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 )سلسله جلسات شرح صحیفه سجادیه)جلسه سوم

  

 حجه االسالم دکتر تقی پور امام جمعه محترم بخش گتاب:استاد معظم

 95\7\7تاریخ :

 جلسه:سوم

  موضوع :صحیفه سجادیه

  

  

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 .الم علی رسول اهلل و آله آل اهللالحمدهلل رب العالمین والصالة و الس

                                                                 العلم  بر ب وبی ت ه  و د ل  نا علیه من اال خالص  ل ه فی ت وخید ه و                                                                        علی ما ع ر  ف نا م ن نفسه،وأ له م نا م ن ش کر ه و ف ت ح  لنا م ن أبواب  والحمدهلل

 .                                          ج ن بنا م ن اإللح اد  و الش  ک   فی أ مر ه 

کنم که خودت را به من نشان دادی و به من فهماندی ستایش خدایی را سزاست که معرفت خدایا تورا سپاس و ستایش می »

 «.ذاتش را به ما آموخت

نمی کرد هیچ گاه بشر،خداشناس نمی شد.با  روایات و ادعیه گوناگون،فراوان داریم که اگر مثال خدا خودش را به ما معرفی در

 .خدارا بشناسیم داده،سبب شدند ما ابزار آالتی را که خدا به ما
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علیک(خدایا من به واسته ی تو،تورا شناختم.و  ابوحمزه ثمالی هم مضامینی شبیه این داریم.)ب ک  ع ر فت ک و أن ت د ل تنی در دعای

داده،وآن فهمش  ما خداشناس شدیم زمینه اش را هم خدا به ما داده،فطرتش را هم خدا به ما تو راهنمائیم کردی به خودت.اگر

 .ا به ما دادهرا هم خد

بذاته(کسی که ذات او را با ذات خودش  دعای صباح امیرالؤمنین است که خیلی معروف است.)یا م ن د ل  علی ذاته یا در

 .خدا،خداشناس شدیم شناختیم.یعنی ما با واسطه ی

ی ود من در چه فضایی زندگامام سجاد)علیه السالم(می فرماید :تو را ستایش می کنم از اینکه تو مرا خود شناست کردی.اگر نب

 می کردم؟

بار الحمداهلل  33بار اهلل اکبر،34مهم دارد) این به بعد تسبیح حضرت زهرا)سالم اهلل علیها(بدست می گیرید که سه تا ذکر شما از

به من  ت راخود الحمداهلل رسیدی باید تفکرت در این زمینه باشد؛سپاس و ستایشت می کنم که بار سبحان اهلل(وقتی به 33و 

تو را سپاس و شکرگزاری کنم.اگر تو به ما حمد کردن را  معرفی کردی و خودت به من الهام کردی و در قلب من انداختی که

 .را مصرف می کردیم.در زندگی بکار می بردیم اما هیچ گاه شکرگزارت نبودیم یاد نمی دادی،ن ع م ت

 .و به واسطه ی همین هم،از حیوان پست تر می شدیم

 

 تاینکه تو پروردگار منی،این را خود تورا ستایش می کنم از اینکه خودت در های دانش را به پروردگاریت.علم من به خدایا من

ی راهنمای بیّته(تو پروردگار منی،تو صاحب منی.تو خودت اینهارا به من یاددادی خودت مرا برای من گشودی.)أبواب العلم بود و

 .داشته باشم و به آن اعتقاد داشته باشم کردی)د ل  نا(،هدایت کردی که در اینکه تو را یگانه بدانم،اخالص

 .(د و کژی و شک و تردید،دور کردی.)الحاد و الشکخدایا تو را ستایش می کنم که مارا از الحا
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 .در اول دعا آمده که خدایا از اینکه تو را با چشم سر نمی بینم ستایشت می کنم

 .آیا جای سپاس و ستایش است؟حتما این طور است.خدایی که با چشم سر و ظاهر دیده نمی شود جای ستایش دارد

هند که از حکمت و عرفان بهره مند بود،در بیان جالل و عظمت حضرت رب فیضی هندی بزرگترین شاعر سده دهم سرزمین 

 :العز ه می گوید

 الث نا ف وق  الن ظ ر،ح سن ک  ف وق  نور ک                          یا ا ز لیّ الظ هور،یاأب دیَّ الخ فا

 تو حیرت فزا کاه،ک نه اندیشه تو فکر                نور تو بینش گداز،ح سن تو دانش گسل

 ذکا فالطون نظر،عقل ارسطو چشم                دانش و بینش همه کرده رها در رهت

 ه با تعق ل هدر،خاک تف کر خون                      مل ت علم تو را هست به فتوای قدس

 نوا مول ه دماغ،کلک مشوّش حرف                     ساحت قدر تورا سخره هنگامه کرد

 قضا از جهل روی،سیلی به حیرت لطمه                 بر درت اندیشه را ش حنه غیرت زند

خدا( ایستاده است،مرده است.لذا نباید ) ارسطو هم نمی توانند تو را بستایند.اساسا خون تفکر و جریان فکر در ذات تو افالطون و

نبینم.امام  م اما این بدان معنانیست که خدا را با چشم دلرا با چشم ظاهر نمی بین در ذات خدا فکر کرد.خدارا شکر که تو

 (چشم دل علی)علیه السالم(می فرماید:خدایی را نبینم،نمی پرستم.)یعنی با

چشم سر،حتما محدود است،حتما  خدایی را باید ستود؟این یک دلیل علمی و عقلی دارد.هرکس که دیده می شود با چرا چنین

است.هرکس که جسم دارد و محدود است،ناقص هم است.هرکس که هم ناقص  حتما در جهتی جسم دارد و حتما حجم دارد و

 .تواند خدای من که ناقصم باشد است نمی

کوری،عصاکش کور دیگری بشود؟من خدایی را می خواهم که دارای تمام صفات کمالیه باشد.ومنهای همه صفات سلبیه باشد.این 

 .جای شکر دارد

میلیادر ها نقطه ی دیگر از این عالم  العالمین نمی شود.ما که جسم هستیم در اینجا هستیم ولی در ناقص باشد،ربّ خدایی که

 من اطالعی از آنجا ندارم چه کار می توانم بکنم؟می توان مدیریت کرد؟آیا در دید نیستیم.اطالعی از آنجا هم نداریم.من که

 هست؟

خدای من میشدند چون آنها  د خدا،اگر این طور می شد دیگران همجسم می بود،الت و غز ی و منات هم می شدن اگر خدا

دیده نمی شود شکر.واز اینکه به قلب ما الهام کردی که باید تو را شکر  نسبت به دیگران به من نزدیک ترند.پس از اینکه خدا

(به تو را شکر.)ب ک ی ست د لُّ علیک من هستی باز هم میگوییم تو را شکر.واینکه تو درها و بوستانهای علم به اینکه تو خدای کرد

و را فکر و عقل ما ت میکنیم.خدایا تو بزرگ تر از آن هستی که تو را وصف کنم.کوتاهی دارد از اینکه وسیله تو به تو استدالل

 (بشناسد.)ق ص ر ت

 .(حاال با این فکر به نماز بایستسم و بگوییم : )اهلل اکبر(،)الحمدهلل رب العالمین



4 
 

 ((علیکم و رحمة اهلل و برکاتهوالسالم ))

 


