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 )سلسله جلسات شرح صحیفه سجادیه)جلسه چهارم

 

 ام جمعه محترم بخش گتابحجه االسالم دکتر تقی پور ام: استاد معظم

 95/7/29تاریخ :

 جلسه :چهارم

 موضوع :صحیفه سجادیه

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

حمد و م علی رسول اهلل.الذّی سمّی فی السماء بأحمد و فی اال رض بأبی القاسم مصطفی الحمدهلل رب العالمین،والصالة و السالم

  .علی آله الطیبین الطاهرین

         س بیل              ع ل ینا ب ه          ی س ه ل                                                    ع فو ه.حمدا  ی ض یء  ل ناب ه  ظ ل مات  الب رز خ،و                                                                 فیم ن ح م د ه  م ن خ لق ه،ون سب ق  ب ه  م ن س ب ق  إلی ر ضاه  و                   ح مدا ن ع م ر ب ه 

    ئا                                        ون .ی وم  الی غنی م ولی  ع ن م ولی  ش ی      ی ظل م                                 ّ                         م واق ف  األشهاد ،ی وم  ت جزی ک ل  نفس  ب ما ک س ب ت و هم ال                                            الم بع ث ،و  ی ش ر ف  ب ه  م ناز لنا  ع ند 

                  و ال ه م ی نص رون 

حمد الهی بجاآوریم را بیان کردند)نه به  وجود مبارک امام سجاد )علیه السالم(محور هایی را که ما باید حامد باشیم و تا اینجا

 .اشاره کردند همه محور ها(به برخی از محور ها

حمد کردن بیان کردند که اگر ما  دیم محور هایی را آقا امام سجاد )علیه السالم(برایشریف شما باشد ما عرض کر اگر خاطر

 .السالم(می خواستیم فکری بکنیم قطعا ذهن ما به اینگونه امور گواهی نمی داد بدون الگو گیری از حضرات معصومین )علیهم
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است،اولی است که نخستینی قبل از آن  نخستینی وجود مبارک امام سجاد )علیه السالم(حمد می کند از اینکه خداوند: مثال

 .نیست،وجودی نیست نیست.آخری است که دیگر بعد از آن کسی

 .از این قسمت از فقرات دعا،وجود مبارک امام سجاد )علیه السالم(به برکات حمد اشاره می فرماید

  برکات حمد برای ما در عالم معنا جهت رشد و تکامل و رسیدن به مقام عبودیّت و بندگی که باال ترین مقام است ،می باشد

 شما در تشّهد چه می گویید؟

 .الحمدهلل،اشهدان ال اله اهلل وحده ال شریک له،واشهدأ نَّ محمدا  ع بد ه  و ر س ول ه

رسالت.یعنی مقام عبودیت و بعد مقام  دت می دهم که وجود پیامبری که عبد است و بعدر س ول ه  و ع بد ه(یعنی شها) : نفرمود

مسجد األقصی  داریم؛سوره مبارکه اسراء)سبحان الذی أسری ب ع بد ه  م ن  المسجد الحرام إلی رسالت.خیلی مهم است.در قرآن هم

 (الّذی بار کنا ح ول ه

مقام عبودیت برسیم،حمد به ما کمک  تأکید می شود.اگر ما بخواهیم به این مبارک پیغمبر،مقام عبودیتش در مقام اول وجود

 .سجاد)علیه السالم(می خواهیم برکات حمد را بگوییم می کند.پس ما امروز از زبان امام

گوییم ب در نماز موظفیم در چندین نوبت در تسبیحات حضرت زهرا)سالم اهلل علیها(می گوییم:الحمد اهلل،الحمداهلل...یا همین که

 . مستحب است بگوییم :الحمد اهلل یا در تشهد"الحمد اهلل رب العالمین":

 .این فضای حامدین در قرآن هم مقام بلندی است و دلیل آن برکات عظیمی است که به همراه دارد. و شما غفلت نکنید

 :از دو نکته نباید غفلت کرد

 .بدانید این برکاتی که بخواهیم برای حمد بشماریم همه بخاطر گفتن یک الحمد اهلل نیست-1

یک نمود و یک نشان و یک عالمت  بخاطرگفتن یک الحمداهلل زبانی نیست.حمدی که از جان برخیزد و این حمد زبانی  همه

 .،قلبی سرشار از اعتقاد به معبود واقعی و حقیقیزند می موج او قلب و  جان می باشد برای آن حمدی که معنا و حقیقت او در

 .غافل نشوید از آثار معنویات حتی بر تکوینیات-2

ر اجتمایی و این دنیایی،برو استغفا فراوان داریم که اگر شما مشکل برخوردید حتی با دوستت،حتی با خانمت،در مسائل مثال ما

 .هم حل میکند بکن،استغفار مشکل این دنیایی انسان را

 !حاال اسغفار با گفتن یک استغفراهلل...این استغفراهلل با عالم هستی چه می کند؟

چه بستر هایی را آماده می کند؟چه مقدماتی را می چیند؟تا مشکل اجتمایی شما هم حل بشود.مشکل این دنیایی هم حل 

 .بشود
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         ّ                     حمدا نعم رمه فیمن حمده من خلقه

 .خدایا تورا حمد می کنیم که با آن در میان حامدین و ستایشگران عمری بلند یابیم

 : فرمایند می ایشان.را شیرازی  خدا رحمت کند آقای سید علی خان مدنی

عمری دراز و بلند در میان  که آن حمد سبب شودمنحمدی از تو می خواهم "یطال به عمرنا م ن م ن ح م ده والمعناحمدا"

هستند.مثال می گویی :خدایا به من عمری طوالنی بده تا در محضر امام  حامدینت پیداکنم.بروم تو صفی که جزء حامدینت

 .است روز در خدمتش باشم.این خودش یک مقام بلندی است،یک برکتی است،یک زمینه رشدی زمان،شب و

 .می تواند سبب بشود که من عمری طوالنی پیدا کنمپس خدایا این حمد 

 .ونسبق به من سبق إلی رضاه و عفوه

عفو پروردگار را کسب کردند.ما حتی  به آن مقام حامدین برسیم جزء پیشگامان و در مرحله ای باشیم که آنها خشنودی و اگر ما

 .گیریمگرفتن رحمت و عفو الهی پیشی ب با حمد می توانیم از آن پیشگامان در

از خدا چه میخواهیم؟قلم عفو  خیلی به انسان کمک می کند.می گویند کور از خدا چه می خواهد؟دو چشم بینا.ما پس حمد

خواهی و حتی می خواهی با او از کسانی که در خشنودی و کسب رضای الهی  کشیدن بر جرائم اعمال ما.خوب،اگر این را می

.)رضای آنها بلکه از آنها هم برتری یابی شی بگیری حمد الهی را بجای آور.نه اینکه مثلآوردن عفو الهی پیشی گرفتندپی وبه دست

 (و عفوه

 رضا یعنی چه؟
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ر خاطری را ایجاد میکند.بخاط انسان یک حالت نفسانی است که در آدم و نفس یک تغییری حاصل می شود،یک انسباط رضا در

به فرمان او هستند،یک حالت انبساط خاطری در طرف حاصل می دیگران  اینکه این شخص به نفع خودش رسیده،دیده که

 اقدس پروردگار از هرگونه تغییری رضای درپروردگار به این معناست؟یعنی انبساط خاطر،یعنی تغییر نفسانی؟نه.ذات شود.آیا

 .منزه است

  یکی از اذکار بزرگ همین سبحان اهلل است.یعنی چه؟

صادق )علیه السالم( می فرمایند :رضاه  ثواب ه  خدایا تو از هر نفعی منزهی.پس رضا یعنی چه؟ در روایت داریم که امام جعفر یعنی

 .ثوابش است و خشمگین شدن او در عقاب اوست و س خ ط ه ع قابه.رضای خدا در

 عفو یعنی چه؟

 "المحو الذّنوب"عفو یعنی پاک کردن گناهان.

 : نکته

بعضی وقت ها طرف می آید و به شما بدی می  د؛اینجا رضا باال تره یا عفو؟برخی گفته اند رضا باالتره.چرا؟چونگفته ان برخی

 .دل از او رضایت ندارید و دل شما نسبت به اوهنوز کدورت دارد کند.شما اورا عفو می کنید اما در

 :یک حکایت

 که ارباب برای او احترام قائل بود و گفت این بردگان،کار زشتی انجام داد،موال بر او غضب کرد.این برده رفت سراغ کسی یکی از»

رد.اما قبول ک آقا بدی کردیم.آقای شفیع دست این عبد را گرفت و پیش ارباب برده و او هم :آقا،شما شفیع ما بشوید، ما به این

گریه کردن.صورتش را روی خاک گذاشت آنقدر گریه کرد که خاکهای  پایش افتاد و شروع کرد به این برده با این خیال باز هم به

این شخص دنبال چیز دیگری : گل شد.آقای شفیع گفت:چرا این برده گریه می کند؟تو که عفو کردی!ارباب گفت مقابل صورت او

 «.با شفاعت شما هنوز کسب نشده استکند که این کار  است.دنبال این است که رضایت و خوشنودی مرا هم کسب

شود.عالوه بر این ،خداشماراازپیشگامان  می حاصل حامدین گروه در گرفتن قرار با کار این داریم،که رضا یک و  عفو پس ما یک

 .از برکات حمد است به خشنودی و عفوش قرار می دهد که این

خوشنودی پروردگار؛کسی از شما خوشنود می  از رضاست.رضا یعنیگفته اند که منظور از )رضاه و عفوه(باالتر بودن عفو  برخی

 شد.اما عفو یعنی چه؟

نیست.عفو خدا مثل عفو بندگان  اینجا عفوی است که با مقام خداوندی سازگار است.عفو خدا مثل عفو مخلوق عفو در

 نیست.خداوند کریم العفو است یعنی چه؟

اهلل علیه،یقول :یا کریم العفو فقال له؛أوتدری  م(سمع إبراهیم  خلیل الرحمن صلواتروایت داریم : )إنَّ جبرئیل)علیه السال ما در

 .قال:الیاجبرئیل.قال :إن عفا عن السیئه کتبها حسنه یا إبراهیم ما کرم عفوه؟

ن جا ر ایکننده،ای بخشنده.یک واژه ای د نفرمود:ای عفو"یا کریم العفو"از ابراهیم خلیل رحمان شنید که می فرماید: جبرئیل

 .العفو بودن یعنی چه؟حضرت فرموند :نه،من نمی دانم ای جبرئیل اضافه شده است.شما می دانید که کریم
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یئه یک چیز باالتر از آن،یعنی س از یک دری عفو می کند.فقط عفو نمی کند یعنی فقط قلم بر روی آن نمی کشد.بلکه خدا اگر

 .یسدنو را برمی دارد و به جایش یک ثواب و حسنه می

 .پس اگر طالب این عمل هستید باید بدانید که با حمد خداوند میسر است

 .                             حمدا ی ص یءلنابه ظلمات البرزخ

 .خدایا من گونه ای حمدت می کنم که آن حمد،تاریکی های برزخ را بر من فروزان کند،نورانی کند

 منظور از ظلمات برزخ چیست؟

عالمی که بین مرگ تا قیامت که ما باید  ست . در اصطالح آیات و روایات به آنلغت به معنای حدّ فاصل بین دو چیز ا برزخ در

 .در آن زندگی کنیم گفته می شود

برزخ می شوید.)حد فاصل بین مرگ تا  رحم مادر به این دنیا منتقل می شوید و با یک رحم بزرگتر.از اینجا هم وارد شما از

 ی دارد،حتی برای ما شیعیان،سختی های برزخ طبق برخی از روایات ازویژه ا قیامت(یک دوران عجیبی است.یک سختی های

 .خواهد شد قیامت هم بیشتر است.که همه ی این سختی ها و ظلمات با حمد خداوند برطرف

یک سازمان به نام سازمان قضائی اورا  حال زندگی ما در برزخ،بسیار شبیه به یک انسانی می ماند که یک خطایی کرده و اساسا

هم در  دهند،احضاریه می زنند که آقای فالنی تو بیا.چنین خطایی را کرده ای.آن شخص کرده است.نامه ای به او می طلب

دنبال می کنند،برو،بیا و غم و قصه و ... تابعد از طی  دادگاه حاضر می شود،ازاو بازجویی به عمل می آورند،تنظیم پرونده اش را

 .و در انتظار یک محکمه ای بسر می بردتکمیل می شود  یک فرایندی پرونده اش

 شود،بازجویی می شویم و در عرصه دیگری وارد عالم برزخ،تقریبا کسانی هستیم که پرونده مان تکمیل می شود،تنظیم می ما در

لی و آن بودیم.)محکمه الهی(اگر پرونده ای خوب تکمیل شده باشد خوش به حال آن شخص می شویم به نام قیامت که منتظر

کشد،فشار های روحی اذیت آور برای اوست و تو سختی و  ر پرونده ای بر علیه باشد.آن شخص روزگار ندارد،اضطراب اورا میاگ

 .گرفتاری می افتد

 :لذا از شیخ کلینی در کتاب کافی روایت داریم که

یعتنا فی معتک و إنت تقول کلّ شالسالم(إنّی س اإلسالم کلینی فی کتاب کافی از عمربن یزید.قال:قلت ألبی عبداهلل)علیه ثقه

کبار،فقال :امّا فی  صدقتک کلّهم و اهلل فی الجنّه،قال :قلت جعلت فداک إنّ الذّنوب کثیرة: الجنّه علی ما کان منهم،قال

 ذالنبی،ولکنی واهلل أتخوّف علیکم فی البرزخ،قلت :و ما البرزخ؟ قال :القبرمن القیامة،فکلکم فی الجنه بشفاعه النبی المطاع أو و صیّ

 .حین موته إلی یوم القیامه

هستند.حسابشان خوب است و مشکلی  یزید گفت :از شما شنیدم که فرمودید :همه شیعیان ما در قیامت در بهشت عمر بن»

برم   فی الجنه.گویا این آقا تعجب کرده و بعد فرمود :قربونتفرمودند :بلی ،وهلل (ندارند.امام جعفر صادق )علیه السالم

 پیغمبر شوید،یا می شفاعت  بلی،اما قیامت همه شما: آقاجان،گناهانمان هم بزرگ است و هم زیاد،ماباز به بهشت می رویم؟فرمود

 .از برزخ می ترسم قسم(برای شماپیغمبر)امام حسن، امام حسین و..(اما من خدا می داند )به خدا  وصی یا گیرد می شمارا دست
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کجاست؟امام فرمودند :برزخ از وقتی که روحت  یزید که از اصحاب امام صادق )علیه السالم(هستند سوال می کنند برزخ عمربن

عنصری جهت  بدن تو شروع می شود.نه اینکه این قبر برزخ باشد،قبر،چاله ایست برای دفن این را گرفتند و در قبر گذاشتند،برزخ

 «.منتقل می شوی اینکه بد بو نشودو دیگران اذیت نشوند.این مرکبی است که با آن

 .پس طبق فرموده امام جعفر صادق )علیه السالم(اگر می خواهی از این شدائد برزخ رهایی یابی باید از حامدان باشی

وردگار از شفاعت اهل بیت)علیهم پر شااهلل خداوند برزخ مارا نورانی کند،آسایش به مابدهد و در قیامت هم به فضل ان

 .واله،وقابلیت شفاعت را هم کسب بکنیم السالم(شفاعت پیغمبر خداصلی اهلل علیه

 

 والسالم علیکم ورحمه اهلل وبرکاته

 


