقْل ِبَفْضِل الّلِه َو ِبَرْمحَِتِه َفِبذِلَك فـَْليَـْفَرُحوا هُ 

به فضل و رمحت خداست، پس بايد مؤمنان به آن شاد شوند كه آن از مهه ]  اين موعظه، دارو، هدايت و رمحت: [بگو
رت است ثروتى كه مجع مى   .كنند، 

  .دهد هاى گوناگون از فضل حضرت ذوالفضل خرب مى كتاب خدا از جزء اّول تا جزء آخر به مناسب

______________________________  
  .174): 3(آل عمران  -)1(

  .83): 4(نساء  -)2(

  .29): 8(انفال  -)3(

  .58): 10(يونس  -)4(

  394: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

 عاقل است آن كه بود عاشق و ديوانه تو
 

 مشع مجع است هر آن كو شده پروانه تو

  منخال تو دانه بود، زلف تو دام دل 
 

 من به قربان تو و دام تو و دانه تو

 ساكن كوى تو را با حرم و دير چكار
 

 آشناى تو ندارد سر بيگانه تو
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  در دو جهان از سر وى رود نشئه مى مى
 

 هر كه يك جرعه خورد باده زپيمانه تو

  مّنىت بر سرم از لطف ِنه اى باده فروش
 

م پاى به ميخانه تو  رخصىت ده كه 

  از هر دو جهان صحبت يارى بگزيناى دل 
 

 تا تو را سود دهد ّمهت مردانه تو

  واعظا من به فنون تو نگردم مفتون
 

 كه نباشد اثرى هيچ در افسانه تو

  خانه از مردم بيگانه بپرداز اى جان
 

د پاك به كاشانه تو  تا كه جانانه 

  گر به گنجينه اسرار رسيدى رجنى
 

 است به ويرانه توتوان گفت كه گنجى  مى

  

  )رجنى(

  395: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

َفُعِين يَا ِإهلَِي ِإقْـرَاِري ِعْنَدَك ِبُسوِء َما اْكَتَسْبُت؟ َو َهْل يـُْنِجيِين ِمْنَك اْعِرتَاِيف َلَك ِبَقبِ » 6«[  يِح َما اْرَتَكْبُت؟ أَْم َأْوَجْبَت فـََهْل يـَنـْ
  ]َهَذا ُسْخَطَك؟ أَْم َلزَِمِين ِيف َوْقِت ُدَعاَي َمْقُتَك؟ِيل ِيف َمَقاِمي 

ام، آيا برامي سودى خواهد داشت؟ و اعرتافم به حمضر حضرتت  اقرارم نزد تو به زشىت اعماىل كه مرتكب شده! اى معبود من
هستم، خشم و غضبت  به بدى كردارى كه از من صادر شده، آيا مرا از عذاب تو جنات خواهد داد؟ يا در اين وضعى كه

  !را بر من حتم و واجب منودى، يا در وقت درخواستم، دمشنيت مالزم من گشته؟

  اقرار به گناه و جنات از غضب خدا

اد آدمى برمى ره بودن از عنايت رب جليل زواياى گوناگوىن دارد، به گونه ىب انگيزد كه به طور  اى كه احساس نياز را در 
اد آدمى  ا وادار مىطبيعى انسان نيازمند ر  كند كه به دنبال پناهگاه امىن برود و در نزد او زانو بزند وىل از آن جا كه 

ايت را پر كند، بر اين پايه؛  تواند ظرف ىب ايت است، تنها حقيقت ناحمدود مى حقيقىت ناحمدود و نيازهاى او نيز ىب
ناگزير انسان . توان نياز حقيقى ناحمدود را برآورده منايد اه منىظرف ماده با مهه گسرتدگى كه دارد چون حمدود است، هيچ گ
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انتها وصل گردد تا به صورت دعا يا  براى برطرف كردن نيازمندى و كمبودهاى مادى و معنوى خود بايد به آن حقيقت ىب
   مناجات عارفانه يا اعرتاف به گناه؛ به خواسته

  396: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .دست يابدخويش 

كند و هر كه به خداوند حسن ظن داشته باشد به يقني  اعرتاف به خطاكارى اسباب رمحت و حلم و احسان را فراهم مى
اقرار او به عفو و گذشت اهلى منجر شود و اين اقرار بايد بسيار خاضعانه و خالصانه باشد و اعتقاد بر آن كه اعمال و  

  .ند يا منكران لطف حق استكردار او مانند جاهالن به قدرت خداو 

  :فرمايد حضرت امام سجاد عليه السالم در دعا اين وضعيت روحى را چنني توصيف مى

ْفرِيطاً َو تـََعاَطى َما َقصََّر َعمَّا َأَمْرَت ِبِه تَـ َهَذا َمَقاُم َمْن َتَداَولَْتُه أَْيِدي الذُّنُوِب َو َقاَدْتهُ َأزِمَُّة اخلََْطايَا َو اْسَتْحَوَذ َعَلْيِه الشَّْيطَاُن فَـ «
هاى   اين جايگاه كسى است كه دست »1« »نـََهْيَت َعْنهُ تـَْغرِيراً َكاْجلَاِهِل ِبُقْدَرِتَك َعَلْيِه َأْو َكاْلُمْنِكِر َفْضَل ِإْحَساِنَك ِإلَْيهِ 

اند، و شيطان بر او چريه شده و از باب  اند، و مهارهاى خطاها او را به دنبال خود كشيده گناهان او را دست گردان كرده
ى كردى مرتكب  ضايع كردن امر نسبت به آنچه امر فرمودى كوتاهى كرده، و به خاطر غفلتش از عاقبت كار، آنچه را 

  .كسى كه قدرتت را بر وجودش جاهل و فراواىن احسانت را نسبت به خودش منكر است  شده، مانند

  :فرمايد سپس حضرت در جاى ديگر طلب عفو و ترحم از درگاه خداوند مى

ِإَسآَءِيت َفأَنَا اْلُمِقرُّ ِبَذْنِيب اْلُمْعَرتُِف  َمْوَالَي اْرَحْم َكبـَْوِيت ِحلُرِّ َوْجِهي َو َزلَِّة َقَدِمي َو ُعْد ِحبِْلِمَك َعَلى َجْهِلي َو ِبِإْحَساِنَك َعَلى«
سقوط و به رو در افتادمن، و لغزش گامم را رمحت آر، و  »2« »ِخبَِطيَئِيت َو َهِذِه َيِدي َو نَاِصَيِيت َأْسَتِكُني بِاْلَقَوِد ِمْن نـَْفِسي

   به نادانيم

______________________________  
  .31ى دعا: صحيفه سجاديه -)1(

  .53دعاى : صحيفه سجاديه -)2(

  397: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج
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اين دست و سر . كنم من به گناهم اقرار دارم و به خطامي اعرتاف مى. با بردباريت و به بدكردارمي با احسانت به من بازگرد
  .كنم من است كه براى قصاص از نفسم آن را به زارى تسليم مى

خواهد كه زمينه گذشت و مغفرت آماده گردد كه حضرت باقر عليه السالم بر اين  هم مهني حال را مىو ذات حق تعاىل 
  :فرمايد قصد پروردگار سوگند ياد مى

نُوبِ    »1« .َرها َهلُمْ فـَيَـْغفِ  ال َو اللَِّه ما َأراَد اللَُّه ِمَن النَّاِس ِإالَّ ِخْصَلَتِني َأْن يُِقرُّوا َلُه بِالنـَِّعِم فـََيزيَدُهْم َو ِبالذُّ

هاى اهلى كنند تا بيفزايد و ديگر اين   يكى اين كه اقرار به نعمت: نه به خدا قسم، خداوند از مردم دو چيز خواسته است
  .كه اقرار به گناهان كنند تا بيامرزد

  :فرمايد و مى

ْنِب ِإالَّ َمْن أَقـَرَّ ِبهِ    »2« .َو اللَِّه ما يـَْنُجو ِمَن الذَّ

  .از گناه جنات نيابد مگر كسى كه به آن اعرتاف كند به خدا سوگند

  :از امام صادق عليه السالم شنيدم كه فرمود: معاوية بن عمار گفت

  »3« .ِإنَُّه َو اللَِّه ما َخرََج َعْبٌد ِمْن َذْنٍب ِبِإْصراٍر َو ما َخرََج َعْبٌد ِمْن َذْنٍب ِإالَّ ِبِإْقرارٍ 

اى از گناه مگر به اعرتاف بر آن خارج  اصرار بر گناه از آن بريون نرود و هيچ بنده هر آينه به خدا سوگند هيچ بنده به
  .نشود

سرچشمه اقرار به خطاى نفس و غلبه شهوات، اعرتاف به ربوبيت الّله و رسالت پيامربان او و آنچه كه از نزد آنان رسيده 
  .باشد است، مى

______________________________  
  .2، حديث 426/ 2: ؛ الكاىف55، حديث 20، باب 36/ 6: رحبار األنوا -)1(

  .56، حديث 20، باب 36/ 6: ؛ حبار األنوار1، حديث 426/ 2: الكاىف -)2(
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  .20976، حديث 82، باب 59/ 16: ؛ وسائل الشيعة4، حديث 427/ 2: الكاىف -)3(

  398: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

   ن او در كالم امام رضا عليه السالملزوم اميان به خدا و فرستادگا

  

امام رضا عليه السالم به فضل بن شاذان؛ در بيان عّلت لزوم اميان به خدا و فرستادگان او و هر چه از سوى حق آمده 
  :است، فرمود

او دورى  كرد و از معاصى اميان به داليل فراواىن ضرورت دارد از مجله اين كه اگر كسى به وجود خداى عزوجل اعرتاف منى
هاى نفساىن و لذت بردن از فساد و ستم و  ايستاد و در پريوى از خواهش جست و از ارتكاب گناهان بزرگ باز منى منى
زدند و هر فردى بدون ترس و پروا از كسى دنبال  ترسيد، هر گاه مردم دست به اين كارها مى كشى از كسى منى حق

افتادند و  شدند و به ناحق به جان يكديگر مى ساد و تبهكارى كشيده مىگمان مردم مهه به ف رفت، ىب هاى خود مى هوس
كردند و به ناچار دنيا خراب شده و خالئق هالك گشته و زراعت  شد و به ناموس و اموال هم جتاوز مى ها رخيته مى خون

  .گرديد و نسل تباه مى

ان و به  يكى ديگر از دالئل اين است كه ما يافته . زنند دور از چشم مردم دست به فساد و خالف مىامي كه مردم در 
اش از كسى  پس اگر اقرار به وجود خدا و ترس از عامل غيب نبود، هيچ كس در خلوت خود و تنهاىي خواسته نفساىن

شد؛ در نتيجه  كرد و گناهان كبريه را مرتكب مى كرد و به حرمت ديگران دست درازى مى ترسيد و ترك معصيت منى منى
  .شد خملوقات هالكت پيدا مى بني مهه

ان باخرب  پس قوام خلق و صالح آنان، ممكن نيست مگر به اين كه آنان اعرتاف به داناى آگاهى كنند كه از اسرار و 
ى مى اىن از او پنهان نيست تا به اين وسيله از انواع و اقسام فساد  بوده و به مصلحت امر و از فساد  منايد و هيچ امر 

البته اين اقرار قلىب به جنايت نفس و غضبناك كردن حق تعاىل بايد در پوشش دروىن دل باشد و تنها  »1« .ندمتنفر گرد
  .او و خداوند بداند و هرگز كسى را خرب نكند
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______________________________  
  .23، حديث 1، باب 10/ 3: ؛ حبار األنوار1، حديث 99/ 2: عيون أخبار الرضا عليه السالم -)1(

  399: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

   اعرتاف به گناه در نزد مردم

  

  :گويد اصبغ بن نباته مى

من زنا كردم مرا پاك گردان، امري روى خود را از او ! اى امريمؤمنان: مردى خدمت امري املؤمنني عليه السالم رسيد و گفت
تواند آن را  اگر كسى از مشا اين گناه را مرتكب شود آيا منى: فرمود آنگاه رو به مردم كرد و. بنشني: برگرداند، سپس فرمود

پس از اين برخورد حضرت معلوم شد كه اعرتاف به گناه نزد مردم به  »1« بپوشاند، مهچنان كه خدا بر او پوشانده است؟
  .طور كلى ناپسند و شكسنت حرمت بنده خداست

  .حق بايد در شروع خواسته به گناهان مقّر و معرتف و توبه كننده باشد از آداب دعا كردن، اقرار به گناه است، خواننده

  :فرمايد حضرت صادق عليه السالم در آداب دعا چنني مى

در دعا ابتدا بايد خدا را ستود، سپس به گناه اعرتاف منود و آنگاه حاجت را خواست؛ سوگند به حق كه بنده تنها با اقرار 
  :بنابراين در اقرار به گناه پنج فايده است »2« .شود به گناه از گناه خارج مى

  .انقطاع به خداى تعاىل: اّول

  .شكستگى قلب كه فضيلت بسيار دارد: دّوم

  .شود حصول رّقت و دلسوزى كه نشانه اخالص است و آن هنگام پذيرفته مى: سّوم

رتين آداب دعاست: چهارم   .اقرار و اعرتاف باعث گريه شود كه از 
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  »3« .با امر امام صادق عليه السالم است كه روايت آن گذشت موافقت: پنجم

______________________________  
  .5017، حديث 31/ 4: ؛ من الحيضره الفقيه34159، حديث 16، باب 38/ 28: وسائل الشيعة -)1(

  .19، ذيل حديث 17، باب 314/ 90: ؛ حبار األنوار3، حديث 484/ 2: الكاىف -)2(

  .167: لّداعىُعّدة ا -)3(

  400: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ِليِل الظَّ » 7«[  املِِ ِلنَـْفِسِه اْلُمْسَتِخفِّ ِحبُْرَمِة ُسْبَحاَنَك َال أَيـَْئُس ِمْنَك َو َقْد َفتَحَت ِيل بَاَب التـَّْوَبِة ِإلَْيَك َبْل أَقُوُل َمَقاَل اْلَعْبِد الذَّ
َة اْلَعَمِل َقِد انـَْقَضْت َو َغايََة اْلُعُمرِ الَِّذي َعُظَمْت ذُ » 8«َربِِّه  َقِد انـْتَـَهْت َو  نُوبُُه َفَجلَّْت َو أَْدبـََرْت أَيَّاُمُه فـََولَّْت َحىتَّ ِإَذا َرَأى ُمدَّ

نَاَبِة َو َأْخَلَص َلكَ  التـَّْوبََة فـََقاَم ِإلَْيَك ِبَقْلٍب طَاِهٍر نَِقيٍّ ُمثَّ َدَعاَك  أَيـَْقَن أَنَُّه َال حمَِيَص َلُه ِمْنَك َو َال َمْهَرَب َلُه َعْنَك تـََلقَّاَك بِاْإلِ
  ] ِبَصْوٍت َحاِئٍل َخِفيٍ 

گومي، سخن  اى؛ بلكه سخن مى شوم و حال آن كه دِر توبه به حمضرت را به رومي گشوده پاك و منّزهى، از تو نااميد منى
اى كه گناهانش بزرگ شده  رمت پروردگارش را سبك مشرده؛ بندهاى كه ح اى ستم كننده به خويش؛ بنده اى خوار؛ بنده بنده

بيند  كند، مى و روى هم انباشته گشته و روزگارش از او روى گردان شده، و به او پشت كرده، تا جاىي كه چون نظر مى
ايت عمر به پايان رسيده هگاهى از  كند كه براى او گريزگاهى از عذابت، و پنا يقني مى. زمان عمل سپرى شده، و 

كند، پس با دىل  شود و بازگشت و توبه را براى تو خالص مى رو مى مهراه انابه و ناله با حضرتت روبه. كيفرت وجود ندارد
  .خواند اى سوزناك و آهسته تو را مى سپس با ناله. ايستد پاك و پاكيزه در پيشگاهت مى

  401: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

   صالح نفس به توبهگشايش باب توبه و ا

ايت است  اى كه قوس نزول است و سري هر دو ىب اى كه قوس صعود است و چهره چهره: انسان دو چهره حقيقى دارد
هر اندازه انسان در چهره بندگى پيش رود و در مسري عبوديت حمض سري  . و بني آن دو صورت رابطه مستقيم برقرار است

. رنگ شود عكس، هر اندازه از صورت بندگى او كاسته شود، صورت ربوىب در او كمو بر . شود كند چهره او شكوفاتر مى
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منايد و هر  آيد و رشد مى پس هر اندازه منّيت و خوديت در ظرف عبوديت از دست برود، صورت پروردگارى به دست مى
  .جات معرفت و كمال رسيدتوان با تقويت چهره بندگى آن را دريافت منود و به در  قدر چهره ربوىب از دست برود، مى

داند بلكه حقيقت امكان ابراز خويش را هم در برابر  رسد كه نه تنها داشنت استعداد بروز گناه را گناه مى مؤمن به جاىي مى
بيند، اگر چه مناز او از جهت توان و اداى وظيفه متام  مشارد، از اين رو در منازش كاسىت مى حقيقت وجودى حق گناه مى

  .باشد

  :گويد هاى استعداد خود كه مى معصوم عليه السالم در مقام شهود توامنندى امام

خواهد به  خود او ظهور حق است و مِن او بقاى بعد از فناست، از اين جهت امام عليه السالم مى» مرا ببخش! خدايا«
  .مطلق كمال وصل گردد ترى برسد تا جاىي كه در من تعّيىن مناند و به واسطه خبشش حق از اين مقام به مقام كامل

گشايد؛ زيرا هدف اصلى از مهه اين امور تربيت و  قرآن راه بازگشت مهراه با اميدوارى را به روى مهه بندگان خطاكار مى
گريى و خشونت، بلكه با بياىن از روى لطف و حمبت؛ آغوش رمحتش را براى بندگان باز كرده و  هدايت است نه انتقام
ا را ص   :ادر منوده استفرمان قبوىل آ

  َو ُهَو الَِّذى يـَْقَبُل التـَّْوبََة َعْن ِعَباِدِه َو يـَْعُفواْ َعِن السََّياِت َو يـَْعَلُم َما

  402: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »تـَْفَعُلونَ 

  .داند مىدهيد،  گذرد و آنچه را اجنام مى پذيرد و از گناهان درمى و اوست كه توبه را از بندگانش مى

  :ها را داده است يا در جاى ديگر مژده آمرزش و گذشت را پس از تصفيه نفس از آلودگى

  »2« »َوَأْصَلَح َفِإنَّ اللََّه يـَُتوُب َعَلْيِه ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِّحيمٌ  َفَمن َتاَب ِمن بـَْعِد ظُْلِمهِ 

پذيرد؛ زيرا خدا بسيار  اش را مى ح منايد، يقيناً خدا توبهاصال] مفاسد خود را[پس كسى كه بعد از ستم كردنش توبه كند و 
  .آمرزنده و مهربان است
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به راسىت از كسى كه رمحتش بر غضبش پيشى گرفته و بندگان را براى رمحت و كرامت آفريده نه خوارى، و عذاب و درياى  
  .كرم و آفتاب فيض او ناحمدود است؛ به غري از اين انتظارى نيست

بازگشت به حق را به سوى دزدان و رهزنان اموال مردم باز گذاشته است كه اگر كسى پيش از اثبات عمل آيه فوق دِر 
شود و چنانچه به دنبال اصالح امور نفسى و ماىل برآيد  سرقت در دادگاه دنياىي؛ توبه كند حّد سرقت از او برداشته مى

يا عنايىت باشد كه قبل از گرفتارى در زندان آهىن به گناه خود در البته اين توبه بايد اختيارى . شود بدون نگراىن خبشيده مى
  .حمضر حق اعرتاف كند وگرنه توبه اضطرارى به هنگام مشاهده عذاب خداوند يا آثار مرگ، ارزشى ندارد

ه واقع بنابراين كسى نبايد از رمحت خدا نااميد گردد؛ شايد در قيامت هم مشمول شفاعت رسول الّله صلى اهللا عليه و آل
   شود تا پيامرب گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله هم به آزادى او از آتش

______________________________  
  .25): 42(  شورى -)1(

  .39): 5(مائده  -)2(

  403: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .دوزخ راضى گردد

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

اى  هر گروهى از بندگان را توبه. بنده بايد پيوسته در هر حال بر توبه مهت گمارد. ه عنايت اوستتوبه ريسمان خدا و سپا
توبه پيامربان از فاش شدن راز است و توبه برگزيدگان از دم زدن است و توبه اوليا از رنگارنگى خطورات دل و : است

پس امام على عليه السالم بازگشت مهيشگى به  »1« .توبه خاصان از پرداخنت به غري خدا و توبه عوام از گناهان است
  :فرمايد داند و مى حق را از صفات بارز مؤمن مى

  »2« .اْلُمَتَطهِّريَن َو اْلُمْؤِمُن تـَوَّابٌ ُتوبُوا ِإَىل اللَِّه َعزََّوَجلَّ َو اْدُخُلوا ِىف َحمَبَِّتِه، فَِإنَّ اللََّه َعزََّوَجلَّ حيُِبُّ التَّوابَني َو حيُِبُّ 

دارد  گران و پاكيزگان را دوست مى به درگاه خداوند عزيز و بلند مرتبه توبه بريد و به حلقه حمبت او درآييد؛ زيرا خداوند توبه
  .و مؤمن بسيار توبه كننده است
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اى آب توبه  تا فرصت باقى است و حجت خدا بر روى زمني واسطه فيض حق است؛ در بساط رمحت حق، جرعه
شود، آنگاه اميان آوردن و اعرتاف به گناه سودى ندارد كه  جت برداشته شود، درهاى توبه بسته مىبنوشيم؛ چون ح

  :حضرت فرمود

   َمْن تاَب تاَب اللَُّه َعَلْيِه َو أُِمَرْت َجوارُِحُه َأْن َتْستـَُر َعَلْيِه، َو ِبقاُع اْألَْرِض َأنْ 

______________________________  
  .97: ؛ مصباح الشريعة38، حديث 20، باب 31/ 6: حبار األنوار -)1(

  .623/ 2: ؛ اخلصال14، حديث 20، باب 21/ 6: حبار األنوار -)2(

  404: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .َتْكُتَم َعَلْيِه َو أُْنِسَيِت احلََْفَظُة ما كاَنْت َتْكُتُب َعَلْيهِ 

به جوارح او و جاى جاى زمني دستور داده شود كه آبروى او را حفظ كند و هر كس توبه كند خداوند او را بيامرزد و 
  .اند از ياد آنان برده شود هايش را بپوشاند و گناهان كه فرشتگاِن حافظ اعمال برايش نوشته عيب

اعرتاف كرد امام رضا عليه السالم در پاسخ به اين پرسش كه چرا خداوند فرعون را با آن كه اميان آورد و به يگانگى او 
  :غرق ساخت؟ فرمود

اكنون اى  »2« .زيرا او هنگامى اميان آورد كه عذاب را مشاهده كرد و اميان به حق در وقت فشار و كيفر پذيرفته نيست
  .اند؛ به جربان گذشته بپرداز انسان به راه توبه بازگرد و تا درهاى آمسان را گشوده

  :حضرت على عليه السالم فرمود

  »3« .ْوبَِة، ِإْسِتْدراُك َفواِرِط النـَّْفسِ َمثََرُة التـَّ 

  .هاى نفس است روى نتيجه بازگشت به خدا، جربان زياده

   مناجات عاشقان
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 با درد خستگانت درمان چه كار دارد
 

 با وصل كشتگانت هجران چه كار دارد

______________________________  
  .179: ؛ ثواب األعمال32، حديث 20، باب 28/ 6: حبار األنوار -)1(

  .2، حديث 59/ 1: ؛ علل الشرايع25، حديث 20، باب 23/ 6: حبار األنوار -)2(

  .3840، حديث 195: غرر احلكم -)3(

  

  405: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

 از سوز ىب دالنت مالك خرب ندارد
 

 با عيش عاشقانت رضوان چه كار دارد

  صد گونه آب حيواندر لعل توست پنهان 
 

 از بيدىل لب من با آن چه كار دارد

 هم ديده تو بايد تا چهره تو بيند
 

 كآن جا كه آن مجالست انسان چه كار دارد

  عاشق گر از در تو نشنيد مرحبائى
 

 چون حلقه بر در تو چندان چه كار دارد

 گر بر درت نيامي شايد كه باز پرسند
 

 كار دارد  پوسيده استخواىن با خوان چه

  

  در دل كه عشق نبود معشوق كى توان يافت
 

 جائى كه جان نباشد جانان چه كار دارد

  در دل غم عراقى وانگاه عشق باقى
 

 در خانه طفيلى مهمان چه كار دارد
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  )فخر الدين عراقى(

  406: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ْيِه َيْدُعوَك بَِيا َأْرَحمَ  َقْد َتَطْأطَأَ َلَك َفاْحنََىن » 9«[   الرَّاِمحَِني َو َنكََّس َرْأَسُه فَانـْثـََىن َقْد َأْرَعَشْت َخْشَيُتُه رِْجَلْيِه َو َغرََّقْت ُدُموُعُه َخدَّ
َعْفُوُه َأْكثـَُر ِمْن َنِقَمِتِه َو يَا َمْن ِرَضاُه َأْوفـَُر  َو يَا َأْرَحَم َمِن انـَْتابَُه اْلُمْستَـْرِمحُوَن َو يَا َأْعَطَف َمْن َأَطاَف ِبِه اْلُمْستَـْغِفُروَن َو يَا َمنْ 

  ] ِمْن َسَخِطهِ 

در جائى كه در برابرت، سر تواضع و فروتىن پايني انداخته، تا جاىي كه از شّدت فروتىن مخيده گشته و از خوارى سر به 
هايش  هايش را به لرزه انداخته، و اشك دمزير افكنده؛ به طورى كه قامت راستش كج شده، بيم و ترسش از عظمت تو، ق

ترين كسى كه درخواست   و اى رحيم! ترين مهربانان اى مهربان: خواند تو را با اين مجالت مى. صفحه رخسارش را فراگرفته
ترين كسى كه آمرزش خواهان ِگرد او گردند، و اى آن كه گذشتش از  كنند، و اى عطوف كنندگان رمحت به او توّجه مى

  .تر است امش بيشرت، و خشنوديش از خشمش افزونانتق

  تواضع در برابر خداوند

نگرى سازگارى ندارد، اّما  فروتىن باطىن و تسليم حمض دروىن انسان؛ اگر از حالت ترس و وحشت باشد كه با توحيد و حق
رتين الطاف اگر به خاطر جتّلى نور اهلى و ظهور هيبت حق تعاىل در وجود موجودات به ويژه انسان صورت  بگريد از 

  .خداوند به موجود خويش است

  407: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

بينند، احساس عجز و  ايت حضرت حق مى آنان كه داراى مقام عصمتند؛ هنگامى كه خود را در پيشگاه مطلق و ىب
ايت عرفان، رسيدن به فقر مطلق   انگارند؛ چرا كنند و كماالت خود را نسبت به كماالت حق اندك مى شرمندگى مى كه 

نه اعرتاف به خطاهايشان حقيقى بوده و نه اشك و . پندارند هاى خود را بدى مى آن حضرات، خوىب. در برابر اوست
هايشان جمازى و ظاهرى، بلكه آنان ظهورهاى تام و مقدس و معصوم با ادراك عجز و ناتواىن خود در برابر حق، يك  ناله

اى كه  به گونه. اند دانسته ايت را بزرگرتين گناه و خطا و سرپيچى از پروردگار مى سرعت به سوى كمال ىب حلظه كندى در
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منودند سپس در اوج حال انكسار و شكست نفس به  نفس شريف خود را در رديف جنايتكار و طغيانگر قلمداد مى
  .دپرداختن هاى شهوات مى پيشگاه رّب جليل به شكايت از نفس و جسارت

تا آن جا كه . رساند العاده مى معرفت برتر عقالىن و عرفاىن معصومني عليهم السالم، رادمردان را به خشوع و زارى فوق
اگر صحيفه سجاديه، پر از تضرّع و . دارد آرامش را از آنان سلب كرده و در تب و تاب ترس به انابه و التهاب وا مى

سّر آن عظمت كار و حريت از عاقبت امر است و متام . و گناهكاران استزارى و امر به توبه و تصوير عاقبت گناه 
شايد غافالن، دل از ناحمرمان بريده و بر حمرم اسرار روى آورده و خود . خربان است مهت امام معصوم، متوجه هشدار به ىب

  .را جنات دهند

رت در اوج رأفت و رمحت است، پس اگر انسان عظمت و قدرت را در موجودى متمركز بداند و اين كه صاحب قد
اش كه در دست قدرت قاهره حق  اى او را معدوم كند در مهه حال حىت حلظه ارتكاب گناه با متام هسىت تواند؛ حلظه مى

  :دهد اى در ذهن صورت مى بنابراين او مقايسه. تواند هر طور كه خبواهد او را عذاب و جمازات كند تعاىل است او مى

  .مشارد كند و خويش را كوچك مى ناحمدود حق، احساس ناتواىن مى در برابر ابعاد - 1

  408: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .پندارد به اندازه كوتاهى و تقصري، خود را مستحق عذاب مى - 2

  .گريد در برابر لطف و مهرباىن موالى عزيز احساس شرمندگى وجودش را فرامى - 3

  .آورد توجهى به خشوع و فروتىن روى مى كمبه ميزان شرمسارى و   - 4

  .يابد شود و به مقام فنا دست مى سراجنام به معبود حقيقى متصل مى - 5

  كند؛ قرآن وصف عاشقان حق را چنني توصيف مى

  »1« »َو خيَِرُّوَن ِلْألَْذقَاِن يـَْبُكوَن َو يَزِيُدُهْم ُخُشوًعا

  .افزايد بر فروتىن و خشوعشان مى]  شنيدن قرآن[افتند و  كنان به رو در مى و گريه
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برد كه اشاره به نكته  خداوند در آيه به جاى َيسُجدون، كلمه خيرون را به مى. افتند اختيار به زمني مى يعىن آنان ىب  خيَِرُّونَ 
شوند كه  ارزمشندى دارد و آن اين كه آگاهان بيدار دل به هنگام شنيدن آيات قرآن چنان جمذوب و شيفته سخنان اهلى مى

در آيه » خيرون«و تأكيد بر درسىت معناى . دهند ان را در راه آن از دست مىافتند و دل و ج بدون اختيار به سجده مى
اند كه در سجده  به معناى چانه آمده است و بعضى از مفّسران هم احتمال داده» اذقان«اين است كه پس از آن واژه 

فتد اّول چانه او بر ا گذارد وىل كسى كه مهچون مدهوشان بر خاك مى معموىل انسان ساجد خنست پيشاىن بر خاك مى
دليل ديگرى است كه هرگز در  َو َيزِيُدُهْم ُخُشوعاً  :فرمايد گريد و سپس به كار بردن فعل ديگرى در آيه كه مى زمني قرار مى

گردد، در برابر  روند و در هر زمان خشوع آنان افزون مى كنند و مهيشه به سوى قّله تكامل پيش مى يك حال توقف منى
  .شوند ت؛ حمو ياد او مىاي حقيقت ىب

______________________________  
  .109): 17(اسراء  -)1(

  409: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :فرمايد داند و مى امام صادق عليه السالم، خشوع را راه رسيدن به يقني مى

ُشوعِ َفال يـُْقَبُل ِإالَّ اْالْمياُن َو ال ِإْمياَن ِإالَّ ِبَعَمٍل، َو ال عَ    »1« .َمَل ِإالَّ بَِيقٍني، َو ال يـَْقَني ِإالَّ ِباخلُْ

  .قبوىل نيست مگر به اميان، اميان نباشد مگر با عمل، عمل نباشد مگر با يقني و يقني نباشد مگر با خشوع

رتين ياور، خشوع قلىب است كه تا دل تسليم اراده او نشود راه راست مهوار نشده و حق شناخته ن   .گرددبراى دعا 

  :در حديث معراج آمده است

  »2« .ءٍ  ِإالَّ َخَشَع َلُه ُكلُّ َشى  َعْبٌد َو َخَشَع ىل  يا َأْمحَُد ما َعَرَفىن

  .اى مرا نشناخت و در برابرم خاشع نشد مگر آن كه مهه اشيا در برابر او خشوع كردند هيچ بنده! اى امحد

  .شود گردد و در برابر امر اهلى هم تسليم مى فروتن مى اگر دل براى خداى سبحان خاشع شود، مهه اعضاى بدنش

  :هاى خداى تعاىل به موسى و هارون اين است از وحى
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ايشان آشكار شده است اين چنني  مهانا دوستان من با خوارى و خشوع و ترس كه در دهلايشان خانه كرده و بر بد
عظمت . است تا به درجاتى كه آرزويش را دارند نايل آينددهد و موجب جناتشان  حالىت ظاهر و باطن آنان را تشكيل مى

  »3« .شود كنند و چهره آنان به اين حالت شناخته مى آنان در مهني فروتىن است و بدان افتخار هم مى

______________________________  
  .303: ؛ حتف العقول1، حديث 24، باب 282/ 75: حبار األنوار -)1(

  .203: ؛ ارشاد القلوب، ديلمى11، باب 197 :اجلواهر السنية -)2(

  .160: ؛ عّدة الّداعى18، حديث 2، باب 49/ 13: حبار األنوار -)3(

  410: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

آورد از سريه الگوىي انبياى اهلى و معصومان  تواضع داشنت در مناز و اين كه بنده با متام دل و وجود به پروردگارش روى مى
حد آنان  كيزه سرشت بوده است و لرزش بدن و پا و رنگ و رخسار زرد و كبود آنان در وقت مناز، نشان از خوف ىبپا 

  .از حمضر رّب است

  :فرمايد كند و مى ها را براى ما بيان مى رسول الّله صلى اهللا عليه و آله اين نشانه

  »1« .ِه ِىف السِّرِّ َوالَعالنَِيِه َو رُكوُب اَجلِمْيِل َو التـََّفكُُّر لَِيوِم اْلِقياَمِة َو اْلُمناجاُة لِلَّهِ ُمراقـََبُة اللَّ : َو َأمَّا َعالَمُة اْخلاِشِع َفَأْربـََعةٌ 

  :نشانه خاشع چهار چيز است

ان و آشكار - 1   حساب بردن از خدا در 

   اجنام كارهاى نيك - 2

   انديشيدن براى روز قيامت - 3

  راز و نياز با خدا - 4
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______________________________  
  .20: ؛ حتف العقول11، حديث 4، باب 120/ 1: حبار األنوار -)1(

  411: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

نَابَِة َو يَا َمنِ » 10«[  اْسَتْصَلَح َفاِسَدُهْم ِبالتـَّْوبَِة َو يَا  َو يَا َمْن َحتَمََّد ِإَىل َخْلِقِه ِحبُْسِن التََّجاُوِز َو يَا َمْن َعوََّد ِعَباَدُه قـَُبوَل اْإلِ
  ]َقِليَلُهْم بِاْلَكِثريِ   َمْن َرِضَي ِمْن ِفْعِلِهْم ِباْلَيِسِري َو يا َمْن َكاىفَ 

دهد، و  مناياند، و بندگان را به پذيرفنت توبه عادت مى و اى آن كه باگذشت نيكويش ستوده بودنش را به خملوقش مى
خواهد، و اى آن كه از عمل بندگان، به اندكش خشنود است، و عمل اندك آنان  ان را به توبه مىاصالح شدن تباه كارش

  .دهد را پاداش فراوان مى

   پاداش فراوان در برابر عمل اندك

پس خداوند . هاى كوچك حضرت حق را ادا كند عبادت بندگان در مهه شبانه روز؛ نتواند پاسخ شكرانه يكى از نعمت
ان خود انتظار حقيقى اداى حق خويش را ندارد؛ زيرا هيچ كسى تواناىي برگزارى حقوق اهلى را به فراخور شأن منّان از بندگ

  .باشد مگر به مقام عصمت رسيده باشد اللَّه تبارك و تعاىل را دارا منى

گرفته است و هاى گناهكار و كافر و منافق و جاهل را هم فرا   درياى فضل و رمحت گسرتده خداوند هم بسيار انسان
انه باز گذاشته است تا عّده اى كه گمراه و سرگردانند به دامان پرحمبت و  ساحل جنات و آغوش بازگشت را با كمرتين 

  .لطف او باز گردند

   باراند تا بنده ذليل جسارت عرضه الطاف ىب مشار و ناپايان را بر سر بندگان مى

  412: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

من آمن كه چنني و چنامن، اين اجازه تشريفى از سوى ذات اقدس »  أَنَا الَّذى«ه حمضر ربوىب داشته باشد؛ و بگويد حال ب
دهد و او را به بندگى حق اميدوار  هاى اوست كه شرافت و شخصيت به انسان مى خداوند به بندگان از واالترين نعمت

  .سازد مى
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كند و حرج و  ت و حضرت حق به قدر توان و طاقت انسان، وظيفه طلب مىاز آن جا كه دايره تكاليف اهلى وسيع اس
داند و رأفت و رمحت او بر غضب و عذابش پيشى  سخىت در اداى عبادت و امور شرعيه را شايسته بندگان مؤمن منى

ن برابر در اجنام دهد و پاداشى چندي دارد؛ بنابراين به كمرتين اطاعت و بندگى با عنايت به مقدار حتمل آنان رضايت مى
خبشايد از اين رو پنج نوبت مناز، يك بار حج  فرمايد و گناهان را با كمرتين تنبه و توبه مى حسنات و اعمال خري عطا مى

از مجله تكاليفى هستند كه پيامرب عظيم الشأن در معراج، به ... واجب و يك ماه روزه وپرداخت مخس و زكات مال و 
ا را به امت حممد صلى مقدار طاقت ختفيف آن را ا ز حمضر اهلى دريافت كرده است و در عوض خداوند پاداش بسيار آ

  .اهللا عليه و آله هديه منوده است

هاى اهلى و نيكوكارى به بندگان خدا صورت  گاهى آسان پذيرى و پذيرش اندك اعمال ما هم به تالىف سپاسگزارى نعمت
دهد يعىن از حسنه ما سپاسگزار است و شكرانه نعمت و  چند برابر مىو هر گاه خداوند پاداش حسنات را . گريد مى

  .مهت عبادت گزارى را از ما پذيرفته است

  :فرمايد وقىت پروردگار در سوره تغابن مى

  »1« »ِإن تـُْقِرُضواْ اللََّه قـَْرًضا َحَسًنا ُيضِعْفُه َلُكْم َو يـَْغِفْر َلُكْم َو اللَُّه َشُكوٌر َحِليمٌ 

آمرزد و خدا عطا كننده پاداش فراوان در برابر  كند و مشا را مى ا وام نيكو دهيد، آن را براى مشا دو چندان مىاگر به خد
  .باشد و بردبار است عمل اندك مى

______________________________  
  .17): 64(تغابن  -)1(

  413: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

چه تعبري عجيىب كه بارها در مورد انفاق در راه خدا . دهد انسان جزاى دو چندان مىيعىن حق منّان به اندك مال قرض 
ها و مالك امالك زمني و آمسان است،  تكرار فرموده است، خداىي كه آفريننده اصل و فرع وجود ما و خبشنده متام نعمت

كند،  خبشد و نيز از ما تشكر مى ىدهد و آمرزش م كند و در برابر آن مژده اجر دو چندان مى از انسان وام طلب مى
ما كه هستيم كه به او وام دهيم و ما چه دارمي كه از او ! حمبت از اين باالتر و بزرگوارى و رمحِت فراتر قابل تصّور است؟

و . پايان خداست اينها مهه نشانه احسان آدمى از يكسو و لطف ىب. طلبكار شومي و چرا اين مهه پاداش بسيار بگريمي

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.comSimpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com



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

 

كند و با آمرزش گناهان و صرب در عذاب  هاى برتر قدرداىن مى بر اين است كه خداوند از بندگانش به وسيله پاداشدليل 
  .منايد آنان، بزرگوارى مى

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

ا َأراَد النَّاَس بِاْلَكثِري ِمْن َعَمِلِه ىف تـََعٍب ِمْن َبَدنِِه َو َسَهٍر ِمْن لَْيِلِه َمْن َأراَد اللََّه َعزََّوَجلَّ بِاْلَقليِل ِمْن َعَمِلِه َأْظَهَر اللَُّه َلهُ َأْكثـََر ِممَّ 
َعهُ   َأَىب اللَُّه َعزََّوَجلَّ ِإالَّ اْن يـَُقلَِّلُه ىف   »1« .َعْنيِ َمْن مسَِ

منايان سازد و هر كه عمل  هر كه اندك عمل خود را براى خداى عّزوجّل اجنام دهد، خداوند بيشرت از آنچه خواسته برايش
دارى براى مردم اجنام دهد، خداى عز و جل اعمال او را در چشم كساىن   بسيار خود را با حتّمل رنج جسمى و شب زنده

  .شنوند؛ اندك جلوه دهد كه اعمالش را مى

 و آسايش روحى و زداىي اند؛ خرسند باشد و اين سبب اندوه گواراترين زندگى را كسى دارد كه به آنچه قسمت او كرده
  .هاى بدىن گرفتار نشود رواىن خواهد بود و به فرسودگى جسمى و بيمارى

______________________________  
  .13، حديث 296/ 2: ؛ الكاىف13، حديث 116، باب 290/ 69: حبار األنوار -)1(

  414: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :ر تورات نوشته شده استد: فرمايد امام صادق عليه السالم مى

هر گونه خواهى باش، هر گونه كه باشى جزا بيىن؛ هر كه به روزى اندك خدا قانع باشد، خداوند نيز به اندك ! آدميزاد
عمل او قناعت كند و هر كه به اندك مال حالل رضايت دهد زمحتش كم شود و درآمدش پاكيزه گردد و از مرز زشتكارى 

دهد و اعمال كوچك او را هم  ه به اندك قسمت خود رضايت بدهد، خداوند به او بركت مىپس آن ك »1« .بريون برود
و كسى كه به اندك دنيا قانع باشد ثروت بسيار آن، هر چه هم گرد . آيد پذيرد و نورانيت در چشم و دل او پديد مى مى

  .دساز  تر مى كند و حساب خود را در قيامت سنگني نياز منى آورده باشد او را ىب

  :در روايت آمده كه
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. يعىن حسابرسى آسان كه عبارت از پاداش دادن به كارهاى نيك و چشم پوشى از گناهان است» حساباً يسرياً «تفسري 
بنابراين ارتباط با  »2« .شود اگر كسى در حساب كشى، سؤال پيچ شود و چون و چرا در كار بيايد به يقني عذاب مى

باب آسان پذيرى خداوند است هر چند عمل به نظر انسان ناچيز آيد وىل حق تعاىل او خدا و اخالص و پرهيزكارى از اس
  .را به پاداش بزرگ برابرى خواهد منود

  :فرمايد ها به لطف اهلى مى ها و كاسىت امام صادق عليه السالم در جربان اندك

 .ُدوَن ما َأراَك َتْصَنُع، َفِإنَّ اللََّه َعزََّوَجلَّ ِإذا َأَحبَّ َعْبداً َرِضَى َعْنُه بِاْلَيسريِ يا بـَُىنَّ :  َأىب  الِعباَدِة َو أَنَا شابٌّ َفقاَل ىل  اْجتَـَهْدُت ىف
»3«  

______________________________  
  .16، حديث 129، باب 175/ 70: ؛ حبار األنوار4، حديث 138/ 2: الكاىف -)1(

  .753/ 3: جوامع اجلوامع؛ تفسري 14، حديث 537/ 5: تفسري نور الثقلني -)2(

  .95، حديث 4، باب 55/ 47: ؛ حبار األنوار5، حديث 87/ 2: الكاىف -)3(

  415: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

بينم عبادت كن؛ زيرا  كمرت از آنچه مى! پسرم: پدرم به من فرمود. كوشيدم زماىن كه جوان بودم در عبادت بسيار مى
  .اى را دوست داشته باشد به عبادت اندك او خرسند گردد ه بندهخداوند عزيز و بزرگ، هرگا

  :فرمايد امام كاظم عليه السالم هم در اين زمينه به هشام بن حكم مى

  »1« .َو اجلَْْهِل َمْرُدودٌ   قَليُل الَعَمِل ِمَن العاِقِل َمْقُبوٌل ُمضاَعٌف َو َكثُري الَعَمِل ِمْن اْهِل اهلََوى! يا ِهشامُ 

  .شود شود و كار بسيار اهل هوس و ناداىن رّد مى كار اندك خردمند پذيرفته و دو چندان مى! اى هشام

______________________________  
  .1، حديث 25، باب 301/ 75: ؛ حبار األنوار387: حتف العقول -)1(

  416: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج
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  ]َعآِء َو يَا َمْن َوَعَدُهْم َعَلى نـَْفِسِه ِبتـََفضُِّلِه ُحْسَن اجلََْزآءِ َو يَا َمْن َضِمَن َهلُْم ِإَجابََة الدُّ [

  .و اى آن كه اجابت دعايشان را ضامن شده، و به احسانش، پاداش نيكو را به آنان وعده داده

  ضمانت استجابت دعا

هاى  پروردگار حق رسيدگى به خواستهقبول مسئوليت برآوردن نيازها و حاجات انسان از الطاف خداوند منّان است و 
  .آدمى را بر خويش ضمانت كرده است تا آفريده خود را در سايه حاجات به درجات عاىل كمال برساند

انسان در سري معنوى، هدىف جز رسيدن به حمبوب راستني ندارد، پس ارتباط باطىن با معبود و پيوند با آنان كه با حق در 
مهنشيىن با پاكدامنان و راستگويان و خردمندان و نيكوكاران و نيك . سىت بني دو موجود استاند از ابزارهاى دو  رابطه

اى براى ارتباط  و حضرت حق، دعا را وسيله. گردد ساز پذيرش اهلى و پيوند بني مردم مى رفتارى در جامعه انساىن، زمينه
انسان در نظام آفرينش برقرار باشد و از اين  خود و بندگانش قرار داده است تا جايگاه ربوىب خداوند و نقش بندگى

رهگذر با خواسته و اصرار آدمى و قبوىل يا رّد حاجت او از سوى خداى منان، حمبت اجياد گردد نياز بنده و ناز بنده 
  .شود پرور و عشق متقابل، موجب تداوم زيباىي خلقت مى

   اميان را به اندازهارزش معنوى دعا از عبادات باالتر است و هيچ عاملى بنده با 

  417: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

آنكه نزد مردم كمرتين آسيىب به  كند ىب دعا كننده به طور مستقيم با پروردگار گفتگو مى. كند دعا به خدا نزديك منى
يد كند و آمرزش مى انسان به گناهان بزرگى كه مرتكب شده اعرتاف مى. شخصيت او وارد شود سىت خويش را خواهد؛ 

بودى مى از بيمارى پنهان خود شكايت مى. منايد دهد و درخواست گشايش مى شرح مى كند كسى بر  كند و خواهش 
ا آگاه منى پس منزلت دعا به قدرى مهم است؛ كه ارتباط بدون واسطه و افشاى اسرار نزد ديگران، به طور . شود آ

  .كند خودكار عمل مى

  :نامه حكيمانه خود به فرزندش امام جمتىب عليه السالم نوشته است حضرت على عليه السالم در

الدُّعاِء َو َتَكفََّل َلَك بِاْالجابَِة َو َأَمَرَك اْن َتْسأََلُه ِليـُْعِطَيَك َو   ِبَيِدِه َخزاِئُن السَّمواِت َو اْالْرِض َقْد اِذَن َلَك ىف  َو اْعَلْم َأنَّ الَّذى
َنهُ َمْن َحيُْجُبُه َعْنَك َو َملْ يـُْلِجْئَك اىلَتْستَـْرِمحَهُ ِليَـْرمحََ    »1« .َمْن َيْشَفُع َلَك الَْيهِ   َك َو َملْ َجيَْعْل بـَيـَْنَك َو بـَيـْ
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ها و زمني در اختيار اوست به تو اجازه دعا داده و اجابت آن را ضمانت منوده و دستور  آگاه باش آن كه خزائن آمسان
رمحتش را بطلىب تا رمحت آرد و بني خودش و تو كسى را حاجب قرار نداده و تو را جمبور  داده از او خبواهى تا ببخشد و

  .به توسل به واسطه ننموده

تواند بزرگرتين مشكل را با كوچكرتين خواهش حل كند و مهمرتين متّناى خواننده  دعاىي كه باب رمحت واسعه اهلى است مى
  .را به آساىن برآورده سازد

  :السالم فرمودامام باقر عليه 

   خداوند مرد باديه نشيىن را براى دو كلمه دعا كه به زبان آورد مشمول

______________________________  
  .31نامه : ج البالغه -)1(

  418: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اگر عذامب مناىي من ! خدايا: به پيشگاه خداوند عرض كرد: آن دو كلمه چه بود؟ فرمود: عرض شد. رمحت خود قرار داد
هاىي از  گاهى در انسان خواسته  »1« .شايسته عذامب و اگر ببخشى تو شايسته عفو هسىت، پس خداوند او را خبشيد

وىل به خاطر شك يا ترديد در برآورده شدن يا شريك كردن ديگران در آن كار، حسن ظن او به . آيد خداوند پديد مى
  .رود پروردگار از بني مى

  :نطى به حضرت رضا عليه السالم عرض كردبز 

اى پديد آمده است،  خواهم و از تأخري در اجابتش در دمل شبهه فدايت شوم، من چند سال است كه از خدا حاجىت مى
فدايت شوم، اگر به : كىن؟ عرض كردم بگو بدامن، اگر من سخىن به تو بگومي به آن اعتماد مى: حضرت به من فرمود

پس به خدا بيشرت اعتماد داشته باش؛ زيرا خداوند به تو : نكنم به چه كسى اعتماد كنم، حضرت فرمودحرف مشا اعتماد 
گامن درباره من از تو پرسند، پس من  هر گاه بنده: فرمايد وعده اجابت داده است مگر نه اين كه خداى تبارك و تعاىل مى

ورى كه در دعا امهيت دارد و بايد مهواره در خاطر دعاگو يكى از ام »2« .نزديكم و اجابت كنم دعاى آن كه مرا خبواند
هاى آفرينش نباشد، مثًال دعا كند كه پري نشود يا هرگز  باشد اين است كه درخواستش برخالف قوانني خلقت و سنت

  ...اش ضعيف نشود يا يك شبه پولدار شود و  خواب و اسرتاحت نداشته باشد يا حافظه
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زند و تدبري خداوند را  سازد؛ زيرا نظم و طبيعت آفرينش را برهم مى كمت و تقديرات اهلى منىها با ح اين گونه دعا كردن
  .كند خمتل مى

______________________________  
  .3، حديث 32، باب 91/ 91: ؛ حبار األنوار8، حديث 579/ 2: الكاىف -)1(

  .171: ؛ قرب االسناد1، حديث 24، باب 367/ 90: حبار األنوار -)2(

  419: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :فرمايد امام على عليه السالم مى

  »1« .ُكلِّ َدْعَوةٍ    ِإنَّ َكَرَم اللَِّه ُسْبحاَنُه اليـَنـُْقُض ِحْكَمَتُه َفِلذِلَك اليـََقُع اْإلِجاَبُة ىف

يعىن مصلحت و حكمت او شود،  كند پس هر دعاىي مستجاب منى مهانا كرم خداى سبحان، حكمت او را باطل منى
  .مهاهنگ است

  :نويسد ابن سينا در اين موضوع مى

به اين معنا كه دعاى كسى كه . ها در حكمت اهلى با يكديگر است علت اجابت دعا؛ تالقى و توافق اسباب و عّلت«
كه آيا ممكن است   پس اگر پرسيده شود. كند كند با سبب حتقق آن چيز از سوى آفريدگار برخورد مى درباره چيزى دعا مى

خري؛ زيرا علت هر دو يكى است و آن آفريدگارى است  : گوييم چيزى بدون توافق دعا با سازگارى حق صورت گريد، مى
مهچنان كه سبب سالمىت بيمار را خوردن دارو قرار داده تا او . كه سبب هسىت يافنت آن چيز را در دعا قرار داده است

بود منى كنيم بنا به حكمىت،  دعا نيز اين گونه است، چيزى كه براى به دست آوردنش دعا مى .يابد دارو مصرف نكند 
ها به علت وجودى آن چيز برخورد كند، پس دعا كردن الزم است و انتظار اجابت دعا نيز  برحسب مقدرات و قسمت

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى »2« ».ضرورى است

  بينم؟ خوامن وىل اجابىت منى من خدا را مى: الم آمد و عرض كردمردى خدمت امري املؤمنني عليه الس

  :كىن، مهانا دعا را چهار خصلت باشد چون تو خدا را با صفاتى به غري او وصف مى: حضرت فرمود
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______________________________  
  .3764، حديث 193: غرر احلكم -)1(

  .23، ذيل حديث 22، باب 361/ 90: حبار األنوار -)2(

  420: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اخالص باطىن، حضور نّيت، شناخت وسيله، انصاف داشنت در خواسته، آيا تو با آگاهى از اين چهار نكته دعا 
  كىن؟ مى

  .خري: عرض كرد

ا را بشناس: حضرت فرمود دعا،  حىت معصومان عليهم السالم هم اعتقاد دارند كه با رعايت شرايط پذيرش »1« .پس آ
  .قبول حتمى است

  :امام حسن جمتىب عليه السالم با عبدالّله بن جعفر ديدار منود و فرمود

داند و حال آن كه خدا بر او حكومت  چگونه مؤمن، اميان دارد كه تقدير خود را ناپسند و مقام خويش را كوچك مى
حضرت  »2« .شد، دعايش مقبول افتدكنم براى كسى كه در دلش هواىي جز خشنودى خدا نبا كند؛ من ضمانت مى مى

  :فرمايد صادق عليه السالم در آداب دعا مى

اگر خداوند ما را به دعا  : بدان كه... آداب دعا را رعايت كن و اگر شرايط دعا را به جا نياوردى منتظر جواب مباش 
كرد، چه رسد به اين كه  جابت مىخواندمي، باز از روى فضل و كرامت ا كردن فرمان نداده بود وىل ما خالصانه او را مى

بنابراين خداوند براى كسى كه از  »3« .خود او اجابت دعاى كسى را كه شرايط آن را به جا آورده ضمانت كرده است
برد روزيش را  او پروا داشته، تعهد كرده است كه هر ناخوشايندى را براى او خوشايند سازد و از جاىي كه گمان منى

  .برساند

______________________________  
  .302/ 1: جمموعة ورّام -)1(

  .25، حديث 16، باب 351/ 43: ؛ حبار األنوار11، حديث 62/ 2: الكاىف -)2(

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.comSimpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com



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

 

  .133 -132: ؛ مصباح الشريعة36، حديث 17، باب 322/ 90: حبار األنوار -)3(

  421: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  نگارا كى بود كاميدوارى
 

  بر در وصل تو بارى بيابد

  چه خوش باشد كه بعد از نااميدى
 

  بكام دل رسد اميدوارى

 بده كام دمل مگذار جانا
 

  كه دمشن كام گردد دوستدارى

 دىل دارم گرفتار غم تو
 

  ندارد جز غم تو غمگسارى

  چنان خو كرد با دل غم كه گوئى
 

  به جز غم خوردن او را نيست كارى

  را يارىي كنبيا اى يار و دل 
 

  كه بيچاره ندارد جز تو يارى

  به غم شادم از آن كاندر فراقت
 

  ندارم از تو جز غم يادگارى

 چه خوش باشد كه جان من برآيد
 

  زحمنت واَرَهم يك باره بارى

 عراقى را ز غم جان برلب آمد
 

  خواهد غمت از دل فكارى چه مى

  

  )فخر الدين عراقى(

  422: ، ص6 صحيفه سجاديه، جتفسري و شرح 

اَب ِإلَْيَك َمْن َعَصاَك فـََغَفْرَت َلُه َو َما أَنَا بِأَْلَوِم َمِن اْعَتَذَر ِإلَْيَك فـََقِبْلَت ِمْنُه َو َما أَنَا بَِأْظَلِم َمْن تَ   َما أَنَا بَِأْعَصى» 11«[ 
تـَْوَبَة نَاِدٍم َعَلى َما فـََرَط ِمْنُه ُمْشِفٍق ِممَّا اْجَتَمَع َعَلْيِه َخاِلِص احلََْياِء ِممَّا َوَقَع ِفيِه أَتُوُب ِإلَْيَك ِيف َمَقاِمي َهَذا » 12«فـَُعْدَت َعَلْيِه 

مثِْ اْجلَِليِل َال َيسْ » 13«   ] َتْصِعُبكَ َعاملٍِ بَِأنَّ اْلَعْفَو َعِن الذَّْنِب اْلَعِظيِم َال يـَتَـَعاَظُمَك َو َأنَّ التََّجاُوَز َعِن اْإلِ
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ترين كساىن كه از پيشگاهت عذر  اى، و نه از نكوهيده من نه از گناهكارترين گناهكارامن كه او را آمرزيده! خدايا
اند، و تو بازگشتشان را قبول   اى، و نه از ستم كارترين كساىن كه به سويت بازگشته اند، و تو عذرشان را پذيرفته خواسته

  .اى كرده

كنم؛ توبه پشيماىن كه ىب اختيار گناهاىن از او سرزده و از  هستم، به درگاهت توبه مى در اين مقام و وضعى كه! خديا
دانامي به اين كه  . آنچه بر سرش آمده، در وحشت و ترس است، و از امور زشىت كه در آن افتاده خالصانه شرمگني است

  .باشد منى آيد، و خبشيدن معصيت گران بر تو سخت گذشت از گناه بزرگ، در نظرت بزرگ منى

   گذشت از گناهان بزرگ

   عفو اهلى نسبت به معصومان عليهم السالم از جهت روحيات اخالقى و رسيدن به فناى

  423: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ذاتى حق است؛ اّما بندگان و رهپويان صاحل كه قصد رسيدن به مقامى بس بلند بر پايه اراده تام و خالص اهلى به دور از 
  ..يابند هر گونه شرك و دوگانگى دارند، تنها در سايه كسب فيض از درياى عفو خداوند توفيق مى

  :فرمايد در اين فراز كه حضرت سجاد عليه السالم مى

  .آيد ستم و جنايت بر تو گران و سخت منى

دهد بر باد فنا برود و براى حق  مىو هر اتفاقى رخ . توّجه به نظام امور است اراده و ىب مقصود اين نيست كه خداوند ىب
تعاىل مهم نباشد كه به آنچه از ظلم و گناه و جتاوز در سراسر دنيا به خاطر آزمايش انسان يا كوتاهى و ناداىن بشر پديد 

ايت كوچك است و هر  تفاوت گذر كند؛ بلكه مراد اين است كه مهه چيز در مقابل عظمت حضرت حق ىب آيد، ىب مى
حريت انگيزى كه تفّكر و حماسبه ما از آن در مباند در برابر قدرت برتر او ناچيز است و درياى وجود فيّاض  امر بزرگى و

  .و خّالق حق سراسر آفرينش را فرا گرفته است

اىي  از آن مجله عفو و غفران اهلى كه مانند ابرى پر بركت بر وجود انسان سايه انداخته است و او را تا رسيدن به مقصد 
شود؛ واژه  رساند، البته آنچه كه از منابع لغوى و تفاسري معصومان عليهم السالم به ويژه در اين باب استفاده مى رى مىيا
به عنوان منونه در آيات شريفه آمده . اى به كار رفته، مفهومى باالتر از معناى غفران و مغفرت دارد در هر زمينه» عفو«

  :است
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  »1« »َغُفورًاِإنَّ اللََّه َكاَن َعُفوا 

  .كننده و بسيار آمرزنده است يقيناً خدا مهواره گذشت

  »2« »َفُأْولِئَك َعَسى اللَُّه َأن يـَْعُفَوَعنـُْهْم وََكاَن اللَُّه َعُفوا َغُفورًا

______________________________  
  .43): 4(نساء  -)1(

  .99): 4(نساء  -)2(

  424: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .پس اينانند كه اميد است خدا از آنان درگذرد؛ و خدا مهواره گذشت كننده و بسيار آمرزنده است

  »1« »َلَينُصرَنَُّه اللَُّه ِإنَّ اللََّه َلَعُفوٌّ َغُفورٌ 

  .دهد؛ زيرا خدا باگذشت و بسيار آمرزنده است يقيناً خدا او را يارى مى

ار هم تأكيد مهمى بر لطف بزرگ و رمحت واسعه اهلى است كه خداوند در حقيقت آوردن دو واژه عفو و غفران در كن
كند و به مهه بندگان مؤمن هم سفارش فرموده است كه پس از خبشيدن، از  پوشى مى عالوه بر آمرزش، گذشت و چشم

  .روى بزرگوارى گذشت كنند

 »َعُدوا لَُّكْم َفاْحَذُروُهْم َو ِإن تـَْعُفواْ َو َتْصَفُحواْ َو تـَْغِفُرواْ َفِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِّحيمٌ يَأيـَُّها الَِّذيَن َءاَمُنواْ ِإنَّ ِمْن َأْزَو ِجُكْم َو أَْولدُِكْم 
»2«  

دمشن ] هاى خدا و پيامرب به علت بازداشنت مشا از اجراى فرمان[به راسىت برخى از مهسران و فرزندانتان ! اى اهل اميان
از آزار و رجنى كه [بپرهيزيد، و اگر ]  كه خمالف احكام خداست[آنان ]  جاى هاى ىب واستهعمل به خ[مشايند؛ بنابراين از 

خدا هم مشا را مورد الطاف [پوشى كنيد و سرزنش كردن آنان را ترك مناييد و از آنان بگذريد  چشم] دهند به مشا مى
  .؛ زيرا خدا بسيار آمرزنده و مهربان است]دهد كرانش قرار مى ىب

   دو كلمه چه در كنار هم يا در يك مجله آمده باشد در مفهوم بسيار روشن است؛ زيرا غفران از ماده تفاوت آن
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  »الغُفرة«

   به معناى پوشاندن چيزى يا سرپوش و پوشش دادن بر چيزى است وىل در اصطالح آيات و روايات، آمرزش و خبشيدن

______________________________  
  .60): 22(حج  -)1(

  .14): 64(تغابن  -)2(

  425: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .در زبان و عمل است

  :اّما عفو به مفهوم گذشت و پاك كردن اثر و نشانه و دورى از گناه است آنگاه كه در تعقيبات مناز آمده است

عافاَة ىف  اْللَُّهمَّ ِإىنّ 
ُ
ْنيا وَ   َأْسأَُلَك الَعْفَو َو العاِفَيَة َو امل   »1« .اآلِخرَةِ  الدُّ

  .از تو خبشش و تندرسىت و آسايش را در دنيا و آخرت خواستارم! بار خدايا

  .ريشه آن سه كلمه مهگى در دورى و پرهيز از عذاب و بيمارى و سخىت است

  .گردد كه در دعا آمده است ها بيشرت مشخص مى در جاى ديگر اين تفاوت

  :رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله فرمود

  :كسى خبواهد كه نامه عمل او در قيامت بازگشاىي نشود و به رسواىي نكشد؛ خبواند  اگر

 . ِعْنَدَك َعظيماً فـََعفُوَك اْعَظُم ِمْن َذْنىب  اْللَُّهمَّ ِإْن كاَن َذْنىب  َو ِإنَّ َرْمحََتَك اْوَسُع ِمْن َذْنىب  ِمْن َعَملى  اْللَُّهمَّ ِإنَّ َمْغِفَرَتَك أَْرجى
»2«  

اگر گناهم نزد ! تر است، بار خدايا تر و مهرباىن تو از گناه من گسرتده مهانا آمرزش تو از عمل من اميدوار كننده! خدايابار 
  .تو بزرگ است، گذشت تو از گناه من بزرگرت است
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تر و بزرگرت  هيعىن آمرزش پروردگار از اعمال و كردار آدمى اميدوارتر و در مقابل رمحت و عفو خداوند از گناه بنده گسرتد
  .است

بنابراين آمرزش و خبشش خداوند از ظواهر اعمال و حركات زباىن است وىل گذشت و پاكسازى اثر گناهان؛ دورى از 
  .جمازات روحى و باطىن است كه از الطاف رمحانّيه حق تعاىل است

______________________________  
  .25: صباح، كفعمى؛ امل56، حديث 38، باب 51/ 83: حبار األنوار -)1(

  .20: ؛ املصباح، كفعمى44، حديث 38، باب 37/ 83: حبار األنوار -)2(

  426: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  سريه درخواست كنندگان عفو

  

  :درخواست كنندگان عفو بايد سه رويه را سريه خود قرار دهند

نيازى و كمال كاذب به او دست  جداگانه فرض كند، غرور ىبخويش را در برابر حق، بزرگ نبيند و هر كه خود را  - 1
  .شود دهد، در نتيجه از حق دور مى مى

از تكرار اعمال خالف پرهيز كند و با توبه، گذشته را جربان كند؛ زيرا اصرار بر گناه كوچك، غفلت از حمضر اهلى  - 2
  .ه كوچك هم از گناهان بزرگ استشود و كوتاهى در برابر گنا است و اين سبب ارتكاب گناهان بزرگ مى

گريد و به  هاى نفس زنگار مى پيوسته در طلب مغفرت و عذرخواهى باشد؛ زيرا قلب انسان گاهى در اثر آلودگى - 3
كند پس بنده حق هر چه با خدا آشناتر شود، در مراتب باالتر خود را مقصرتر و  هاى شيطاىن متايل پيدا مى وسوسه

شود پس احساس كمبود و نقص بر  يابد و با افزايش معرفت به كمال مطلق نزديكرت مى تر مى تكاليف را بر خويش سنگني
كه از آن . يابد گريد و به مكارم بيشرتى دست مى شود و حالت شرمندگى و حياى شديد او را فرا مى تر مى او منايان
  .ها، اهل عفو شدن است مكرمت
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  :فرمايد امام على عليه السالم مى

  »1« .تاُج اْلَمكارِمِ  اْلَعْفوُ 

  .هاى واالى انساىن است گذشت و خبشودن، افسر خصلت

زماىن كه قدرت كسى به مهراه گذشت باشد و خبشندگى . شود به ويژه در هنگام اوج قدرت؛ فضيلت گذشت آشكار مى
  .شود ايت مى رساند و بزرگوارى ىب يدست به مهراه نيازمندى او؛ پس او را به كمال مى

______________________________  
  .5001، حديث 245: غرر احلكم -)1(

  427: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

روز قيامت چه كسى به حساب خاليق ! اى رسول خدا: عرىب باديه نشني به رسول الّله صلى اهللا عليه و آله عرض كرد
  رسد؟ مى

  .خداى عز و جل: فرمود

  .سوگند جنات يافتيمبه خداوند كعبه : عرب گفت

  چگونه، اى باديه نشني؟: حضرت پرسيد

به اين جهت امام صادق عليه السالم به عبدالّله بن جندب  »1« .زيرا كرمي هر گاه قدرت يابد ببخشايد: عرض كرد
  :فرمايد مى

  »2« .لَِّه َعْنكَ َعْنَك َفاْعَتِربْ ِبَعْفِو ال  َو اْعُف َعمَّْن َظَلَمَك َكما أَنََّك حتُِبُّ َأْن يـُْعفى

از خبشايش خدا نسبت به خودت . از كسى كه به تو ستم كرده گذشت كن، مهچنان كه دوست دارى از تو گذشت شود
  .پند گري
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______________________________  
  .9/ 1: ؛ جمموعة ورّام39749، حديث 627/ 14: كنز العمال  -)1(

  .1، حديث 24، باب 284/ 75: ؛ حبار األنوار305: حتف العقول -)2(

  428: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ْصرَاَر َو َلزَِم َو َأنَّ اْحِتَماَل اْجلَِنايَاِت اْلَفاِحَشِة َال يـََتَكأَُّدَك َو َأنَّ َأَحبَّ ِعَباِدَك ِإلَْيَك َمْن تـََرَك االْسِتْكَبا[ َر َعَلْيَك َو َجاَنَب اْإلِ
ُني ِبَك َعَلى َما أَبـَْرأُ ِإَلْيَك ِمْن َأْن َأْسَتْكِربَ َو َأُعوذُ ِبَك ِمْن َأْن ُأِصرَّ َو َأْستَـْغِفُرَك ِلَما َقصَّْرُت ِفيِه َو َأْسَتعِ  َو أَنَا» 14«االْسِتْغَفاَر 
  ] َعَجْزُت َعْنهُ 

  .اندازد شود، تو را به مشقت و زمحت منى و حتمل جنايات زشت و ناپسند كه از مردم بدكار صادر مى

ترين بندگانت نزد تو كسى است كه از سركشى و تكرب نسبت به تو دست بردارد، و از  آگاهم به اين كه حمبوبو 
من از اين كه در برابر تو سركشى كنم بيزارم، و از اين كه . پافشارى بر گناه اجتناب كند و استغفار را بر خود واجب بداند

خواهم، و بر آنچه از اجنامش  سبت به آنچه كوتاهى كردم، از تو آمرزش مىآورم، و ن بر گناه پافشارى ورزم، به تو پناه مى
  .طلبم عاجزم، از تو يارى مى

   اصرار بر گناه و اجتناب از آن

  :فرمايد شناخت حق از جنس نور است چنانكه امريمؤمنان على عليه السالم مى

ْعرَِفُة نُوُر اْلَقْلبِ 
َ
  »1« .امل

  .شناخت؛ روشىن دل است

______________________________  
  .1، حديث 41: غرر احلكم -)1(

  429: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج
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هاى شناخت مبدأ  هر گاه پرده. بر اين پايه براى رسيدن به آن بايد موانع رسيدن و نزديك شدن به نور را از ميان برداشت
هر  . گردد شود، سپس ُحّب و ُقرب به حق پيدا مى گر مى ن جلوههسىت كنار برود، روشىن دانش و سپيده حق در دل انسا

پس . رساند سازد و او را به قرب حق و مقام بندگى مى گاه عشق پديد آمد، آتش آن رفته رفته بنده را در حق فاىن مى
  .حقيقت آزادى، آزادى از خود و تعلقات آن است

  :چنانكه موال على عليه السالم فرمود

  »1« .َهواِت كاَن ُحرّاً َمْن تـََرَك الشَّ 

  .هاى نفساىن را رها سازد، آزاده است كسى كه خواهش

شود، مگر آن كه به شناخت دوست برسد و دوسىت خداوند آتشى است كه  به عبارت ديگر كسى از هواى نفس آزاد منى
ها و  لش را از مهه سرگرمىسوزاند پس هرگاه حمبت خداوند در دىل بيفتد، د كند مگر آن كه او را مى از چيزى گذر منى

  .منايد سازد و جان را از ياد هر چه دوست مناست؛ خاىل مى هاى غري حق رها مى خواهش

دوستان در روز قيامت مهه دمشنند، مگر پرهيزگاران؛ امام صادق عليه : فرمايد از اين رو در پريامون كالم خداوند كه مى
  :فرمايد السالم مى

  »2« .لتَّبـَرِّى َعْن ِسوَى اْلَمْحُبوبِ ِألَنَّ َأْصَل احلُْبِّ ا

  .ريشه و حقيقت دوسىت، دورى جسنت از هر كس و هر چيزى به غري از معشوق است

گناه از موانع راه شناخت دوست است چه رسد كه بر عمل آن اصرار ورزد؛ زيرا پافشارى بر ارتكاب جرم عالوه بر اين  
   كه مهكارى با شيطان است؛ از يك سو نشانه

______________________________  
  .98، حديث 16، باب 91/ 75: ؛ حبار األنوار99: حتف العقول -)1(

  .194: ؛ مصباح الشريعة30، حديث 36، باب 251/ 66: حبار األنوار -)2(

  430: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج
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ه اسرار وجودى بندگان گواه است؛ قدرت و اختيار ادىب به حمضر خداوند است؛ زيرا آن پروردگارى كه بر مه باالترين ىب
خرب از حقيقت خود و خداى  و از سوى ديگر نشانگر اين است كه انسان ىب. حركت وجود را به انسان خبشيده است

كند تا با  پس معناى شناخت حق و عبوديت و حضور را درك منى. يابد شناسد و نه ناظر را مى خود است نه منظرى مى
اى برسد كه كمرتين خطاىي از  به آن چنان مراقبه. اگر از نظارت جناب حق تعاىل آگاه شود. ط و پيوند اجياد كنداو ارتبا

  .او سر نزد

منود و  پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله كه گل سرسبد معصومان است هر روز هنگام غروب آفتاب، هفتاد بار استغفار مى
  :فرمود مى

  »1« .اْليَـْوِم َسْبِعَني َمرَّةً   ، َحىتَّ اْستَـْغِفَر اللََّه ىف قـَْلىب  ِإنَُّه لَُيغاُن َعلى

  .طلبم گريد؛ تا اين كه من هر روز هفتاد بار از خدا آمرزش مى اى رقيق بر قلب من قرار مى گاهى پرده

مت و پرهيز و انديشد؛ چه رسد به بنده كه اهل عص رسول عزيز اسالم كه اهل گناه و جرم و خطا نيست اين گونه مى
مراقبه نيست، بايد شبانه روز در حال استغفار و توبه باشد كه نظام حق و حقيقت را با غرور و نافرمانيش دگرگون 

  .سازد مى

  :فرمايد حضرت على عليه السالم مى

َدةٌ  ْصراِر ُذنُوٌب ُجمَدَّ   »2« .اِإلْسِتْغفاُر َمَع اْإلِ

  .اند اىن تازهآمرزش خواهى با وجود ادامه دادن گناه، گناه

كند و باز در فرصىت جديد در پى اجنام آن است مانند آدمى مسخره   در حقيقت كسى كه از گناهى طلب خبشش مى
  كننده است كه پروردگار را به سبكى انگاشته و او

______________________________  
  .3، باب 183/ 60: ؛ حبار األنوار6131، حديث 40، باب 375/ 5: مستدرك الوسائل -)1(

  .150، حديث 16، باب 63/ 75: ؛ حبار األنوار223: حتف العقول -)2(

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.comSimpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com



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

 

  431: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .را از نگاه بزرگى انداخته است

بنابراين آنان كه اميد خبشش خداوند را دارند نبايد بر خطاها عادت كنند؛ زيرا خداى مهربان هم صربى دارد كه گاهى 
  :فرمايد شود و مى مىلربيز 

ِْم َوَمن يـَْغِفرُ  َما فـََعُلواْ َوُهْم   الذُّنُوَب ِإالَّ اللَُّه وََملْ ُيِصرُّواْ َعَلى َوالَِّذيَن ِإَذا فـََعُلواْ فِحَشًة أَْوَظَلُمواْ أَنُفَسُهْم ذََكُرواْ اللََّه َفاْستَـْغَفُرواْ ِلُذنُِو
  »1« »يـَْعَلُمونَ 

 مرتكب شوند يا بر خود ستم ورزند، خدا را ياد كنند و براى گناهانشان آمرزش خواهند؛ و چه  و آنان كه چون كار زشىت
  آمرزد؟ كسى جز خدا گناهان را مى

  .كنند اند، پا فشارى منى و دانسته و آگاهانه بر آنچه مرتكب شده

  :فرمايد امام باقر عليه السالم در تفسري آيه فوق و مفهوم اصرار مى

زيرا  »2« .پس اين پافشارى است. اين است كه بنده گناه كند و آمرزش نطلبد و در فكر توبه هم نباشداصرار بر گناه 
اصرار بر گناه به معناى امين دانسنت خويش از عذاب و كيفر خداوند است و تنها زيانكارانند كه خود را از مكر و مهلت 

  .دانند خداوند حمفوظ مى

  :فرمايد امام على عليه السالم مى

بنابراين حضرت  »3« .ورزد داند و مهچنان بر گناه اصرار مى در شگفتم از كسى كه سخىت انتقام خداوند را از خود مى
  :فرمايد گريد و مى نتيجه مى

______________________________  
  .135): 3(آل عمران  -)1(

  .144يث ، حد198/ 1: ؛ تفسري العياشى40، حديث 20، باب 32/ 6: حبار األنوار -)2(

  .3239، حديث 166: غرر احلكم -)3(
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نُوِب ِعْنَد اللَِّه َذْنٌب َأَصرَّ َعَلْيِه عاِمُلهُ    »1« .َأْعَظُم الذُّ

  .بزگرتين گناه نزد خداوند گناهى است كه مرتكبش بر آن اصرار دارد

به وجود آمد، نبايد سبب آرامش خاطر يا آسايش ظاهر باشد؛ چون  حىت اگر از گناه، لّذتى يا شادى روحى يا جسمى
هاى  هاى آن در فرزندان و نسل سرعت تأثري گناه در وجود آدمى از تأثري برندگى چاقو در گوشت بيشرت است و نشانه

به غري از شود كه عالجى  هاى سخت و طاقت فرسا مبتال مى شود و شخص به بيمارى بعد حىت در زمان پريى منايان مى
ا دو چندان است ها و سرگرمى پس اين شادى. مرگ ندارد   .هاى دروغني نه تنها مفيد نيست بلكه بسيار ضرر آ

  :فرمايد امام زين العابدين عليه السالم در اين باره مى

  »2« .ِإيَّاَك َو اِإلبِْتهاَج ِبالذَّْنِب، فَِإنَّ االْبِتهاَج ِبِه أَْعَظُم ِمْن رُُكوِبهِ 

  .شادماىن گناه بپرهيز؛ زيرا شاد شدن از گناه در زشىت بزرگرت از ارتكاب آن استاز 

  :پس اين سفارش حضرت صادق عليه السالم را آويزه گوش جان قرار دهيم كه فرمود

به : فرمايد و مى. بيند هر گاه آهنگ عمل بدى را داشىت، آن را اجنام مده؛ زيرا گاه خداوند بنده را در حال معصيت مى
  »3« .خبشم عّزت و جالل خودم سوگند از اين پس هرگز تو را منى

 از در يار گذر نتوان كرد
 

 رخ سوى يار دگر نتوان كرد

  ناگذشته زسر هر دو جهان
 

 بر سر كوش گذر نتوان كرد

  زان چنان رخ كه متناى دل است
 

 صرب از اين بيش مگر نتوان كرد

  

______________________________  
  .3582، حديث 187: غرر احلكم -)1(
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  .108/ 2: ؛ كشف الغّمة19، ذيل حديث 21، باب 159/ 75: حبار األنوار -)2(

  .36، حديث 66، باب 224/ 68: ؛ حبار األنوار7، حديث 143/ 2: الكاىف -)3(

  433: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  با چنني ديده كه پرخونابست
 

 نتوان كردبه چنان روى نظر 

 چون حديث لب شريينش رود
 

 ياد حلوا و شكر نتوان كرد

 سخن زلف مشوش بگذار
 

 تر نتوان كرد دل از اين شيفته

  قّصه درد دل خود چكنم
 

 نتوان كرد «1» راز خود مجله مسر

  غم او مايه عيش و طربست
 

 از طرب بيش حذر نتوان كرد

  گرچه دل خون شود از تيمارش
 

 بدر نتوان كرد غمش از سينه

 ابتالئى است در اين راه مرا
 

 كه از آن رنج هيچ خرب نتوان كرد

  گفتم اى دل بگذر زين منزل
 

 حمنت آباد مقر نتوان كرد

 گفت جائى كه عراقى باشد
 

 زود از آجناى سفر نتوان كرد

  

  )فخر الدين عراقى(

______________________________  
  .ليل؛ روزگار افسانه؛ حديث: مسر -)1(

  434: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج
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َسآَءِة اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه َو َهْب ِيل َما جيَُِب َعَليَّ َلَك َو َعاِفِين ِممَّا َأْستَـْوِجُبُه ِمْنَك َو َأجِ » 15«[  ْرِين ِممَّا َخيَاُفُه أَْهُل اْإلِ
َو َال » 16«َشاَك ِو َمْرُجوٌّ ِلْلَمْغِفَرِة َمْعُروٌف بِالتََّجاُوِز لَْيَس حلَِاَجِيت َمْطَلٌب ِسَواَك َو َال ِلَذْنِيب َغاِفٌر َغيـُْرَك َحاءٌ ِباْلَعفْ  َفِإنََّك َمِلي

  ]آِل ُحمَمَّدٍ َأَخاُف َعَلى نـَْفِسي ِإالَّ ِإيَّاَك ِإنََّك َأْهُل التـَّْقَوى َو أَْهُل اْلَمْغِفَرِة َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو 

بر حممد و آلش درود فرست، و حقوقى كه بر عهده من دارى بر من ببخش، و از عذاىب كه از جانب تو سزاروار ! خدايا
مسلماً به گذشت از گنهكار قدرت دارى و . ترسند پناهم ده آمن، مرا به سالمت دار، و از امورى كه بدكاران از آن مى

اى غري  طلىب جز تو نيست، و براى گناهم آمرزنده يدن معصيت معروىف، براى حاجتم حملّ براى آمرزش، مورد اميدى، به خبش
بر حمّمد و آل حمّمد درود . تو اهل تقوا و آمرزشى. ترسم حاشا كه چنني نباشى، من بر خود به غري تو منى. تو وجود ندارد

  .فرست

  اميدوارى به خدا

باقى در گرو اميد به رمحت و مغفرت خداوند است؛ زيرا اميدوارى بر دو  حيات ابدى و زندگاىن جاودانه و حقيقِى سراى 
  :گونه است

   كه هر يك... اميد به امور مادى و ابزارى؛ مانند شغل، زن، فرزند، علم، پول و  - 1

  435: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .اى در خدمت انسان هستند در موقعيت زماىن و مكاىن ويژه

و اين اميدوارى را كافر هم دارد ... امور معنوى و اعتقادى؛ مانند رمحت، مغفرت، لطف، كرامت، شفاعت، اميد به  - 2
  .اميد و آرزو مرده است چون موجود ىب

اى  گرچه اميد مشرك و كافر به سنگ و چوب و بت و مال دنياست؛ وىل تنها اميد به رمحت و آمرزش پروردگار، پديده
منايد و ابديت حقيقىت است كه روح آن اميد و اطمينان نفس است  باقى انسان را تأمني مى ابدى است كه سالمىت حيات

  :فرمايد مشرد و مى هاى مؤمنان و مهاجران و جماهدان راه حق برمى و خداوند متعال اين صفت را از ويژگى

  »1« »ِه أُْولِئَك يـَْرُجوَن َرْمحََت اللَِّه َواللَُّه َغُفوٌر رَِّحيمٌ ِإنَّ الَِّذيَن َءاَمُنواْ َوالَِّذيَن َهاَجُرواْ َوجَهُدواْ ِىف َسِبيِل اللَّ 
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يقيناً كساىن كه اميان آورده، و آنان كه هجرت كرده و در راه خدا به جهاد برخاستند، به رمحت خدا اميد دارند؛ و خدا 
  .بسيار آمرزنده و مهربان است

عليه و آله به خاطر داشنت استوارى در اميان و هجرت و جهاد مشمول اين گروه رزمنده و فرمانرب رسول الّله صلى اهللا 
پس . گريند هايشان مورد خبشش قرار مى گردند و اگر مرتكب خطاهاىي بشوند به خاطر ارزش ها و آمرزش اهلى مى عنايت

  .هدف اميد را بايد به سوى خداى منّان قرار داد كه جنات در آن است

  :فرمايد ن باره مىحضرت على عليه السالم در اي

  »2« .االَّ خابَ   ِإْجَعُلوا ُكلَّ َرجاِئُكم لِلَِّه ُسْبحاَنُه َو التـَْرُجو َأَحداً ِسواُه، َفِإنَُّه ما َرجا َأَحٌد َغيـَْر اللَِّه َتعاىل

  هر چه اميد داريد به خداى سبحان داشته باشيد و به كسى جز او اميد مبنديد؛

______________________________  
  .218): 2(بقره  -)1(

  .3861، حديث 196: غرر احلكم -)2(

  436: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .زيرا هيچ كس به غري خداى متعال اميد نبست مگر آن كه ناكام ماند

اى غري از بازگشت به  خورد كه چاره رمىاى ب كند و به درهاى بسته زيرا اميدهاى دروغني انسان را گرفتار ترس حقيقى مى
  .سوى حق ندارد

   اميد و رجا در كالم نراقى

  

  :نويسد مرحوم مال امحد نراقى در فصل بيان صفت رجا مى

ضد يأس از رمحت خدا اميدوارى به اوست كه آن را صفت رجا گويند و رجا عبارت است از انبساط سرور در دل به «
سرور و انبساط را وقىت رجا و اميدوارى گويند كه آدمى بسيارى از اسباب رسيدن به حمبوب  جهت انتظار امر حمبوىب و اين
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و اگر كسى بعضى اسباب را حتصيل نكرده كه حصول حمبوب مشكوك فيه باشد آن را آرزو و ... را حتصيل كرده باشد 
  ...و تقصري منايند متىن گويند، مثل آن كه ختم را به زمني قابلى افكنند اما در آب دادن كوتاهى 

ا را بر دل خود نقش كند و تكرار كند و پيوسته متذكر  طريقه حتصيل آن اين است كه در اسباب اميدوارى تأمل كند و آ
ا بوده باشد، پس مالحظه منايد در نعمت  »1« »...پايان كه در دنيا به بندگان خود منوده  هاى ىب هاى فراوان و كرامت آ

است، باز مىدر نكوهش صفت ناام دارد؛ زيرا  يدى مهني بس كه آدم را از دوسىت خدا كه سرآمد مهه فضايل و باالترين آ
  .گردد پس گمان نيك به خدا موجب فراگريى رمحت خداوند مى. دارد تا كسى به كسى اميدوار نباشد او را دوست منى

  :در روايت آمده است

ترساند؛ در روز قيامت خدا به او  كرد و آنان را مى داوند نااميد مىمردى در بىن اسرائيل مردم را از رمحت و لطف خ«
  امروز من تو را از رمحت خود: خواهد فرمود

______________________________  
  .، فصل در بيان صفت رجا149: معراج الّسعادة -)1(

  437: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« ».من نااميد ساخىت كنم مهچنان كه بندگان مرا از حمروم مى

   مدعيان دروغني اميدوارى

  

  :فرمايد حضرت على عليه السالم درباره مدعيان دروغني اميدوارى مى

ُ َرجاُؤُه ىف! َيدَِّعى ِبَزْعِمِه أَنَُّه يـَْرُجو اللََّه، َكَذَب َو اْلَعظيمِ  َعَمِلِه إالَّ َرجاءَ   َرجاُؤُه ىفَعَمِلِه؟ َفُكلُّ َمْن َرَجا ُعِرَف   ما بالُُه اليـََتبَـنيَّ
يـَْرُجو اللََّه ِىف اْلَكبِري َو يـَْرُجو اْلِعباَد ِىف الصَّغِري، فـَيـُْعِطى . َفِإنَُّه َمْدخوٌل َو ُكلُّ َخْوٍف ُحمَقٌَّق ِإالَّ َخْوَف اللَِّه َفِإنَُّه َمْعلولٌ   اللَِّه َتعاىل

َرجاِئَك َلُه كاِذباً اْو َتُكوَن   اللَِّه َجلَّ ثَناُؤُه يـَُقصَُّر ِبِه َعمَّا ُيْصَنُع ِبِه ِلعباِدِه؟ َأَختاُف اْن َتُكوَن ىفالرَّبَّ َفما باُل   اْلَعْبَد ماال يـُْعطى
َخْوَفُه ِمَن اْلِعباِد نـَْقداً َو  َربَُّه، َفَجَعلَ   الترَاُه ِللرَّجاِء َموِضعاً َو َكذِلَك اْن ُهَو خاَف َعْبداً ِمْن َعبيِدِه اْعطاُه ِمْن َخْوِفِه ما اليـُْعطى

نْيا ىف. َخْوَفُه ِمْن خاِلِقه ِضماراً َو َوْعداً  َفانـَْقَطَع   َعْيِنِه َو َكبـَُر َمْوِقُعها ِمْن قـَْلِبِه، آثـََرها َعَلى اللَِّه َتعاىل  َو َكذِلَك َمْن َعُظَمِت الدُّ
  »2« .اَلْيها َو صاَر َعْبداً َهلا
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به خداى بزرگ قسم دروغ گفته، چرا حالت اميدواريش در كردارش پيدا . عى اميد به خداستبر اساس گمانش مدّ 
اند كه  شود مگر اميدى كه مردم به خدا بسته زيرا هركه را به چيزى اميد است اثر اميدش در عملش ديده مى! نيست؟

در  ! پايه است ر اغلب مردم ىبداراى عيب است و هر بيمى در امورى مادى حمقق و ثابت است مگر بيم از حق كه د
بندند، اما آن چنان كه حِق بندگان را رعايت  كارهاى بزرگ به خدا اميد دارند و در كارهاى كوچك به بندگان اميد مى

ترسى در  آيا مى! شود؟ چه شده كه حق خداوند كمرت از حق بندگان رعايت مى. منايند كنند حق خدا را مراعات منى مى
   ارىاميدى كه به حق د

______________________________  
  .، صفت سوم يأس از روح الّله و نااميدى از رمحت خدا148: معراج الّسعادة -)1(

  .159خطبه : ج البالغه -)2(

  438: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

برند   برتسند تا حدى از او حساب مىاگر از يكى از مردم ! داىن؟ دروغگو باشى؟ يا او را آن چنان كه بايد سزاوار اميد منى
بنابراين ترس از بندگان را نقد و ترس از خدا را نسيه و وعده غريقابل عمل قرار . برند كه در آن حد از خدا حساب منى

مهچنني كسى كه دنيا در نظرش عظيم جلوه كند و موقعّيت آن در دلش وامنودى بزرگ داشته باشد، دنيا را بر . اند داده
ايتاً برده دنيا گرددخدا مقد   .م دارد و از هر چه غري دنياست بريده و 

به هر حال هر اميدوارى جوينده دستگريه جنات است تا در پرتو آن به رمحت حق برسد و هر ترساىن از آنچه هراسان 
  .كند گريزد و سراجنام به دره هالكت سقوط مى است مى

  439: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ٍء َقِديٌر َو َذِلَك َعَلْيَك َيِسٌري آِمَني َربَّ  ْقِض َحاَجِيت َو َأجنِْْح طَِلَبِيت َو اْغِفْر َذْنِيب َو آِمْن َخْوَف نـَْفِسي ِإنََّك َعَلى ُكلِّ َشيْ َو ا[
  .]اْلَعاَلِمنيَ 

و بر هر چيز تواناىي، و امورى كه از مهانا ت. ام را برآور و گناهم را بيامرز، و ترسم را اميىن ده و حاجتم را روا كن و خواسته
  !دعامي را مستجاب كن اى پروردگار جهانيان. تو خواستم، روا كردنش براى تو آسان است
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   امنّيت از ترس و وحشت

. ميان آدم و عامل شباهت است با اين تفاوت كه به حلاظ پيكره، عامل هسىت بزرگ و آدم جزىي از آن و عامل كوچك است
به تعبري ديگر آدم، آيه كرباى أنفسى و . نا و حقيقت، آدم عامل بزرگ و عامل هسىت مظهرى از آدم استوىل به حلاظ مع

دروىن و عامل گيىت آيه صغراى آفاقى و بروىن است، پس در اثر اين ارتباط هر گونه اطمينان و آرامش و امنيت در آدم كه 
  .تأثري بسزاىي دارد مظهر جتّلى صفات اهلى است پديد آيد و در سري آفاقى هسىت

  :اند دانشمندان پس از حتقيقات گسرتده درباره تأثريات اعمال انسان بر طبيعت و چرخه زمني و سيارات فلكى نوشته

از مجله در قرن اخري در . آيد نقش مستقيم از عملكرد انسان دارد اى كه در دنيا به وجود مى حوادث غريمنتظره
هاى سياهى بر روى خورشيد پديد آمده؛ كه در اثر جرم و جنايت و  كه لكه  هاى جنومى به دست آمده است پژوهش

   عصيان آدميان است

  440: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .ها شده است و خورشيد هم گرفتار اعمال سياه انسان

وات و تعلقات حالت آرامش و سكونت نفس از ويژگى اوليا و صاحلان اهلى است كه خويشنت را از مركز طوفان شه
  .دارند نفساىن دور نگه مى

هاست بريون نرود و به كانون نفس مطمئنه كه  رهپويان راه حق تا از دايره نفس كه مركز گردباد درگريى و تضاد و غريبيىن
اد پرتالطم او هيچ گاه به آرامش دروىن و راستني . حمل نسيم و نفحات فرح خبش قرب و وصل به حق است، نرسد

گريد و نه مايه آرامش ديگران است و نه پناهگاهى براى برپاىي عدالت و يارى ستمديدگان  رسيد، نه خود آرام مىخنواهد 
  .و نيازمندان، بلكه به عكس، مايه وحشت و ترس و ناامىن در وجود خود و جامعه خواهد بود

آنان چه بسيار در فضاى ناامىن قرار  فهمد كند، مى انسان وقىت حكايات پيامربان را در تاريخ و قرآن جميد بررسى مى
دادند تا دمشنان احساس رضايت و برترى نكنند؛ مانند حضرت ابراهيم عليه السالم كه   اند وىل استقامت نشان مى گرفته مى

گرفتار قوم منروديان شد و براى جمازات او كوهى از هيزم گرد آوردند و آتش هولناكى برافروختند، زبانش از ذكر خدا 
راسيد، خليل خدا و مهه انبياى اهلى، امن و امان را در اطاعت حق مىبازن دانستند پس به اذن اهلى  ايستاد و يك حلظه 

به درون آتش انداخته شد وىل چون نسيم رمحت خداوند او را در برگرفت به گلستان جنات تبديل شد و مهه منروديان از 
  .روياروىي با رسول خدا نااميد شدند
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فيت را در ورود به آتش آزمون پروردگار يافت نه متناى گذشت و عفو از بارگاه طاغوتيان؛ زيرا اگر چنني بود و ابراهيم عا
  .سوخت كرد در آتش غضب حق مى اى درنگ مى او حلظه

بندگان خملص خدا آزاد مرداىن هستند كه وجود آنان به هيچ چيزى غريخدا پيوند خنورده است، آنان نه به موجود ديگرى 
   انديشند، بلكه در ذهن آنان دانند و نه به منافع شخصى خويش مى مع دارند و نه از او هراسانند و نه بيگانه را مؤثّر مىط

  441: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .كمال مطلق دلدادگى به يگانه هسىت است

اند، در فضاى كيفر  خته و ناتوان دلبستههاى پوشاىل و خودبا اّما سركشان ياغى كه در برابر احكام خداوند به قدرت
  .گزينند، اينان هرگز در امان نيستند هاى زمني مانند حيوانات النه مى كنند و در شكاف ها فرار مى خداوند از كاخ

  :فرمايد اند و خداوند در حق آنان مى بنابراين تنها اميان آورندگان موّحدند كه در دايره امنّيت آسوده

  »1« »َءاَمُنواْ وََملْ يـَْلِبُسواْ ِإمينَـُهم ِبظُْلٍم أُْولِئَك َهلُُم اْألَْمُن َوُهم مُّْهَتُدونَ الَِّذيَن 

براى آنان است، و آنان راه ]  از عذاب[نياميختند، اميىن ]  چون شرك[كساىن كه اميان آوردند و اميانشان را به ستمى 
  .يافتگانند

هسىت و ظلم به نفس است وىل چون كه آيات قرآن در بسيارى از موارد چند  ريشه ناامىن در وجود انسان شك در خالق
تر است، اين احتمال هست كه امنّيت در آيه اعم از امنّيت از جمازات  معنا را در بر دارد و يكى از ديگرى گسرتده

  .پروردگار و يا امنّيت از حوادث دردناك اجتماعى باشد

آرامش روحى و . هاى نفسى و گروهى در اثر كمبود امنّيت اصوىل است عى و جنايتبه اين معنا كه مفاسد فردى و اجتما
  :آيد كه در جامعه انساىن دو اصل حكومت كند رواىن وقىت به دست مى

   اصل اميان - 1

   اصل عدالت - 2
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رى هاى اميان به خدا و احساس مسئوليت سست گردد و عدالت اجتماعى جاى خود را به ستم و خود حمو  اگر پايه
  افتد، بر بسپارد، امنّيت حياتى بشر به خطر مى

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

  442: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اند؛ اّما به دليل  مهني اساس بيشرت انديشمندان ديىن جهان كوشش خود را براى برچيدن بساط ناامىن و جتاوز به كار بسته
  .كند نت سياست از اصول اخالقى به ويژه امنّيت رواىن و آرامش فكرى مردم؛ ستمگرى در دنيا بيداد مىفاصله گرف

بنابراين تأثري اميان در آرامش و امنّيت روحى براى هيچ انساىن پوشيده نيست مهان گونه كه ناراحىت وجدان و تزلزل رواىن و 
و هم اكنون دنيا هم به اين نتيجه رسيده . اى نفس استسست باورى نوع بشر، به خاطر ستم بر نفس و طغيان هو 

بود  رسد و در بيمارستان است كه در سايه اميان و مناز و دعا و نيايش، انسان به آرامش روحى و جسمى مى ها براى 
  .رسد منىپس تا انسان در پرتو اميان و واليت حق قرار نگريد به نفس مطمئنه . شود بيماران، دعا و نيايش حق توصيه مى

  :فرمايد دهد و مى حضرت على عليه السالم در وصف سالكان، امنّيت روان را مورد توجه قرار مى

 لطَّريَق، َو َسَلَك ِبهِ َعْقَلُه، َو اماَت نـَْفَسُه، َحىتَّ َدقَّ َجليُلُه َو َلُطَف َغليظُُه، َو بـََرَق َلُه الِمٌع َكثُري اْلبَـْرِق، فَاباَن َلُه ا  َقْد اْحىي
َقراِر اْألْمِن َو الرَّاَحِة، ِمبا اْستَـْعَمَل   باِب السَّالَمِة َو داِر اْالقاَمِة َو ثـَبََتْت رِجالُه ِبُطَمْأنيَنِة بََدِنِه ىف  السَّبيَل َو َتدافـََعْتُه اْالْبواُب اىل

  »1« .َربَّهُ   قـَْلَبُه َو َأْرضى

ايت فرو زندگى مهانا عقل خود را زنده كرد و نفسش را مرياند، به  طورى كه جسمش باريك و دلش نرم شد و نورى در 
برايش درخشيد كه راه را براى او روشن كرد و به آن نور راه را پيمود، ابواب سلوك او را به در سالمت و خانه اقامت 

و پروردگارش را  راندند و قدمهايش مهراه آرامش تن در جايگاه امن و راحت استوار شد، چرا كه قلبش را به كار گرفت
  .خشنود ساخت

   خوف از خدا جايگاهى بزرگ براى امنّيت حياتى انسان است؛ چنانكه حضرت

______________________________  
  .210خطبه : ج البالغه -)1(
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  443: ، ص6 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :على عليه السالم فرمود

عاصى َخِف اللََّه َخْوَف َمْن َشَغَل بِالِفْكرِ 
َ
  »1« . قـَْلَبُه َفِإنَّ اخلَْوَف َمِظنَُّة اَألْمِن َو ِسْجُن النـَّْفِس َعِن امل

از خداوند چونان كسى برتس كه دل خويش را با انديشه خدا مشغول داشته است؛ زيرا ترس جايگاه امن و بازداشتگاه 
  .نفس از گناهان است

از پروردگار است؛ زيرا حق تعاىل درگاه خود را حمل امن قرار داده  ترس و وحشت انسان از پريامون خود به خاطر نبود ترس
  .و ترس از مقام حق سبب آرامش نفس، دورى از شيطان و زندگى در سايه اميان است

  :امام صادق عليه السالم فرمود

ا را دارا نباشد، زندگيش پيوسته گرفتار كمبود و فكرش سرگردان و دلش سرگرم  پنج صفت است كه هر كس يكى از آ
  :است

   تندرسىت - 1

   امنّيت - 2

   روزى فراوان و گسرتده - 3

  .مهسر خوب، فرزند نيك، دوست صاحل: منظور از مهدم مهراه چيست؟ فرمود: مهدم سازگار، راوى پرسيد - 4

است - 5   :حضرت فيض كاشاىن به درگاهش چنني عرضه داشته است »2« .آسايش كه جامع مهه آ

  امشببده پيمانه سرشار 
 

  مرابستان زمن اى يار امشب

  ندارم طاقت بار جداىي
 

  مرا از دوش من بردار امشب
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____________________________________________________________  
  .3699، حديث 191: غرر احلكم -)1(

  .5، حديث 13، باب 186/ 71: ؛ حبار األنوار34، حديث 284/ 1: اخلصال -)2(

  444: ، ص6 و شرح صحيفه سجاديه، جتفسري 

  

 نقاب من ز روى خويش برگري
 

  بر افكن پرده از اسرار امشب

 ز خورشيد مجالت پرده بردار
 

  شبم را روز كن اى يار امشب

  بيا از يكديگر كامى بگريمي
 

  فلك درخواب و ما بيدار امشب

  ببالينم دمى از لطف بنشني
 

  مرا مگذار ىب تيمار امشب

  دست خويشنت تيمار من كنبه 
 

  مرا مگذار با اغيار امشب

  خنواهم داشت از دامان جان دست
 

  سرفيض است و پاى يار امشب

  

  )فيض كاشاىن(
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