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بسمه تعالى شأنه

ب اهللُ
ال َع َّذ َ
َوكا َن لي والِ ٌد

أ ُِمي إِنَّها َش ِربَت
سن
يَهوى أَبا َح َ

اهدا

ب الو ِ
صي َوغَ َّذتن ِيه بِاللَّبَ ِن
ُح َّ َ
فَ ِ
ت ِمن ذي َوذا أَهوى أَبا َح َسن
صر ُ

ثواب اين رساله را به روح پاك مادر عزيزز  ،فاطمزه ازا ص فزاف ،
داتر مرحو آيتاهلل آاو د مال محمّدعل  ،هصحجره و شريك بحز
بززا مرحززو آيززتاهلل ميززرىا شززيراى  ،كززه مشززتا لقززا حضززر
فاحبالزمان× بود ،هديه م مايص.
با وي كه در معرفت و واليت و مداومت بر ادعيه و ىيار

عاشورا با

حال اضوع و اشوع و بُكاء ،همچنين در شوهردار و تربيت فرى د
و فضايل علم و عمل ديگر مو ه بود و در تربيت من ر ج فراوان برد.
صغِيرا.
َرب اغ ِفر لي َولِوالِ َد َّ
ي َوار َحم ُهما َكما َربَّياني َ

بسم اهلل الرحمن الرحيم

ِ
ين
بَخ ي ح َ
ت
َولَ و َد َع و ُ

ت
اَل َحم ُد لِل ِه الَّ ذي أَدعُ و ُ فَ يُجيبُن ي َوإِن ُكن ُ
ِ
يَستَ ق ِر ُ
ض نيَ .وال َحم ُد لل ِه أَد ُع و ُ َوال أَد ُع و غَي َرُ
الس ُم َعل أَم ي ِن
غَي َرُ لَ يَس تَ ِجب ل ي ُدع ا يَ .و َّ
الص ُ َو َّ
ِ
ِِ
ِ
ِِ
ِِ
رين ِس يَّ َما
َوحي ه َوخ ات ِ ُر ُس له أَب ي القاس ِ ُم َح َّم د َوآل ه الط اه َ
الَّ ذي بِيمنِ ِه رِز َق ال ورى وبِوج ِ
ود ِ ثَبتَ ِ
ض َو َّ
ت الَر ُ
َ
َُُ
ُ
ُ
الس َماءُ
َ
ِ
دي
س ِن ال َمه ُ
ن ُامو ُ ال دَّه ِر َوَول ي ال َعص ِر ال ُح َّج ُ ب ُن ال َح َ
َمين لَه ال ِفداء1.
واح العال ِ َ ُ
أَر ُ
واحنا َوأَر ُ
ُ
اَللَّ ُه َّ َعج َ فَ َر َج هُ َو َس هَ َمخ َر َج هُ َوَكث ر أَعوانَهُ َواج َعلن ا ِم ن
أَنصا ِرِ و َشرفنا بِال َفوِز بِِلقا ِِه إِنَّ َ ِ
يب الدعا ِء.
َ
ك ُمج ُ
« .1سپاس خدایی راست که او را میخوانم پس جوابم میدهد ،گرچه وقتی از من قرض میخواهد
بخل میورزم و سپاس خدایی را که او را میخوانم و جز او را نمیخوانم و اگر غیر او را بخوانم
جوابم نمیدهد؛ رحمت و درود بر امین وحی او و آخرین پیامبرش ابوالقاسم محمد و خاندان پاکش
باد؛ بهویژه آنکه به میمنت و مبارکی او ،خلق روزی میخورند و آسمان و زمین ،با وجود او پابرجا
هستند ،ناموس روزگار و صاحب عصر و زمان ،حجت بن الحسن المهدی‘ جان ما و جان همة
اهل عالم فدای او باد .خدایا فرج او را نزدیک گردان و شرایط ظهور آن حضرت را فراهم فرما و
یاران او را زیاد کن و ما را از یاران آن حضرت قرار بده و شرافت رسیدن به خدمت آن حضرت را بر
ما عطا کن ،بهدرستیکه تو اجابتکنندة دعایی».

قالَ اهللُ تَعال :

ْ
)وإذا سألك عبادي عني فإن قر ٌ
الاع
يب أ ُ
َِ َ َ ِ
جيب َدع َو َة د
َ ِ َ ََ َ
َ
ُ
ْ
ْ
ْ ْ
1
دون(؛
ش
عانفَلي ْست ِجيبوا ِلوليؤ ِمنُوا ِبل َع دل َ ُُهي ْر
ِإذا َد ِ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ ُ
َ
«و هنگامیکه بندگان من ،از تو دربارة من سؤال

کنند ،بگو :من نزدیکم دعای دعاکننده را وقتی که مرا
میخواند ،جواب میدهم ،پس باید دعوت مرا بپذیرند
و به من ایمان بیاورند ،امید که راه را یافته باشند».
وَقالَ النَّبِيُّ|:

ِ
ِ
الس ِ
ماوات
ور َّ
ح ال ُمؤم ِن َو َع ُم ُ
«اَلد َعاءُ س ُ
ود الدي ِن َونُ ُ
ِ 2
َواالَرض».

«دعا ،سالح مؤمن و ستون دین و روشنایی آسمانها

و زمین است».

 .1بقره.181 ،
 .2کلینی ،الکافى ،ج ،2ص818؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج ،09ص.288

مقدمه

مقدمه
برحسب روايا
بهواسطه فتنهها

بسيار در عصر غيبت حضر

فاحباالمر×،

ىياد و آىمايشها شديد كه پيش م آيد ،حفظ

دين سخت دشوار م شود و اى بوته امتحان جز افراد كه در شدايد
شكيبا و در معرفت و واليت استوار و پابرجا باشند ،ب غلّ و غش
و االص بيرون خواهند آمد.
گمراه ها و اغواها و ا حرافها اى حقّ فراوان م شود و حت به
اسص اسال بدعتها م ساى د و شبههها منتشر م كنند و تحيّرها
و سرگردا ها ايجاد م مايند و چنان شود كه برحسب بعض
روايا

شخص فبح م كند درحال كه مؤمن است ،و شا م كند

درحال كه منافق يا كافر است .همچنين شب م كند در حال اسال
1

و ايمان ،و فبح م كند در حال كفر و فا .

االفه ،امواج ابتالئا  ،امتحا ا  ،موجبا

تزلزل عقيده ،شك در

 .1ابنحماد ،الفتن ،ص01 ،22 ،11؛ احمد بن حنبل ،مسند ،ج ،2ص122 ،201 - 209 ،272؛ ج،2
ص812؛ ج ،8ص.811 ،898 ،277
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عقايد دين و ارتداد اى هر سو افراد را احاطه م مايد ،آنچنان تميز
و تخليص پيش م آيد كه ظير آن را ه كس ديده و ه شنيده باشد.
اكثريت در منجالب فساد و گمراه غوطهور شو د و چنان شود كه

كس عقايد اسالم حت اسص جالله «اهلل» را توا د بگويد مگر بهطور
پنها

برا

و برا كس ايما ش سالص ما د.

ِ
«إِ َّال م ن ي ِف ر ِم ن ِ
شاه ق َو ِم ن ُج ح ر
شاه ق إِل
َ َ
1
إِل ُج ح ر »؛

اينكه مؤمنان حقيق آگاه باشند و در حفظ دين و ايمان اود

موفّق گرد د و تندترين بادها فتنه ،پا ثبا و استقامت آ ها را لغزا د:
اوّال :در احادي

بسيار كه اىطريق شيعه و سن روايت شده است

ابر دادها د كه اين آگاه قبل پس اى پيشامد آن حوادث ،موجب
قوّ

ايمان اهل بينش و معرفت م گردد.

ثانياً :هشدارها دادها د و مرد را اى اينكه دين اود را اى دست
بدهند ،برحذر مودها د .چنانكه اى حضر

موال عل × روايت شده

است كه فرمود:

السي ِ
ف َعلَ ال ُمؤِم ِن أَه َو َن
« َ
ضربَ ُ َّ
ذاك َحي ُ
ث تَ ُكو ُن َ
ِم َن الدرَه ِ ِمن ِحل ِهَ .
ذاك َحي ُ
ث يَ ُكو ُن ال ُمعط أَعظَ َ

 .1ابنفهد حلی ،التحصین ،ص12؛ محدث نوری ،مستدرکالوسائل ،ج ،11ص« .288جز کسی که
از قلهای به قلهای دیگر و از النه و سوراخی به سوراخ دیگر فرار کند».
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ث تَس َك ُرو َن ِمن غَي ِر
أَجرا ِم َن ال ُمع ِطيَ .
ذاك َحي ُ
َشراب؛ بََ ِم َن الن ع َم ِ َوالن َِّعي ِ َوتَحلِ ُفو َن ِمن غَي ِر
ذاك إِذا َع َّ
اض ِطرار َوتَك ِذبُو َن ِمن غَي ِر إِحراجَ .
ض ُك ُ
ب البَ ِعي ِر .ما أَط َو َل ه َذا
ب غا ِر َ
البَ ءُ َكما يَ َعض ال َقتَ ُ

ال َعنا َء َوأَب َع َد ه َذا ا َّلرجا َء»؛
«این پیشامدها (که پیش از این جمله بدان اشاره فرموده)
وقتى خواهد شد که ضربت شمشیر بر مؤمن آسانتر
است از به دست آوردن یک درهم از راه حالل ،این
زمانى مىشود که عطاشده اجرش از عطاکننده باالتر
است .این در وقتى خواهد شد که مست گردید بدون
شراب؛ بلکه از نعمت و نعیم ،و سوگند یاد کنید بدون
اضطرار ،و دروغ بگویید بدون اینکه در حرج مانده باشید.
این زمانى است که بال شما را بگزد چنانکه پاالن،
کوهان شتر را مىگزد .چه طوالنى و دراز است مدت این
رنج و زحمت! و چه دور است این رجا و امیدوارى».
1

ثالثاااً :برحسززب روايززا  ،حضززر
طاهرين^ اى كسا

رسززول اكززر | و ائمززه

كه در اين عصر ثابزتقزد مز ما نزد ،مزدح

و تقدير فراوان موده ،ايمان آ ها را ستوده ،به پزادا هزا بززر
و درجا

بلند وعده دادها د.

 .1نهجالبالغه ،خطبه ( 187ج ،2ص)121؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج ،28ص212؛ قندوزی،
ینابیعالموده ،ج ،2ص.272
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اىجمله رسول ادا| در حديث كه در آن ،حكايت اسال آوردن
«جندل بن جنادة بن جبير» ذكر شده است ،پس اى آ كه جندل اى
اوفيا آن حضر

پرسيد و رسول اكر | به او ابر داد كه دواىده

فر د و اسام آن عزيزان درگاه ادا را بيان فرمود ،او را اى غيبت اما
دواىدهص ابر داد و فرمود:

ِ
ِِ
ِ ِ
ين َعل
رين ف ي غَيبَت ه .طُ وب لل ُمقيم َ
«طُ وب للص اب َ

محبَّ تِ ِه  .اُولئِ َ َّ ِ
ال
ص َف ُه ُ اهللُ ف ي كِتابِ ِه َو َ
ين َو َ
ََ
ك ال ذ َ
ْ

ْ

ْ
ْ
)ه ً
بب( 1ثُام
اّلين يؤمن
دى لِل ُم د َت ِقنيَ * د َ ِ
ون ِبال َغي ِ
ُ
ُ ِ ُ َ
َ

ٰ
قالَاهللُ تَعالى) :اولئك ح ْزب ٰ
الل أإ  إن ح ْز
اللِ
ب د
ُ ِ َ ِ ُ د ِ َ ِ دَ ِ َ
ْ
22
ُُه ال ُمف ِلحون( ؛
َ
ُ

«خوشا به حال صبرکننددگان در غیبدت او! خوشدا بده
حال پایندگان بر دوستى ایشان .ایشانند آنان که خددا

در کتابش آنها را وصف نموده و فرموده است« :قدرآن
مایه هدایت پرهیزکاران است( .پرهیزکداران) کسدانى
هستند که به غیب (آنچده از حدس پوشدیده و پنهدان

است) ایمان مىآورند» .سدپس فرمدود« :آنهدا حدزب
خداوند (اهلل)اند؛ بدانید حزب خداوند رستگارانند».

 .1بقره.2 - 2 ،
 .2مجادله.22 ،
 .2قندوزی ،ینابیعالموده ،ج ،2ص281؛ صافی گلپایگانی ،منتخباالثر ،ج ،2ص.100 - 108
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و حضر

اما

ىينالعابدين×

 -برحسب روايت ابواالد كابل اى

آن بزرگوار -م فرمايد:

ِ
ان غَيبتِ ِه؛ الق ا ِلِين بِِإ ِ ِ
«إِ َّن أَه َ َزم ِ
رين
َ َ
َ
مامت ه ال ُمنتَظ َ
َ
ِ
ض َُ م ن أَه َِ ُك َ َزم ان؛ ِلَ َّن اهللَ تَب َار َك
لِظُ ُه وِرِ أَف َ
اه ِم ن ال ُع ُق ِ
ول َوالَفه ِام م ا ص َارت بِ ِه
َوتَع ال أَعط ُ َ

ِ
ِ
ك
اه َد ِ َو َج َعلَ ُه ف ي ذلِ َ
الغَيبَ ُ عن َد ُه بِ َمن ِةلَ ال ُمة َ
ان بِمن ِةلَ ِ الم ِ
َّ ِ
ول ِ
جاه دين بَ ين يَ َدي ر ُس ِ
اهلل|
َ
َ َ
ُ
الةم َ
ك المخ ِلص و َن حق ا وش يعتُنا ِ
الس ي ِ ِ
صدا
بِ َّ
ف اُولئ َ ُ ُ َ َ َ
1
والدعا ُ إِل دي ِن ِ
اهلل َع َّة َو َج ََّ ِسرا َو َجهرا»؛
َ

«به تحقیق که ،اهل زمان غیبت او که قائدل بده

امامت او هستند و منتظدر ظهدور آن حضدرتند ،از
اهل هر زمان دیگر فاضل ترند ؛ براى اینکده خددا
آن چنان خردها و فهم هایى به آنها عطدا فرمدوده
است که غیبت ،نزدشان بهمنزله مشاهده و دیددار
گردیده است و ایشان را در ایدن زمدان بده منزلده
جهادکننددد گان بددا شمشددیر در پددیش رو ی رسددول
خدا | قرار داده است .ایشان حقّاً مخلصند و به
راستى شیعه ما هستند و دعوت کنندگان بهسدو ی
خدا در پنهان و آشکارند».
 .1صدوق ،کمالالدین ،ص229؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج ،12ص122؛ صافی گلپایگانی،
منتخباالثر ،ج ،2ص.218
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در كتاب المحاسن برق  ،سند را به «فيض بن مختار» رسا ده كه
گفت :شنيد حضر

اما فاد × م فرمود:

مات ِمن ُك َو ُه َو ُمنتَ ِظ ٌر لِه َذا الَم ِر َك َمن ُه َو َم َع
« َمن َ
القآ ِ ِ في فِس ِ
ث مهنَيئَةً ،مُثَّ
طاط ِه»َ .
قال :مُثَّ َم َك َ
ال ال َوالل ِه إَِّال
سي ِفهَُ .
َ
قال« :ال بََ َك َمن َار َ
ع َم َعهُ ب َ
1
َكم ِن استَة َه َد َم َع ر ُس ِ
ول الل ِه|»؛
َ
َ

«هرکس از شما بمیرد و او منتظر براى این امر باشدد
(یعنى منتظر قیام حضدرت مهددى× باشدد) ،ملدل
کسى اسدت کده بدا حضدرت قدائم× در خیمده آن
حضرت باشد» .سپس درنگى کرد و فرمود« :نده بلکده
ملل کسى است که با او شمشدیر زده باشدد» .پدس از
آن فرمود« :نه به خدا سوگند ملل آن کسى است کده
با پیغمبر| به شهادت رسیده باشد».

اى طر عامه يز روايا

و احادي

در اين معنا بسيار است .اىجمله

اى ا س بن مالك روايت شده است كه رسول ادا| فرمود:
الصابُِر َعل دينِ ِه لَهُ أَج ُر
«يَأتي َعلَ النَّا ِ َزما ٌن َّ
2
سين ِمن ُك »؛
َخم َ

 .1برقی ،المحاسن ،ج ،1ص178؛ ر.ک :مغربی ،شرحاالخبار ،ج ،2ص171؛ مجلسی ،بحاراالنوار،
ج ،12ص 121؛ صافی گلپایگانی ،منتخباالثر ،ج ،2ص.212
 .2طوسی ،االمالی ،ص 881؛ متقی هندی ،کنزالعمال ،ج  ، 11ص 187؛ مجلسی ،بحاراالنوار،
ج  ، 28ص . 87

«بر مردم زمانى مدىآیدد کده از بدراى صدبرکننده بدر
دیددنش ،اجددر پنجدداه نفددر از شددما مددىباشددد (خطدداب
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پیغمبر| به اصحاب است)».

رابعاً :دستور و توفيه فرمودها زد كزه بزا دعزا و دراواسزت اى
اداو د متعال برا ثبا

قد و منحرف شدن اى راه راست ،ايمان

و عق ايد اود را در حفظ و حراست الهز قزرار دهنزد و در ايزن
امتحا ا

اى لغز

قد و تزلزل عقيده به ادا پناه ببر د و اود را

به او بس پار د و اى او كمك بگير د و يرو بخواهند؛ چون به هنگا
امتحا ا

و حوادث كه بسا افراد رياضتكشيده را تكان م دهزد،

بهترين و يرومندترين گ هبان ايمان و عقايد حقّ ا سان ،استعا ت
اى ادا و ارتبزا يزافتن بزا عزالص غيبزت اسزت كزه روحيزه فزبر
و شكيباي ا سان را قزو مز سزاىد و او را در برابزر اماليمزا
ثابتقد و پايدار م مايد.
لذا در قرآن مجيد دستور داده شده كه به ماى و فبر (كه تفسير به
روىه شده است) استعا ت بجوييد؛ 1ىيرا اين توجه و استعا ت ،روح
مأيوس و ااميد را اميدوار و شخص ىجركشيده و شكنجهديده را بر
تحمل اين امور شكيبا م مايد.
 .1بقره.112 ،81 ،
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حافل اينكه :برا

حفظ ايمان ،مداومت بر توجه به ادا و دعا،

بهاصوص اوا دن دعاها مأثور (مثل دعا شريف دبه) بسيار مؤثر
تربيت و تكميل و فوايد آن در حفظ ارتبا با حضر

بوده و اثرا

فاحب عصر و سيد و موال و پيشوا و اما عرص× بيش اى حدّ تصور
است .لذا در كتابها دعا ،دعاهاي برا عصر غيبت رسيده است كه

شايد مختصرترين آ ها اين دعا باشد كه موسو به دعا غريق است.
من يا َرِحي يا ُم َقلب ال ُقلُ ِ
وب ثَبت
«يا اَللهُ يا َرح ُ
َ
ُ
1
ك» .
َ لبِي َعل ِدينِ َ

يك اى دعاها معروف كه مؤمنان و منتظران ظهور در عصر غيبت
آن ول ّ اعظص
معرفت اود

ادا#

بر آن مواظبت داشته و در آن اى ادا تعال

و معرفت پيامبر

و معرفت حجّتش را مسئلت

م مايند ،دعا معروف «اَللّهُمَّ عَرِّفْنِي نَفْسَكَ» است.
ثقةاالسالم محمّد بن يعقوب كلين

اربعه4

+

كه هصىمان با حضرا

واب

م ىيسته و در سال  893يا  892هجری قمری رحلت

فرموده است ،در جامع بزر

و شريف كاف

شيعه است ،اين دعا را اى حضر

كه اقد جوامع اربعه

اب عبداهلل اما جعفر فاد

×

به

 .1صدوق ،کمالالدین ،ص ،212طبرسی ،اعالم الورى ،ج ،2ص ،228ابنطاووس ،مهجالدعوات،
ص« .222ای خدا! ای مهربان! ای بخشنده! ای حال به حالکنندة دلها ،دلم را بر دین خودت ثابت و
پابرجا بگردان».
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دو سند در باب غيبت اى كتاب حجت روايت كرده است.

1

عالوهبرآن ،شاگرد معروف كلين  ،ابوعبداهلل محمّد بن ابراهيص عما

كاتب كتاب الكافى مشهور به «ابنىينب يا ابن اب ىينب» كه اى قدما
محدثين بزر
حدي

شيعه م باشد ،در كتاب فيس و معتبر الغيبه اين
2

را به سند ديگر يز روايت موده است.

همچنين شيخ اجل محمّد بن عل

بن حسين معروف به

فدو  +كه در سال  832هجری قمری درگذشته است و فاحب
كتاب من ال يحضره الفقيه ،يك

ديگر اى كتب اربعه ،در كتاب

ارى ده كمالالدين و تمامالنعمه كه همواره مورد استناد و اعتماد

علما و محققين بوده و هست ،به سه طريق ديگر در باب «ما رُو
عن الصاد جعفر بن محمّد‘» اين دعا

شريف را روايت كرده

است 2كه در اين سه كتاب معتبر مجموعاً به شش طريق روايت
شده است.
لفظ اين دعا
حدي

شريف برحسب روايت

كه در الكافى ،8مقد بر

ديگر روايت شده و برحسب روايت الغيبه عما

 .1کلینی ،الکافی ،ج ،1ص.282 ،227
 .2نعمانی ،الغیبه ،ص.179
 .2صدوق ،کمالالدین ،ص.112 ،282 - 282
 .8کلینی ،الکافی ،ج ،1ص.227
 .1نعمانی ،الغیبه ،ص.179

1

و سه
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روايت كمالالدين 1اين است:

ِ
َّ
ك إِن لَ
ك؛ فَِإنَّ َ
س َ
«اَلل ُه َّ َعرفن ي نَف َ
َك؛
ك اَللَّ ُه َّ َعرفنِ ي َر ُس ول َ
ك لَ أَع ِر نَبِيَّ َ
س َ
نَف َ
ك.
َك لَ أَع ِر ُح َّجتَ َ
ك إِن لَ تُ َعرفنِ ي َر ُس ول َ
فَِإنَّ َ
ك إِن لَ
ك؛ فَِإنَّ َ
اَللَّ ُه َّ َعرفنِ ي ُح َّجتَ َ
2
ت َعن ِدينِي».
ُح َّجتَ َ
ضلَل ُ
ك َ

تُ َعرفنِ ي

تُ َعرفنِ ي

و در روايت ديگر الكافى كه روايت  92اين باب است ،متن دعا اين است:
ك فَِإنَّ َ ِ
َّ
ك
سَ
سَ
ك إن لَ تُ َعرفني نَف َ
«اَلل ُه َّ َعرفني نَف َ
ك إِن لَ تُ َعرفني
ك فَِإنَّ َ
ك اَللَّ ُه َّ َعرفني نَبِيَّ َ
لَ أَع ِرف َ
ك إِن
ك فَِإنَّ َ
ك لَ أَع ِرفهُ َط اَللَّ ُه َّ َعرفني ُح َّجتَ َ
نَبِيَّ َ
2
ت َعن ِدينِي».
لَ تُ َعرفني ُح َّجتَ َ
ضلَل ُ
ك َ

كه معلو است اگرچه فحّت فدور هر دو متن اى اما

×

محتمل

و بلكه قابلقبول است؛ امّا متن اوّل كه به پنج سند روايت شده معتبرتر
 .1صدوق ،کمالالدین ،ص 282د .112 ،282
« .2خدایا خودت را به من بشناسان ،اگر تو خودت را به من نشناسانی ،من پیامبرت را نمیشناسم؛
خدایا پیامبرت را به من بشناسان ،اگر پیامبر را به من نشناسانی ،حجت تو را نخواهم شناخت؛ خدایا
حجتت را به من بشناسان اگر حجتت را به من نشناسانی ،از دینم گمراه خواهم شد».
 .2کلینی ،الکافى ،ج ،1ص« .282خدایا خودت را برایم بشناسان ،یقیناً اگر تو خودت را برای من
نشناسانی ،من تو را نخواهم شناخت؛ خدایا پیامبرت را به من بشناسان ،اگر تو پیامبرت را به من
نشناسانی هرگز او را نخواهم شناخت؛ خدایا حجتت را به من بشناسان ،اگر حجتت را به من
نشناسانی ،از دینم گمراه میشوم».
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و جملههايش ىيباتر است .بديه
و وحد

است در فور

وحد

روايت

مضمون و ااتالف متن ،به حكص:

« َوإِنَّا الََُمراءُ ال َك ِم َوفِينا تَنَ َّةبَت عُ ُرو ُهُ َو َعلَينا
1
صونُهُ»؛
تَ َه َّدلَت غُ ُ
«و ما (خانددان رسدالت) امیدران سدخن هسدتیم کده
ریشههاى آن در ما فرو رفتده و شداخههدایش بدر مدا
گسترده شده است».

بايد متن فصيحتر و بليغتر را فادر دا ست.
لذا ما هص در اين مقاله متن اوّل را در بح

و تفسير م گذاريص.

اعتبار سند دعا
اعتبار سند اين دعا با اينكه در اين سه كتاب معتبر به سندها متعدد
روايت شده است و بعض

اى شواهد ديگر يز اعتبار آن را تأييد

م مايد 2،ا صافاً اطمينان به فدور آن اى اما × حافل است.
 .1نهجالبالغه ،خطبه ( 222ج ،1ص)221؛ ابنشعبه حرانی ،تحفالعقول ،ص.7
 .2ازجمله مؤید صحّت حدیلى که متضمّن این دعاست ،این است که صدوق در كمالالدين (ص)112
و طوسی در مصباحالمتهجد (ص )811 - 811دعاى دیگرى که طوالنى است از جناب شیخ ابىعمرو
علمان بن سعید عمروى نایب خاص حضرت صاحباالمر× روایت نموده است ،و دعاى مذکور به
همین دعایى که ما از آن گفتگو مىنماییم آغاز شده است ،فقط بهجاى «لم أعرف نبيّك»« ،لم أعرف
رسولك» فرموده است .این دعا نیز دعاى شریفى است که سیّد بن طاووس در جمالاالسبوع فرموده
است ،که اگر از انجام آنچه ذکر کردیم ،از تعقیب عصر جمعه عذر براى تو بود ،پس بپرهیز از اینکه این
دعا را مهمل گذارى و خدا را به آن نخوانى که ما این دعا را شناختیم از فضل خدا د جل جالله د که ما را
به آن مخصوص گردانید ،پس بر آن اعتماد کن .ابنطاووس ،جمالاالسبوع ،ص.210 - 211
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عالوهبرآن ،برفرض كه در مثل اين مورد سند ضعيف باشد ،طبق
قاعده تسامح در ادلّه سنن عمل م شود؛ امّا به ظر حقير ،سند دعا
واجد اعتبار كاف است و اوا دن آن به يت ورود جايز است.
پس اى اين مقدمه با استعا ت اى اداو د متعال برا اينكه به مفاد
اين دعا در حدّ بينش اود آگاه
م پرداىيص و اعتراف م كنيص كه كلما
و طهار

^

و رهنمودها

يابيص ،به شرح و تفسير آن
فادر اى اهلبيت عصمت

اى دعا و مواعظ و حقايق عرفا
ايشان در واح

و تعاليص

و ااالق

گو اگون برتر اى آن است كه بتوان

شرح تفسير كامل بر آ ها گاشت و اگر بعض فراىها

سخنان آن

بزرگواران را بتوان شرح و تفسير جامع مود ،آنهص كار همهكس
يست و فقط بزرگا
و دقت در احادي

م توا ند در اين كار توفيق يابند كه در غور
و سخنان ايشان روىگار

را فرف كرده و با

مكتب آن عزيزان درگاه ادا آشنا باشند.
امّا ضعيفا

چون مرا ،غوّاف در اين دريا ژرف بيكران و پرواى

به اين قلّهها

بلند علص و معرفت هرگز ميسر خواهد شد .بايد اى

ارمن معارف بزرگان و پرور يافتگان اين مكتب كسب فيض ،بينش
و آگاه

ماييص و بدا يص در اين مسير كه عال ترين سيرها

كمال

بشر وجود دارد ،هرچه جلو برويص و با بال سع و الوص بر قلههاي
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بس بلند پرواى كنيص ،در برابر فاحبان مراتب عال تر ما ند وىاد
م باشيص كه تاىه چشص به ديدار جهان گشوده و بيرون اى محدوده
گهواره و اطاقش جاي را ديده باشد و در برابر شخص كه سفرها
بسيار كرده و درياها و كوهها و اقيا وسها و شهرها كوچك و بزر
را ديده و به كرا
اعتراف به اتوا

آسما

يز سفر كرده ،قرار گرفته باشد .با اين

و قصور و كوتاه اود ،شرح و تفسير دعا را در دو

بخش آغاى م ماييص.
بخش اوّل :لغا

دعا.

بخش دو  :تفسير دعا.
در پايان يز ،بح

كل در فايده دعا اواهيص داشت.
انشاءاهلل تعالى

بخش اول:
لغات دعا

لغات دعا
 .1اهلل
«اهلل» اسص است اى برا ذا

مستجمع جميع ففا

كماليه بدون

لحاظ و تعيين ففت اى ففا .
ابناالويه در اعراب ثالثين سوره م گويد:

«اِس ٌ ال يَنبَ ِغي إَِّال لِل ِه َج ََّ ثَنآ ُؤ ُ»؛
«اسمى است که سزاوار نیست مگر براى اهلل
1

بلندمرتبه».

ْ

ْ
َس ديا ً( 2گفته شده است؛ يعن آيا در
و در قول ادا تعال َ ) :هل َتع َلم َل ُ َ ِ
ُ

مشر و مغرب اشك و دريا و كوه و هموار و هر مكان و هر جاي
احد را كه اسص او اهلل باشد ،غير اى او م شناس ؟؛ يعن خواه شناات.

پيرامون اين اسص ،كه بهتصريح بعض «اسص اعظص» است و در اينكه

مشتق است يا مشتق يست و مطالب ديگر ،علما بزر
 .1ابنخالویه ،اعراب ثالثین سوره (سورة حمد).
 .2مریم« .11 ،آیا برای او همنامی میدانی؟».

ادب و لغت
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و فلسفه و عرفان بيا ا
اسماءالحسن و كتابها
آوردن آن مباح

و تحقيقا

مهم

در كتابها

شرح

لغت و تفسير و شرح ادعيه فرمودها د ،كه

در اين رساله اارج اى ظرفيت آن است و اهل

تحقيق و بررس ها عميق را همان كتابها كاف و وافي است.

فقط در اينجا اجماال م گوييص« :اهلل» ،كه اى آن تعبير به اسص جالله

م شود ،داللت دارد بر ذا
و قدر

جامع جميع ففا

كمال ،مثل علص

و تفرّد و وحد ؛ بنابراين يك مسّم بيشتر خواهد داشت
م كند و اين لفظ مقدّس مشتق باشد يا

و اين داللت بر تفاو
غيرمشتق و داللتش بر ذا
هر فور

احديت به وضع تعيّن باشد يا تعيين  .در

اين لفظ داللت بر آن ذا

دارد و در لسان عرب

بين

اسمای حسن  ،اسم كه به داللت مطابق اين داللت را داشته باشد،

در ظر يست مگر در مثل «هو» اين ادّعا بشود.

راغب م گويد :افل «اهلل» ،اله است كه همزها

حذف شده و بر آن

الف و ال تعريف وارد شده است و سپس مثل ابناالويه به آيه شريفه
ْ

ْ
َس ديا ً( 1استشهاد موده است 2.و بنابر آ كه مشتق باشد،
) َهل َتع َلم َل ُ َ ِ
ُ

چنانكه اى بعض روايا
بوده است ،ااتالف

يز استفاده م شود ،در اينكه افل «اهلل» اله

يست .هرچند در اينكه همزه آن حذف شده

 .1مریم« 11 ،آیا برای او همنامی میدانی؟».
 .2راغب اصفهانی ،مفردات ،ص.21
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و بهجا آن الف و ال آورده شده است ،يا اينكه الف و ال بر آن داال
شده و الف افل آن حذف شده است .بهعبار ديگر :در اينكه الف
و ال تعويض است و قياس است يا تعويض يست و به غيرقياس است،
ااتالف است .چنانكه در سرّ قرائت آن به قطع همزه و كا
بح ها

ادب

لطيف

بين علما

ديگر،

حو و ادب مطرح شده است كه

عالقهمندان م توا ند آ ها را در كتابها

حو و ادب مطالعه فرمايند.

و در افل اشتقا «اله» يز چند وجه فرمودها د:

وجه اوّل :اينكه افل آن اى «اَلَه» (به فتح فاء و عين) است كه اسص

جنس است بر هر معبود

كه به حقّ يا باطل عباد

شود؛ اعص اى

اينكه پرستنده معبود باطل فقط آن را معبود بدا د و به ربوبيت «اهلل»
معتقد باشد ،مثل بسيار اى مشركين ،يا اينكه به ربوبيت آن و اتّصافش

به ففا

كماليه ربا

قائل باشد.

پس بهعكس آ چه كه فرقه گمراه وهابيت و ابنتيميه و پيروا ش
گمان كردها د كه كلمه توحيد فقط داللت بر توحيد الوهيت و ف
شرك در معبوديت دارد و ف شرك در ربوبيت و اثبا

توحيد در

ربوبيت اى آن استفاده م شود .اين كلمه طيبه بر ف مطلق شرك
برا حضر

احديت داللت دارد؛ ىيرا شرك در الوهيت و معبوديت،

همچنانكه گاه به اعتقاد باطل مثل عقيده به اينكه ش ء وجود تنزيل
ادا در عباد

اوست ،حافل م شود .گاه هص به عقايد باطل ديگر
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مثالً چيز يا شخص را در مثل امر الق و رى و اماته و احيا شريك
ادا دا ستن واقع م شود .پس وقت گوينده اين كلمه طيبه ف هر
معبود را مود ،چنانكه ف معبود را كه مشرك در عباد

بهواسطه

اعتقاد فاسد آن را م پرستد ،م مايد ،معبود را هص كه مشرك در
ربوبيت بهواسطه اعتقاد
وف

اين دو معبود ،ف

اى رقص دو م پرستد ،يز ف

م مايد

افل و منشأ عقيده به معبوديت آ هاست

و چون موارد شرك در عباد

و پرستش ظهور پيدا م كند،

اىاينجهت ف آن شده و با ف الى  ،ف ملزو (يعن عقايد فاسد
كه منشأ عباد

غيرادا م گردد) يز م شود.

بنابراين چنان يست كه كلمه توحيد فقط شرك در الوهيت را
ز بهمعناي كه وهاب ها م گويند و مجامع با توحيد ربوبيت م شمار د
ز ف

مايد و به ف

شرك در ربوبيت ارتبا

داشته باشد؛ بلكه

وقت معبود غير او را ف كرديص ،هرگو ه شريك را هص برا او ف

موده ايص و اين درفورت است كه «اهلل» اى «اله» (به فتح فاء و عين)

مثل «عبد» لفظاً و معناً باشد و ّال برحسب اشتقاقا

ديگر ،اين توهص

وهاب ها كه م اواهند آن را مبدأ يك سلسله دعواها

باطل ديگر

اود قرار دهند ،بطال ش بهفراحت معلو است.
وجه دوم :اين است كه «اهلل» مشتق اى «اَلِه» بر وىن علص (به فتح فاء

بخش اول :لغات دعا 22 /

و كسر عين) به معنا
ذا

و ففا

«تحيّر» است؛ چون عقول در درك حقيقت

او متحير و اتوا ند ،چنانكه در قرآن مجيد م فرمايد:

ْ
ْ ْ
ْ
خل َف ُُه وإ  ي ِحيطُون
هي ْم وما
)يع َلم ما بنيَ أ َ ْي ِد
ِ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ ُ
ْ ً 1
ِب ِه ِعلما(؛

«خدا با علم ازلی بر همه آینده و گذشته خلق آگاه
است و خلق را هیچ به او احاطه و آگاهی نیست».

اى اميرالمؤمنين× روايت است كه فرمود:

صفاتِِه تَحبِير الص ِ
« َك ََّ ُدو َن ِ
ناك
ض ََّ ُه َ
فات َو َ
ُ
ِ 2
يف اللغات»؛
تَصا ِر ُ

و يز اى آن حضر

روايت است كه:

ت الَلسن َعن غاي ِ ِ
« َكلَّ ِ
ول َعن ُكن ِه َمع ِرفَتِ ِه».
ص َفتِ ِه َوال ُع ُق ُ
َ
ُُ

2

نه ادراك بر كنه ذاتش رسد

نه فكرت به غور صفاتش رسد

نه بر اوج ذاتش پرد مرغ وهم

نه بر ذيل وصفش رسد دست فهم

و در ديوان منسوب به حضر

علي× است:

 .1طه.119 ،
 .2راغب اصفهانی ،مفردات ،ص« .21در بیان صفات الهی برشمردن صفتهای زیبا بیاثر وامانده و
ناکارآمد شد و بهکاربردن الفاظ گوناگون آنجا گم و بیاثر است».
 .2کفعمی ،المصباح ،ص112؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج ،78ص« .177 – 171زبانها از بیان وصف
او و عقلها از شناخت حقیقتش وامانده است».
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ِ
ِ
س ال َمرُء يُد ِرُكها
َكيفيَّ ُ ال َمرء لَي َ
ةأَ الَشيَا َء ُمبتَ ِدعا
ُه َو الَّ ِذي أَن َ

ف َكي ِفيَّ ُ ال َجبَّا ِر فِي ال ِق َدِم
فَ َكي َ
ِ1
َّس
ف يُد ِرُكهُ ُمستَح َد ُ
فَ َكي َ
ث الن َ

«انسان نمیتواند چگونگی خود را بشناسد ،پس چگونه
میتواند چگونگی خدا را بشناسد .خدایی که همة اشیا
را از عدم به وجود آورده است ،پس چگونه میتواند
انسان حادث غیرقدیم ،او را درک کند».

گفتم :همه ملك حسن سرمايه توست

خورشيد فلك چو ذره در سايه توست

گفتا :غلطى ز ما نشان نتوان يافت

از ما تو هر آنچه ديدهاى پايه توست

بنا بر اين وجه ،داللت كلمه توحيد بر ف شرك در ربوبيت ظاهر
و ب ياى اى بيان است.

وجه سوم :اينكه مشتق اى «وله» است و بنابراين افل «اله» هص

«وله» است كه واو آن به همزه بدل شده است .و اداو د متعال را به

اين جهت «اله» گويند كه هر مخلوق يا بهتسخير و يا بهااتيار ،مايل
به اوست ،چنانكه م فرمايد:

ٌ ْ
الته ُوت َ ْس ِبيحه ُ(؛
ص
م
ل
ع
د
)ك دل ق
ِ
َ
ُ َ َ َ َ َ َ

2

«هریک از آنها نماز و تسبیح خود را مىداند».

و يز م فرمايد:
 .1دیوان امامعلی× ،ص.118
 .2نور.81 ،
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ْ
ْ
لك ْ
ن
)و ِإن ِمن َشء ِإ د َإ  يُس د ِبح ِبحم ِد ِه و
ِ
َ ُ َ
َ
َ
ْ
ْ 1
ْ
إ  َتف َق ُهون تَس ِبيح ُُه(؛
َ
َ
«موجودى نیست جز آنکه ذکرش تسبیح و ستایش

حضرت اوست و لیکن شما تسبیح آنها را نمیفهمید».

و يز م فرمايد:

ْ
اج ُعون(؛
) ِإ دن َا ِ ٰدللِ َو ِإ دن َا ِإلَي ِه َر ِ
َ

2

ما به فرمان خدا آمده و بهسوی او رجوع خواهیم کرد .

و در آيه ديگر فرمود:

)ول أ ْسلم من ِف السموات و ْ ْ
ط ْوعا
اإ ر ِض َ
دَ َ َ ِ َ َ
َ َُ َ ََ َ ِ
ً
2
ك ْرها و ِإلَ ْي ِه ي ْرج ُعون(؛
َو َ
َ
ُ َ
َ
ً

هرچه در زمین و آسمان است ،خواهناخواه مطیع
فرمان خداست و بهسوی او رجوع خواهند کرد .

وب
اىاينجهت است كه بعض گفتها د« :اَهللم ََْمبم م
و اين منافا

كلِّها».
ْالَ ْشيَا ِء م

8

دارد كه بعض اى افراد ا سان بهسبب برا كاست ها

اى او منصرف م شو د و سير ااتيار

اود را كه بايد بهسو

او

باشد ،به قهقر مبدل كرده و اى او دور م جويند .بااينحال ،در سير
 .1اسراء.88 ،
 .2بقره.111 ،
 .2آل عمران.82 ،
 . 8راغب اصفهانی ،مفردات ،ص.21
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كل  ،همه بهسو او م رو د و باىگشت همه بهسو اوست.
وت ك ُ د ِل َشء
)ف َس ْب
حان د َ ِ
اّل ي ِبيَ ِد ِه َم لَ
ك ُ
ُ
َ
ُ
1
ْ
و ِإل َ ْي ِه ت ُرج عُون (؛
َ
َ
َ

«پس منزّه و پاک است خدایی که ملک و ملکوت هر
موجودی به دست قدرت اوست و همه شما بهسوی او
رجوع خواهید کرد».

در لسانالعرب است كه:
ِ
َم ْع ىن ىن ىن ىن ىن ىن ىن ىن َلهم :أ َّ
اْلَْل ىن ىن ىن ىن ىن ىن ىن ىن َ َوَل ىنم ىن ىن ىن ىن ىن ىن ىنو َن إِلَي ىن ىن ىن ىن ىن ىن ىن ىن ِِف
َن ْ
ض ىن ىن ىن ىنَر معو َن إِلَْي ىن ىن ىن ىن ِ صِيب ىن ىن ىنىنا م ِ ىن ىن ىنىنيبم مه ْم
َح ىن ىن ىنىنوائِ ِج ِه ْم؛ َ َ ْ
2
َ َىن ْفَز معو َن إِلَْي ِ ِِف مك ِّل ما َىننموبىنم مه ْم.

وجه چهارم :اين است كه اى «اَلَه ،يَلوهُ ،لياهاً» به معنا «احتجب»

مشتق باشد؛ چون حقيقت ذا

او پنهان و محتجب اى عقول و ابصار

بوده و ديده م شود .در قرآن مجيد يز به اين معنا اشاره شده است:
ْ
ْ
ْ
ْ
هو
ال ْبص
ك
هو يد ِر
اإ  ْبصار و
)إ  تُد ِركُ ُه
َ
َ
ُ
ار َو َُ
ُ
ُ َ َ ُ
َ َ
ْ
2
خ ِبي ُ(؛
ال دل َ ِ
ط ُ
يف ال َ

«او را هیچ چشمی درک ننماید ،و حال آنکه او
ببیندگان را مشاهده میکند و لطیف و نامرئی و به
همهچیز آگاه است».

 .1یس.82 ،
 .2ابنمنظور ،لسانالعرب ،ج ،12ص.818
 .2انعام.192 ،
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و اسص «الباطن» يز بر آن داللت دارد .و در حدي

است:

ِ
ِ
ب َع ِن
ب َع ِن ال ُع ُقول َكما احتَ َج َ
«إ َّن اللهَ احتَ َج َ
الَبص ا ِر َوإِ َّن ال َم َ َ الَعل يَطلُبُونَ هُ َكم ا
تَطلُبُونَهُ أَن تُ »؛
«خداوند متعال از عقلهدا محجدوب و پنهدان اسدت،
چنانکه از بصرها و چشمها محجوب و پنهدان اسدت
و بهدرستىکه مأل اعلى و فرشدتگان بداال او را طلدب
مىکنند ،همچنانکه شما طلب مىنمایید».
1

بنابراين وجه ،و وجه سو يز ،داللت كلمه توحيد بر ف شرك در
ربوبيت ظاهر است.
وجه پنجم :اين است كه اى «أله إل فالن» مشتق است؛ يعن به او
سكون و آرا گرفت ،به اين جهت كه عقول به او آرامش م يابد.
و جهانبين

اهل توحيد به شناات او باوربخش و موجب اعتماد

م گردد و دلها به ياد او اطمينان پيدا م كند ،چنانكه م فرمايد:
ْ

ْ

ْ

ٰ
نُ القُلُوب(؛
)أَإ  ِب ِذك ِر د
اللِ َتط َم ِئ د
ُ

2

«آگاه باش تنها با یاد خدا دلها آرام مىگردد»؛

 .1مجلسی ،بحاراالنوار ،ج ،11ص.202
 .2رعد.28 ،
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و در دعا عرفه است:

« َماذا َو َج َد َمن فَ َق َد َك َوَما الَّذي فَ َق َد َمن َو َج َد َك»؛
«چه چیزى را پیدا کرد کسى که تو را گم کرد؟ و چه
1

چیزى را گم کرد کسى که تو را پیدا کرد؟».

وجه ششم :اينكه «اله» مشتق اى «أَلِه» (به فتح فاء و كسر عين) است

كه به معنا پناهجستن و پناهگرفتن باشد .و به ادا اىاينجهت «اله»
گويند كه پناه حقيق و مفزع همه است .بنا بر اين وجه و وجه پنجص
يز ،كلمه توحيد مطلق شريك را ف م مايد .اين بود عمده وجوه يا

تمام وجوه كه در مبدأ اشتقا «اله» فرمودها د.

و امّا «اللّهصّ»؛ در چگو گ تركيب آن فرموده ا د :معنا آن «يا اهلل»

است و كلمه «يا» به جهت تعظيص اسص جالله اى آن حذف شده
و عوض آن ميص مشدّد در آار آن آورده شده است و اين اى اصايص
اين اسص است؛ چنانكه تاء قسص به آن ااتصاص دارد.

فرّاء گفته است :افل «اللّهصّ»« ،يا اهلل آمنّا بالخير» 2است ،يعن ا

ادا قصد كن ما را به اير؛ ول قول اوّل ارجح و اقو است.
 . 2عرفان و معرفت
معرفت و عرفان؛ ادراك ش ء است به ا ديشه و تدبير در اثر آن چيز،
 .1مجلسی ،بحاراالنوار ،ج ،01ص.221
 .2ر.ک :طریحی ،مجمعالبحرین ،ج ،1ص289؛ رضیالدین استرآبادی ،شرحالرضی علی الکافیه،
ج ،1ص288؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج ،77ص.189
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كه ااصّ اى علص م باشد؛ ىيرا علص مطلق ادراك است و به تفكّر در
اود ش ء يز حافل م شود .بهعبار ديگر م توان گفت :معرفت
اعص است؛ ىيرا علص ادراك حقيقت ش ء است و معرفت ادراك ش ء
است؛ اواه به حقيقت باشد يا به ظاهر و آثار.
بنا بر اينكه عرفان و معرفت اعص اى معرفت حقيقت ش ء يا آثار
و وجوه آن باشد ،حدي

شريف معروف «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ

رَبَّهُ» 1را اينگو ه م توان تفسير مود :هركس حقيقت فس اود را كه
مركب و محتاج و دارا ساير ففا

و مشخصات است كه بار تعال

اى آن منزه است شناات ،پروردگار اود را كه اى اين ففا
است ،ميشناسد؛ و فور

منزه

عرفان اوّل ،عرفان حقيقت فس است

و عرفان دو  ،همان عرفان ش ء و به چيزهاي است كه اى او سلب
م شود و اارج اى حقيقت ذا

اوست.

و م توان تفسير مود :هركس شناات فس اود را كه محتاج
و ياىمند به غير و مصنوع و مخلو و مملوك غير و غيرمستقل بالذا
و معلول و حادث است ،ادا را كه فا ع و االق و مالك و آفريننده
و هست بخش اوست ،به ب ياى

و كمال و ساير ففا

جالل

و جمال م شناسد ،كه بنابراين وجه ،عرفان و معرفت در هر دو جزء
 .1خوارزمی ،المناقب ،ص271؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج ،2ص.22
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حدي

به معنا

عرفان آثار و تفكّر در آثار و اوفاف فس و رب

حافل شده و به معرفت حقيقت آ ها ارتبا و داللت دارد.
و م توان تفسير مود :هركس فس اود را بشناسد به اينكه حقيقت
آن را م توان شناات و درك آن ميسّر يست ،پروردگار اود را يز
م شناسد به اينكه حقيقت وجود و كُنه ذاتش اى دسترس ادراك بيرون
است و بنا بر اين وجه يز ،معرفت به حقيقت ذا

تعلق گرفته و با

تدبّر در آثار حافل شده است .و در اين معنا شاعر م گويد:
تو كه در علم خوود زبوون باشوى

عووارك كردگووار چووون باشووى

و م توان تفسير مود :هركس فس اود را بشناسد كه در اداره تما
امور كه مربو به اوست اى جسص و روح يگا ه است و تما اعضا
و قوا تحت فرما ده

واحد قرار دار د ،و اگر ظا اداره فس ،دو

فرما ده و دو مدير داشت ،امور آن مختل و تباه م گشت ،م فهمد كه
در كل جهان و تما عالص امكان يز اگر فرما ده و مديريت متعدد
باشد ،ظا عالص كائنا
يگا گ و وحد

مختل و همه تباه م شو د؛ لذا ادا را به

و ب شريك م شناسد .بنا بر اين وجه يز عرفان به

غيرحقيقت و كنه ذا

تعلق گرفته و به تدبّر در آثار حافل شده است.

تفسير ديگر اين است :هركس فس اود را بشناسد به اينكه دارا
توا اي و علص و ادراك است ز هرچند محدود ز م شناسد آن كس كه
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او را آفريده و اين ففا
ففا

را به او عطا كرده است ،اود دارا تما

كماليه است؛ ىيرا بديه است كه «فاقد ش ء معط آن اواهد

بود» و ياىمند ،كس را ب ياى خواهد كرد.

كى توانود كوه شوود هسوتىبخوش

ذات نايافتوووه از هسوووت بخوووش

و يز به تدبّر و ا ديشه م شناسد كه اين ففا
اود

داده ،چنانكه اود

را اود

م شناسد كه بخشنده ،هرچه اى هست
دارد ،اى اود

را اود

به

يافريده است ،پس
و ففا

م باشد كه اين هست و اين ففا

جمال و جالل
را به او عطا

كرده است .بنا بر اين وجه يز ،عرفان در هر دو جزء به تدبر در
آثار فراهص م شود.
ساير وجوه كه در تفسير اين حدي

م توان بيان كرد ،يز اى اين

دو قسص اارج يست؛ 1كه يا معرفت فس به حقيقت و به تدبّر در
ذا

آن حافل شده و يا به تدبّر در ا ديشه آثار آن.
امّا معرفت «ربّ» بنابر تما وجوه ،به تدبّر در آثار حافل م شود.

لذا گفته م شود :فالنكس ادا را م شناسد ،و گفته م شود :ادا را
 .1وجوهى را که در تفسیر این حدیث فرمودهاند ،مىتوانید در کتاب مصباحالفالح یا
نفايسالعرفان که هر دو از تألیفات مرحوم آیتاهلل مال محمدجواد صافی گلپایگانی +د پدر
نگارندة این رساله است د مطالعه فرمایید.
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م دا د؛ چون معرفت بشر به ادا به تدبّر در آثار اوست ،ه به ا ديشه
در ذا

او.

اىسو ديگر گفته م شود :ادا فالنچيز را م دا د و گفته م شود :ادا
فالنچيز را م شناسد؛ ىيرا معرفت بر علم اطال م شود كه وفول به
آن با تفكّر باشد و ادا اى آن منزه است؛ بلكه علص ادا حضور و بدون
سابقه تفكّر و ا ديشه و غيرمسبو به جهل و عد است .گفته شود :اگر
معرفت بايد مسبو به تفكّر و تدبّر در آثار ش ء باشد ،پس اينكه گفته
م شود :معرفة اهلل فطر است ،و در قرآن مجيد م فرمايد:
ْ
ٌ
ٰ
ال ْر ِض(؛
ر
ط
فا
ك
ات و َ
الس َماو ِ
ِ
اللِ َش د
ِ
)أ َ ِِف د
َ
دَ َ

1

«در وجود خدا که فاطر آسمانها و زمین است شکی

نیست».

و در آيه ديگر م فرمايد:

ْ
)ولئن سألَْت ْم م ْ
ال ْرض
ات و
السماو
ق
ل
خ
ن
َ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ َِ َ َ َ ُ َ
َ
دَ َ َ
2
ليقولن ٰ
الل(؛
َ َ ُ ُ دَ د ُ
«و اگددر از ایشددان سددؤال کنددی کدده چدده کسددی

آسددمانهددا و زمددین را خلددق کددرده اسددت هرآیندده
میگویند :خدا».
 .1ابراهیم.19 ،
 .2لقمان.21 ،
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و بالجمله در اين آيا

و آيا

ديگر اى قرآن مجيد ،مثل آيه:

ْ
)فأق ْم و ْ
لين حنِيفا ً فِطرت ٰ
اللِ الد َ ِتي فَطَر
جهك ل
َ َ د
َ َ ِ َ َ َ ِ دِ ِ َ
َ
1
النداس علَ ْيا (؛
َ َ
«به جانب آیین اسالم روی آور و پیوسته از دیدن خددا
که فطرت خلق را بر آن آفریده است ،پیروی کن».

و اى احادي

شريفه استفاده م شود كه :معرفت ادا و رسول و اما

فطر است و ياى به تدبّر دارد.
مقصود اى اينكه گفته م شود :دين فطر است ،به يك اى دو معنا
است :يك اينكه دين بر بشر تحميل شده؛ بلكه با فطر
است و حركت در مسير

او موافق

است كه ا سان بالطبع و به فطر

بايد

داشته باشد و وقت آن را بر او عرضه بدار د ،اى آن سر باى زده و ابراى
تنفر م مايد و دين حاجت فطر او را برم آورد.
مثالً فطر

بشر ،اواهان عدالت و راغب و مشتا به اير و احسان

است .اىاينجهت هرچه پيشنهاد عدالتبخش به او بدهند و او را به
اير و احسان ،اما ت و راست  ،وفا و حفظ عهد ،و رحص و ا صاف
دعو

مايند ،آن را طرد م مايد و اگر عوامل و موا ع

بين او

و فطرتش حجاب شده باشد ،اى اينگو ه پيشنهادها استقبال م كند.
همچنين چون ياى به اداپرست
 .1روم.29 ،

در فطر

بشر است و ا سان
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احساس م كند كه فقير و محتاج است ،بايد به يك قطها كه غنا
مطلق و ب ياى

محض و قدر

اود را متّصل و متّك

امحدود و علص غيرمتناه

باشد،

مايد .او كس را م اواهد كه بتوا د حوايج او

را برآورد و او را در شدايد و سخت ها يار دهد و ياد او آرا بخش
روح و روا ش باشد.
بشر بالذا

اود را گمراه م بيند و هست و تما حيثيا

ساعت و هر دقيقه و ثا يه در معرض ا واع اطرا
به مركز كه بر تما كائنا
او اى اين اطرا

اود را هر

م بيند و م اواهد

حكصفرما و مسلط و محيط بوده و پناهگاه

باشد ،اتّكا و اعتماد كند؛ لذا وقت دين را به مفهو

فحيحش ،كه برآور ده اين تمايال

فطر است ،به او عرضه بنمايند،

بالفطره آن را قبول م كند؛ ىيرا همان چيز است كه او م اواهد .اين
معنا اى فطر بودن دين با اينكه م گوييص :معرفت ادا به ا ديشه در آثار
بدون تفكّر در ذا

حافل م شود ،منافا

دارد.

معنا ديگر فطر بودن دين ،اين است كه فطر
و تصديق م مايد و اى قضاياي

بشر آن را تأييد

است كه اگرچه محتاج به قياس

و برهان است؛ امّا قياس و برهان آ ها اى اودشان جدا يست و با آ ها
همراه و در آ ها مطو

است ،چنانكه گفتها د« :قَضايا قِياساتُها مَعَها»

و در بيان مثال برا آن گفته شده است :اين قضيه كه «عدد چهار ىوج

بخش اول :لغات دعا 11 /

است» فطر است؛ ىيرا دليل آن با آن همراه است و آن اين است كه
عدد چهار قابل ا قسا به دو عدد متساو است و هر عدد قابل ا قسا
به دو عدد متساو  ،ىوج است ،پس عدد چهار ىوج است.

يا در همين مسئله «معرفةاهلل» م گوييص :اين قضيه كه «عالَص ،ادا

و آفريننده دارد» فطر است؛ ىيرا دليل آن با آن همراه است و آن اين
است كه عالص حادث و پديده است و هر حادث و پديده ،آفريننده
و پديدآور ده دارد ،پس عالص آفريننده دارد.

يا م گوييص« :عالص اظص غيب و امرئ دارد» فطر است؛ ىيرا دليل

آن اى آن جدا يست و آن مثل اين قياس و برهان است كه عالص ظص
و حساب دارد و هر چيز كه ظص و حساب داشته باشد ،ظص دهنده
دارد ،يا هر ظص و حساب

اظص دارد .پس عالص اظص دارد ،يا پس ظص

و حساب عالص يز اظص دارد.
بنابراين ،فطر بودن دين بهحسب افطالحا
اين است كه :داليل يك قضيها

اهلمعقول و منطق

كه مورد تصديق قرار م گيرد ،با

اود او باشد .و اين افطالح يز با معنا لغو عرفان و معرفت كه به
حقيقت اشيا تعلق م گيرد و به شناات امور

مربو

تفكّر و ا ديشه در آثار آ ها شنااته م شو د ،منافا
فطر

هرگاه با آثار

كه با موضوع آن قضيه فطر

است كه با

دارد؛ ىيرا قضيه
ارتبا

داشته
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باشد ،همراه باشد و آن آثار دليل آن باشد ،شناات آن قضيه ،عرفان
و معرفت اواهد بود.
و باالاره سومين معنا برا

فطر بودن دين ،اين است كه :ا سان

اودبهاود و ااودآگاه و بدون اينكه قصد و يت قبل داشته باشد،
بهسو

ادا متوجه م شود و در فرفتهاي

دلش بهسو

ادا

كشيده شده و به ياد او م افتد .حت مكرر شنيده و ديده شده است
افراد كه در الحاد و ى دقه بسيار متعصب و در عناد و لجاج با اهل
توحيد سخت استوار بود د ،در ط جريانها و حوادث كه در ى دگ
آ ها رو

داد ،ااودآگاه بهسو

ادا متوجه شد د ،يا عمليا

و كارهاي اى آ ها سرىد كه منشأ آن جز ايمان به عالص غيب و جهان
ديگر ،چيز ديگر

يست.

اىجمله در هنگا ابتال و گرفتار ها ،وقت ا سان اميد

اى همهجا

بريده و قطع شود ،دلش بهسو او متوجه م شود ،چنانكه در قرآن
مجيد م فرمايد:

ْ
ْ
ٰ
اللِ أ َ ْو
ك ْم ع
ك ْم ِإن أَت ٰي
)قُل أَرء ْيت
ذاب د
ُ
ُ
َ َ َ
َ
ُ
ْ ٰ ْ
ْ
ْ
ني
أ َ َتتكم الساعة أغي الل تدع
نْم صا ِد ِق َ
ون ِإن كُ ُ
ُ ُ د َ َُ َ َ دَِ ُ َ
ْ
ْ
1
عون(؛
* بل إياه تد
َ ِ د َُ ُ َ

 .1انعام.81 - 89 ،
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«بگو :آیا میبینید اگر عذاب خدا یا روز قیامت برای
شما آمد آیا غیر خدا را میخوانید اگر راستگو باشید؟
بلکه او را میخوانید».

و در حززديث كززه در تفسززير منسززوب بززه حضززر
عسكر × ،اى حضر

امززا حسززن

اما فاد × روايت شده ،همزين معنزا بيزان

شده است .برحسب اين حدي  ،شخص اى اما فاد × درباره ادا
سؤال مود ،حضر

در پاسخ او فرمود:

ت َس ِفينَ َط»؛
« َهَ َركِب َ
«آیا هرگز سوار کشتى شدهاى؟».

عرض كرد :بله.
فرمود :آيا كشت
باشد كه تو را جا

تو شكسته شده است درحال كه كشت
دهد و شناگر

دا

ديگر

كه تو را ب ياى كند؟

عرض كرد :بله.
فرمود :آيا دل تو متوجه شد به اينكه شيئ اى اشيا هست كه بتوا د
تو را اى ورطها كه در آن افتادها

جا

دهد؟

عرض كرد :بله.
فرمود:

الةيء ُهو اللهُ ال ِ
قاد ُر َعلَ ِ
يث
النجا ِء َح ُ
«فَذلِ َ
ك َّ ُ َ
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ال ُمن ِجي َو َعلَ ِ
يث»؛
ث ال ُم ِغ َ
الغاثَِ َحي ُ
َ
«ایددن شددى ء آن خدددایى اسددت کدده توانددا بددر
1

نجددات دادن اسددت ،هنگددامى کدده نجددات دهندددهاى
نیست ،و توانا به فریادرسیدن اسدت هنگدامى کده
فریادرسنده اى نیست».

و چه يكو سروده است در اين معنا ،مرحو آيتاهلل

والد+

در

گنج دانش:

بار

شناسايى حقّ امرى غريوىى اسوت

در اين نكته حكم عقل طبيعى است

اگوووور افتووووى بووووه دا ابت يووووى

به جى او از كه موى جوويى رهوايى

اىجمله فر ها

معرفت و علص اين است كه فرمودها د:

ضدّمعرفت ا كار است ،چنانكه در قرآن مجيد م فرمايد:
ْ
ْ
ٰ
وها(؛
)يْعفون نعم
ّم َيُن ِ
ت د
اللِ دُ
ر ُر َ
َ ِ ُ َ ِ َ َ

2

نعمت خدا را شناخته ،سپس انکار میکنند

و م توان گفت :اين هص اِشعار دارد بر اينكه معرفت اى امور است
كه در فطر

ا سان است ،به آ چه كه به آن تعلق م گيرد ،جهل مطلق

دارد .لذا اگر آن را ف

كرد ،ا كار است .و جهل يا اعص اى عد

معرفت و عد علص است يا فقط ضدّعلص است .بديه است اين دو
 .1تفسیر منسوب به امام عسکری× ،ص22؛ صدوق ،التوحید ،ص221؛ همو ،معانیاالخبار ،ص1؛
مجلسی ،بحاراالنوار ،ج ،2ص.81
 .2نحل.82 ،
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لفظ بهگو هها ديگر استعمال م شو د و چنان يست كه كل مطلب
در اين دو لفظ (علص و معرفت) اين باشد كه ما برشمرديص؛ بلكه با
مراجعه به كتب لغت و موارد استعماال
كا

و بررس ها

دقيقتر به

بيشتر م رسيص.

چنانكه اى همين بيا ات كه در اينجا موديص ،معنا و تفسير بعض اى
احادي  ،مثل حدي
اى پيرى

معروف «اِعْرِفُوا اهللَ بِاهللِ» 1مكشوف م گردد.

پرسيد د :ادا را به چه شناات ؟ گفت :به گرد كردن

اين چرخ (اشاره مود به چرا كه در پيش رو داشت) كه تا او را
گردا ص م گردد ،پس چگو ه چرخ گردون بدون گردا نده و محرك

در حركت است .لذا گفتها د« :عَلَيْكُمْ بِدِينِ الْعَجائِزِ».

2

بلووى در طب و هوور داننوودهاى هسووت

كه بوا گردنوده گرداننودهاى هسوت

از آن چرخك كه مىگرداند آن پير

قياس چور گوردون را هموى گيور

اگرچوووه از ازا يوووابى درسوووتش

نگوووردد توووا نگردانوووى نخسوووتش

هص بر اين عجوىه ،عارف گفته م شود و هص بر آن فيلسوف كه همين
برهان حركت را با تفصيل و كشف حركات كه كل جهان و اعضا و اجزا
آن را به اين شكل درآورده ،اى حركا
و حركت جوهر

با قو ترين تقرير علم

 .1کلینی ،الکافی،ج ،1ص81؛ صدوق ،التوحید ،ص.281
« .2دین پیرهزنان را داشته باشید».

اتم

تا كهكشا

و باالتر

بيان م مايد و هيچچيز
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و هيچ موجود را در اين عالص اى حركت؛ بلكه حركا

گو اگون فارغ

م بيند و اى تماشا حركا عالص حيوان ،با  ،جماد ،كرا و درك آ ها
سرمست معرفت و سرشار اى لذّ

معنو و عرفا م شود ،همه عارفند

و همه او را م طلبند و شوريده و شيفته و واله اويند.
بلبل به غوىاخووانى و قمورى بوه ترانوه

هركس به زبانى صفت حمود توو گويود

آر هص آن عارف كه م گويد:

ت الل َه َ ب لَهُ»؛
ت َشيئا إَِّال َوَرأَي ُ
« َما َرأَي ُ
«چیزى را ندیدم مگر آنکه خدا را قبل از آن دیدم».

و هص آ كه م گويد:

ت اللهَ بَع َد ُ»؛
ت َشيئا إَِّال َوَرأَي ُ
« َما َرأَي ُ
«چیزى را ندیدم مگر آنکه خدا را بعد از آن دیدم».

و هص آن عارف موحّد و يكتاشناس كه مصدا اين شعر م باشد.
هرگى حودي حارور غايون شونيدهاى

بلكه اود را هص فرامو

من در ميان جم و دلم جاى ديگر است

م كند و فرياد م ى د:

ت َشيئا ِس َوى الل ِه»؛
« َما َرأَي ُ
«چیزى را ندیدم به جز خدا».

امّا در افطالح عرفان و عرفا
رياضا

حقيق  ،عارففورتان مجاى

حقّه و شرع را ترك كرده و به اوراد و اذكار و ترتيبا

كه
مبتدع
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و غيروارده اى مبدأ وح

سرگر كننده

و اوا دن اشعار و غزليا

و تعاليص افراد منحرف را بهجا تعاليص اهلبيت عصمت و طهار

^

بر امه اود قرار داده و ترك د يا را به ترك امر به معروف و ه اى
منكر و مدااله داشتن در امور اجتماع م دا ند و م اواهند با همه در
مسلك فلح كل باشند ،عارف م گويند؛ بلكه عارف كس است كه در
معرفت ادا و معرفت ا بيا و اوفيا كه اوليا

مسلّص اويند و معرفت

شريعت و احكا او و سلوك راه آ ها بيش اى حدّ متعارف به مقامات
رسيده و به درجات ايل شده باشد.
 . 3نفس
فس در لسان عرب و كتاب و سنّت و اشعار و بيا ا

فارس و عرب ،

در معا متعدد استعمال شده است كه به بعض اى موارد آن اشاره م شود.
2ز معنا اوّل اين است كه فس گفته م شود و اى آن ،حيثيت و احيه
وجود ا سان قصد م شود كه اگر كنترل شود و عقل با كمك يرو
باىدار ده ايمان آن را در حدّ اعتدال بين افرا و تفريط گاه دارد ،سبب
شقاو

و سقو ا سان م گردد ،بايد عقل با يرو باىدار ده و را نده

ايمان ،فوس را كه سست و وقوف و عقبما دگ و تنبل دار د بهپيش
برا د و فوس حادّ و سركش و افراط را اى طغيان باىدارد.
اين بُعد وجود ا سان ،همان غرايز گو اگون او مثل غريزه شهو ،
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غضب ،حبّ فس ،حبّ جاه و ساير ميلها و غرايز است ،اگرچه همه
را تحت سه قوّه «شهويه و غضبيه و واهمه» م شمار د ،وجود ا سان،
ميدان عمليا

اين غرايز و تناىع آ هاست و به اين مالحظه « ،فس در

برابر عقل» گفته م شود.
در قرآن مجيد م فرمايد:

ْ
ْ
)و أ م ا م ْ
ن اْلَوى
ن خاف مقام رب ِه و
َ
هى الندَف َس َع ِ
َ د َ َ َ َ َ َ َ دِ َ َ َ
ْ
ْ
ْ
1
* ف َ ِإ د َن الجند َ َة ِهى المأوى(؛
َ َ
َ

هرکس از ایستگاهی که در برابر پروردگارش دارد(مقام
رب) بترسد و نفس را از هواوهوس بازدارد ،به تحقیق
که بهشت جایگاه اوست .

هواي كه در اين آيه ذكر شده ،ظاهراً همان هوا فس و تأثير غريزه
ىيادهطلب بشر در غرايز ديگر است .ىيادهجوي ها
غرايز و ميل او به او گذرا

فس در اعمال

و عيش و تنپرور

و بيكار

و افرا در هوا فس است كه بايد فس را اى آن باىداشت و در اين
راه ا سان بايد تا آ جا جلو برود و ترق كند كه دواع

فسا

در

اعمال اين غرايز را در اود بميرا د ،و معنا «مُوتُوا قَ ْبلَ أَ ْن َتمُوتُوا» 2را
در اود حافل ساىد.

 .1نازعات.81 - 89 ،
 .2مجلسی ،بحاراالنوار ،ج ،10ص.10
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با اين فس بايد مجاهده كرد؛ جهاد اكبر كه پيغمبر| به مردم
كه اى جهاد با دشمن ادا برگشته بود د ،فرمود:

هاد الَصغَ َر َوبَِق َي َعلَي ِه
رحبا بَِقوم َ َ
ضوا ال ِج َ
« َم َ
1
هاد الَكبَ ُر»؛
ال ِج ُ

همين جهاد با فس است كه بسيار دشوار است و حت بعض اى
عوامل

كه در جهاد با كفار يار و مددكار ا سا ند يا حداقل ما ع

يستند ،در اينجا در كنار فس ،با شخص مجاهد در ستيز د .و چهبسا
ا سان گمان كند كه فس را را كرده و بر آن مسلط شده است،
درحال كه همين گمان ،اى تسويال

و اغوائا

فس است و چنان

فس او را در معركهها مختلف مغلوب م مايد كه بسا جبران آن
شكست بهىود ممكن گردد.
دوز است اين نفس و دوز اژدهاست

كو به درياها نگردد كم و كاسوت

نفس را هفتصد سر اسوت و هور سور

از ثوورى بگذشووته تووا تحووتالثوور

اگر ا سان ىما فس را در ااتيار بگيرد ،فس يار و مددكار او در سلوك
طريق كمال و سير ال اهلل اواهد شد و اىسو ديگر :اگر آن را بهحالاود
واگذارد ،تقاضاها عجيب و غريب و مهلك و وحشتناك اى او م مايد
و هرچه بيشتر به تقاضا او توجه كند ،تقاضاها اطر اك او بيشتر م شود.
 .1کلینی ،الکافی ،ج ،1ص12؛ صدوق ،االمالی ،ص112؛ همو ،معانیاالخبار ،ص119؛ حرعاملی،
وسائلالشیعه ،ج ،11ص.112 - 111
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َوإِذا تُ َرد إِل َلِي َ يَقنَ ُع
س َرا ِغبَ ٌ إِذا َرغَّبتَه ا
ال نَّف ُ
بار  ،چه بسيار قهرما ان و ىورمندان كه در ميدان برد با فس ما ند
1

گنجشك ضعيف ،اوار و ذليل م باشند.
مردى،گمانمبركهبهپنجهاستوزور كتف

بووا نفووس اگوور برآيووى دانووم كووه شوواطرى

ابلويس صويد كورد

اى بووى هنوور بميوور كووه از گربووه كمتوورى

با شويرمرديت سو

و اى بهترين اشعار

كه وضع فس و چگو گ

موضعگير

در

برابر آن را تشريح م كند ،اين اشعار «بوفير » در قصيده معروف به
«قصیدةالبردة» است.

ب َعل
س َكالطف َِ إِن تَه ِمل هُ َش َّ
ال نَّف ُ
ِ
ِ
َك
ُحس نَت لَ َّذ لل َم رء اتِلُ هُ
الة يطا َن واع ِ
ِِ
س و َّ
مهما
ص ُ
َ
َوخ الف ال نَّف َ

در حدي

ض ِاع َوإِن تَف ِطم هُ يَ ن َف ِط
ُح ب الر َ
َن َّ ِ
َّس ِ
ث لَ يَ د ِر أ َّ
ِم ن َحي ُ
الس َّ ف ي الد َ
َّ ِ ِ 2
اك النص َح فَ اته
ض َ
َوإِن ُه َم ا َم َّح َ

است:

واك َكما تُج ِ
«ج ِ
اه ُد َع ُد َّو َك»؛
اهد َه َ
َ
َ
«با هواینفسدت بجند کمدا اینکده بدا دشدمنت
جن میکنی».
2

« .1نفس وقتی به آن رو بدهی زیادهخواهی کند و اگر به کم برگردانده شود به آن قناعت میکند».
 .2بوصیری ،قصیدةالبرده ،تراثنا ،ش ،22ص« .171 – 172نفس مانند کودک است که اگر او را
بهحالخود بگذاری ،بر دوستی شیرخوارگی بهبار میآید و اگر از شیر بازگیرى ،باز گرفته مىشود.
چهبسا نیک جلوه مىکند براى آدم لذتى که کشندة اوست ،ازآنجهت که نمىداند سمّ در چربى
است .و مخالفت کن نفس و شیطان را و نافرمانى کن آنها را و اگر تو را خالصانه خیرخواهی نمایند،
آنها را متهم بشمار و به آن بدبین باش».
 .2صدوق ،من ال یحضره الفقیه ،ج ،8ص819؛ حرعاملی ،وسائلالشیعه ،ج ،11ص.289
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اى اين حدي

و بعض

بهاود ِ اود مذمّت

احادي

ديگر استفاده م شود كه فس

دارد؛ بلكه متابعت هوا

او و تحت ضوابط

عقل و شرع قرار دادن او ،مذمو و اطر اك است.
چنانكه در نهجالبالغه اى حضر

اميرالمؤمنين× روايت است:

َخا ُ َعلَي ُك اث ِ
اع ال َهوى
«إِ َّن أَخ َو َ َما أ َ
نان ات بَ ُ
ُ
صد َع ِن ال َحق
َوطُ ُ
ول الَ َم َِ؛ فَأ ََّما ات بَاعُ ال َهوى فَ يَ ُ
1
ول الَ َم َِ فَ يُ ن ِسي ال ِخ َرَ»؛
َوأَما طُ ُ
«همانددا ترسددناکتددرین چیددزى کدده مددن بددراى شددما

مددىترسددم ،دو چیددز اسددت :تبعیددت هواوهددوس و
طوالنىکردن آرزوها ،که تبعیت هدوا و نفدس از حدقّ
جلوگیرى مىکند و طوالنىکردن آرزوها آخرت را بده
باد فراموشى مىسپارد».

9ز معنا دو اين است كه گاه
اى حاال

فس گفته م شود و اى آن ،يك

و شئون مختلف آن قصد م شود؛ ما ند « فس اماره» كه

فاحب اود را به بد امر م كند ،چنانكه در قرآن مجيد م فرمايد:
ْ
ْ
ٌ
السو ِء ِإ د َإ  ما
ب
ة
ار
م
ل
س
ف
الن
ن
إ
ي
س
ف
)وما أُب ِرئ ُ َن
َ
ِ
َ
ِ
ِ
َ
د
َ
د
َ
ُ
د
د
َ د
َ
َ
َ
َ

ر ِحم ر ِ دب(؛
َ

َ َ

2

تبرئه نمیکنم نفس خود را ،به تحقیق که نفس هرآینه
بسیار امرکننده به بدی است مگر آنچه را خدا رحم کند .
 .1نهجالبالغه ،خطبه ( 82ج ،1ص.)02
 .2یوسف.12 ،
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اگر الف و ال در كلمه «النفس» برا جنس يا استغرا باشد؛ ظاهر
آن اين است كه جنس فس يا هر فس امّاره به سوء است؛ امّا با
توجّه به آيا

و روايا

ديگر و احادي

و اينكه فطر

بشر بر

هدايت و مسير راه فواب است ،اين احتمال مردود است ،چنانكه
در حدي

است :اما

ىينالعابدين×

در برابر اين سخن حسن

بصر كه گفت:
ف نَجا»؛
ب ممن نَجا َكي َ
«ال َع َج ُ
«تعجب دارم از کسى که نجات یافت ،چگونه نجات یافت».

فرمود:
ك» ؛
ك َكي َ
ف َهلَ َ
ب ممن َهلَ َ
«ال َع َج ُ
«تعجب دارم از کسى که هالک گردید چگونه (و چرا)
هالک گردید».
1

سخن حسن بصر بر اين مبناست كه :سير عاد هركس بهسو
هالكت است ،لذا اگر كس
رهنمود اما

×

جا

يافت جا

اين است كه مسير عاد هركس بهسو رستگار

و كمال و رسيدن به قرب اله و وفال معنو
جا

شگفت

است؛ ول

يافت ،جا

تعجب يست كه با فطرت

است؛ لذا اگر كس
كه ا سان دارد و با

 .1ر.ک :سید مرتضی ،امالی ،ج ،1ص112؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج ،71ص.112
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وسايل و عمتهاي
ال اهلل تعال يار
هدايتها

فطر

كه در ااتيار دارد و م توا د اى همه ،در سير
بگيرد و همه را با اود همكار ساىد و بااينهمه
و عقل و شرع هالك گردد ،اين هالكت جا

تعجب است.
بنابراين ظاهراً الف و ال در كلمه «النفس» برا عهد است و مقصود
همان فس امّاره است و مراد اى فس امّاره هص فس ا سان در حال
سقو

و سيرها

حيوا

اوست و در روايات

كه در مذمّت فس
تهذيب و تزكيه

رسيده ،مراد همين فس است و دستورات كه برا

فس و جهاد با آن رسيده يا مستقيماً به جهاد با اين فس ظر دار د يا
پيشگير هاي را پيشنهاد م مايند كه فس ا سان متمايل به اين حال
گردد و در سير كمال اود فعّالتر شود.
مقاما

چهارگا ها كه علما ااال با استفاده اى راهنماي ها قرآن

مجيد و اهلبيت ط آن مقاما
است و يا مربو

را توفيه مودها د ،يا اط جهاد با فس

به تكميل فس اين مقاما  ،عبارتند اى« :محاسبه»

و «مشارطه» و «معاتبه» و «معاقبه» ،چنانكه در احادي

يز وارد شده است:

ِ
حاسبُوا َوِزنُوها َب ََ أَن
س ُك َ ب ََ أَن تُ َ
«حاسبُوا أَن ُف َ
ِ 1
َّةوا لِل َعر ِ
ض االَكبَر»؛
تُ َ
وزنُوا َوتَ َجه ُ

 .1حر عاملی ،وسائلالشیعه ،ج ،11ص00؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج ،17ص.72
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«محاسبه نمایید خود را پیش از اینکه در معرض

حساب روز قیامت قرار بگیرید ،و بسنجید آن را پیش
از آن که سنجیده شوید و براى حساب روز قیامت
آماده گردید».

و در روايا
و سپس قربا

است :شخص اى بن اسرائيل چهل سال عباد
مود ،قربا

كرد

او مقبول شد .فس اود را مورد عتاب

و سرى ش قرار داد و گفت:

ك َوَما َّ
َك»؛
ب إَِّال ل َ
يت إَِّال ِمن َ
«ما أُوتِ ُ
الذن ُ
«به من وارد نشد (آنچه وارد شد) مگر از تو و گناه
1

نیست مگر براى تو».

به او اطاب شد :توبيخ كه به فس اود كرد  ،اى عباد
سالها

چهل

بهتر است.

و در «مشارطه» م توان ذر ىجر اى گناه را مثال آورد ،چنانكه در

«معاقبه» يز م توان به كفارا

استشهاد مود .بار  ،اى ا ها ديگر

كه فس بهمناسبت شئون و حاال
و ديگر « فس مطمئنّه» است.

ديگر دارد؛ يك

« فس لوامه»

 .1حمیری قمی ،قرب االسناد ،ص202؛ طبرسی ،مشکاة االنوار ،ص829؛ مجلسی ،بحاراالنوار،
ج ،18ص.228

بخش اول :لغات دعا 11 /

نفس لوّامه

« فس لوّامه» عبار

است اى فس كه فاحب اود را بر گناه كه

اى او فادر شده و بر آ چه اى منافع حقيق و كماال
اارو اى او فو

ا سا

و درجا

م شود ،مالمت م مايد.

و اين اى عاليص ايمان است كه اگر اى شخص گناه

فادر شود

و پشيمان گردد ،به حكص:
س بِ ُمؤِمن»؛
« َمن لَ يَن ُدم َعل َذنب ارتَ َكبَهُ فَ لَي َ
«کسى که پشیمان نشود از گناهى که مرتکب شده،
مؤمن نیست».
1

و اگر پشيمان شود ،الىمه آن ،مالمت و سرى ش فس است بر
گناه كه اى او فادر شده است.
و يز در روايت است :مؤمن گناه اود را ما ند فخره و سنگ
بزرگ م بيند كه م ترسد بر او فرود آيد ،و كافر گناه را مثل مگس
م بيند كه بر بين او شسته باشد.
ِ
ص خ َرٌ يَخ ا ُ أَن تَ َق َع َعلَي ِه
«إِ َّن ال ُمؤم َن لَيَرى ذَن بَهُ َكأَنَّه َ
ِِ 2
ِ
باب َم َّر َعل أَنفه».
َوإِ َّن الكاف َر يَرى ذَن بَهُ َكأَنَّهُ ذُ ٌ
 .1این عبارت برگرفته از روایات است و خودش لفظ روایت نیست؛ رجوع شود به :صدوق ،التوحیدد،
ص898؛ طبرسی ،مشکاةاالندوار ،ص111؛ حدر عداملی ،وسدائلالشدیعه ،ج ،11ص221؛ مجلسدی،
بحاراالنوار ،ج ،8ص.211
 .2طوسی ،االمالی ،ص127؛ طبرسی ،مکارماالخالق ،ص819؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج ،78ص.77
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و اين فس لوّامه همان فس است كه در قرآن مجيد م فرمايد:
ْ
ْ
)وآل أُق ِسم ِبالندَف ِس ال دل َ دوام ِة(؛
َ
َ
ُ

1

نه سوگند به نفسی که بسیار مالمتکننده است .

بههرحال اى آيا
و فاحب چنين فس

و روايا  ،مدح فس لوامه استفاده م شود
بايد آن را عالمت بيدار

وجدان و آگاه

باطن و ضمير و غنيمت بدا د و در يل به مراتب باالتر تال

كند.

نفس مطمئنّه

« فس مطمئنه» فس است كه فاحب آن به عقايد حقّه و ثواب
و عقاب اطمينان يافته و آرامش دارد ،چنانكه

اميرالمؤمنين×

در

وفف اهلتقوا م فرمايد:

«فَ ُه َوال َجنَّ ُ َك َمن َد َرآها فَ ُه فِيها ُمنَ َّع ُمو َن َو ُه
2
ار َك َمن َد َرآها فَ ُه فِيها ُم َع َّذبُو َن»؛
َوالن ُ

«پرهیزکاران نسبت به بهشت مانند کسانى هستند که
آن را دیده و به نعمت آن نایل شده باشند و نسبت به
آتش ،مانند کسانى هستند که آن را دیده و در آن
معذب شده باشند».
 .1قیامة.2 ،
 .2نهجالبالغه ،خطبه ( 102ج ،2ص)111؛ اسکافی ،التمحیص ،ص71؛ ابنشعبه حرانی،
تحفالعقول ،ص.110
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كه مربو

و در روايت

به جوا

اى ا صار است (برحسب بعض

روايا حارثة بن مالك ا صار ا داشت) يز ظير همين جمله هست.
اين حال اطمينان فس كه اى آثار يقين است ،اى شئون ممتاى فس
است و درجا

سعاد

بستگ

اين اطمينان دارد و اى

به درجا

شئون آن ،رضا و تسليص و توكّل و تفويض است كه شرح آن در اينجا
اطاله كال و ىايد بر مقا شمرده م شود.
اين مقا است كه به موجب قرآن مجيد ،فاحبش به اطاب:
ْ ْ
ْ
طمئنة * ْ
اضي ًة
ار
)ياأ َ د َي َُتا الندَفسال ُم
ج ِعي ِإىل ر ِدب ِ
كر ِ
ِ
ُ
َ
ِ
د
َ
َ
َ َ
َ
ُ
ْ
ْ
1
خ ِلج دن َ ِتي(؛
م ْر ِض ديَ ًة * فَادخُ ِل ِِف ِعبا ِدي*واد
َ ُ َ
َ
«ای نفسی قدسدی و دل آرام (بده یداد خددا) امدروز بده

حضور پروردگارت بازآی که تو خشنود (به نعمتهدای
ابدی او) و او راضی از (اعمال نیک توست) ،بدازآی و در
صف بندگان خاص من درآی و در بهشت (رضوان) من
داخل شو».

سززرافراى م ز شززود ،چنززانكززه در الكااافى اسززت كززه اى حضززر
اما فاد × سؤال شد:

ضر ِ
ِ
وح ِه»؛
« َهَ يُك َرُ ال ُمؤم ُن َعل َ ب ِ ُ
«آیا مؤمن بر قبض روحش اکراه مىشود؟».
2

 .1فجر 27 ،د .29
 .2کلینی ،الکافى ،ج ،2ص128 - 127؛ ر.ک :مجلسی ،بحاراالنوار ،ج ،1ص.101

 / 60معرفت حجت خدا

فرمود« :ال واهلل؛ ه به ادا سوگند! به تحقيق وقت ملكالمو
قبض روح او م آيد ،جزع و ب تاب

برا

م كند .ملكالمو

به او

م گويد :جزع كن به ادا سوگند من به تو مهربانتر اى پدر

هستص

اگر حاضر بود .سپس م گويد :گاه كن! گاه م كند ا وار
و عل

و فاطمه ىهرا و حسن و حسين و ساير

ملكالمو

ائمه^

محمّد|

را م بيند.

به او م گويد :اينها هستند رفقا تو در بهشت ،در اين

حالت هيچچيز برا او اى قبض روحش اوشايندتر يست».
بديه است اين فس مطمئنه يز مراتب متعدد دارد ،چنانكه يقين
است تا برسد به مرتبه بلند سيّدالشهدا

يز دارا

مراتب و درجات

حسين×

كه باالترين مراتب اطمينان فس را دارا بود و در حركت

تاريخ كربال ،اى آغاى تا پايان ،بر سر موضع اله اود ايستاد و مصائب
جا كاه ،كه شجاعترين و دالورترين افراد را سست م مايد و اى ا جا
تصميص و تعقيب هدف باى م دارد ،او را اى ا جا تصميص و تعقيب هدف
مقدسش باى داشت .لذا آيا
ْ

ْ

ال ُمط َم ِئندَة ُ(به ا آن حضر

آار سوره فجر:

ْ
)يا أ َ د َي َُتا الندَفس
َ
ُ

ا گذار شده است .و در روايت است:

«اِ رُؤوا سورَ ال َفج ِر فِي فَرا ِ ِ
ض ُك َونَوافِلِ ُك ؛ فَِإنَّها
َ ُ َ
1
سي ِن×»؛
ُس َ
ورُ ال ُح َ

 .1صدوق ،ثواباالعمال ،ص122؛ طبرسی ،مجمعالبیان ،ج ،19ص281؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج،28
ص02؛ ج ،88ص218؛ ج ،80ص.222
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«بخوانید سوره فجر را در فریضهها و نافلههایتان؛ زیرا
آن ،سوره حسین× است».

8ز سومين معنا

فس ،ذا

ش ء و اود ش ء است ،مثل اينكه در

قرآن مجيد م فرمايد:

ْ
هي ْم آيا ِتن َا ِِف اآلفاق وِف أنفسُه
ح د َتى َي َت َب د َنيَ
) َسن ُ ِر ِ
ِ َ ِ َ ُ ِ ِ َ
ْ
ْ
1
لَ ُُه أ َ دنَه ُالح د ُق(؛
َ

«ما آیات قدرت خود را در آفاق جهان و نفوس بندگان
کامالً روشن میگردانیم تا آشکار شود که آن حق

است».

و همچنين م فرمايد:

ك ْم أَفَال ت ُ ْب ِصرون(؛
)و ِِف أَنفُ ِس
ُ
ُ َ
َ
«آیا در خودتان به چشم بصیرت نمینگرید؟».
2

و مثل «نفسك» در همين دعا معرفت.
گفته شود :اين معنا با اضافه آن به ضمير مخاطب يا غايب يا ضمير
فس يا ظاهر كه به معنا آ ها باشد ،منافا

دارد؛ ىيرا علتش اين

است كه در اينجا ،فايده اضافه اين است كه فس مضافاليه مقصود
است و درواقع اين اضافه ،تعيينكننده فس م شود و آن را اى اطالق
كه دارد اارج م مايد و به اين اعتبار ،دوئيت بين مضاف
 .1فصلت.12 ،
 .2ذاریات.21 ،
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و مضافاليه حافل است ،مثل اينكه م گوييص :اود شما ،و شخص شما.
4ز چهارمين معنا فس ،روح و جان است ،چنانكه در اين آيه است:
ْ ْ
ْ
ْ
ْ
مت
)ا َ دٰلل ُ ي َتو د ََ الَ ن فُس ِ
ح ني َ َمو ِِت ا َو الدَتِ ي لَم َت ُ
َ َ
َ
1
ِِف م نا ِم ها(؛
َ

«خدا وقت مرگ ،ارواح را میگیدرد و آن را کده هندوز
مرگش فرا نرسیده در خواب روحش را میگیرد».

و در شعر منسوب به اميرالمؤمنين× است:
نَف ِسي َعل

ِ
وس ٌ
َزفَراتها َمحبُ َ

ِ2

الةفَرات
يا لَيتَها َخ َر َجت َم َع َّ

و شايد اى اين قسص باشد قول كس كه م گويد:
« َوالَّ ِذي نَف ِسي بِيَ ِد ِ»؛

«قسم به خدایى که جانم در دست اوست».

 . 4نبىّ و نبوّت
راغب م گويد « :بوّ » سفار

بين ادا و بين اردمندان اى

بندگان او برا برطرف كردن علّت آ ان در امر معا

و معاد است.

و ب را برا اينكه ابردهنده است به آ چه عقلها پاك بهسو آن
آرا م گير د « ،ب ّ» م گويند .و فحيح است كه فعيل به معن فاعل
 .1زمر.82 ،

 .2ابنشهرآشوب ،مناقب آل ابیطالب ،ج ،1ص« .297جانم در بند آه و نالههایش گرفتار است ،ای
کاش همراه نالهها از بدنم بیرون میآمد».

بخش اول :لغات دعا 11 /

باشد؛ يعن ابردهنده 1،چنانكه در قرآن مجيد م فرمايد:
ْ
)نب ْ
حي(؛
ئ ِعبا ِدي أ َ ِ دن أ َ َنا ال َغفُور
الر ِ
َ دِ
ُ دَ ُ

2

«(به پیامبر گفت ):بندگانم را آگاه کن که من

بخشنده مهربانم».

 . 5رسول
«رسول» به معنا فرستاده و پيامبر و پيا آور است ،و چنانكه راغب
م گويد 2:گاه به سخن و پيام كه برده م شود ،رسول گفته م شود،
چنانكه بر شخص

كه رسالت را تحمل م كند يز رسول گفته

م شود و رسول و رُسُل بر ا بيا و مالئكه اطال م شود و بر كس كه
برا ا جا كار فرستاده شده باشد ،يز رسول گفته م شود ،چنانكه
در قرآن مجيد م فرمايد:

ْ
) َتوفدَته ُرسلُنا و ُُهْ إ  ي َف ِرطُون(؛
َ
ُ ُ
ُ د
َ
َ
«رسوالن ما او را میمیرانند و در قبض روح آنها هیچ
8

تقصیری نخواهند کرد».

و موارد اطالقا

آن ،اعص است اى امر كه رسول برا آن ارسال شده،

 .1راغب اصفهانی ،مفردات ،ص.880
 .2حجر.80 ،
 .2راغب اصفهانی ،مفردات ،ص.101
 .8انعام.11 ،
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محبوب كسا باشد كه بهسو آ ها فرستاده شده يا مكروه آ ها باشد.
بنابر آ چه گفته شد ،م توان گفت :فر
در مفهو ب  ،رسالت و پيا آور

ب و رسول اين است كه

يست ،ه به اين معنا كه ب ،

رسول باشد؛ بلكه شخص را رسول و ب م گويند؛ اى اين لحاظ كه
ابردهنده و ابرداده شده اى ادا و حقايق غيب

و احكا و امور

است كه به او وح م شود ،به او ب م گويند .و اى لحاظ اينكه
فرستاده و حافل رسالت و مأمور به تبليغ است ،به او رسول گفته
م شود .بنابراين ممكن است در قسمت

اى ابرهاي

پيا آور باشد و ابردهنده و ب ّ باشد ،مثل بسيار
رسول ادا|

كه م دهد

اى ابرهاي كه

در غير قرآن مجيد اى گذشته و آينده و امور غيب

و اوضاع بهشت و جهنص و فنوف فرشتگان و امثال آن داده ا د ،كه
اين ابرها بهعنوان پيا اى سو
ابرهاي است كه پيا آور اى سو

ادا برا

مرد بيان شده؛ بلكه

ادا و شخص كه با عالص غيب

ارتبا و اتصال دارد ،اى آن ابر م دهد.
امّا رسالت همهجا با بوّ
اطال م شود ،بوّ

توأ است و به همان حيثيت كه رسالت

هص اطال م گردد و وجه فحّت حمل رسول،

وجه فحّت حمل ب بر فاحب رسالت م باشد .بنابراين مفهو ب
و بوّ

اعص اى رسول و رسالت است؛ امّا لزوم

دارد كه مثل اعص
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و ااص مطلق ،اعص دو مصدا داشته باشد؛ بلكه م توان گفت :ب
و رسول مصداقاً واحد د و ب بر غيررسول اطال

م شود ،هرچند

اطال آن بر رسول به لحاظ جهت است كه اعص اى رسالت است.
و اگر اين جهت را كه ب و رسول مصداقاً واحد د ،قبول كنيص
و گفته شود :چون بر بعض

اى ا بيا

بن اسرائيل با اينكه رسالت

و پيام برا قو داشتند ،ب اطال شده است ،بنابراين هر رسول
ب است و هر ب ا رسول يست.
پاسخش اين است كه :به هر فور  ،اطال

ب بر رسول به لحاظ

همان حيثيت است كه بر ب غيرمرسل اطال م شود.
عالوهبراين ،كته ديگر كه محتمل است اى آيه شريفه:
)فبعث ٰ
نذ ِرين(؛
الل النبيني مش
ّين َومُ ِ
َ
َ َ َ َ د ُ دَ ِ ِد َ ُ َ ِ د ِ َ
«خدا رسوالن را فرستاد تا نیکوکاران را بشارت دهند
1

و بدکاران را بترسانند».

استفاده شود ،اين است كه ادا ا بيا را مبعوث فرمود؛ يعن پس اى
آ كه دارا مقا و منصب بوّ

(هرچند به معنا ابرداده شده و اسص

مفعول باشد) شد د ،آ ها را برا گيخت و به رسالت فرستاد .بنابراين
امكان دارد به اين حو واقع شده باشد كه پيغمبران قبل اى رسالت به
 .1بقره.212 ،
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مقا بوّ

ايل شده باشند ،مگر در موارد كه تصريح به حو ديگر

شده باشد .و در آ چه گفته شد ،فرق

يست بين اينكه ب مشتق اى

« بأ» باشد يا اينكه مشتق اى « بوّ » به معنا بلند رتبه و علوّ شأن
باشد ،و بنابر تما وجوه كه گفته شد ،و وجوه و احتماال
«ااتصالنبيين» به معنا

ديگر

ااتص تما ا بيا و رسل م باشد ،به االف

«ااتصالمرسلين» كه فراحت «ااتصالنبيين» را دارد.

ممكن است گفته شود :برحسب بعض وجوه كه در فر اين دو
كلمه گفته شده است ،فقط داللت بر اتص رسالت و پايان سفار

بين

ادا و الق دارد و لذا «ااتصالنبيين» بهفراحت داللت بر پايان بوّ

و رسالت دارد ،هرچند گفته شود :ب بر كس كه بهواسطه اواب اى
ادا ابر م دهد ،يز اطال م شود؛ چون پرواضح است كه مقصود
اين يست كه ب فقط بر كس كه اى اواب ابر م دهد ،اطال
م شود؛ بلكه مقصود اين است كه اطال

ب بر كس كه بهواسطه

مشاهده فرشته ،يا تلق مستقيص وح  ،يا همه وسايط ممكن ،اى ادا
ابر م دهد ،فحيح است .و در قرآن و حدي

و شعر و كل لسان

عرب بسيار است و بر كس كه فقط اى اواب ابر م دهد ،يز مجوّى
استعمال دارد .و اگر در مورد

استعمال شد كه قرينها

اصوص اين معنا بود ،مخالف لغت و افطالح م باشد.

بر اراده
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 . 6حجّت
«حجّت» آن چيز است كه بر فحّت يك اى دو طرف قيض ،مثل
وجود و عد چيز به آن استدالل و احتجاج م شود .همچنين داللت
است كه بيا گر راه مستقيص باشد و حجج اله (حجتها ادا) هر
چيز است كه ادا به آن بر بندگان اود احتجاج مايد ،يا بهوسيله
آن ،بندگان اود را بهسو اود هدايت كرده باشد.
بنابراين ،معجزا
آيا

ا بيا همه حجت است ،كل عالص حجت است ،تما

اله و عمتها

و اجزا

غيرمتناه  ،هر پديده و هر مخلو و اعضا

آ ها و ظامات

كه در آ ها برقرار است ،همه حجّتند.

جنبندگان دريا و فحرا و هوا ،گياهان و گلها ،دراتان و بر ها
و شكوفهها
حجتها

آ ها ،و آسمان و ىمين و آ چه در آ هاست ،همه

ادايند كه« :اگر تما دراتهای روی ىمين قلص باشند

و هفت دريا دوا

گرد د (و بخواهند كلما

حقّتعال را بنويسند) كلما

و آيا

اله تما خواهد شد».

و حجتها

ْ
ْ
ْ ْ
ال ْر ِض ِمن َشجرة أَقالمٌ والبحر ي ُم د ُده
)ولَ ْو أ َ دنَما ِِف
َ
َ
َ َ ُ َ
ُ
َ َ
ْ
ْ ْ
ْ
ْ
1
ٰ
الل ِ(؛
حر ما َن ِف َدت َ
ات د
ك ِل َم ُ
ِمن َبع ِد ِه َسب َعة ُأَب ُ

بوورد درختووان سووبى در نيوور هوشوويار
 .1لقمان.27 ،

هر ورقش دفترى است معرفت كردگار
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هر فرد اى افراد ا سان ،اود و چشص و گو

و ىبان و مغز و اون

و استخوان و پوست و اعضا ظاهر و باطن و سلولها و گلبولها سفيد
و قرمز

بر اود

و بر ديگران حجت است .عمر و ى دگ و تندرست

و االفه همهچيز و همه اوضاع و فراىو شيبها آگاه بخش و مناظر
مختلف ،همهوهمه حجّتند ،كه اگر ا سان به آگاه رسيده و اين همه آيا
را ديده و اى اط منحرف شده باشد ،همه اين حجّتها عليه او اقامه شده
و او را محكو م مايند و راه عذر را بر او م بند د .قرآن مجيد كتاب ادا
و معجزه باق حضر

ااتصاال بيا|

و احكا و هدايتهايش بر همه

بشريت حجت است و آيا آن يز هركدا حجت است .عالوه بر آ كه در
اود آيا

احتجاج و اقامه حجت بر معارف و عقايد دين شده باشد .اى

بزر ترين حجّتها اله يك عقل است و ديگر عمت وح و بوّ
ا بيا و امامت اوفياست كه استمرار هدايت پيغمبران م باشد.
عقل ،ورافكن يرومند و پرتابش است كه درون جان ا سان را روشن
م ساىد و اير و شر و يك و بد را تميز م دهد و ادا تعال بهوسيله
آن ا سان را بر ساير موجودا ى ده اين كره ااك برتر داده است.
« بوّ

و امامت» يز ظهور اسص «الهاد » و راهنما

عقل و ميزان

و معيار و گهبان اعتدال و رسا نده و مبيّن بر امهها اله و سخهها
سعاد

فكر و عمل ا سا ند.
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ا بيا و امامت اوفيا ،به بر امهها سعاد

بشر اى طريق بوّ
و جسص و د يا و آار

روح

و معارف يقين هدايت م شود و اى چشمه

ىالل علو و آگاه ها آن م وشد.
اگر ا بيا بود د و اداو د آ ها را فرستاده بود ،هيچ راه قطع
و يقين در ااتيار بشر قرار م گرفت .فالسفه و حكما با آنهمه فرياد
و طمطرا

توا ستها د در مسائل

كه فكر بشر را به اود مشغول

موده به يك ىبان حرف بز ند و بهطورقطع ظر بدهند ،حت بسا يك
فيلسوف در دوره ى دگ ا  ،در اين مسائل ظرا
موده و سرگردا

مختلف اظهار

اود را در اين مسائل آشكار م كند.

امّا اين ا بيا و اوفيا بود د كه همه يكىبان و باكمال قاطعيت
بشر باىگو كرد د

و سرشار اى ايمان و يقين ،اين مسائل را برا
و تاريك ها و تحيّرها و ضاللتها را اى ميان برد د.

هيچ فنف اى افناف بشر بهقدر اين فنف بر بشريت حقّ دارد،
لذا اينها حجج اله

هستند و اعظص و اتصّ آ ها ،شخص مقدّس

ااتصاال بيا محمّد بن عبداهلل| و الفا و جا شينان آن حضر  ،عل بن
اب طالب× و ياىده فرى د آن بزرگوار× م باشند.
و اگرچه آنطور كه گفته شد ،حجّتها

اله

ب شمار است

و همه و هرچه هست حجّتند؛ امّا ظهور حجّيت اين چهاردهتن
چنان است كه همه حجج تحتالشعاع آ ها قرار گرفته و هروقت
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حجت و حجج گفته شود ،اين ذوا

مقدّسه اى آن فهميده م شود.

و امروى حجت مطلق ،ول ّاهلل اعظص ،حضر
منتظر×

فاحبالزمان مهد

م باشد و چنان اسص حجت به اين ذوا

شريفه ااتصاص

يافته كه بسيار اى كتابها مربو به امامت و حاال

شريف آ ها

را كتاب الحجّة يا «االمامة» ا هاده ا د ،ما ند كتاب «الحجّة» اى
ابواب كتاب شريف الكافى ،تأليف شيخ اجلّ اقد كلين +؛ بلكه اى
حدي

شريف مرو اى

اميرالمؤمنين×

در نهجالبالغه 1و كتابها

ديگر اى سنّ و شيعه استفاده م شود كه :اگر ىمين بدون حجّت باق
بما د ،حجّتها

ادا و بيّنا

او باطل م گردد ،به اين معنا كه

حجّيت ساير حجج يز به وجود اما و حجّت تما م گردد و اگر
اما و حجّت باشد ،احتجاج به حجتها
قطع عذر آ ها م گردد ،و اى معا
كال حضر

ديگر بر مرد  ،موجب

لطيف و اميدبخش در اين باب،

علي× است كه م فرمايد:

ِ
ِ
ِ
يام ِ َعن ُك »؛
«أَنَا شاه ٌد لَ ُك َو َحج ٌ
يج يَوَم الق َ
«مددن شدداهدم بددراى شددما و در روز قیامدددت
2

اقامهکننده حجّت از شما (و مدافع از شدمایم بده
حجّت) هستم».

 .1نهجالبالغه ،حکمت ( 187ج ،8ص.)27
 .2نهجالبالغه ،خطبه ( 171ج ،2ص)02 - 02؛ دیلمی ،اعالمالدین ،ص191؛ مجلسی ،بحاراالنوار،
ج ،18ص109؛ قندوزی ،ینابیعالموده ،ج ،2ص.827
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 . 7ضالل و ضاللت
عدول اى راه راست و منحرفشدن اى آن؛ اواه كص باشد يا ىياد
و اواه عمد

باشد يا قهر « ،ضاللت» است و ضد آن «هدايت»

م باشد ،و هريك اى ضاللت و هدايت بر دو قسص است:
اوّل :ضاللت و هدايت در علو و معارف اعتقاد ؛ مثل معرفت ادا
و وحدا يت و ساير ففا
معرفت بوّ

جالل و جمال او ز جلّت عظمته ز و

و امامت و معاد و غيره كه ا كار آ ها و عدول اى حقّ در

آ ها ضاللت است ،چنانكه در قرآن مجيد م فرمايد:

ْ ْ
ن يرف ْر ب ٰ
اللِ وم َالئ
ر ِت ِه وكُت ُ ِب ِه و ُر ُس ِِلِ
َ
ِ
ِ
) َو َم َ ُ
د َ َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ً 1
خ ِر ف َ َقد َض د َل َض َالإ ًب ِعيدا(؛
والي ْو ِم اآل
ِ
َ
َ َ

«هرکه به خدا و فرشتگان و کتابهای آسمانی و
رسوالن و روز قیامت کافر شود ،سخت به گمراهی
فرومانده (و از راه نجات و سعادت) دور افتاده است».

و ايمان و اعتراف به آ ها هدايت است ،چنانكه م فرمايد:
ْ
ْ ْ ْ
ْ
ٰ
ل ْس َال ِم(؛
الل ُأَن َهي ِد َيه ُي َّح َصد َره ُلِ ِ
)ف َ َمن ي ُ ِر ِد د
َ

2

«هرکه خدا هدایت او را خواهد ،قلبش را به نور اسالم
روشن و منشرح گرداند».

 .1نساء.121 ،
 .2انعام.121 ،
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دوم :ضاللت و هدايت در علو عمل و فقه به احكا شرع است.
بديه است كه ضاللت و هدايت در هر دو قسص ،مراتب و درجات
دارد و بهحسب موارد است؛ يعن
حت

ممكن است شخص

در مورد

سبت به يك حكص استحباب يا كراهت گمراه باشد و در موارد

ديگر هدايت يافته باشد.
واضح است كه ضالل و ضاللت مطلق بدترين هاويهها

سقو

بشر است كه مصدا كامل اين آيه شريفه است:
ٌ
ْ
مببات ب ْعهببها ف ْ
ببو َق بعبب
)ظُل ُ
ُ
َ
َ
َ
ْ
1
اها(؛
لَ ْم َي َ
رد َي َر َ

ْ
ببده
ِإذا أَخببر ي
َ
َ َ َ ُ

«ظلمتها چنان روی هم قرار میگیرند که اگر (کسی)
دست خود را بیرون آرد ،هیچ نتواند دید».

بنابراين «هدايت مطلق» باالترين مرتبه اوج بشر و پرواى روح او
و اتصالش به علو لوح محفوظ است كه مصدا اكمل و اشرف آن
حضر

ااتصاال بيا|

م باشند و پس اى ايشان ساير ا بيا و اوفيا

و حجتها اله مظهر هدايت مطلق م باشند.
 .1نور.89 ،

2

ْ
ْ
راطال ُم ْس َت ِقي( به
الص َ
 .2ابنخالویه در کتاب اعراب ثالثين سوره ،ص( 28سوره حمد) ،در تفسیر )اِه ِد َنا ِ د
َ
ك د ِل َق ْوم هاد( فرمود« :أنَا هُوَ»؛ منم آنکه خدا در شأنش
سند خود از امیرالمؤمنین× روایت کرده که در )لِ
ُ
لك د ِل َق ْوم هاد(؛ یعنى براى هر قومى هدایت کنندهاى هست .و این تفسیر با صدر آیه که خطاب
فرموده) :
ُ
به پیغمبر| مىفرمایدِ ) :إ دنَما أ َ ْن َت مُنْ ِذ ٌر( کامالً متناسب است و تفسیرى از این استوارتر نیست .و مسلم
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و همچنين افحاب ااص و پرور يافتگان مكتب آن بزرگواران
و علما ربا

طبق درجات كه دار د ،اى مظاهر هدايتا د.

يك اى مباحث كه در ضاللت و هدايت مطرح است ،اين مبح
است كه ااتيار بشر در ضاللت و هدايت اود
است ،آيا افالً در اين موضوع دارا
و اگر دارا

ااتيار

است ،معنا

تا چه حدّ مؤثر

ااتيار است يا مختار يست

آيات

كه داللت دارد بر اضالل

ظالمين و بلكه بر اينكه ادا هركس را بخواهد هدايت م كند
و هركس را بخواهد گمراه م مايد ،چيست؟
مثال اين آيا :

)ويه ُل ٰ
الل الادالِ ِمنيَ(؛
َ ُ ِ د د ُ

1

«خدا ستمگران را گمراه میگرداند».
است که مقصود حضرت از اینکه فرمود :من اویم ،انحصار به شخص خودشان نیست؛ بلکه مقصود این است
که هادى قوم این عصر منم و لذا هادى هر قوم و هر عصر ،امام آن عصر است که باید به صفت هدایت
و عصمت از ضاللت متّصف باشد .و در روایات متعدد در ذیل حدیث دارد که فرمود« :بِكَ يا عَلِيُّ يَهْتَدِي
الْمُهْتَدُونَ؛ یا على! بهوسیله تو هدایتشدگان هدایت مىیابند».
و مخفى نماند روایات در تفسیر این آیه به امیرالمؤمنین و سایر ائمه معصومین^ از طرق عامّه
متواتر است و تنها حاکم حسکانى در شواهدالتنزيل 10 ،روایت نقل کرده است (ج ،1ص- 281
 )201و طبرى در تفسیر جامعالبيان (ج ،12ص )72و سیوطى در الدرّالمنثور (ج ،8ص)81
و ابنمردویه و ابنعساکر و احمد بن حنبل و جمعى دیگر از علماى بزرگ اهلسنّت این حدیث را
که داللت دارد بر اینکه منصب هدایت خلق و امامت امّت پس از پیغمبر| به آن حضرت
اختصاص دارد ،روایت کردهاند.
 .1ابراهیم.27 ،
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ه د ُل ٰ
الل من ي َ َ اء(؛
كيُ ِ
و) َ
كذلِ َ
د َُ
ُ

1

«خدا هرکس را بخواهد اینچنین گمراه میکند».

و

الل م ْ
ن هو م ِْر ٌف م ْر ٌ
ه د ُل ٰ
تاب(؛
كي ُ ِ
) َ
كذلِ َ
د َُ َُ ُ ِ ُ

2

«خدا مردم ستمگری را که در شک و ریباند ،اینچنین

گمراه میگرداند » .

جواب اين است :بشر در ا تخاب راه اود در اين د يا مختار است
و اين بشر است كه هر عقيدها اواست م پذيرد و راه و رو
را به ااتيار اود برم گزيند ،چنانكه در آيا

متعدد ،ضاللت اود

و اضالل غير به فعل او سبت داده شده است ،مثل:
ي(؛
) َوأ َ َض دل َ ُُه ُال دسا ِم ِر د ُ

2

«سامرى آنان را گمراه کرد».

و مثل:
ه د ُل علَ ْيا(؛
)ومن ض َل فإنما ي
َ َ َ د َ ِ دَ َ َ ِ َ

8

«هرکس بر راه گمراهی رفت ،زیانش بر خود اوست».

و مثل:
 .1مدثر.21 ،
 .2غافر.28 ،
 .2طه.81 ،
 .8یونس.198 ،

اود
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ْ
الل ورسول فق ْد ضل ضالإ  ً
ٰ
) َو َمن َيع ِص د َ َ َ ُ َ ُ َ َ
َ دَ َ
ً 1
م ِبينا(؛
ُ

«هرکس نافرمانی خدا و رسولش را بکند ،به تحقیق
در گمراهی سختی افتاده است».

و مثل:
ْ
يِلِ(؛
)
هو أَع َلم ِب َمن َض د َل َعن َس ِب ِ
َُ
ُ

2

«خداوند از هرکسی بهتر میداند چه کسی از راه او
گمراه شده است».

و مثل:

ً
ْ
السبيل﴾؛
﴿ َو أ َ َض دلوا َ
كثيا َو َضلدوا َعن َسوا ِء د َ

2

«بسیارى را گمراه کردند و از راه راست به دور افتادند».

و امّا آيات مثل «يُضِلُّ اهللُ» و «أَضَلَّ اهللُ» باتوجهبه آيا

بسيار ديگر

قرآن ،داللت بر اضالل به معنا «اجبار بر عدول اى حقّ و ا حراف»
دارد و آيات

كه بعض

بههيچوجه داللت
و اضالل

اى آ ها توهّص جبر و سلب ااتيار كردها د،

بر اين معنا دار د و ضاللت

كه ااتيار

باشد

كه سلب ااتيار مايد ،وجود دارد ،چنانكه در اضالل

بعض اى افراد بشر بعض ديگر را و اضالل شيطان يز ،مسئله سلب
 .1احزاب.21 ،
 .2نحل.121 ،
 . 2مائده.77 ،
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ااتيار در بين يست و غير اى دعو

به ضاللت و تزيين آن و اغوائات

كه اگر پيرو شود ضاللت اواهد بود ،جبر و االف ااتيار
ْ ْ
)فمن شاء ف ْلي ْؤم ْ
ن ومن َشاء فَليرفُ ْر(؛
ََ َ ََ ُ ِ َ َ
َ َ

يست.

1

«هرکه مىخواهد ایمان بیاورد و هرکه میخواهد
کافر شود».

و امّا اضالل كه به ادا سبت داده م شود ،عبار

است اى اذالن

و واگذارشدن بنده به اود و قطع كمكها غيب و الهاما
كه موجب جا

و عنايات

اى مهالك م شود ،مادام كه بنده اهليت اود را

برا قبول اين عنايا

و رسيدن مددها حفظ مايد و در راه مجاهده

باشد ،به مقتضا :

ْ
دوا فِينا لَ ََن ِدي د ََنُ ْم سب َلنا(؛
اّل
)و د َ ِ
جاه ُ
ين َ
ُ ُ
َ
َ
َ

2

«آنانکه در راه ما کوشش کردند به راه خویش
هدایتشان میکنیم».

هدايتها
ول

وقت

اله به او م رسد و به راهها
طغيان و سركش

او راهنماي م گردد؛

كرد و ما ند آ كه ب ياى اى ادا باشد،

عمل مود و امر ادا را سبك شمرد ،به اود واگذارده م شود
 .1کهف.20 ،
 .2عنکبوت.10 ،

بخش اول :لغات دعا 11 /

و مصدا آيه شريفه ذيل م گرد د:

)سببببوآءٌ علب ْ
بببذ ْرُهْ
بببي ْم ء أَنب ْ ْ ْ ْ
بببذر َِتُم أَم لَببببم تُنب ِ ُ
َ
َ
َ َ ِ َ
ْ
1
إ  يؤ ِمنُون(؛
َ
ُ

«چه آنها را بترسانی و چه نترسانی ،ایمان نخواهند آورد».

در اينجا هص شخص عاف و گناهكار به ااتيار ،اود را اى فالحيت
درك فيوض غيب ساقط موده و پس اى آ كه به اود واگذاشته شد ،به
ااتيار اود در ورطه ضاللت گرفتار شده است و واگذارشدن او به حال
اود و محرو شد ش اى كسب درجا

معنو و قرب درگاه ربوب

يز

تيجه طبيع و وضع اعمال اود اوست و عاقبت است كه اود برا
اود فراهص م مايد ،چنانكه در قرآن كريص م فرمايد:

ك د َذبوا
سوأى أن
اّل
)ّم
كان عا ِقب َة د َ ِ
ين أَسآءُوا ال د ُ
َ َ ُ
َ
ُ دَ
َ
َ
الل وكانوا ِبا ي ْس ْ
2
َت ِز ُؤون(؛
ِب
ِ
آيات ٰ ِ
ُ ِ َ َ
َ
د َ

«سرانجام کار آنانکه به اعمال زشت پرداختند ،این شد
که کافر شده و آیات خدا را تکذیب و تمسخر کردند».

مالئكه اى او دور م جويند و قلب او تاريك م شود و هرچه گناه
و طغيان (بالخصوص اگر اى رو

سركش و ب اعتناي به امر منعص

حقيق و افرار بر مخالفت باشد) ىياد شود ،دور مالئكه اى فاحب
 .1بقره.1 ،
 .2روم.19 ،
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اين معاف بيشتر شده و قلبش تاريكتر م گردد و ىمينه مصاحبت
شياطين جن و ا س با او فراهص م شود.
چنانكه هرچه اطاعت و فرمانبر

و ادابين

و اداشناس

در

شخص افزايش يابد ،مالئكه كه جنود اله و مأمور كمك به بندگان
فالح هستند و تا حدّ به او زديك م شو د كه اى هر سو او را فرا
م گير د و راه را بر شياطين م بند د.
لذا در احادي

است :مؤمن وقت به ماى م ايستد ،مالئكه به او

اقتدا م كنند« 1.اَلْمُؤْمِنُ وَحْدَهُ جَمَاعَةٌ» 2.بهعكس ،وقت

هص بندها

معصيت كند ،مالئكه اى او دور م شو د و فالحيت زول بركا
غيب اى او سلب يا ضعيف م گردد.
جواب ديگر اين است كه :مسئله اين اضالال

هص جزء مسائل

قضاوقدر اله است كه آگاه به تفافيل آن ،برا غير آ ان كه مؤيد
من عنداهلل (رسول اكر

|

و ساير معصومين^) باشند ،فراهص

م شود و شايد اى فروع «امر بين امرين» باشد و مسئله توفيقا
و هدايتها

اافه كه منته به وفول به مطلوب م شود ،يز اى

همين مسائل است و ادا اود عالص به چگو گ آن است.
 .1ر.ک :مغربی ،دعائماالسالم ،ج ،1ص118 ،181؛ صدوق ،من ال یحضره الفقیه ،ج ،1ص.271
 .2مغربی ،شرحاالخبار ،ج ،2ص121؛ طوسی ،تهذیباالحکام ،ج ،2ص.211
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آ چه مسلص است و اى آيا
و حكمت بوّا

قرآن مجيد و حكمت و زول كل آن

و فرستادن پيغمبران استفاده م شود ،اين است كه

بشر در هدايت و ضاللت مختار است و غيرمختاربودن او اف تما
حكمتها

مرقو است و اگر مرحله سلب ااتيار جلو م آيد ،به

سوءااتيار اود اوست و اينكه مقدما
بنابراين با قطع ظر اى آيا

آن را فراهص م كند.

ديگر و قرائن حال

كه در

و مقام

استظهار و مراد هر متكلّص اى كالمش مورد اتّكا است ،بايد باتوجهبه
آيا

ديگر و قرائن حال و مقا  ،آيه يا حديث كه داللت بر ف ااتيار

مايد ،ظهور آن را دريافت مود و م توان يك جملها

را گرفت

و بدون توجه بر منطق گوينده و هدف او و مقافد كه اى گفتار
دارد و قراين

كه به آن اعتماد م كند ،آن را معنا مود .بنابراين

م گوييص :هدايت و اضالل هر دو اى جا ب اداست؛ امّا برحسب
حكمت و ظاما
بار تعال مناف

و تقديرا

اله  ،بهطور كه با حكمتها

ديگر

باشد ،جريان اواهد داشت.

پاسخ سو به اشكال اين است كه :اضالل و ارشاد هر دو در اين عالص
طبيعت و تكليف ،وجود پيدا م كنند .بهعبار ديگر :ضاللت و هدايت
هر دو موجود م شو د و تما مرد به دو گروه و دو فرقه تقسيص
م گرد د و چون كل عالص مخلو اداست ،اضالل و ارشاد كه در عالص
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هست ،و بر اساس جريان اسباب و مسبّبا

فراهص م شود و بايد هص

بشود ،لذا به او سبت داده م شود؛ يعن قاعده و قا ون و سنّت اله
است كه وقت اسباب و علّت ضاللت يا هدايت فراهص شد ،معلول آن
ز كه ضاللت يا هدايت است ز يز فراهص شود .لذا سبت اضالل و ارشاد
به او جايز است ،هرچند فعل به واسطه او باشد ،و فعل حقيق غير باشد.
چون كل عالص فعل اوست و اوست كه ا سان را به وع آفريده است كه
وقت راه راست و رو

يكوي را پيش گرفت ،به آن ا س م يابد و بر

هدايتش افزوده م شود و اگر راه باطل را گرفت و به آن ا س پيدا كرد،
هرچه آن را ادامه داد ،ضاللتش افزون م گردد و تاريك و تيرگ قلب او
بيشتر م شود ،و اگر غير اى اين باشد ،عالص اقص است و تكليف
و آىمايش كه منظور است ،ا جا م گيرد .بندگان يز به ااتيار اود،
اود را در معرض اضالل يا هدايت و تأثير آ ها قرار م دهند.
پاسخ چهار اين است كه افالً ضاللت و گمراه اى امور عدم
است و پُرواضح است كه ايجاد به اعدا و شرور تعلق م گيرد،
ضاللت و گمراه

عد توفيقا

و فرفتها و عنايات

است كه به

جهت تكميل مراتب هدايت و يا اتما حجت و قطع عذر شامل حال
بندگان م شود و به سلب اين فيضها و محروميت اى اين رعايتها
اضالل م گوييص ،لذا م فرمايد:

ْ ْ ْ
ْ
)إن ٰ
فاس ِقنيَ(؛
الل إ  هي ِدي ال َقوم ال ِ
ِ دَ د َ َ
َ
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1

«همانا خدا قوم فاسق را هدایت نخواهد کرد».

چنانكه م فرمايد:

ْ
)يه ُل ٰ
الل الكافِ ِرين(؛
ُ ِ د د ُ
َ

2

«خداوند کافران را گمراه مىگرداند».
و )ويه ُل ٰ
الل الاد َالِ ِمنيَ(؛
َ ُ ِ د د ُ

2

«خداوند ستمگران را گمراه مىگرداند».

و اين هدايت ،غير اى هدايت است كه سبت به همگان و هر عاقل
بهوسيله عقل و ا بيا و ساير حجج اله ا جا شده است و در برابر آن
اضالل متصوّر يست.
پاسخ پنجص اين است كه« :اضالل» بر دو وع است :يك وع آن اين
است كه «اضالل» سبب ضالل و گمراه شود ،مثل اينكه برا كس
باطل را ىينت بدهند و آن را به فور
بدهند و اين آن اضالل

حقّ جلوه دهند تا او را فريب

است كه ادا و اوليا

ادا اى آن منزه

م باشند .وع ديگر اين است كه« :ضالل» سبب اضالل گردد و آن به
 .1منافقون.1 ،
 .2غافر.78 ،
 .2ابراهیم.27 ،
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اين است كه كس گمراه گردد و ادا يا غيرادا بر او به گمراه
محتمل است كه مراد اى اضالل ،همين

حكص كند .در بسيار اى آيا
حكص به ضالل و گمراه باشد.
دين

به معا

متعدد؛ ما ند جزا ،پادا

و طاعت گفته م شود ،چنانكه بر

مجموع تعاليص اعتقاد و ااالق و عمل كه اى سو ادا بهوسيله پيغمبر

به مرد ابالغ م شود« ،دين» م گويند؛ بلكه گاه بر مطلق اينگو ه تعاليص
ز اگرچه اى جا ب ادا باشد ز دين اطال م شود.
در قرآن مجيد ،دين در اين معا
به معنا پادا

آمده است:

و جزا؛

به معنا مالك روى جزا؛ در سوره فاتحةالكتاب م فرمايد:
ْ
ين(
) َمالِ ِ
ل ِ
ك َيو ِم ا ِد

؛1

به معنا طاعت؛ در آيه پنجص سوره بيّنه م فرمايد:

ٰ ْ
ْ
لين(؛
دوا
الل مُخلِ ِصني ل ا ِ
) َو َما أ ُ ِم ُروا ِإ د َإ  لِ َيعب ُ ُ
دَ
ََ ُ د َ

2

«امر نشدهاند مگر اینکه خداوند را عبادت کنند
درحالیکه طاعت برای او خالص کنند».

 .1حمد(« .2 ،خداوندى که) مالک روز جزاست».
 .2بیّنه.1 ،
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و همچنين آيه:

ً
ْ
ْ ْ
ْ ْ
ٰ
هو
) َو َمن أَح َسن ُ ِدينا ِم د َمن أَس َل َم َوج َهه ُ ِ دللِ َو َُ
ْ
ٌ 1
مح ِسن(؛
ُ

«طاعت چه کسی بهتر است از کسی که روی خود را
برای خدا تسلیم کند و او نیکوکار باشد».

كه بعض اى مفسرين فرمودها د :مقصود اى دين ،طاعت است.
و در معنا
آيا

مجموع تعاليص اعتقاد و ااالق و عمل در مثل اين

آورده شده است:

ْ
ٰ
اإ ْسالم(؛
ل
)إن ا ِ
اللِ
ِ
ين ِعن َد د
ُ
ِ دَ د َ

2

«همانا دین در نزد خدا اسالم است».

ْ
ْ
ً
)ومن ي ْبتغِ غ ْي ْ ْ
الم ِدينا فَلَن يقب َل ِمنه ُ(؛
اإس ِ
َ َ َ َ َ َ ِ
ُ َ

2

«هرکس که غیر از اسالم دینی را انتخاب کند از او
پذیرفته نخواهد شد».

بنا بر اينكه اى «اسال » در اين دو آيه ،همان معنا
افطالح كه اسص است برا دين كه بر حضر

علم

و

ااتصاال بيا|

اىل

شده ،قصد شده باشد ،چنانكه ظاهر آيه هص همين است.
 .1نساء.121 ،
 .2آل عمران.10 ،
 .2آل عمران.81 ،
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و مثل آيه:

ْ
ْ
ْ
ين الح د ِق
د
و
دى
اْل
)
هو د َ ِ
ِ
اّلي أَر َس َل َر ُس َ
ول ُ ِب ُ
َ ِ َ
ُْ َ
1
ين كُ ِ دِل (؛
ل ِ
لِيُا ِه َره ُ َع ََل ا ِد

«او کسى است که رسولش را با هدایت و دین حق
فرستاد ،تا بر تمام ادیان غالب گرداند».

و در هر دو معنا ااير (يعن آ چه اى جا ب ادا اىل شده و مطلق
بر امهها
آمده است:

اعتقاد و عمل اگرچه اى جا ب ادا باشد) در اين آيه
ين(؛
ك ْم ِدينك ْم و
)لَ
ل ِد ِ
ُ
ُ ُ َ ِ َ

2

«دین شما از آن شما و دین من از آن من».

كه اطاب رسول ادا| به كفار است.

و اى آيات كه در آن اى «دين» ،كل آ چه بر پيامبر اىل م شود ،قصد
شده است ،اين آيه اى سوره شور است:

ً
اّلي
ك ْم ِم
صى ِب ِه نُوحا و د َ ِ
ع لَ
ل ِ
ُ
ن ا ِد
ين ما َو د َ
) َش َر َ
َ
َ
اهي وموىس
ك وما وص ْينا به إ ْبر
أ َ ْوح ْينا إل ْي
َ دَ َ ِ ِ ِ َ ِ َ َ ُ
َ
َِ َ َ
ْ
2
لين وإ  َتت َفرقُوا فِي ِه(؛
يموا ا ِ
َو ِعيسى أَن أ َ ِق ُ
َ دَ
د َ َ

 .1توبه22 ،؛ صف.0 ،
 .2کافرون.1 ،
 .2شورى.12 ،
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«خدا شرع و آیینی که برای شما مسلمین قرار داد،
حقایق و احکامی است که نوح را هم به آن سفارش
کرد و بر تو نیز همان را وحی کردیم و به ابراهیم و
موسی و عیسی هم آن را سفارش نمودیم که دین خدا

را برپا دارید و هرگز تفرقه و اختالف در دین نکنید».

بخش دوم:
تفسیر دعا

تفسير دعا
ادايا اود
پيغمبر

را به من بشناسان؛ كه اگر اود

را به من شناسا ،

را م شناسص.

ادايا پيغمبر

را به من بشناسان؛ كه اگر پيغمبر

را به من

شناسا  ،حجّت تو را م شناسص.
ادايا حجّت اود

را به من بشناسان؛ كه اگر حجّت اود را به

من شناسا  ،اى دينص گمراه م گرد .
چون دعا شريف متضمّن سه جمله است ،هريك اى اين سه جمله
را جداگا ه تفسير م ماييص.
جمله اوّل:
ِ
ِ
ك؛ فَِإنَّ َ ِ
ك
سَ
سَ
ك إن لَ تُ َعرفني نَف َ
«اَلل ُه َّ َعرفني نَف َ
1
ك» .
لَ أَع ِر نَبِيَّ َ
 . 1کلینی ،الکافى ،ج  ، 1ص  227؛ صدوق ،کمال الددین ،ص  282؛ مجلسدی ،بحداراالنوار،
ج  ، 1ص . 181
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شرح و تفسير:

معرفت ادا ،شنااتن ادا به هست و ففا
كه مقول به تشكيك است و مراتب و درجا

جالل و جمال اوست
متفاو

دارد و بهحسب

مراتب آثار آن در ااال و كردار و رفتار شخص عارف يز تفاو
در حدي

دارد.

است اى رسول ادا| كه فرمود:

« َمن َع َر َ اهللَ َو َعظَّ َمهُ َمنَ َع فا ُ ِم َن ال َك ِم َوبَطنَهُ ِم َن
ِ ِ 1
عام َو َعن نَفسهُ بِالص ِ
الطَّ ِ
يام َوالقيام»؛
َ
«هرکس خدا را بشناسد و تعظیم کند ،دهان خود را از
کالم (بیهوده و غیر ذکر و اطاعت او) و شکم خود را از
طعام (حرام و زیادتر از مقدار الزم) منع مىنماید و خود را
با روزه و ایستادن به نماز و عبادت به زحمت مىاندازد».

اوف و اشيت ،رضا و تسليص ،توكّل و استقامت ،فبر و شجاعت
و االفه همه ففا

حميده ،ميوه درات معرفت و اداشناس است.

هرچه معرفت كاملتر باشد ،اين ففا
محبّت و دوست ادا كه اى اعظص درجا

يز در ا سان كاملتر م شود.
و متعال ترين مقاما

محصول معرفت است؛ ىيرا ا سان هركس و هرچيز

است،

را كه دوست

م دارد ،برا اين است كه او را به كمال اى كماال متصف م دا د؛ عالص
را برا علمش ،بخشنده را برا بخشش ،جميل و ىيبا را برا جمال
 .1کلینی ،الکافى ،ج ،2ص227؛ صدوق ،االمالی ،ص289؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج ،11ص.280 - 288
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و ىيباي ا  ،قادر و توا ا را برا قدر

و توا اي ا

و رحيص را برا

رحمت و مهربا ا  ،و االفه هركس را كه دوست م دارد ،برا اين
است كه او را دارا وفف اى كمال م شمارد .چون حب به كامل و كمال،
فطر بشر است و برحسب اين فطر  ،وقت به ادا معرفت پيدا كرد كه
كمال مطلق و جامع جميع كماال و بخشنده هر كمال به هر فاحب كمال
است ،او را دوست اواهد داشت و هرچه را به او تعلق دارد ،اى آن جهت
كه وابسته به اوست ،دوست م دارد و دعايش اين دعا م شود.
ب ُكَ
ك َو ُح َّ
ك َو ُح َّ
ب َمن يُ ِحب َ
«اَلل ُه َّ ارُز نِي ُحبَّ َ
َعمَ ي ِ
ك» ؛
وصلُنِي إِل ُحب َ
َ ُ
«خدددایا روزى مددن فرمددا دوسددتى خددودت و دوسددتى
هرکس که تو را دوست مىدارد و دوستى هدر عملدى
که مرا به دوستى تو مىرساند».

و در مناجاتش با ادا ،او را اينگو ه توفيف م مايد:

وب أ ِ
يار َعن ُ لُ ِ
ك َحت
َحبا ِ َ
ت الَّ ِذي أ ََزل َ
«أَن َ
ت الَغ َ
1
اك َولَ يَل َجئُوا إِل غَي ِر َك»؛
لَ يُ ِحبوا ِس َو َ
«تویى آنکه بیگانگان را از دلهاى دوستانت مىبرى
تا غیر از تو کسى را دوست نداشته باشند و به غیر تو
پناه نبرند».

 .1مجلسی ،بحاراالنوار ،ج ،01ص.221
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حافل آ كه آثار معرفت ،بايد در اعمال و رفتار ا سان ظاهر باشد؛
چون اگر آثار آن باشد ،اى عد اثر پ به عد مؤثر م بريص .و اىجمله
عاليص معرفت ،شو به عباد
قاض الحاجا

و دعا و مناجا

و الو

با حضر

و ا جا تكاليف و فرايض است كه در عارف به ادا

و عارف به آثار و بركا
بالجمله تفاو

دعا و عباد و اطاعت بايد وجود داشته باشد.
تعهدا

مراتب معرفت اى تفاو

دين و التزاما

اسالم افراد معلو م شود .هرچند طريق معرفت فاحبان مراتب،
مشاهده آثار و مصنوعا

و مخلوقا

باشد كه جميع اردمندان در آن

شركت دار د؛ اى ا بيا تا افراد عاد  ،چنانكه در قرآن مجيد م فرمايد:
ات
وت
اهي م َل
)وكذلك نري إ ْبر
الس َماو ِ
ُ
ك َ
َ َ ِ َ ُِ ِ َ ِ َ َ
دَ َ
ْ
ْ
1
ال ْر ِض ولِيرُون ِمن ال ُمو ِقنِنيَ(؛
و
َ
َ
َ َ
َ َ

«و همچنین ما به ابراهیم ملکوت آسمانها و زمین را
ارائه دادیم تا به مقام اهل یقین رسد».

لذا اگرچه همه سالك اين راه م باشند امّا سلوك و وفولشان به
مقصود برحسب مراتب عقول و ففا
دارد و همان طور كه حضر

باطن آ ها مراتب و درجا

اليلالرحمن×

به ملكو

آسمانها

و ىمين و طلوع و غروب كواكب بر وجود ادا استدالل مود ،ديگران
 .1انعام.71 ،
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هص استدالل م مايند؛ امّا بعض معرفتشان چنان ضعيف است كه در
كمترين ابتال و فشار

كه بر آ ها وارد شود ،به هركس

م شو د و در برابر هركس تضرّع و تذلّل م مايند؛ ول

ملتج
ابراهيص

اليل× چنان در اوج ايمان قرار گرفته بود و علص ثابت و يقين جاى
داشت كه وقت او را با منجنيق بهسو

آتش ا دااته بود د جبرئيل

امين به او گفت« :ألَكَ حَاجَةٌ؛ آيا حاجت دار ؟» .فرمود« :أمَّا إِلَيْكَ فَال؛
به تو حاجت

دار ».

1

اين اظهار ب ياى حضر

اليلالرحمن اى مثل روحاالمين و التجا

او به ادا برا معرفتش به ادا و ففا
ادا را به ادا

تعال

كمال او بود .او ماسوا

ياىمند و مغلوب و مقهور او م دا ست ،لذا

اظهار ياى به غيرادا در آن حالت بسيار حساس و اطر اك اى او
ظاهر گرديد.
بعد اى اين بيا ا

بايد توجه داشت كه در اين دعا ،چون مقا  ،مقا

دعا و توجه به حقّ و مسئلت حاجت است ،مسلّص است كه دعاكننده
ب معرفت يست .بنابراين مقصود اى طلب معرفت يا طلب ثبا
و بقا بر آن و دراواست توفيق در گهدار آن است؛ ظير آ چه در

 .1طبری ،جامعالبیان ،ج ،17ص28؛ ابوالفتوح رازی ،روضالجنان ،ج ،12ص281؛ ج ،18ص101؛
سیوطی ،الدرالمنلور ،ج ،8ص222؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج ،18ص.111 - 111
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ْ

ْ
راط ال ُم ْس َت ِقي(
الص َ
تفسير آيه كريمهِ ) :اه ِد َنا ِ د

الصِّراطِ الْمُسْتَقِيمِ».

َ

1

فرمودها د« :أَيْ ثَبِّتْنا عَلَى

2

و ممكن است مراد اى طلب معرفت ،طلب افزايش كمال
و درجا

و مناىل باالتر باشد؛ چون هر مرتبها

اى مراتب معرفت

را كه ا سان حافل مايد ،ارتقا به مراتب باالتر اى آن را بايد وجهه
همت قرار دهد.
و محتمل است مقصود اى اينكه اى ادا طلب معرفت م شود ،اين باشد
كه ادا اود  ،اود را به بنده بشناسا د؛ ىيرا هرچند ا سان به هرچه او
را بشناسد ،آن معرفت هص به داللت ادا م باشد؛ چون همان ش ء
داللتكننده را او آفريده است و اود را به آن شناسا ده است و اود
ا سان را يز كه يك اى مجموعهها داليل ب شمار اوست ،او آفريده
است ،و ا سان هص عارف است و هص دليل معرفت و معرف است
بااينحال ،مراتب اى مراتب معرفت است كه عنايت مستقيص اله سبب آن
م شود و در اثر دعا و عباد

و اضوع و اشوع حافل م گردد

و شخص عارف اى اين وع عرفان اشراق ذو م كند و به وجد م آيد.
بنابراين ،مقصود دعاكننده اين يست كه معرفت دار يا تو را با آثار
و داليل شنااتها ؛ بلكه مقصود
 .1حمد« .1 ،ما را به راه راست هدایت کن».
 .2حقی بروسوی ،روحالبیان ،ج ،8ص.119

اين است كه تو اود  ،اود را به
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من بشناسان و اين معرفت ما ند ورا يت عقل است كه ادا افاضه فرموده
است و هركس آن را دارا شد ،سخت در گهدار آن مراقبت م مايد.
ما همهچيز را به ادا شنااتهايص ،ىمين و آسمان و كوه و دريا
و حيوان و ا سان و همهچيز و همهكس را شنااتهايص ،اگر ادا به ما
عقل و تميز و رشد داده بود ،ما هيچچيز را م شنااتيص و اگر او
مخلوقا
اود

را يافريده بود و اين همه داليل را برا

اثبا

وجود

قرار داده بود ،شناسا ده و شنااته م شد.

پس چنانكه فحيح است بگوييص:
«عرفت الله بِالَ ِ
شياء»؛
ََ ُ َ

«شناختم خدا را به اشیا».

فحيح است كه بگوييص:

ت الَشيا َء»؛
«بِالل ِه َع َرف ُ

«به خدا شناختم اشیا را».

ون( 1باشد؛ ىيرا
و اين هص ممكن است معناي اى )إنا ِ ٰلل وإنا إل ْيه راجع
ِد د ِ َ ِد َِ ِ ِ ُ َ
َ

اى سو ادا و به اعا ت و يار و افاضه ادا ،اشيا را م شناسيص؛ مثل
اينكه در اوّل ،اى ادا بهسو الق سفر كرده باشيص ز هرچند برا به
مبدأ سفر توجه دار د ز و سپس اى الق بهسو الق سفر م ماييص.
 1بقره« .111 ،ما از آنِ خداییم و بهسوى او بازمىگردیم!».
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بار اين مرتبه اى معرفت وقت كامل شد ،عارف ادا را اظهر اشيا
م دا د؛ بلكه او را فقط ظاهر مطلق و حقيق
عرفه است:

م يابد .لذا در دعا

ك بِما هو ِفي وج ِ
ود ِ ُمفتَ ِق ٌر
« َكي َ
ف يُستَ َدل َعلَي َ
ُُ
َُ
ِ
ِ
ِ
َك َحت
سلَ
إِلَي َ
ك أَيَ ُكو ُن لغَي ِر َك م َن الظ ُهور ما لَي َ
تاج إِل
يَ ُكو َن ُه َو ال ُمظ ِه َر ل َ
َك؟ َمت ِغب َ
ت َحت تَح َ

ثار ِه َي
ك َوَمت بَ ُعد َ
َدلِيَ يَ ُدل َعلَي َ
ت َحت تَ ُكو َن ال ُ
الَّتِي تُ ِ
اك َعلَيها َرِيبا
ك؟ َع ِميَت َعي ٌن ال تَ َر َ
وص َُ إِلَي َ
1
ِ
ك نَ ِ
صيبا»؛
صف َق ُ َعبد لَ تَج َعَ لَهُ ِمن ُحب َ
َو َخس َرت َ
«چگونه استدالل مىشود بر تو به چیزى کده آن در
وجود و هستى محتاج بهسدوى توسدت؟ آیدا هسدت
براى غیر تو از ظهور ،چیزى که نیست براى تو؟ چه
هنگام پنهانى تو تا نیازمند باشى به دلیلى که بر تدو
داللت کند؟ و چه زمان دورى تو تا آثار بدوده باشدند
که برسانند به سوى تو؟ کدور بداد (یدا کدور گردیدده
است) چشمى کده ندیدده اسدت تدو را و حدال آنکده
همواره بر او رقیب و نگهبانى ،و زیدان کدرده اسدت
کاالى بنده اى که براى او از دوسدتى خدودت بهدره
و نصیبى قرار ندادى».

ادايا تو اى همهچيز ظاهرتر و آشكارتر  ،تو افل و تو ذات  ،تو
 .1مجلسی ،بحاراالنوار ،ج ،01ص.221 - 221
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حقّ حقيق و حقيقت حق  ،تو كمال مطلق  ،چه چيز اى تو ظاهرتر
م باشد كه تو را به آن بشناسيص ،ظاهر و آشكار توي  ،باطن و پنهان
هص توي .
ظهووور جملووه اشوويا بووه نووور اسووت

چگونه نور از آنها در ظهوور اسوت

به نوور شوم كوى خورشويد تابوان

كنوود پيووودا كسووى انووودر بيابوووان

بوور موون از موو ثر پووى بووه آثووار

به ظاهر گرچه بر عكس است اين كار

اگوور برهووان لملووى جلوووهگوور شوود

نبايوود بَه ورِ آنووى خووون جگوور شوود

تصولر را در اينجا چون گذر نيسوت

1

بهجى لفظ انّى و لملى ديگر چيسوت

اگر گفته شود :با اينكه ادا اظهر اشيا است؛ بلكه ظاهر حقيق
و بالذا

اوست ،چگو ه بر بسيار مخف و پنهان است؟

پاسخ اين است كه :اين افا عكسالعمل ظهور است و اين پنها
فر

آشكار

و مايا  ،و اين بُعد و دور

اى

در اثر كمال قرب

و زديك است.
دوست نىديك تر از من به من است

وين عجونتور كوه مون از وى دور

چه كنم با كه توان گفت كه دوسوت

در كنوووار مووون و مووون مهجوووور

بهطورمثال گفتها د :ماهيان دريا زد ماه دا اي رفتند و به او گفتند
هميشه م شنويص كه به ما م گويند :حيا

شما اى آب است ،آب را به

 .1از کتاب گنج دانش ،مرحوم آیتاهلل مال محمدجواد صافی گلپایگانی( +والد نگارنده).
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ما بنمايان .آن ماه جواب داد :شما چيز غير اى آب به من شان
دهيد تا من آب را به شما شان دهص.
جهت ديگر كه اينگو ه افا و ها را موجب م شود ،اين است كه هر

َض ِ
دادها»؛
چيز به ضد اود معروف و شنااته م گردد؛ «تمىن ْعَر م
ف ْالَ ْشيَاءم بِأ ْ
مثالً روشناي و ور به ظلمت و تاريك  ،علص به جهل ،و فحّت
شنااته م شو د؛ امّا اگر چيز

را ضد باشد،

و تندرست به بيمار

شناساي او بر بسيار پنهان م ما د و چون ادا را ضدّ

يست ،هيچگاه

جهان ب ادا بوده و خواهد بود ،لذا اثر فيض ادا در پيدايش اين جهان
و بقا و پايدار آن اشنااته م ما د و كمال ظهور موجب افا م گردد.
سااها دا طلن جا جم از ما مىكرد

آنچه خود داشت ز بيگانه تمنا مىكرد

گوهرى كى صدك كون و مكان بيرون بود

طلن از گمشدگان لن دريا مىكرد

بىدلى در همه احواا خدا با او بود

او نمىديدش و از دور خدايا مىكرد

آارين توضيح ديگر در مراتب معرفةاهلل كه بهطور فشرده بيان
م شود ،اين است كه معرفةاهلل در مرتبها كه اود حاو مراتب ىياد
است ،عبار

است اى :سلب عو

و ففات كه ذا

بار تعال اى آن

منزّه است ،مثل جهل و عجز و جسميت و تركيب و غيره كه
بار تعال اى آ ها منزّه است.
و مرتبه ديگر كه آن يز مراتب بسيار دارد ،معرفت ففا

كماليه مثل

وجود و وجوب و قيّو و عالص و قادر و ح ّ و سميع و بصير است كه

بخش دوم :تفسیر دعا 505 /

همه اى ففا

اين ففا

وجود

است و حق ز عزّ اسمه ز به آ ها

اتصاف دارد .در اين مرتبه عارف م شناسد كه تنها مرتبه سلب قايص
بايد اكتفا شود؛ بلكه

اى ادا در معرفت به امور مسلوبه اى بار تعال
بايد به ففا

وجود كه حقّ به آ ها اتصاف دارد يز عارف شود .مثالً

يك اى ففا

ادا علص است كه به آن اتصاف دارد و معنا علص او به

اشيا عد جهل يست ،يا موجوديت يا وجوب وجود او و قدر

او

سلب عد موجوديت يا وجوب و ف عجز اى او م باشد؛ بلكه معنا
تما اين ففا  ،اتصاف ذا
وجود

آ كه :ففا
عين وجود ذا
و قدر

مقدّس بار تعال به آ هاست .و االفه

بار تعال همه موجود به وجود واحد د و به

مقدّس او موجود د و ذا

و حيا

او وجود است و علص است

است و او موجود و عالص و قادر و ح ّ است .و اين

بيان با فرمايش حضر

مول العارفين اميرالمؤمنين× كه م فرمايد:

ص لَهُ نَفي الص َف ِ
ال ِ
الخ ِ
ات َعنهُ»؛
« َوَكم ُ
ُ
«کمال اخالص براى خدا ،نفى صفات از اوست».
1

منافا
ففات

در اين كال معجز ظا  ،ف

دارد؛ ىيرا مراد اى ف ففا
است كه به وجود ىايد بر ذا

موفوف به آ ها متصف

م گردد ،مثل عالص و قادر در مقا اطال بر ا سان و اينكه ففا
اداو د سبحان عين ذا
 .1نهجالبالغه ،خطبه ( 1ج ،1ص.)11

او و ذا

او ففا

او و ففا

او ذا
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اوست ،ه اينكه ذا

شيئ باشد و ففت ش ء ديگر باشد ،تا الى

ِ
ك مكلِّ ِ
شود تركيب و احتياج و امكان« .تَ َ
عالاهللم َع ْن ذل َ

معلم ّواً َكبِرياً».

نتيجه:

اى آ چه گفته شد ،اين تيجه به دست م آيد كه دراواست و مسئلت
معرفت اى ادا در اين دعا شريف يا طلب ثبا

و استقامت و بقا

معرفت و عد ىيغ و ا حراف اى حقّ است كه:

)

ْ

ْ

ْ

ه َد ْيتنا ؛
ر د َبنا إ  ت ُ ِزغ قلوبنا بعد إذ
ُُ َ َ َ ِ َ َ
َ

(

1

«پروردگارا بعد از آنکه ما را هدایت کردى ،قلوب ما را
به باطل منحرف نکن».

و طلب ثبات است كه ادا در آيه:

ْ
ْ
ٰ
ت ِِف الحيا ِة
اب
اّلين آمنُوا ِبال َق ْو ِ الث
الل ُ د َ ِ
ِ
د
ِ
ت د
)يُثَ د ِب ُ
َ
َ َ
ْ
ْ
2
خر ِة(؛
الُنيا َو ِِف اآل ِ
د
َ

«خدا اهل ایمان را با عقیده ثابت در دنیا و آخرت

پایدار مىدارد».

به مؤمنين وعده داده است ،با مسئلت معرفت كاملتر و درجا

باالتر

است كه همواره بايد عارف سالك در مقا آن باشد و اى اينكه روى بر او
بگذرد و در معرفت ترق كند و گرفتار حال اطر اك وقوف شود بپرهيزد
 .1آل عمران.8 ،
 .2ابراهیم.27 ،
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و با دراواست عنايت ااص و تجلّيا  2است كه در اثر شد
و كثر

توجّه و عباد

و دعا و توسل به ذوا

الوص

مقدّس پيغمبر| و

اهلبيت معصومين آن حضر ^ حافل م شود .چنانكه اى حدي :
«من أَخلَص لِل ِه أَرب ِعين ي وما فَ َّجر الله ينابِيع ال ِحكم ِ
َ
َ َُ َ
َ ََ
َ
َ
ِ ِِ 2
ِمن َ لبِ ِه َعل لسانه»؛
«هرکس چهل روز عملش را براى خدا خالص کند،
خداوند چشمههاى حکمت را از قلبش بر زبانش
جارى مىکند».

استفاده م شود ،ااالص تا چهل روى موجب م شود كه چشمهها
حكمت اى دل شخص مخلص بر ىبا ش جار شود.
بديه است حفظ ااالص در ظرف چهل روى ،بهاصوص به اين
حو كه اعمال و رفتار ا سان به دواع اله و ممدوح فادر شود ،كار
همهكس بوده و بسيار دشوار است؛ ول اگر كس به آن موفّق شود،
حصول اين درجه برا

او بههيچوجه مورد استبعاد و استعجاب

خواهد بود.
ار ِإذا ج دلَيا( (شمس .)2 ،و گاه
راغب اصفهانی مىگوید :تجلّىگاه به ذات
الَن ِ
است ،ملل ) َو د َ
ْ
َ َ
به امر و فعل است ،ملل )ف َ َل دما َت َج د ََل ر د ُبهُ لِل َجب ِل( (اعراف .)182 ،راغب اصفهانی ،مفردات،
َ
َ
ص .01بنابراین تجلّى به ذات نسبت به خدا به این نحو که ذات او منکشف و جلى شود ،محال
است؛ امّا به امر و فعل که فعل و امر او جلى و ظاهر شود ،صحیح است.
 .2ابنفهد حلی ،عدةالداعی ،ص218؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج ،17ص.280
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ما د كه معرفةاهلل با معرفت پيغمبر و ائمه^ و ثبا

و مخف

بر

آن و افزايش و كمال آن ارتبا دارد .بديه است كه معرفت پيغمبر
بدون معرفت ادا حافل م شود و شناات او كه واسطه بين ادا
و الق است ،بدون معرفت ادا امكان حصول دارد .و اىسو ديگر،
هرچه معرفت ادا افزايش يابد و شخص عارف در عظمت اله
مستغر گردد ،عظمت مقا بوّ

و سفار

اى جا ب مقا الوهيت

و االفت اله را بيشتر درك م كند و در برابر مقا االفت «اهلل»
بيشتر احساس حقار

موده ،متواضعا هتر رفتار م مايد .لذا

بهطورقطع م توان گفت :چنانكه ول اهلل اعظص عل
حضر

رسول اكر

|

×

عظمت

را ادراك م مود و در برابر آن حضر

متواضع و تسليص و فرمانبر بود ،احد اى فحابه ادراك م كرد.
آر  ،عل

×

در جنب

و ب چونوچرا هر فرما
لذا

پيغمبر|

رسولاهلل|

را كه رسول

اود را فا

ادا|

م ديد

م داد ،اجرا م كرد؛

برحسب روايت فرمود« :اگر آسمان و ىمين در كفها

اى تراىو گذاشته شود و ايمان عل در كفه ديگر ،ايمان عل رجحان
1

اواهد داشت».

 .1مغربی ،شرحاالخبار ،ج ،2ص222؛ طوسی ،االمالی ،ص171 - 171 ،228؛ ابنعساکر ،تاریخ
مدینة دمشق ،ج ،82ص281؛ ابنشهرآشوب ،مناقب علی بن ابیطالب ،ج ،2ص.101
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امّا ديگران بالخصوص آ هاي كه پيراهن االفت را به غيرحقّ در بر
كرد د ،در قبول احكا اله مثل حج تمتع اودسر اظهار م مود د
و با تصميما

و اقداما

1

رسول ادا| كه همه به امر ادا ا جا

م شد ،در جريان فلح حُديبيه 2و موارد ديگر مخالفت م كرد د
و اودرأي

شان م داد د و تا آ جا فا اود را برمال سااتند كه در

مرض مو

اواست كتباً وفيت فرمايد،

پيامبر ادا ،وقت آن حضر

ما ع شد د و ب شرما ه به
هذيانگوي به آن حضر

رسول ادا|

جسار

كرده و سبت

2

داد د.

بهعكس هرچه در ى دگ عل × بررس م ماييص و هرچه مطالعه
م كنيص ،غير اى تسليص كامل و فا بودن در ا وار بوّ
م بينيص و ىبان حال آن حضر

محمد  ،چيز

با رسول ادا| اين بود:

با وجودت ز من آواز نيايد كه منم
يك اى مظاهر برجسته اين احترا و تسليص و تواضع در كنار وجود
رسولاهلل| كه بسيار اى آن غفلت دار د اين است كه :بااينكه وجود
 . 1احمد بن حنبل ،مسند ،ج ،2ص221؛ بیهقی ،معرفةالسنن واآلثار ،ج ،1ص281؛ ابن عبدالبر،
االستذکار ،ج ،8ص01؛ ج ،1ص191؛ همو ،التمهید ،ج ،8ص211؛ ج ،19ص.118
 .2قمی ،تفسیر ،ج ،2ص212؛ مفید ،االرشاد ،ج ،1ص112؛ طبرسی ،اعالمالوری ،ج ،1ص221؛
ابنکلیر ،البدایة و النهایه ،ج ،8ص227؛ فیض کاشانی ،تفسیرالصافی ،ج ،1ص.21
 .2احمد بن حنبل ،مسند ،ج ،1ص221 - 221؛ بخاری ،صحیح ،ج ،1ص128 - 127؛ ج ،7ص0؛
ج ،8ص111؛ مسلم نیشابوری ،صحیح ،ج ،1ص71؛ طبری امامی ،المسترشد ،ص182 - 181؛
ابنشهرآشوب ،مناقب آل ابیطالب ،ج ،1ص.292
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عل × سرشار اى معارف اله و علو حقيق بود و پس اى
چشمهها علو و معارف اى او فوران يافت و در الهيا
و ااال

و تعاليص سياس

پيغمبر|

و عرفان و فقه

و حكومت  ،عال ترين و كاملترين مباد

و بر امهها را بيان فرمود ،علص تما افحاب در برابر علص او مثل قطرها در
مقابل دريا بود ،اى چنين شخصيت كه مو ه برجسته كمال علم و معرفت
بشر بود و پس اى پيغمبر| ،بيا اتش در رشتهها

مختلف معارف

و حكمت ،الحق اعجاى بود ،در عصر پيغمبر| سخن و كالم در اين
رشتهها يا شنيده شده و يا كمتر شنيده م شد .او سزاوار م ديد و شايد
دور اى ادب م دا ست كه با وجود پيغمبر اكر | كه مدينه علص است،
علم اظهار كند و قد معارف بلند و غيرمتناه اود را عرضه مايد.
در آن محيط كه ىبان وح ؛ يعن ىبان رسول
همه بايد به گفتار او گو

ادا|

باى است،

فرا دهند ،او اى هركس به معارف حقيق

دا اتر و به مباد غيب متصلتر است .آ جا كه او باشد ،بايد او سخن
بگويد و آ جا كه او سخن گويد ،همه بايد گو

و اامو

باشند.

است كه پيغمبر| به عل × فرمود « :شناات ادا را

در حدي

مگر من و تو و شناات مرا مگر ادا و تو و شناات تو را مگر

ادا و من».

1

 .1حلی ،المحتضر ،ص281 ،78؛ حسینی استرآبادی ،تأویل اآلیاتالظاهره ،ص227 ،181؛ بحرانی،
مدینة معاجز االئمة االثنیعشر^ ،ج ،2ص.820
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جمله دوم:
َك
ك إِن لَ تُ َعرفنِي َر ُسول َ
َك؛ فَِإنَّ َ
«اَلل ُه َّ َعرفنِي َر ُسول َ
ك».
لَ أَع ِر ُح َّجتَ َ

بهطوركل شكي يست كه معرفت بوّ

و رسالت عامه مقد بر

امامت عامّه است؛ يعن شناات اينكه بر ادا الى است (برحسب
قاعده لطف و به مقتضا
و برا

ربّا يت و رحما يت و هادويت و فيّاضيت

اتما حجّت بر بندگان ،اينكه قض غرض اى آفرينش ا سان

پيش يايد) پيغمبر بفرستد تا بندگان را در فكر و عمل راهنماي كنند
و به آ ها بر امه بدهند ،بر شناات اينكه پس اى پيغمبر يز بايد شخص
كه معصو باشد و افعال و اقوالش حجّت باشد ،اى جا ب ادا
و بهوسيله پيغمبر منصوب و معين گردد ،مقدّ م باشد ،چنانكه
معرفت بوّ
يعن

و رسالت اافّه يز بر معرفت امامت اافه مقد است؛

شناات اينكه شخص شخيص فاحب اُلق عظيص حضر

ااتصاال بيا| ،پيغمبر و رسول اداست ،بر شناات شخص امامان
و اوليا امر بعد اى آن حضر
بوّ

مقد است ،و چنانكه كس معرفت به

عامه داشته باشد ،معرفت به امامت عامه كه مترتب بر آن است،

حافل خواهد شد.
همچنين اگر معرفت به بوّ

اافه و اينكه شخص حضر

 / 421معرفت حجت خدا

ااتصاال بيا|

پيغمبر است ،پيدا كرده باشد ،معرفت الفا و اوفيا

و اوليا امور بعد اى آن حضر  ،ب مفهو و غيرقابلتصور است.
با اينهمه ،در اين دعا ،مقصود اى ب در جمله اوّل و رسول در اين
رسول اكر محمّد مصطف | است ،چنانكه

جمله ،شخص حضر

مقصود اى حجت يز شخص حضر ااتصاالوفيا ،اما عصر× است.
چنانكه در شرح جمله اوّل توضيح داده شد ،دعاكننده به بوّ

رسالت رسول اعظص| و واليت حضر حجة بن الحسن‘ معرفت
دارد ،مقصود

اى اين دعا و طلب معرفت يا مسئلت ثبا

آن ،يا كمال معرفت و يل به درجا
م اواهد كه اود

و بقا بر

باالتر است و يا اينكه اى ادا

آد َم ( ُکلَّها) بَي َن إِصبَ َعي ِن ِمن
وب بَنِي َ
به مقتضا «إِ َّن ُلُ َ

1
ِ
ور يَق ِذفُهُ اهللُ فِي َ ل ِ
ب َمن يُري ُد»
أَصابِ ِع َّ
صرفُها َكي َ
الرحم ِن يُ َ
ف يَ َةا ُء» و «العل ُ نُ ٌ

سبت به مقاما رسول اكر
واضح است كه درجا

|

2

در قلب او معرفت القا فرمايد.

معرفت به پيغمبر يز متفاو

است ،كمترين

مراتب آن اين است كه او را در ابالغ تعاليص و تكاليف و اوامر و واه
 .1سید مرتضی ،امالی ،ج ،2ص2؛ همو ،تنزیهاالنبیاء ،ص178؛ نیز ر.ک :احمد بن حنبل ،مسند ،ج،2
ص118؛ مسلم نیشابوری ،صحیح ،ج ،8ص« .11دلهای اوالد آدم همگی میان دو انگشت از
انگشتان خداست آنگونه که بخواهد آنها را حال به حال میکند».
 .2شهید ثانی ،منیةالمرید ،ص117؛ فیض کاشانی ،الحقالمبین ،ص« .1علم نوری است که خداوند
آن را در دل هرکس بخواهد میاندازد».
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ادا بين االق و الق واسطه و سفير و فرستاده و فاحب معجزه
و معصو بدا د.
مراتب بعد
تما ممكنا

معرفت اين است كه :آن حضر

را اشرف و افضل

اى مالئكه و ا بيا و ديگران ،و اُلق اعظص و اعظص الق

و فاحب مقا واليت بر عالص امكان و اقرب و زديكتر اى هر مخلو
كه جبرئيل يز در لیلةالمعراج اى ادامه فعود

ادا بدا د به حدّ
و همراه با آن حضر

باىما د ،كه گفت:

«لَي ِ
(المکا َن)»؛
َج َ
وز ه َذا ال َم َ
س لي أَن أ ُ
قام َ
َ
«براى من گذشتن (و پیشرفتن) از این مقام نیست».
1

و اى آن حضر

روايت است كه فرمود:

«لِي مع ِ
ب َوال نَبِ ٌّي ُمر َس ٌَ».
ت ال يَ َس ُعهُ َملَ ٌ
اهلل َو ٌ
ك ُم َقَّر ٌ
ََ

2

چون گذشت احمود ز سودره مرصودش

و از مقووووا جبرويوووول و از حوووودش

گفوووت :او را هوووين بيوووا انووودر پوووىا

گفووت رو رو كووه حريووف تووو نووىا

بوواز گفتووا :كووى پووىا آى و مَايسووت

گفت :رو زين پس مورا دسوتور نيسوت

گفت :بيرون زين حودل اى خووشفورّ مون

گووور زنوووم پووورّى بسووووزد پووورّ مووون

 .1عیاشی ،تفسیر ،ج ،1ص119؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج ،18ص.892
 .2صدوق ،االمالی ،ص821؛ فتال نیشابوری ،روضةالواعظین ،ص11؛ فیض کاشانی ،تفسیرالصافی،
ج ،1ص118؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج ،18ص219؛ آلوسی ،روحالمعانی ،ج ،2ص72؛ حسینی
کجوری ،الخصائصالفاطمیه ،ج ،1ص107؛ ج ،2ص« .198 ،221 ،122مرا با خدا وقتی است که
هیچ ملک مقرب و پیامبر مرسلی در آن نگنجد و جا ندارد».
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احمووود ار بگشوووايد آن پووورّ جليووول

توووا ابووود مووودهوش مانووود جبرويووول

فوواق النَّبِيووين فوو خلووقٍ وَفووى خُلووقٍ

وَلووومْ يووودَانُوه فووو علووومٍ وَال كووور ٍ

وَكُلُّهوو وم موو ون رَسوو وواِ اهللِ ملوو وتمسٌ

غُرفووام موون الوويَم اوْ رَشووفام موون الووديَمِ

دَعْ مَو وا ادَّعَتو وه النَّصَو وارَى فو و نبِو ويهِم

وَاحْكُمْ بِمَا شوئتَ مَودْحام فيوه وَاحْوتكم

محملوود ك وه ازا تووا ابوود هرچووه هسووت

بوووه آرايوووش نوووا او نقوووش بسوووت

چراغووى كووه انوووار بيوونش از اوسووت

فوووروغ هموووه آفووورينش از اوسوووت

و بنابراين عرفان و شناات چنين پيغمبر در شناات و مقا حجت
و جا شينان و الفا او كمال تأثير را اواهد داشت؛ ىيرا جا شين و اليفه
بايد منعكسكننده اوفاف و مقاما كس كه اى او االفت م مايد ،باشد
و حركت او باشد،

و مو ه او و اعمال او و رفتار او استمراربخش دعو

و اگر پيغمبر را شناسد يا در معرفت او قصور يا وقوف داشته باشد به
همان مقدار حجت ادا و اليفه پيغمبر را شنااته است.
لذا مطالعه تاريخ ى دگ
و شئون و مقاما
آن حضر
به سعادا
و گستر

پيغمبر|

و مواقف آن حضر

كه اعظص و ااتص رساال
د يو

و اارو

و مادّ

و تال
آسما

تكميل و تقويت معرفةاهلل الى  ،و مطلب
و طالب مقاما

برا دريافت رسالت
و جامع جميع رهنمودها

و معنو

و استحكا معرفت آن حضر
عرفا

و تأمّل و تفكّر در حاال

است ،برا

و الفا

افزايش

او و بلكه برا

است كه سالك ال اهلل

بايد اى آن غافل بما د.

بخش دوم :تفسیر دعا 555 /

جمله سوم:
ك
ك إِن لَ تُ َعرفنِي ُح َّجتَ َ
ك؛ فَِإنَّ َ
«اَلل ُه َّ َعرفنِي ُح َّجتَ َ
ت َعن ِدينِي».
ضلَل ُ
َ

چنانكه قبال بيان شد« ،حجّت» بر دليل كه بهوسيله آن ،بر طرف
مقابل احتجاج م شود و سبب غلبه بر او م گردد ،اطال م شود.
چنانكه در تفسير آيه شريفه:

ْ
ْ ٰ ْ
جة ُالبالِ َغة ُ(؛
)قُل ف َ ِل دِلِ الحُ د َ

1

روايت شده است :روى قيامت اداو د به بندها

ميگويدَ « :عبدي

ت َعالِما؛ بندة من آيا عالص بودی؟» ،اگر گفت :بله ،به او ميگويد:
أَ ُکن َ

ت؟؛ چرا به آ چه ميدا ستي عمل كردی؟»؛ و اگر
ت بِ َما َعلِم َ
«أَفَ َع ِمل َ
عمَ؛ چرا
بگويد ميدا ستص ،به او گفته ميشود« :أَفَ تَ َعلَّم َ
ت َحتَّی تَ َ
2
يامواتي كه عمل كني؟».
و اين حجّت بالغه است ،و همچنين به همه مخلوقا

اى موجودا

امرئ مثل جن و مالئكه و مخلوقات كه فقط با چشصها مسلح به
وسايل

مثل ميكروسكوپ و تلسكوپ ديده م شو د و موجودا

 .1انعام« .180 ،بگو :دلیل رسا (و قاطع) براى خداست (دلیلى که براى هیچکس بهانهاى باقى
نمىگذارد)»
 .2مفید ،االمالی ،ص228؛ طوسی ،االمالی ،ص0؛ فیض کاشانی ،تفسیرالصافی ،ج ،2ص110؛
مجلسی ،بحاراالنوار ،ج ،2ص.20
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كوچك و بزرگ

كه با چشص ديده م شو د ،حجّت گفته م شود؛
و ظامات كه دار د ،بر وجود ادا

چون اوّالً به همه آ ها و حركا

و وجود هدف در القت اين عالص استدالل م شود.
وفِ ي ُك َ تَس ِكينِ ِه ش ِ
ولِل ِه فِ ي ُك َ تَح ِر ِ
اه ٌد
يك ِه
َ
َ
ِ 1
َوف ي ُك َ َش يء لَ هُ آيَ ٌ
تَ ُدل َعل أَنَّ هُ واح ٌد
ثا ياً ،ادا بر هركدا اى بندگا ش كه برحسب حكمت الى باشد ،به
كل اين عالص و اجزا

آن احتجاج م مايد و بهوسيله ا سان هص بر

اود ا سان احتجاج م فرمايد ،چنانكه در حدي

است:

النسانِيَّ ُ ِهي أَكب ر حج ِ ِ
ورُ ِ
اهلل َعل َخل ِق ِه».
َ َُ ُ َ
«اَلص َ

2

بااينحال ،اطال حجّت مثل اما  ،بهطورمطلق بر ائمه
در احادي

و روايا

و ادعيه و ىيارا

و كلما

معصومين^

علما و اشعار

شعرا شيعه به حدّ شده است كه وقت بهطورمطلق حجّت و اما
گفته م شود ،ائمه

معصومين^

هص اى آن اعص اى اما و ب

اى آن به ذهن متبادر م گردد و گاه

اراده م شود ،چنانكه در احاديث

كه

 .1ثعلبی ،الکشف و البیان ،ج ،19ص117؛ خطیب بغدادی ،تاریخ بغداد ،ج ،1ص211؛ طبرسی،
مجمعالبیان ،ج ،19ص« .211برای خدا در هر حرکت دادنش و در هر سکون آرامشبخشیدنش
گواهی است؛ پس در هر چیزی برای او نشانهای است که داللت میکند بر اینکه او یگانه است».
 .2فیض کاشانی ،تفسیرالصافى ،ج ،1ص« .02صورت انسان و ساختمان وجودش بزرگترین دلیل
برای خلق او و بندگان میباشد».
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داللت دار د بر اينكه ىمين اال اى حجت بوده و اال اى حجت
خواهد ما د ،همين معنا مراد است.
مثل اين حدي

كه ثقةاالسال كلين  +به سند اود اى حضر

اما فاد × روايت موده است:

ال ما َزال ِ
ض إَِّال َولِل ِه ِفيها ال ُح َّج ُ يَع ِر ُ
َت الَر ُ
« َ َ
ِ 1
رام َويَد ُعوا النا َ إِل َسبِ ِ
يَ الله»؛
ال َح َل َوال َح َ
«زمین هیچگاه نخواهد ماند مگر آنکه در آن از براى
خدا حجتى است که حالل و حرام را مىشناسد
و مردم را بهسوى راه خدا مىخواند».

و در حدي

ديگر م فرمايد:

ِ
ض بِغَي ِر إِمام
َجَ َوأَعظَ ُ من أَن يَت ُرَك االَر َ
«إِ َّن اللهَ أ َ
2
ِ
عادل»؛
«به تحقیق که خدا جلیلتر و عظیمتر است از اینکه

زمین را بدون امام عادل بگذارد».

و يز در الكافى اى حضر

اميرالمؤمنين× روايت است كه فرمود:

ك
ك ِم ن ُح َّج لَ َ
ض َ
«اَلل ُه َّ إِنَّ َ
ك ال تُخلِ ي أَر َ
2
ك»؛
َعل َخل ِق َ

 .1کلینی ،الکافى ،ج ،1ص.178
 .2کلینی ،الکافى ،ج ،1ص178؛ صدوق،کمالالدین ،ص220؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج ،22ص.82
 .2کلینی ،الکافى ،ج ،1ص.178
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«خدایا به تحقیق که تو خالى نمىگذارى زمینت را از
حجتى ازطرف تو بر خلقت».

و يز اى حضر

اما فاد × روايت موده است كه فرمود:

ِ
اد
مام َكي َما إِن َز َ
ض ال تَخلُو إَِّال َوفيها إِ ٌ
«إِ َّن الَر َ
1
ِ
صوا َشيئا أَتَموا ل َُه »؛
ال ُمؤمنُو َن َشيئا َرد ُ
َّه َوإِن نَ َق ُ
«به تحقیق که زمین خالى نخواهد ماند مگر آنکه در
آن امامى باشد که اگر مؤمنین چیزى را در دین زیاد
نمایند ایشان را برگرداند و اگر چیزى را کم کنند ،از
براى ایشان تمام کند».

و اابار معتبر در اين معنا بسيار است ،حت در اين احادي
كه :اگر در رو

ىمين باق

است

ما د مگر دو فر ،يك اى آ ها حجت

و اما بر ديگر اواهد بود 2.اىجمله صوف كه داللت دارد بر اينكه
ىمين هيچ ىما

اال

اى وجود حجت و اما يست ،اين فقره اى

دعا چهلوهفتص صحيفة سجاديه است:

ت ِدينَ َ
ك أَيَّ د َ
«اَللَّ ُه َّ إِنَّ َ
ك فِ ي ُك َ أَوان بِِإم ام أَ َمتَ هُ
ِ
ِ
ِِ ِ
صل َ
ت َحب لَ هُ
َعلَما لعباد َك َوَمنارا في بِ د َك بَع َد أَن َو َ
ك َو َج َعلتَ هُ َّ
ت
الذ ِر َيع َ إِل ِرض وانِ َ
بِ َحبلِ َ
ك َواف تَ َرض َ
ال أَو ِام ِرِ
ت مع ِ
ص يَتَهُ وأ ََم ر َ ِ ِ ِ
َ
طاعتَ هُ َو َح َّذر َ َ
ت بامتثَ َ
َ

 . 1کلینی ،الکافى ،ج ،1ص.178
.2کلینی ،الکافی ،ج ،1ص189 - 170؛ نعمانی ،الغیبه ،ص182 - 181؛ صدوق ،عللالشرایع ،ج،1
ص107؛ همو ،کمالالدین ،ص.222 ،229 ،292
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وِِ ِ ِ
ِ
َّر
النته اء عن َد نَهيِ ه َوأََّال يَتَ َقد َ
َ
َّم هُ ُمتَ َق د ٌم َوال يَتَ أَخ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين
ين َوَكه ُ
ف ال ُم ؤمن َ
َعن هُ ُمتَ أَخ ٌر فَ ُه َو عص َم ُ ال ذ َ
1
ِ
ِ
ين»؛
ين َوبَ َهاءُ العالَم َ
َو ُعرَو ُ ال ُمتَ َمسك َ

«خدایا به تحقیق که تو دین خودت را در هر زمان به
امامى تأیید کردى کده او را عالمتدى بدراى بنددگانت
برپا و نصب کردى (که گمراه نگردند ،و گمشدگان به
آن راه یابند) و نشانى باشد در شهرهاى تو (تدا مدردم
در هنگام اشتباه حقّ و باطدل و کداوش از حدقّ بده او
رجوع نمایند) بعد از آنکده ریسدمان او را بده ریسدمان
خودت متصل کردى (یعنى سبب وصول و رسیدن بده
خودت قرار دادى یا والیت او را والیدت خدودت قدرار
دادى) و او را وسیلهاى بهسدوى رضدوان و خشدنودى
خودت قرار دادى .و طاعت او را واجب گردانیددى و از
معصددیت او تحددذیر کددردى و بدده امتلددال اوامددر او
و پذیرفتن نهى او فرمان دادى و اینکده هدیچ متقددم
و پیشروى بر او تقدم و پیشدى نگیدرد و هدیچ متدأخر
و عقبماندهاى از او عقب نماند و متأخر نگردد (یعندى
براى احدى نیست که از فرمدان او تخلدف کندد و بدر
آنچه او امر مىکند و هدایت مىنماید ،چیزى بیفزایدد
یددا از آن چیددزى کددم کنددد) .پددس او (یعنددى امددام)
مستمسک پناهندگان (یعنى آنها را بده سدبب هددایت
بددهسددوى راه راسددت ،از انحددراف و افتددادن در افددرا
و تفریط مانع مىشود) و پناهگاه مؤمنان اسدت (یعندى
 .1صحیفه سجادیه ،دعای( 87ص)211؛ ابنطاووس ،اقبالاالعمال ،ج ،2ص02؛ کفعمی ،المصباح ،ص.178
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مؤمنان در حوادث و هنگام بروز شبههها به او ملتجى
مىشوند) و دستگیره متمسکین است (یعنى هرکس را
که به او تمسک بجوید و بده او اقتددا بنمایدد ،نجدات
مىدهد) و بها و جمال جهانیان است (یعنى نظام عالم
و جمال جهان و انتظام امور به وجود او قائم است)».

اين فقره دعا كه داللت بر عظمت شأن اما دارد ،اگر مقصود اى دين

در كلمه «دینك» دعوت

باشد كه تما ا بيا به آن رسالت داشتند،

داللت بر اين دارد كه در هر عصر و ىما  ،امام كه يا شخص پيغمبر
يا وف

و جا شين اوست ،اى سو

ادا صب شده است .و اگر

مقصود اين است كه در هر عصر و ىمان ،دين اسال به امام

كه

اليفه پيغمبر و منصوب اى سو اداست ،مؤيد م باشد.
مخف

ما د اى اين بيا ا

و ارشادات كه در احادي

و ادعيه است،

ياى مرد به وجود اما و حجت در هر عصر و ىمان معلو م شود؛
ىيرا شرح و بيان واح مختلف دين ،آن هص دين مثل دين اسال
و تفسير مجمل و مفصل و محكص و متشابه و ااص و عا و اسخ
و منسوخ كتاب و سنّت و دقايق مسائل عقايد و احكا  ،امور

يست

كه بر غيربشر مؤيد عنداهلل مكشوف باشد .پس بايد بين امّت در هر
عصر ،شخص

باشد كه مرجع در تما امور باشد و قولش حجت

و قاطع هرگو ه ااتالف و امان اى گمراه و ضالل باشد.
چنانكه احادي

متواتر مثل حدي

متواتر ثقلين يز بر اين معنا

بخش دوم :تفسیر دعا 551 /

داللت دارد و حضر

ىينالعابدين× بيا

هيتمي اى آن حضر

قل م مايد و درضمن آن به اين كته لطيف

طوال

دار د كه ابنحجر

اشاره م فرمايد كه :اگر اهلبيت (كه پيغمبر| مرد را به آ ها ارجاع
فرمود) باشند و هدايتها و ارشادا

آ ها حجت باشد ،پس هدايت

چه كسي و چه مقام در ااتالفات كه بين امّت در مسائل اسالم
پيدا م شود ،حجت اواهد بود؟

1

بهطورمثال ،در تفسير قرآن سؤال م كنيص كه در تفسير آيا  ،بين
مفسرين ااتالف ىياد است حت در مثل آيه:

ْ
ْ
كس َل ْيمان(؛
طني ُ ع ََلمل
اتب ُعواما َتتلُواال يا
)و
ِ
ُ َ َ
دَ ِ َ ُ
َ دَ َ
«پیروی کردند آنچه را که شیاطین میگفتند».

2

در سوره بقره ،برحسب شمار  ،بعض احتماالت كه در تفسير آن
داده م شود ،يكميليون و دويستوشصتهزار احتمال است .آيا در
تعيين آن احتمال كه مصاب و مراد است ،اگر قول آ ان كه عملشان اى
علص ادا و رسول و معصو اى اشتباه هستند ،حجت باشد ،كدا
احتمال اى يكميليون و دويستوشصتهزار احتمال را م توان ترجيح
داد و چگو ه بر ترجيحات

كه پشتوا ه تأييد شده اى جا ب ادا

و پيغمبر داشته باشد ،م توان اعتماد كرد.
 .1هیتمی ،الصواعقالمحرقه ،ص.112
 .2بقره.192 ،
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اگفته ما د :يك
و بر امهها

اى امتياىا

بزرگ

كه مذهب شيعه دارد

شرع را قابل قبول و اردپسند م مايد ،همين است كه

پس اى پيغمبر افراد

هستند كه دين را برا

مرد تعريف كنند

و تعريفشان حجت باشد و ّال هر عاقل م دا د كه بيان كليه مسائل دين
و شرح و توضيح آ ها بهطور تفصيل در ظرف بيستوسه سال برا
پيغمبر اكر
غزوا

|

با آنهمه مزاحما  ،موا ع ،درگير ها و اشتغال به

و غيره فراهص بوده ،و اگرچه دين اكمال شده و همهچيز تبليغ

شده است؛ امّا شرح و بيان آن بر عهده ائمه^ گذارده شده است.
و چهبسا احكام كه در تبليغ آ ها به اميرالمؤمنين× اكتفا شده باشد
تا آن حضر

و اوفيا

بعد اى آن بزرگوار به مرد برسا ند

و اىاينجهت در جريان تاريخ غدير ،آيه «اكمال دين» 1اىل گرديد،
اين اكمال ه به آن جهت بود كه همه آ چه بايد به مرد ابالغ گردد
و تفصيال

و دقايق آ ها ابالغ شده باشد؛ بلكه به اين جهت كه

شخص كه به هرآ چه بر پيغمبر وح شده عالص است ،به مرد معرف
شود تا همهجا كالمش حجت باشد.
اشتباه شود ،مقصود ما اى اين بيان ،اين يست كه دين اقص بوده
و بهوسيله امامان^ كامل گرديده است ،حاشا و كالّ؛ بلكه مقصود اين
 .1مائده.2 ،
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است كه :تكميل ابالغ دين كه بر پيغمبر اىل شد ،به امر ادا اى سو
پيغمبر بر عهده امامان گذارده شد كه به مرد برسا ند ،چنانكه هر
سل بايد آ چه را كه اى دين م دا د ،به سل بعد منتقل ساىد و ابالغ
مايد ،همان طور كه ابالغ دين به تما مرد عصرها آينده و تما
مرد عصر بعثت حضر

ااتصاال بيا|

ميسّر بود ،همينطور ابالغ

كه مربو

به ااتالف و استفاده اى

همه احكا و تفافيل و مسائل

كتاب و سنّت به مرور ىمان پيش م آيد ،در همان عصر بعثت ميسّر
بود ،لذا برحسب حكمت بالغه اله و قاعده لطف ،بايد بعد اى پيغمبر
افراد باشند كه ابالغ دين و اتما حجت را كامل كنند و مرد را اى
تحيّر و سرگردا

جا

بدهند.

و اگر اين ظا امامت بود ،دين اقص و اتما بود ،لذا با ابالغ
واليت ،دين كامل گرديد.
پيغمبر اكر | در تبليغ رسالت كوتاه

فرمود و هرچه را اى وح

ادا متحمل شد يا مستقيماً به امّت رسا يد ز مثل افول عقايد
و معارف و احكا كل و بسيار اى فروع دين ز و يا به عل × ابالغ
كرد ،تا او و امامان بعد اى او در مناسبا

مقتض و هنگا مراجعه امّت

و يا ياى آ ها بيان كرده و شرح و تفسير مايند و يك اى معا

اينكه

آن بزرگواران ااىن علص ادايند همين است ،چنانكه يك اى معا
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اينكه حجت ادايند يز همين است كه اين بزرگواران مرجع و مالذ و
ملجأ و وسيله و راهنما و روشنكننده راه و عالمت برا

عباد و

روشن بخش ديار و بالد د.
عالص جليل فاحب رياضالسالكين (شرح صحيفة سجاديه) در
شرح دعا

عرفه بيا ات

دارد كه چون متضمن بيان معنا

حجت

است ،افل فقرها را كه متضمن آن است با قل شرح ايشان بهطور
اجمال و فشرده در اينجا منعكس م ماييص.
اين فقره دعا يز اى فقرا

دعا عرفه است:

ِ ِ َّ ِ
ص َ َعل أَطَا ِ ِ
ين اختَ رتَ ُه
« َرب َ
ب اَه َِ بَيت ه ال ذ َ
ك
ك َو َح َفظَ َ ِدينِ َ
ِلَم ِر َك َو َج َعل تَ ُه َخ َةنَ َ ِعل ِم َ
ك َعل ِعب ِ
و ُخلَ َف اء َك فِ ي أَر ِ
اد َك
ك َو ُح َج َج َ
ض َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ك
ت
راد
إ
ب
را
ي
ه
ط
ت
س
ن
د
ال
و
س
ج
ر
ال
ن
م
ه
ت
ر
ه
ط
و
َ َ َ
َ َ
َ َ َّ َ ُ َ
ك».
ك إِل َجنَّتِ َ
ك َوال َمسلَ َ
َو َج َعلتَ ُه ُ ال َو ِسيلَ َ إِلَي َ

عالِص يادشده ،كه اى مفاار شيعه و كتاب شرح فحيفها

يك اى

بهترين كتابهاي است كه علما اسال تأليف كردها د و سزاوار است
عمو مسلما ان به آن افتخار كنند ،در شرح اين بند اى دعا عرفه ،پس
اى اينكه فرموده است :مراد اى «اطائب اهلبيت» «اهل كساء و ساير ائمة

معصومين^» م باشند 1و پس اى بيان اين كته ادب
 .1مدنی شیرازی ،ریاضالسالکین ،ج ،1ص.287 - 271

كه اضافه
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«اطائب» به «اهلبيت^» يا اضافه ففت به موفوف است يا بيان
است م فرمايد:
اما × در اينجا برا اطائب اهلبيت ،هفت ففت بيان فرموده است
كه اين ففا

جها

و علل استحقا فلوا

اى ادا

سبحان بر

ايشان است .سپس اين هفت ففت را برشمرده كه ما يز بهطور
آن شخصيت بزر

اقتباس اى بيا ا

و اضافه چند كته بر آن اين

هفت ففت را بيان م ماييص.
ففت اول

اين است كه ،ادا

تعال

ايشان را برا

امر اود

و دينش در عالص و هدايت الق برگزيد و برگشتش به اين است كه
رياست كامله عامّه را به ايشان افاضه فرموده است و به تعبير اين
اچيز ،چون كلمه «امر» مطلق است ،داللت دارد بر اينكه آ ها را برا

هر كار اداي و هر عمل كه مشیةاهلل بر آن تعلق م گيرد ،برگزيده
است؛ اواه امر دين باشد يا د يا.
ففت دو اين است كه ،آ ها را ااى ان و حافظان علص اود قرار
داده كه آن را اى ضايعشدن و آلودگ
شيطا

به افكار باطل و ا ديشهها

و ادرست حفظ مايند ،و چنانكه هست و بايست به بندگان
1

ادا تعليص مايند.

 .1مدنی شیرازی ،ریاضالسالکین ،ج ،1ص.272
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ففت سو اينكه ،ايشان را حافظان و گهبا ان دين اود قرار داده
است تا آن را اى تبديل و تحريف مصون بدار د.
ففت چهار اينكه ،آ ها را جا شينان و الفا اود در ىمين قرار
داده است كه به ا فاذ و اجرا

اوامر او در عالص و سياست مرد

و جذب فوس اطقه بهسو او و تكميل اقصان قيا مايند.
ففت پنجص اين است كه ،آ ها را حجّتها اود بر بندگا ش قرار
داده است كه اين معنا در اينجا مورد استناد و استفاده ما است.
در اينجا سيّد م فرمايد :حجّت برحسب لغت غلبه است و بهطور مجاى يا
حقيقت عرف استعمال آن در بُرهان شايع گرديده است و در احادي
و عرف متشرّعه ،اطال آن بر كس كه ادا او را برا دعو الق و دعو
ا سان بهسو او و برا احتجاج به او منصوب فرموده است ،شيوع دارد.
ففت ششص اين است كه ،ايشان را اى هر رجس و آلودگ پاك قرار
داده است.
ففت هفتص اين است كه ،آ ها را وسيلها بهسو اود مقرر كرده است.
و ففت هشتص اين است كه ،آ ها راه بهسو بهشت م باشند ،پس
هركس به راه آ ها رفت ،جا
و امان بر آن داللت دارد.

م يابد ،چنانكه مثل احادي

سفينه

1

 .1مخفى نماند اگرچه در ابتدا ،اوصاف را هفت مورد فرموده است؛ امّا در مقام شرح و تفصیل به
هشت رسانیده است .+

بخش دوم :تفسیر دعا 512 /

اى مجموع اين توضيحا

معلو شد كه بر ائمّه معصومين^ بهطور

مطلق ،در احادي  ،اطال حجّةاهلل و اما شيوع دارد ،و هنگام كه
بدون قرينه گفته شو د ،ائمه معصومين^ به ذهن متبادر م شود.
و همچنين معلو شد كه مقا حجّةالله
و درجا

و امامت ،اعظص مقاما

و خلیفةالله

و واليت

است كه بدون ايمان به آن ،جا

ميسر يست.
چنانكه در حدي
و برائت اود

است كه اى مؤمن سؤال م شود :آيا آىاد

را (اى آتش) گرفتها

و در ى دگ د يا به عصمت

كبر متمسك شدها ؟ پاسخ م دهد :بله.
آنكس كه مورد سؤال قرار گرفت ،م پرسد :آىاد و امان و عصمت
كبر چيست؟ جواب م دهد :واليت عل بن اب طالب× پس به او
م گويد :راست گفت  .پس او را امان م دهد و بشار

م دهد به

آ چه او را مسرور ساىد.
و اى كافر سؤال م شود ،همچنانكه اى مؤمن سؤال شد و او جواب
م دهد :ه .پس او را به اشص و عذاب و آتش ادا بشار
و مؤيّد اين روايت ،حديث

است كه شيعه و سن

م دهد.

1

اى حضر

 .1کوفی اهوازی ،الزهد ،ص82 - 82؛ مغربی ،شدرح االخبدار ،ج ،2ص808 - 802؛ بحراندی،
مدینة معاجز االئمة االثنیعشر  ،ج ،2ص 119 - 190؛ مدنی شیرازی ،ریاض السدالکین،
ج ،1ص.878 - 872
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رسول ادا| روايت مودها د:

ِ
َح ٌد الصرا َ ِ
واز»؛
ب لَهُ َعل ٌّي ال َج َ
«ال يَ ُج ُ
وز أ َ
ط إَّال َمن َكتَ َ
«احدى از صرا نمىگذرد مگر کسى که على×
1

براى او جواز عبور نوشته باشد».
نتيجه:

آ چه تا اينجا بيان شد ،شمّها اى شئون و مقاما

حجّتها اله ؛

يعن ائمه معصومين^ بهطور فشرده و اشاره م باشد.

و امّا مراد اى كلمه «حجّت» در اين دعا ،شخص اقدس قطب ىمان

و ول ّ دوران ،حضر

اما دواىدهص حجة بن الحسن العسكر ‘

م باشد؛ ىيرا دعا مربو به ىمان غيبت است و چنانكه مكرر تذكّر
داده شد ،دعاكننده ،مؤمن و عارف به ادا و رسول ادا و حجّتها
ادا م باشد و در اين دعا يا مسئلت معرفت كاملتر و مددها عرفا
و غيب بيشتر م مايد و يا اى اداو د متعال ثبا
×

و بقا بر واليت

را طلب م كند؛ ىيرا بيص تزلزل فكر

حضر

مهد

ا حرافا

عقيدت در اين عصر بسيار است و برحسب بعض روايا ،

جز كسا

كه ادا دل آ ها را به ايمان امتحان و آىمايش كرده باشد ،بر

عقيده به امامت آن حضر

ثابت م ما ند.

 .1طبری ،ذخائرالعقبی ،ص71؛ قندوزی ،ینابیعالموده ،ج ،2ص.112 - 112

و اطر
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آارين كتها كه در شرح دعا شريف به عرض م رسد ،ارتبا
ضاللت اى دين با شنااتن حجت و اما است ز كه با مطالب كه درضمن
شرح جملهها ديگر بيان شد ،كامالً معلو م شود ز كه يك اى فوايد
بزر

صب حجت و اما  ،منحرف شدن مؤمنان اى راه راست است كه

باوجود چنين مرجع اله و عالمت يقين  ،هركس او را مقتدا قرار دهد
و اى او تخلف كند و پيش

گيرد و اى ارشادا

و هدايتها او تخط

نمايد ،اى دينش گمراه خواهد شد و اگر در ايمان به امامت و معرفت
حجت لغزش پيدا كند و ثابت ما د ،اى دين گمراه م شود.
اين اصيصه ايمن اى ضاللت بهوسيله تمسّك به اما ×،
اصيصها است كه در حدي

«ثقلين» و در احادي

آن تصريح شده است و هريك اى ائمه

معصومين^

ديگر بسيار به
در عصر اود،

به آن بر ساير امّت امتياى دار د و گذشت ىمان و ى دگ
امامان^

و علو و معارف

و سيره

كه اى آ ها فادر شده و افحاب

و علماي كه در مكتب و مدرسه اهلبيت^ تربيت شد د يز ثابت
مود كه اين بزرگواران به علو و فضايل ااالق و عمل كه دار د،
دارا اين امتياى د و اهليت عنايا
آ ها عطا شده است ،دار د.

ااص و درجا

متعال را كه به
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و اىجمله ،فدها حدي

و روايت كه در اين موضوع فراحت

دار د ،م توا يد شمّها را در نهجالبالغه مطالعه فرماييد .ما ند اينكه
در اطبه دو م فرمايد:
ِ
ماد اليَ ِقي ِن إِلَي ِه يَِفيءُ الغالِي
« ُه أَسا ُ الدي ِن َوع ُ
1
َوبِ ِه يُل َح ُق التالِي»؛
«اهلبیت پیغمبر| اساس دین و ستون یقین هستند؛
بهسوى ایشان بازگردانده مىشود پیشافتاده (مفر و از
حدّ برون شده) و عقبمانده به ایشان ملحق مىشود».

و در اطبه ديگر م فرمايد:

ِ
«إِ َّن َمثََ ِ
السما ِء إِذا
آل ُم َح َّمد| َك َمثَ َِ نُ ُجوم َّ
َ
2
َخوى نَج ٌ طَلَ َع نَج ٌ»؛
«آگاه باشید ملل آل محمّد| ملل ستارگان آسمان
است که هرگاه ستارهاى غروب نماید ،ستاره دیگرى

طلوع مىکند».

و در اطبه ديگر م فرمايد:

ف
«نَح ُن َش َج َرُ النبُ َّوِ َوَم َح ط الرس الَ ِ َوُمختَ لَ ُ
المآل ِ َك ِ ومع ِ
اد ُن ال ِعل ِ وين ابِيع الحك ِ ِ
ناص ُرنا
ََ ُ ُ
ََ
َ

 .1نهجالبالغه ،خطبه ( 2ج ،1ص.)29
 .2نهجالبالغه ،خطبه ( 199ج ،1ص.)108
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ض نا يَنتَ ِظ ُر
َوُم ِحبن ا يَنتَ ِظ ُر َّ
الرح َم َ َو َع ُدونا َوُمب ِغ ُ
1
السط َوَ»؛
َّ
«ما درخت نبوّت و فرودگاه رسدالت و محدل آمدوشدد
فرشتگان و معدن هاى علدم و چشدمههداى حکمتدیم،
یارىکننده و دوست مدا منتظدر رحمدت و دشدمن مدا
منتظر سخط است».

و در اطبه ديگر م فرمايد« :به ادا سوگند به تحقيق ،تبليغ
رساال
و روشن

و اتما وعدهها و تما كلما
اينها شئو

امر (يعن

را تعليص شد و درها حكص

است كه اهلبيت^ به آ ها

ااتصاص دار د) زد ما اهلبيت است».
اينها بعض اى شئو

است كه به ائمزه

دارد ،ساير شئون و مقاما
اهل سنّت و تأليفا

و درجا

طزاهرين ^

ااتصزاص

آ ها با بررسز كتزابهزا

علما شزيعه ما نزد :مناقا

آل ابا طالا

ابن شهرآشوب  ،كشفالغمه اربلي و بحاراالنوار مجلسي و مطالعه
تواريخ ى دگ آن بزرگواران و علو و معزارف كزه اى ايشزان در
تفسير و الهيا

و فقه و ااال فادر شده است ،معلو و شنااته

م شود .واهلل ول ّ التوفيق.

 .1نهجالبالغه ،خطبه ( 190ج ،1ص.)211
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بحث كلى پيرامون دعا:

)وقببا ربكببم ْ
ْ
ب لك ْ
ببم
ادعببون أ ْس
ببت ِج َ
ُ
َ َ دُ
ُ ُ ُ ِ َ َ
َ
ْ
ْ
ْ
اّليببببببن يَسببببببتر ِ ُون عببببببن ِع
ِإ د َن د َ ِ
ببببببباد ِ
َ
َ َ
َ
َ
ْ
2
داخ ِرين(؛
سيدخُلُون
ج َه د َن ِ
َ
َ
َ
َ َ
َ

«و خداى شما فرمود :مرا بخوانید تا دعداى شدما را

مستجاب کنم و آنان که از دعا و عبادت من اعراض
و سرکشى کنند ،بده زودى بدا خدوارى و ذلّدت وارد
دوزخ شوند».

يك اى بخشها مهص كه با عقيده و تربيت و ااال  ،كمال ارتبا
را دارد ،دعاست.
«دعا» چنانكه بعض اى محققين فرمودها د ،برحسب لغت به معنا
« دا» است و برحسب عرف و افطالح ،توجّه بهسو

ادا و طلب

رحمت اى او بهطور فقر و مسكنت و اضوع است ،و بر سپاس
و ستايش و تسبيح و تنزيه بار تعال

يز اطال م شود؛ ىيرا سپاس

و ستايش يز وع دراواست و مسئلت عطا و موهبت است ،چنانكه
روايت شده :اى عطا دربارة معنای قول رسول
ابر كه حضر

ادا|

فرمود:
« َخي ُر الد َعا ِء ُدعا ِي َو ُدعاءُ الَنبِيَا ِء ِمن َ بلِي َو ُه َو

 .1غافر.19 ،

در تفسير اين
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ال إِلهَ إَِّال اهللُ َوح َد ُ ال َش ِر َ
يك لَهُ لَهُ
وت
يت َو ُه َو َح ٌّي ال يَ ُم ُ
ال َحم ُد يُحيِي َويُ ِم ُ
1
َو ُه َو َعل ُكَ َشيء َ ِد ٌير»؛
«بهترین دعا ،دعاى من و دعاى پیامبران پیش از من است و آن

ال ُمل ُ
ك َولَهُ
بِيَ ِد ِ ال َخي ُر

دعاى (ال اله االّ اهلل  .....و هو علی کل شیءٍ قدیر) مىباشد».

سؤال شد .مقصود سؤالكننده اين بود كه در اين جمله ،اگرچه تهليزل
و تسبيح و تمجيد و تقديس ذا

مقدّس الوهيت است؛ امّزا دراواسزت

و مسئلت يست و حاجت در آن عرض شده است پس چگو ه رسزول
اكر | برحسب اين حدي

شريف ،بر آن اطال دعا فرموده است؟

پاسخ اين است كه امیة بن فلت در مورد ابنجذعان م گويد:
ِ
ِ ِ
ك ال َمرءُ يَوم ا
إِذا أَثن َعلَي َ
َكف ا ُ م ن تَ َعرض ه الثَّن اءُ
وقتى مردى بر تو ثنا گفت ،مدح و ثنایش ،او را از
بیان حاجت کفایت مىنماید.

آيا ابنجذعان م دا د ثنااوان و مدّاح اى ثنا و مدح او چه
ربالعالمين پروردگار جها يان م دا د كه اى ثنا و مدح
م اواهد و ّ
و حمد و سپاس و ستايش چه اواسته شده است؟! پس بهطريقاول ،
ادا به مقصود بندها

2

اى تهليل و تحميد و تسبيح و دعا آگاه است.

ياى به دعا و توجه به عالص غيب و قدر

اليزال و غيرمرئ

 .1مجلسی ،بحاراالنوار ،ج ،82ص211؛ مدنی شیرازی ،ریاضالسالکین ،ج ،1ص.221
 .2مجلسی ،بحاراالنوار ،ج ،82ص211؛ مدنی شیرازی ،ریاضالسالکین ،ج ،1ص.221

و
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ظاهر و مادّ و يايش و ستايش و تقديس

ماورا اسباب و مسبّبا

و تمجيد او و مسئلت حاجا

اى او ،يك ياى افيل فطر است كه در

ا سان وجود دارد و بايد اين ياى برآورده شود.
مسلّص است كه در استفاده اى اين ميل فطر  ،مثل ساير ميلها
فطر  ،چنانكه م توان راه درست و فحيح را كه منته به كمال و
سير فعود و قوّ

روح و شا و اعتماد به فس گردد ،ا تخاب

مود ،ممكن است در اثر جهل و اغوائا
مهلك را برا

شيطا  ،سقو در دركا

ا سان پيش آورد ،همان طور كه غريزه ميل به غذا

اگر بهطور فحيح اعمال شود ،در اثر سوءتغذيه ،ه فقط فايده اين
غريزه حافل م شود؛ بلكه موجب ىيان و ضرر و تلف جسص
اواهد شد.
دعا روح را ى ده و اميدوار و شا به كار و عمل را تاىه م ساىد
و شخص را در برابر فشارها و سخت ها روىگار يرومند موده و
ما ع اى شكست او م شود.
دعا با تسليص و رضا به قضا
تسليص به حكص او و منبع
و اسباب و مسبّبا

ظاهر

پروردگار منافا

دارد؛ بلكه عين

و برگرفته اى ايمان به قضاوقدر و وسايل
و غيرظاهر

است كه او به حكمت

اود مقرر فرموده و با كل اين امور ،بندگان را بهسو

فالح
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و سداد سو داده و آ ها را بين اوف و رجا قرار داده است.
استعا ت و كمكاواستن و دعا و توجه به ادا در هنگا ورود
مصائب و زول بالها ،اى ا سان بيشتر ظاهر م شود و با اشخاف كه
در حال آسايش و اى و عمت ،ادا را به ياد آور د؛ بلكه اى اقرار به او
اوددار م مايند؛ ول وقت مبتال شد د و دستشان اى همهجا كوتاه
شد ،رو به درگاه ادا م آور د.
چنانكه در قرآن مجيد م فرمايد:

ْ ْ
ْ
ْ ْ
ان أَْعض و َن ٰبا ِبجا ِن ِب ِه و ِإذَا
س
اإن
)و ِإذا أَنعمنا ع ََل
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْعي
مسه
الّ ف َ ُ
ذو د ُ َعآء َ ِ
َ دَ ُ دَ د ُ

(؛

1

«ما هرگاه به انسان نعمتى عطا کردیم روى گردانید
و دورى جست و هرگاه شرّ و بالیى به او روى آورد،
زبان به دعا گشود و اظهار عجز کرد».

دعا سالح پيامبران است ،آ ان يز هنگا سخت ها و روبروشدن با
جهالتها و آىارها قو دعا م كرد د و ادا را م اوا د د.
يك اى دعاها مشهور رسول ادا| ،دعاي است كه اهل تاريخ
و حدي

درضمن قلِ اارجشدن آن حضر

اى مكّه به طايف

و براورد با سفاهت و آىار اهل طائف روايت كردها د.
اجمال حكايت به اين فور
 .1فصلت.11 ،

است كه پس اى رحلت حضر
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ابوطالب ،قريش بر رسول ادا| گستاخ 1شد د و آن حضر

را

 .1ابوطالب شیخ قریش و بسیار معظم و مورد احترام و تجلیل بود ،او یگانه حامى پیامبر بود ،تا او
زنده بود از پیغمبر خدا| حمایت مىکرد و مانع از تعرض و اذیت قریش به آن حضرت بود
و برخالف آنچه بعضى وانمود مىکنند که اسالم افرادى ملل ابوبکر و عمر موضع مسلمین را در
برابر قریش تقویت بخشید ،کسى براى این افراد حسابى باز نکرد و یگانه کسى که وجودش سبب
خوددارى قریش از ایذاى پیغمبر| بود ،ابوطالب بود ،و لذا بعد از وفات ابوطالب ،بااینکه این افراد
در شمار مسلمین محسوب مىشدند ،وجودشان کمترین اثرى در وضع اذیت قریش از آن حضرت
نداشت و قریش در اذیت پیغمبر| به جسارتهایى که در حیات ابوطالب طمع نداشتند ،دست
یازیدند ،حتى اینکه سفیهى از سُفهاى قریش خاک بر سر مبارک آن حضرت پاشید.
ابناسحاق مىگوید :وقتى این سفیه خاک بر سر مقدّس رسول خدا| ریخت ،پیغمبر به خانه برگشت،
یکى از دختران آن حضرت برخاست و خاک از سر مقدّس او مىشست و مىگریست ،پیغمبر| به او
مىفرمود« :گریه مکن دخترم! خدا از پدرت حمایت مىکند» .مىفرمود« :قریش به من چیزى را که مکروه
و ناخوشم باشد نرساند ،تا زمانى که ابوطالب درگذشت» .ر.ک :ابنهشام ،السیرةالنبویه ،ج ،2ص.21
آرى ابوطالب اولین حامى و پشتیبان پیغمبر| بود که حتى جان او را بر جان فرزند عزیزش
ترجیح مىداد و هنگامى که مسلمین در شعب ابىطالب محصور بودند ،شبها خوابگاه
على
پیغمبر| را تغییر مىداد و فرزند دلبندش على× را بهجاى آن حضرت مىخوابانید .این ابوطالب
است که قصیدهاى در مدح پیغمبر| و اعالم حمایت و دفاع از او دارد که ملل ابنکلیر دمشقى در
تاریخ خود مىگوید :این قصیدهاى است بزرگ که جداً رسا و بلیغ است و غیر از کسى که به او
نسبت داده شده (یعنى ابوطالب) کسى دیگر توانایى گفتن آن را ندارد .این قصیده از «معلّقات سبع»
قوىتر و در اداى معنا بلیغتر است .ابنکلیر ،البدایة و النهایه ،ج ،2ص.17
این حقیر اضافه مىنمایم :پس از ابوطالب تا زمان ما نیز نظیر این قصدیده گفتده نشدده .بدر هدرکس کده
مختصرى از تاریخ اسالم را بداند ،هرچه مخفى بماند ،این مخفى نخواهد ماند که اسالم و تمدام مسدلمین
تا روز قیامت مرهون خدمات و فداکارىهاى این ابرمرد تاریخ و بزرگ شخصیت قریش و عدرب و فرزندد
عزیزش بَطَل اسالم و عالم اسالم و نفس رسول و سدیفاهلل المسدلول و خلیفةةاهلل و ولدىّ او علدى بدن
ابىطالب× است؛ امّا منافقان و ارباب سیاست و حزب بنىامیه و کسانى که پس از پیغمبر| بر جهدان
اسالم مستولى شدند و نویسندگان و گویندگان مزدور آنها ،بهجداى قددردانى از ایدن دو تجسدم فدداکارى
و ایمان و آگاهى که در اسالم از آنها سابقهدارتر نیست و عملیات و طاعاتشان بهتر و بدا ارجتدر از طاعدات
و عبادات تمام امّت است ،گفتند :ابوطالب اسالم نپذیرفته از دنیا رفت و فرزندش على را سالهاى سال بدر
منابرى که با فداکارىهاى او برپا شده بود ،سبّ و ناسزا گفتند و فضدایلش را منکدر شددند و تدا توانسدتند
روایاتى را که در فضیلت آن حضرت است ،تضعیف و تأویل نمودند و در مدح دیگران روایات جعل نمودند.

بخش دوم :تفسیر دعا 522 /

مورد اذيتهاي كه در حيا

ابوطالب سابقه داشت ،قرار داد د؛ لذا

پيغمبر| اى مكّه به طائف رفت .در آ جا يز اى

رسول ادا|

با

اذيت و آىار و بدرفتار استقبال مود د .در اين موقع پيغمبر| ادا
را به اين دعا
حضر

ويدبخش كه حاك اى روح سرشار و ايمان و اميد آن

بود ،اوا د:

ف ُ َّوتِي َوِلَّ َ ِحيلَتِ ي َو َه وانِي
ضع َ
«اَلل ُه َّ إِلَي َ
ك أَش ُكو َ
ِِ
ت َرب
ين .أَن َ
َعلَ النَّ ا ِ ي ا أَر َح َ ال راحم َ
ِ
ت َرب ي إِل َم ن تَ ِكلُنِ ي؟ إِل بَ ِعي د
ين َوأَن َ
ال ُمستَض َعف َ
ك
َّمنِي أَم إِل َع ُدو َملَّكتَ هُ أَم ِري إِن لَ يَ ُك ن بِ َ
يَتَ َجه ُ
ضب فَ أُبالِي و ِ
ك ِه َي أَو َس ُع لِ ي.
لكن عافِيَتُ َ
َعلَ َّي غَ َ ٌ
َ
ص لَ َح
ك الَّ ِذي أَش َرَت لَهُ الظلُم ُ
َعوذُ بِنُوِر َوج ِه َ
أُ
ات َو َ
َعلَيه ا أَم ُر ال دنيا َوال ِخ َرِ ِم ن أَن تَن ِة َل (يَن ِةل) بِ ي
ك العُتب َحت
ك .لَ َ
ك أَو يَ ِح ََّ َعلَ َّي َس َخطَ َ
ض بَ َ
غَ َ

ك»؛
تَرض َوال َحو َل َوال ُ َّو َ إَِّال بِ َ
«خدایا بهسوى تو شکایت مىنمدایم ضدعف نیدرویم و
کمددى چددارهام و آسددان بددودنم را بددر مددردم ،اى
رحمکنندهترین رحمکنندگان! تو پروردگار مستضدعفانى
و تو پروردگار منى! مرا به چه کسى وامىگدذارى؟ آیدا
به دورى که با مدن بده درشدتى روبدرو شدود؟ یدا بده
1

 .1ابنهشام ،السیرةالنبویه ،ج ،2ص281؛ طبری ،تاریخ ،ج ،2ص81؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج ،10ص.22
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دشمنى که او را مالک امر من گرداندى؟ اگدر بده مدن
خشم نداشته باشى .پس پاک ندارم؛ ولیکن عافیت تدو
وسعتدارندهتر است از براى من .پناه مىبدرم بده ندور
وجه تو که تاریکىها به نور آن روشدنى یافدت و امدر
دنیا و آخرت بر آن صالح گردید از اینکه غضبت را بدر
من نازل کنى یا خشمت را بر من وارد نمایى ،بهسوى
توست عذرخواهى و توبده تدا راضدى شدوى ،و حدول
و قوهاى نیست مگر براى تو».

همچنين حضر
ثبا

سيّدالشهدا اما

حسين×

روى عاشورا را با كمال

و استقامت؛ بلكه شور و شو به شهاد  ،اى بزر ترين مصائب

جا كاه و شدايد

كه تُهَمتنان تاريخ را به تسليص و اضوع در برابر

دشمن وادار ساىد ،استقبال كرد و دعا فرمود و بامداد آن روى ،ادا را
به اين دعا اوا د:

ت َرجآ ِي فِي
ت ثَِقتِي ِفي ُكَ َكرب َوأَن َ
«اَلل ُه َّ أَن َ
ؤاد َوتَِقَ
ُكَ ِش َّد َ ...ك ِمن َه يَض ُع ُ
ف فِ ِيه ال ُف ُ
ت ِف ِيه ال َع ُدو.
فِ ِيه ال ِحيلَ ُ َويَخ ُذ ُل فِ ِيه َّ
يق َويَة َم ُ
الص ِد ُ
ك َع َّمن
ك َرغبَ ِمني إِلَي َ
ك َو َش َكوتُهُ إِلَي َ
أَن َةلتُهُ بِ َ
ت َولِي ُكَ نِع َم
ِس َ
واك فَ َف َّرجتَهُ َعني َوَك َ
ةفتَهُ فَأَن َ
صاحب كَ حسن ومنته كَ رغب »؛1
و ِ
ُ ُ َ ََ َ ُ َ ُ َ َ
َ

 .1طبری ،تاریخ ،ج ،8ص221؛ مفید ،االرشاد ،ج ،2ص01؛ ابنعساکر ،تاریخ مدینة دمشق ،ج،18
ص217؛ ابناثیر جزری ،الکامل فی التاریخ ،ج ،8ص19؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج ،81ص.8
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«خدایا تو در هر اندوه مورد وثوق و اطمینان منى ،و در

هر شدت امید منى ،بسا همّ و اندوهى که دل از آن
ضعیف مىگردد و چاره در آن اندک مىشود و دوست
در آن شخص را وامىگذارد و دشمن در آن شماتت
مىنماید .عرض کردم آن را به تو و شکایت کردم آن
را بهسوى تو ،براى رغبت من بهسوى تو و صرف میل
و توجه من از ماسواى تو ،پس آن را از من برطرف
کردى و کفایت نمودى .پس تو ولى هر نعمت
و صاحب هر حسنه و نیکى و منتهاى هر رغبتى».

مزيت ديگر دعا اين است كه ،عين شعور و التفا
يگا ه و ففا
امكا

جالل و جمال او و التفا

و ضعف و قص ذات

شريفترين حاال

و توجه به ادا

دعاكننده به فقر و هويت

اود م باشد .و اين اود يك

ا سان است كه ادا

اى

اود را كه واجبالوجود

و االق و ب ياى و توا ا و دا ا مطلق است ،بشناسد و هويت اود
را كه فقر و ياى و داشتن و اتوا
حال و مقالش اين باشد:

و احتياج است ،يز بشناسد و ىبان

الص ِغير الَّ ِذي ربَّيته وأَنَا ال ِ
ِ
جاه َُ
َ َُ َ
« َسيدي! أَنَا َّ ُ
َّ ِ
َّ ِ
الوضي ُع
الذي َعلَّمتَهُ َوأَنَا الضآل الذي َه َدي تَهُ وأَنَا َ
ف الَّ ِذي آمنتَ ُ َوالجا ِ ُع
الَّ ِذي َرفَعتَهُ وأَنَا ال َخا ِ ُ
ِ
ةا ُن الَّ ِذي أَ َرَويتَهُ َوأَنَا العا ِر
العط َ
الَّذي أَشبَ عتَهُ َو َ
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َّ ِ
سوتَهُ َوأَنَا ال َف ِق ُير الَّ ِذي أَغنَ يتَهُ»؛
الذي َك َ
«آقدداى مددن! مددن آن صددغیر و کددوچکم کدده تددو او را
پروردى .و من آن جداهلم کده تدو او را تعلدیم دادى.
و من آن گمشدهام کدده تددو او را هدددایت و راهنمددایى
کردى .و من آن گرسنهام که تو او را سدیر گردانددى.
و من آن برهندهام کده تدو او را پوشداندى .و مدن آن
1

فقیرم که تو او را بىنیاز کردى».

اگر غير اى اين دعاها كه در قسمت عقايد و افول دين و ااالقيا
و تعليصوتربيت است ،دست ما اى منابع ديگر كوتاه بود همين دعاها
هدايت ا سا يت بهسو

برا

ادا و سعاد

د يا و آار

كاف

و كارساى بود.
دعا

كميل ،دعا

فباح ،دعا

ابوحمزه ثمال  ،دعاها

سجاديه و فحيفه علويه و ساير ادعيه كه در كتابها

فحيفه
دعا ،مثل

مصباحالمتهجد شيخ طوسي و المصباح كفعم و كتابها سيّد بن
طاووس و كتاب دعا در الكافى و بحاراالنوار ،هركدا ه فقط كتاب
دعاست؛ بلكه كتاب علص و معرفت و ااال است.
م توان دقايق عرفا
و تابناك

و كا

ارى ده و ساى ده و حقايق بلند

را كه در اين دعاهاست ،تشريح مود .و م توان اوج

 .1طوسی ،مصباحالمتهجد ،ص180؛ ابنطاووس ،اقبالاالعمال ،ج ،1ص111؛ کفعمی ،المصباح،
ص108؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج ،01ص.87
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پرواى روح را در هنگا اوا دن اين دعاها و توجه به مضمون آ ها
بيان مود.
بسيار

اى مرد گمان م كنند دعا در همان اواستن حوايج

شخص د يو و دراواست آب و ان و پول و اا ه و شفا بيمار
االفه م شود ،غافل اى آ ند كه حيوا ا
ز چنانكه در داستان استسقا

هص به ىبان حال يا مقال

سليمان پيغمبر و دعا

و ا صراف سليمان اى استسقا و اكتفا به دعا

مور

مور قل شده است ز

اين دراواستها و مسئلتها را دار د و چهبسا كه ادا اى بركت
رفع ياى اى آ ها ،بندگان معصيتكار را يز مشمول بعض

الطاف

اود فرمايد.
هرچه ا سان بينديشد و هرچه تصور كند ،لذت و حال لذيذتر اى دعا
خواهد يافت و هيچچيز ما ند دعا روح را تاىه و ى ده گه م دارد.
با دعا و بردن ا ادا ،ا سان وارد كارها پرمخاطره م شود و اود
را اى ترس و بيص پاك م ساىد و اى آن پيروى و موفّق بيرون م آيد.
دعا بر ففحه ااميد ها اط بطالن م كشد و سست ها و استگ ها
را ىايل م ساىد.
در فضيلت دعا همين بس ،كه در حدي

است:

 / 401معرفت حجت خدا

باد ِ»؛
«الدعآءُ ُمخ ال ِع َ
«دعا مغز عبادت و پرستش خداست».
1

يك اى معا

حدي

اين است كه :عباد

شبيه به بد

است كه

مركب اى اعضا و جوارح باشد و دعا به منزله مخ و مغز آن اواهد
را فراهص م مايد

بود .بنابراين بنده در عين اينكه اسباب ظاهر

و آ ها را كنار م گذارد؛ بلكه آ ها را به دقت جمع آور

م كند،

همهچيز را اى ادا م اواهد و در حصول تما مراتب و مطالب اى
ادا يار م طلبد.
ثرو

اسالم ما و بهاصوص ثرو

اى معارف و ااال

و موجبا

شيع  ،در دعا غن و سرشار

رشد فكر

و ترق

و تعال

معنو

است .اگر عبادت مثل ماى ا جا شود و دعا در آن باشد ،مثل پيكر
ب مغز و ب مخ م باشد.
و احتمال دارد معنا اين باشد كه ،هر عبادت

بنماييد ،مغز آن دعا

و اوا دن ادا و مسئلت اى اوست و چون پيرامون دعا و شرايط استجابت
و موا ع آن و اوقا و حاال و فرفتهاي كه اميد و استجابت دعا در
آن بيشتر است و اينكه به ثنا و حمد ادا شروع شود و در آغاى و پايان آن
 .1طبرانی ،الدعاء ،ص28؛ قطب راوندی ،الدعوات ،ص18؛ ابنفهد حلی ،عدةالداعی ،ص28؛ متقی
هندی ،کنزالعمال ،ص ،2ص12؛ حر عاملی ،وسائلالشیعه ،ج ،7ص28 - 27؛ مجلسی ،بحاراالنوار،
ج ،09ص.292 ،299
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فلوا

بر محمّد و ال

محمّد^

فرستاده شود و دعاها ماهها و ايا

و ليال متبركه و ايا هفته و فبح و شا و برا قضا
و بر امهها

ديگر آن دستورالعملها

حوايج ااص

آموى ده و معرفتبخش بسيار

است و بايد تفصيل آن را در كتابها حدي و دعا مطالعه مود.
در اينجا اين بخش اى سخن را با تقديص شكر به درگاه اداو د متعال
به پايان م رسا يص ،فقط به مناسبت و اشارها كه در ابتدا اين بيان،
به دعا

عالیةالمضامين شد كه شيخ اجل ابوعمرو عثمان بن سعيد،

ايب اوّل حضر

فاحباالمر×

به ابوعل

محمّد بن هما امال

فرمود و امر كرد آن را بخوا د و سيد بن طاووس& در جمالاالسبوع
بعد اى ذكر دعاها وارده بعد اى ماى عصر جمعه و فلوا

كبيره ،آن

را ذكر كرده و فرموده است :اگر برا تو عذر باشد اى جميع آ چه
ذكر كرديص ،پس حذر كن اى آ كه اوا دن اين دعا را مهمل گذار .
پس بهدرست كه ما شنااتيص آن را اى فضل اداو د ز جلّ جالله ز كه
ما را به آن مخصوص فرموده ،پس به آن اعتماد كن .رساله را به اين
دعا ااتمه م دهيص ،اميد آ كه مؤمنان و منتظران ظهور موفورالسرور
آن قطب ىمان و ول دوران بر آن مداومت مايند و اين بنده گنهكار
روسياه و والدينص را اى دعا فرامو

فرمايند.

وآخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمين
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 . 1ابنطاووس ،جمالاالسبوع ،ص.210 - 211

کتابنامه

كتابنامه

 .1قرآن کریم.

 .3نهج البالغه ،االمام علی بن ابی طالب × ،الشبیف الیضبی ،حقیقبو
شیح مقمد عبده ،بقی ت ،دارالمعرفة4141 ،ق.
 .2االرشاد فی معرفة حججاهلل علی العباد ،مفقد ،مقمد بن مقمد (م144 .ق،).
حقیقو مؤسسة آل البقت^ لتقیقو التیاث ،بقی ت ،دارالمفقد4141 ،ق.
 .4االستذکار ،ابنعبدالبی ،فوس

بن عبداهلل قیطبی (م164.ق ،).حقیقو

مقمد سالم عطا ،مقمد علی معوض ،بقی ت ،دارالکت العلمیة1222 ،م.
 .1اعراب ثالثین سورة من القرآنالکریم ،ابنخالوفه ،حسقن بن احمد
(م472.ق ،).القاهرة ،دارالکت

المصریة4462 ،ق.

 .6اعالمالوری باعالمالهدی  ،طبیسی ،فضل ببن حسبن (م815 .ق ،).قبم،
مؤسسة آل البقت^ الحقاء التیاث4147 ،ق.
 .2اعالمالدین فی صفاتالمؤممیین ،دفلمبی ،حسبن ببن اببیالقسبن (م.
قین ،)5قم ،مؤسسة آلالبقت^ الحقاء الثیاث.
 .3اقبالاالعمال ،ابنطا س  ،سقد علی بن موسی (م661 .ق ،).حقیقو
جواد ققومی ،قم ،مکت

االعالماالسالمی4141 ،ق.
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 .2امالی  ،سقد میحضی ،علی بن حسقن (م146 .ق ،).حقیقو سقد مقمد
نعسانی ،قم ،کتابخانه میعشی نجفی4124 ،ق.
 .16االمالی ،صد ق ،مقمد بن علی (م454 .ق ،).قم ،مؤسسة البعثة4147 ،ق.
 .11االمالی  ،طوسی ،مقمد بن حسن (م162 .ق ،).حقیقو مؤسسة

البعثة ،قم ،دارالثقافة4141 ،ق.
 .13االمالی  ،مفقد ،مقمد بن مقمد (م144 .ق ،).حقیقو حسقن
استاد لی ،علی اکبی غفاری ،بقی ت ،دارالمفقد4141 ،ق.
 . 12بحؤؤاراالنوار الجامعؤؤة لؤؤدرر ا بؤؤار االهمؤؤةاال هار ^  ،مجلسببی،
مقمدباقی (م 4444 .ق ،).حقیقو مقمدباقی بهبودی ،بقبی ت ،داراحقباء
التیاث العیبی4124 ،ق.
 .14البدایة و الیهایه ،ابنکثقی ،اسماعقل بن عمی (م771.ق ،).حقیقو علی
شقیی ،بقی ت ،داراحقاء التیاث العیبی4125 ،ق.
 .11تاریخ بغداد  ،خطق

بغدادی ،احمبد ببن علبی (م164 .ق ،).حقیقبو

مصطفی عبدالیادر عطا ،بقی ت ،دارالکت

العلمیة4147 ،ق

 .10تاریخ مدییة دمشق ،ابن عساکی ،علی بن حسن (م874 .ق ،).حقیقو
علی شقیی ،بقی ت ،دارالفکی4148 ،ق.
 .12تاریخاالمم و الملوک ،طبیی ،مقمد بن جیفی (م442 .ق ،).حقیقو
گی هی از دانشمندان ،بقی ت ،مؤسسة االعلمی4124 ،ق.
 .13تأویل اآلیاتالظاهرة فی فضاهل العترةالطاهره ،حسقنی استیآبادی،
سقد شیف الدفن علی (م 568.ق ،).قم ،نشی اسالمی4125 ،ق.
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 .12التحصین السرار ما زاد من ا بار کتابالیقین ،ابن طا س ،سقد علی
بن موسی (.م 661 .ق ،).حقیقو اسماعقل انصاری ،قم ،دارالکتاب4144 ،ق.
 .36تحفالعقول عن آل الرسول| ،ابنشعبه حیانی ،حسن بن علی (م.
قین ،)1حقیقو علی اکبی غفاری ،قم ،نشی اسالمی4121 ،ق.
 .31تخمیس قصیدةالبرده ،بوصقیی ،مقمد بن سعقد ،حخمقس حسن بن
فققی اعیجی ،مجلة حیاثنا ،ش ،14قم  ،مؤسسة آل البقت^ الحقاء
التیاث4144 ،ق.
 .33التفسیر المیسوب الی االمام العسکری×  ،حفسقی منسوب به امام
عسکیی× ،قم ،مدرسة االمام المهدی×4125 ،ق.
 .32تفسیر روحالبیان ،حیی بی سوی ،اسماعقل (م4447.ق ،).بقی ت ،دارالفکی.
 .34تفسیرالصافی ،فقض کاشبانی ،مقسبن ببن میحضبی (م4254 .ق،).
حقیقو حسقن اعلمی ،حهیان ،مکتبة الصدر4146 ،ق.
 .31تفسیرالقمی  ،قمی ،علی بن ابیاهقم (م427 .ق ،).حقیقو سقد طق
موسوی جزائیی ،قم ،دارالکتاب4121 ،ق.
 .30تفصیل وساهلالشیعة الی تحصیل مساهلالشریعه ،حی عباملی ،مقمبد
بن حسن (م4421 .ق ،).حقیقو ربانی شقیازی ،قم ،مؤسسة آل البقبت^

الحقاء التیاث4141 ،ق.
 .32التمحیص  ،اسکافی ،مقمد بن همام (م446 .ق ،).قم ،مدرسة االمام
المهدی×4121 ،ق.
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 .33التمهید ،ابن عبدالبی ،فوس

بن عبداهلل قیطبی (م164.ق ،).حقیقبو

مصببطفی علببوی ،مقمببد بکببیی ،مغببیب ،وزارة عمببوم اال قبباف الشببن ن
االسالمیة4457 ،ق.
 .32تیزیه االنبیاء ،سقد میحضی ،علی ببن حسبقن (م146 .ق ،).بقبی ت،
داراالضواء4125 ،ق.
 .26التوحید  ،صد ق ،مقمد بن علی (م454 .ق ،).حقیقبو سبقد هاشبم
حسقنی حهیانی ،قم ،نشی اسالمی4455 ،ق.
 .21تهذیباالحکام ،طوسی ،مقمد بن حسن (م162 .ق ،).حقیقو سبقد
حسن موسوی خیسان ،حهیان ،دارالکت

االسالمیة4461 ،ش.

 .23ثواب االعمال و عقاب االعمال  ،صد ق ،مقمد ببن علبی (م454 .ق،).
حقیقو سقد مقمدمهدی موسوی خیسان ،قم ،الشیف الیضی4465 ،ش.
 .24جامعالبیان فی تفسیرالقرآن ،طبیی ،مقمد بن جیفی (م442 .ق،).
بقی ت ،دارالمعرفة4141 ،ق.
 .24جمال االسبوع ،اببن طبا س ،سبقد علبی ببن موسبی (م661 .ق،).
حقیقو جواد ققومی ،مؤسسة اآلفاق4474 ،ش.
 .20الحقالمبین فی تحقیق کیفیة التفقه فی الدین ،فقض کاشانی ،مقسن
بن میحضی (م4254 .ق ،).حقیقو سقد جالل الدفن حسقنی ارموی ،حهیان،
انتشارات دانشگاه4452 ،ق.
 .22الخصاهصالفا میه  ،کجوری ،مقمدباقی (م4444 .ق ،).حقیقو سقد
علی جمال اشیف حسقنی ،الشیف الیضی4452 ،ش.
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 .23الدرالمیثور فی التفسیر بالماثور ،سقوطی ،جاللالدفن (م544 .ق،).
قم ،کتابخانه میعشی نجفی4121 ،ق.

 .22الدعاء ،طبیانی ،سلقمان بن احمد (م462 .ق ،).حقیقبو مصبطفی
عبدالیادر عطا ،بقی ت ،دارالکت

العلمیة4144 ،ق.

 .46دعاهماالسالم  ،مغیبی ،قاضی نعمان بن مقمد حمقمی (م464 .ق،).
حقیقو آص فقضی ،القاهرة ،دارالمعارف4454 ،ق.
 .41الدعوات  ،قط

را ندی ،سعقد بن هبةاهلل (م874 .ق ،).قم ،مدرسة

االمام المهدی×4127 ،ق.
 .43دیوان امام علی× (سرودههای میسوب به آن حضرت) ،گیدآ ری بقهیی
کقدری (م .قین  ،)6حقیقو ابوالیاسم امامی ،حهیان ،انتشارات اسوه4478 ،ش.
 .42ذ اهرالعقبی فی میاقب ذویالقربی  ،طببیی ،احمبد ببن عببداهلل (م.
651ق ،).القاهرة ،مکتبة الیدسی4486 ،ق.
 .44روح المعانی فی تفسؤیر القؤرآنالعظؤیم ،آلوسبی ،سبقد مقمبود (م.
4172ق ،).بقی ت ،داراحقاء التیاث العیبی.
 .41روضالجیان و روحالجیان فی تفسیر القرآن ،ابوالفتوح رازی ،حسقن بن
علی (م881.ق ،).حقیقو فاحیی ،ناصح ،مشهد ،آستان قدس رضوی4125 ،ق.
 .40روضةالواعظین و بصیرةالمتعظین ،فتال نقشابوری ،مقمد بن حسن
(م825 .ق ،).قم ،الشیف الیضی4478 ،ش.
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 .42ریاضالسالکین فی شرح صحیفة سیدالساجدین× ،مدنی شقیازی،
سقد علیخان بن احمد (م 4412.ق ،).حقیقو سقد مقسن حسقنی امقنی،
قم ،نشی اسالمی4148 ،ق.
 .43الزهد  ،کوفی اهوازی ،حسقن بن سعقد (م .قین ،)4حقیقو غالمیضا
عیفانقان ،قم ،المطبعةالعلمیة4455 ،ق.
 .42السیرةالیبویه ،ابنهشام ،عبدالملک حمقیی (م 5 .ب 144ق ،).حقیقو
مقمد عبدالقمقد ،القاهرة ،مکتبة مقمدعلی صبقح ا الده4454 ،ق.
 .16شرحاال بار فی فضاهل االهمةاال هار^ ،مغیببی ،قاضبی نعمبان ببن
مقمد حمقمی (م464 .ق ،).حقیقو سقد مقمد حسقنی جاللی ،قبم ،نشبی
اسالمی4141 ،ق.
 .11شرحالرضی علی الکافیه ،رضی الدفن استیآبادی ،مقمد بن حسن
(م 656.ق ،).حقیقو فوس حسن عمی ،حهیان ،مؤسسة الصادق4458 ،ش.
 .13شواهدالتیزیل ،حاکم حسکانی ،عبقداهلل بن عبداهلل (م826 .ق،).
حقیقو مقمدباقی مقمودی ،حهیان ،زارت فیهنگ ارشاد اسالمی4144 ،ق.
 .12صحیح مسلم ،مسلم نقشابوری ،مسلم بن حجاج (م164 .ق،).
بقی ت ،دارالفکی.
 .14صحیحالبخاری  ،بخاری ،مقمد بن اسماعقل (م186 .ق ،).بقی ت،
دارالفکی4124 ،ق.
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 .11صحیفه سجادیه  ،االمام علی بن القسقن‘ (م51 .ق ،).قم ،نشی
اسالمی4121 ،ق.
 .10الصواعق المحرقة فی الرد علی اهل البدع و الزندقه ،هقتمی ،احمد
بن حجی (م 571 .ق ،).حقیقبو عببدالوهاب عببداللطق  ،القااهرة مکتباة

القاهرة4458 ،ق.
 .12عدةالداعی و نجاحالساعی ،ابن فهد حلی ،احمد بن مقمد (م.
 514ق ،).حقیقو احمد موحدی قمی ،قم ،مکتبة جدانی.
 .13علل الشرایع ،صد ق ،مقمد ببن علبی (م454 .ق ،).حقیقبو سبقد
مقمدصادق بقیالعلوم ،النج االشیف ،المکتبةالحیدریة4458 ،ق.
 .12الغیبؤه  ،نعمبانی ،مقمبد ببن اببیاهقم (م462 .ق ،).حقیقبو فببارس
حسون ،قم ،انتشارات انوارالهدی4111 ،ق.
 .06الفؤؤتن ،ابببن حمبباد ،نعببقم بببن حمبباد مببی زی (م115.ق ،).بقببی ت،
دارالفکی4141 ،ق.
 .01قرباالسیاد  ،حمقبیی قمبی ،عببداهلل ببن جعفبی (م422 .ق ،).قبم،
مؤسسة آل البقت^ الحقاء التیاث4144 ،ق.
 .03الکافی  ،کلقنی ،مقمد بن فعیبوب (م415 .ق ،).حقیقبو علبی اکببی
غفاری ،حهیان ،دارالکت

االسالمیة4464 ،ش.

 .02الکامل فی التاریخ ،ابناثقبی جبزری ،علبی ببن مقمبد (م642 .ق،).
بقی ت ،دارصادر4456 ،ق.
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 .04کتابالتفسیر  ،عقاشی ،مقمد بن مسعود (م412 .ق ،).حقیقو سقد
هاشم رسولی مقالحی ،حهیان ،المکتبة العلمیة االسالمقه.
 .01الکشف و البیان فی تفسیر القرآن (تفسیر ثعلبی) ،ثعلبی ،احمد بن مقمد
(م117 .ق ،).حقیقو ابنعاشور ،ساعدی ،بقی ت ،داراحقاء التیاث العیبی4111 ،ق.
 .00کمالالدین و تمامالیعمه ،صد ق ،مقمد بن علی (م454 .ق،).
حقیقو علی اکبی غفاری ،قم ،نشی اسالمی4128 ،ق.
 .02کیزالعمال فی سیناالقوال و االفعال ،متیی هندی ،علی (م578 .ق،).
حقیقو بکیی حقانی ،صفوة السیا ،بقی ت ،مؤسسة الرسالة4125 ،ق.
 .03گیج دانش (صد پید) ،صافی گلپافگانی ،مقمبدجواد (م4417.ش،).
قم  ،انتشارات حضیت معصومه÷4452 ،ش.
 .02لسانالعرب ،ابن منظبور ،مقمبد ببن مکبیم (م744 .ق ،).قبم ،نشبی
ادبالحوزة4128 ،ق.
 .26مجمعالبحرین ،طیفقی ،فخیالدفن (م4258.ق ،).حقیقو سقد احمد
حسقنی ،حهیان ،المکتبةالمرتضویة4478 ،ش.
 .21مجمعالبیان فی تفسیرالقرآن ،طبیسی ،فضل بن حسن (م815 .ق،).
حقیقو عده ای از مقییقن ،بقی ت ،مؤسسة االعلمی4148 ،ق.
 .23المحاسن  ،بیقی ،احمد بن مقمد (م171 .ق ،).حقیقو جاللالدفن
حسقنی ،حهیان ،دارالکت

االسالمیة4472 ،ش.
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 .22المحتضر  ،حلی ،حسن بن سلقمان (م .قین ،)5حقیقو سقد علی
اشیف ،المکتبةالحیدریة4111 ،ق.
 .24مدییة معاجز االهمة االثییعشر و دالهل الحجج علی البشر ،بقیانی،
سقد هاشم حسقنی (م4427.ق ،).حقیقو عزتاهلل موالئی ،قم ،مؤسسة

المعارف االسالمیة4144 ،ق.
 .21مستدرکالوسائل و مستنبطالمسائل ،مقدث نوری ،مقیزا حسقن (م.
4412ق ،).بقی ت ،مؤسسة آل البقت^ الحقاء التیاث4125 ،ق.
 .20المسترشد فی امامة امیرالمممیین علی بن ابی الب× ،طبیی
امامی ،مقمد بن جیفی (م .قین  ،) 8حقیقو احمد مقمودی ،منسسه
فیهنگ اسالمی کوشانپور4148 ،ق.
 .22مسند احمد بن حنبل  ،احمبد ببن حنببل ،شبقبانی (م114 .ق،).
بقی ت ،دارصادر.
 .23مشکاةاالنوار فی غرراال بار  ،طبیسی ،علی ببن حسبن (م .قبین،)7
حقیقو مهدی هوشمند ،انتشارات دارالقدفث4145 ،ق.
 .22المصببباح  ،کفعمببی ،ابببیاهقم بببن علببی (م528 .ق ،).بقببی ت،
مؤسسة االعلمی4124 ،ق.
 .36مصببباحالفببالح و مفتبباحالنجبباح ،صببافی گلپافگببانی ،مقمببدجواد
(م4417.ق ،).حهیان ،کتابفی شی بوذرجمهیی مصطفوی.
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 .31مصباح المتهجد  ،طوسبی ،مقمبد ببن حسبن (م162 .ق ،).بقبی ت،
مؤسسة فیهالشیعة4144 ،ق.
 .33معانیاالخبار ،صد ق ،مقمد بن علی (م454 .ق ،).حقیقو علیاکبی
غفاری ،قم ،نشی اسالمی4464 ،ش.
 .32معرفةالسنن و اآلثار  ،بقهیی ،احمد بن حسقن (م185.ق ،).حقیقو
سقد کسی ی حسن ،بقی ت ،دارالکت
 .34مفردات الفاظالقرآن  ،راغ

العلمقه.
اصفهانی ،حسقن بن مقمد (م.

821ق ،).نشی الکتاب4121 ،ق.
 .31مکببارم االخببال  ،طبیسببی ،حسببن بببن فضببل (م881 .ق،).
الشیف الیضی4451 ،ق.
 .30من ال یحضره الفقیه ،صد ق ،مقمبد ببن علبی (م454.ق ،).حقیقبو
علی اکبی غفاری ،قم ،نشی اسالمی4121 ،ق.
 .32میاقب آل ابؤی الؤب× ،اببن شهیآشبوب ،مقمبد ببن علبی (م.
 855ق ،).حقیقببو گی هببی از اسبباحقد نجبب

اشببیف ،النجبب االشببیف،

المکتبةالحیدریة4476 ،ق.
 .33المیاقب  ،خوارزمی ،موفو بن احمد (م 865 .ق ،).حقیقو مالک
مقمودی ،قم ،نشی اسالمی4144 ،ق.
 .32میتخب االثر فی االمام الثانی عشر× ،صافی گلپافگانی ،لطب اهلل،
قببم ،دفتببی حنظببقم نشببی آثببار حضببیت آفببت اهلل العظمببی صببافی
گلپافگانیمدظله العالی4142 ،ق.
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 .26مییةالمرید فی ادب المفید و المستفید  ،شهقد ثانی ،زفن الدفن ببن
علبببی عببباملی (م 568 .ق ،).حقیقبببو رضبببا مختببباری ،قبببم ،مکتببب
االعالم االسالمی4125 ،ق.
 .21مهجالدعوات و میهجالعبادات ،ابن طا س ،سقد علی بن موسی (م.
 661ق ،).حقیقو حسقن اعلمی ،بقی ت ،مؤسسة االعلمی4141 ،ق.
 .23نفایسالعرفان ،صافی گلپافگانی ،مقمدجواد (م4417.ق.).
 .22ییؤؤابیعالمؤؤودة لؤؤذویالقربؤؤی  ،قنببد زی ،سببلقمان بببن ابببیاهقم (م.
 4151ق ،).حقیقو سقد علی جمال اشیف حسقنی ،داراالسوة4146 ،ق.
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