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 )سلسله جلسات شرح صحیفه سجادیه)جلسه دوم

  

 حجه االسالم دکتر تقی پور امام جمعه محترم بخش گتاب:د معظماستا

 1395/7/1تاریخ:

 جلسه:دوم

  موضوع :صحیفه سجادیه

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 .الحمدهلل رب العالمین و الصوة و السالم علی رسول اهلل و علی آله ال اهلل

                      حتی إذا ب ل غ  أ قص ی                                                                        محدودا ،ب ت خ ط ی إلیه  ألب ام  ع م ر ه ،و ی ره ق ه  ب أ عوام  د هر ه ،    د ا                                                      ض ر ب  ل ه  فی الحیاة  أ جل ا م وقوتا ،ون ص ب  له أ م     ثم 

    ین  ذ                                        الذین  أ سائ وا ب ما ع ملو ا وی جز ی  ال                                                                     م ان د ب ه  إلیه  م ن م وفور  ثواب ه ،أ و م حذور  ع قاب ه ،ل ی جز ی                                                 أ ث ر ه ،واشت وع ب  ح ساب  ع م ر ه،ق ب ض ه  إلی

 .     م نه                           أحس نو ا ب الح سن ی.ع دال 

می شنویم هست و چون دیده ها و  اوقات فکر می کنیم که می دانیم،دانستن ما هم به اندازه ی آنچه که می بینیم و ما گاهی

های ادداشتنی کم اطالعی ما از عوالم باال و بخاطر عدم احاطه ما به عوالم معنا شنیده های ما عمیق نیست،پر محتوا نیست،بخاطر

شرح و ترجمه دعای اول صحیفه)تحمید(می بینید که  ما ضعیف است.یاد گرفتنیهای ما هم اندک و محدود است.شما بعد از

.ولی امام نه آخری و دارد اولی نه که  است.الحمد هلل گفته می شد،اما فکر نمی شد یعنی الحمدهلل الحمدهلل گفتن شما فرق کرده

 .یاد داده استسجاد)علیه السالم(به ما 
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اختالف؛و هر جا دوئیت و سه تایی باشد،یعنی  اگر خدا اولی داشته باشد و آخری،الاقل شما قائل به سه تا شدید.و این یعنی: نکته

 (اتالهة إال  اهلل ل ف س د  جا اختالف و امتیاز باشد به تبعیر قرآن،عال م،فاسد می شود.)لوکان  فیهماء اختالف و امتیاز وجود دارد.و هر

الهی کردی.بعدفرمود:نمی دانیم چرا غصه  فرمود:مارا بدون الگو خلق نمودی و سپس در سبیل محبتت قرار دادی.فطرتمان را بعد

 هست و برای همه ما عمر معلومی هست و کسی هم نمی تواند به آن دست بزند)کم و میخوریم؟برای همه ی ما رزق معلومی

را به ما داده است.)رزق معنوی(رزق مادی هر کس  ود دارد اما خداوند این اختیار و قدرتشزیاد کند(مثل:رزق علم.بله موانع وج

 .هم معین شده است

انتهایش،عمر هرکس معلوم است.به ما گفتی  تورا شکر که برای همه در دنیا، عمر معلومی را تعریف کردی،هم ابتدا و هم خدایا

 هم میدهم،کوپن مرگ داده می شود، و هر یک از اینها را با دست خودت به حضرت همین که دنیا آمدی،شناسنامه مرگ را

گاهی اوقات این عمر طوالنی،دردسر آور  عزرائیل تحویل می دهی.اگر عمر طوالنی با مکانیزم امروزه دنیا پیدا می کردیم

 .ن ابتدای به دنیا آمدندر آخر عمر به دیگران محتاج می شوی.مثل هما بود،خجالت آور می شد،چون همه کار را

ته به دنیا می آید و هیچ حرکتی ندارد،آهس نعمر ه ننک سه فی الخلق(ما بر عکس می کنیم توی عالم  خلقت،دیدید بچه وقتی کل ما)

 ... کشیده و آهسته چهار دست و پا،کم کم دراز

نکشی،هم می خواهم که شمارا به آن  لتمی فرماید:من هم اجلتان را معین کردم،هم انتهایش را معین کردم که خجا خداوند

 به شما پاداش سرشار بدهم و اگر اهل گناه بودی،کیفر های وحشت بار بدهم،چون طرف)عالم دیگر(ببرم که اگر اهل ثواب بودی

 .من عادل هستم.پس خدارا شکر،الحمد هلل رب العالمین

ماز ن عنی زوال،از بین رفته.االن وقت شما فوت شد،وقتگوییم: )فالنی فوت کرد(فوت ی ما یک اصطالحی داریم که غلط است؛می

وقت،کسی کتابتان را می برد و مثال صحافی می کند و  شب دیشب شما فوت شد.یعنی از بین رفته و دیگر بر نمی گردد.اما یک

 .(اصطالح )وفات(می گویند نه)فوت بهتر بر می گرداند.که به

چرا؟به قول  .؛یعنی خداوند روح مارا اخذ می کند و به نزد خود می برد«یافت وفات»بلکه «فوت کرد»پس ما نمی گوییم فالنی 

یا کیفر های وحشت بار بدهد.پس این خدا (أو محذور عقابه)تا پاداشهای سرشار بدهد،(من موفور ثوابه)(امام سجاد)علیه السالم

 (ستودنی است.)الحمدهلل
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 (همه اینها گفته شد خداوند با ریتعالی با برنامه می دهد،چون خداوند عالم است.)عدال منه

 ...                                       ت ق د  س ت أ سماو ه ،و ت ظ اه ر ت آالو ه

یم نعمتهایش هم پیوسته بود گرفت تو پیراسته است،نعمتهای پیوسته داد خداوند.چند دهه ای که از خداوند عمر خدایا،نامهای

دوستان خوب،راهنمایی شدن به سمت حوزه علمیه،اهل نماز جماعت،نماز  وپشت سر هم؛محیط خوب،پدرو مادری خوب،دادن

 ... جمعه و

 ..                           الیسال عم ا یفعل و هم یسألون

از هرگونه ضعف و نقص است.اگر  پیراسته او است،اسماء عادل او.دهیم  نیست که از کار های خداوند،ما مواخذه ای انجام شایسته

 .هستیم قرار باشد مواخذه ای باشد خود ما

خوب و ...(البته به حسب ظاهر دنیا  خداوند می فرماید:این همه زمین های خوب که به شما دادم)استادان خوب،دوستان چون

 .نقص ها و کمبود ها،حتمی است

شناساندی.اگر حمد کردن را نمی  ما بلد نبودیم،خودت را به مااگر شناخت چگونه حمد کردن را به ما نمی آموختی  خدایا

فتیم گ کردیم،کنار سفره ات می نشستیم و پا دراز می کردیم و عاروق می زدیم و می دانستیم روزیت را می خوردیم و کفران می

 .:مگه چیه؟خودمان انجام دادیم،با زور و عقل و فکر خودم

الذی لوحبس عن عالده معرفة حمده علی ما  والحمداهلل(بلکه حیوان می شدیم و حتی از آن هم بد تر.)کاألنعام بل هم أضل 

انوا                                                ی حم دوه ،و توس عوا فی رزقه فلم ی شک روه .و لوک                                                             إ سب غ علیهم من ن ع م ه  المتظاهرة  ل تص رفوا فی م نن ه ف لم                                  أبالهم من م ن ن ه الم ت ت ابع ة  و

 (                                 إال  کاأل نعام ب ل هم إض ل   سبیل ا إن هم»                                                               حدود  اإلنسانیة  إلی حد البهیمی  ة  فکانوا کماوصف فی محکم کتابه                    کذلک ل خ ر جوا م ن
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 .پس چه غافل بودیم از حمد گفتن ها

 .                                                        م نا م ن ش کر ه ،و ف ت ح  ثنام ن أبواب  العلم ب ربوبی ته                                          والحمدهلل علی ما ع رف نا م ن ن فس ه ،و أ له 

 .خدایا تورا ستایش که به ما معرفت ذاتت را دادی.خدایا مارا در برابر شکرت،به ما دادی و الهام کردی

دیگران مشرک اگر خداوند،ذاتش را از طریق الهام و فطرت و از طریق رسوالن بیرونی به ما یاد نمی داد،ما هم مثل بعضی : نکته

 و کافر می شدیم

 والسالم علیکم ورحمه اهلل وبرکاته

 پایان جلسه دوم

 


