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حسن پويا
معاون پژوهشى موسسه نشر آثار امام خمينى(ره)

چكيده
ندگان،با انسان سخن�مى�گويدندگى و زشنى آفرين،كتاب زشنى و روآن كتاب روقر

د.د،باال و پايين مى�برد خوازو فروا با فرو او ر
صي3 و تفسير اين كتابآن كريم�اند،در توكه ناطقان به حق قر(ع)مامامان معصو

داخته�اند.ف آن پرصت�هاى مناسب به تبيين معارعظيم كم نگذاشته�اند و در فر
آن»از آنان«دعاى ختم قر صحيفه سجاديه،كه به عنو٤٢در دعاى (ع)امام سجاد

داخته و با مددانى الهى پرار نقل شده است،به بيان حقايق اين صحيفه نورگوبزر
ده است.ى انسان�ها همت گماراز كتاب خدا،به بيدار

آن وه قرضيح و بيانى از اين دعاى عظيم الشـأن دربـاردر اين مقاله مختصر به تـو
آن و صحيفه سجـاديـه آناهمان در انس با قـراغ رداخته�شده،تا چـرف آن پرمعـار
ت باشد.ان شاء الله.حضر

مقدمه
،١ن�هاى نخستين اسالم استاث به جاى مانده از قرصحيفه سجاديه،كهن ترين مير

ىجمع آور(ع)ت سيدالساجدينعه�اى از دعاهاى امام زين العابدين، حضركه در آن مجمو
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شده است.
گانه بزرجه عالمان اسالمى به ويـژد تون،موراين كتاب عظيم الشأن از آغاز تا كـنـو

٢ده�اند.ان زبور آل محمد و انجيل اهل بيت نام برده است.تا آن�جا كه از آن به عنوشيعه بو

متا حكـود،زيرندگى مى�كران زدر تاريك تريـن دور(ع)،در ميان ائمـه(ع)امام سجاد
سيـد ود رج خوشت مسلمانان به اونوانه بنى اميه،با حاكميت يزيد بن معاويه بـر سـرجائر

سانـدنى با به شهادت ردم حاكم گشـت.واقعى كلمه بر مرزرو زور و تزوير به معنـاى و
ل و كشتن اصحاب پيامبر و تابعيـن وسوم به شهر مدينة الـرو نيز هجو(ع)حسين بن علـى

س مسلمين،كه تا آن روز سابقه نداشت و سپس به منجنيقمت ناموهمچنين شكستن حر
فتن دين خدا و اعالن علنى جنگ عليه اسالمى گره مكه،و بازبستن خانه خدا و محاصر

انت ره خشوج چهر،او(ص)خداحى پيامبرهين به ودم و تومتى به اعتقادات دينى مرو بى�حر
دم نشان داد.به مر

دممرد و با تزوير و حيله اومان معاويه آغاز شده بونت�ها كه به نام دين،از زاين خشو
گواى خلفاى�زورا برمينه رمان يزيد،به خوبى پديدار گشت و زدند،در زت نشسته بوبه سكو

ان در مدينه مى�گويد:اهم ساخت،تا آنجا كه عبدالملك مروو ستمگر بعدى فر
ن خليفه سهـل�گـيـرت كشيده شده «عثمـان»،و نـه چـوّن خليفـk بـه ذلمن نه چـو

دمد«يزيد»هستم.بلكه من اين مرن خليفه سست انديش و بى�خر«معاويه»و نه چو
٣د مى�نشانم.ا با شمشير به جاى خور

سيم مى�كند:ا چنين تران رم دكتر سيد جعفر شهيدى آن دورحومر
لتانه دوآمد كالن از خزاف قريش كه دراده�هايى از اشرى خانواز سال سى�ام هجر

داختند.ى�پرت اندوزفتند،به ثروه مى�گران بهراوداشتند و از بخشش�هاى خلفا نيز فر
ندگى پر تجمـل وا بـه زت و خريد ملك�ها و مستغالت،آنـان رقم ثـروفتن رباالر
خاستند،ه با يكديگر به هم چشمى�برسايل آسايش كشاند و در اين بارن بر وافزو
انندگىسيقى و خوانى كه در فن موص كنيزان و غالمان بسيار خريدند،بخصوكنيز
دند.قتل�عامدم نيز در اين كار به آنان اقتدا كره�اى داشتند.اندك اندك ديگر مربهر

م مسلمانان كه تا آن روز در جهان اسالم�سابقهه و تجاوز به حرّاقعه حرد در ون و مرز
اتفته و بى�اعتنا به مقرركوتمندان،سرن ساخت.ثروگوا دگردم شهر رنداشت، مر
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٤دند.ى آوران رواز خنياگرى و شنيدن آودينى و اخالق اسالمى به مى�گسار

ى بيانديشدسد و بايد تدبير،در اين يك چنين جامعه�اى به امامت مى�ر(ع)امام سجاد
ش او نهادهظيفه الهى كه بـر دواى انجام ود به خوبى عمل نمايد.امام بـرظاي3 خوتا به و

د:ا محقق مى�سازنى،آنها رناگود و در قالب�هاى گوشده،به فعاليت بر مى�خيز
سانى حماسk كربال.پيام ر١
دمق مر.دفاع از حقو٢
ى حاكمان جورا سازسو.ر٣
ش انسان�هاى صالح.پرور٤
خاندان بنى�اميه در صدد محو آثار كربـال و شـهـادتسانى حماس� كـربـال:.پيام ر١

ده�دند تا اين غائله�اى كه بر پا كردند و تالش مى�كربو(ع)،حسين بن علـى(ص)ند پيامبرفرز
ّادند.اما خاتمه يافته تلقى مى�كرد آن رد و به گمان خوش شواموايد و فرشى گردند به خاموبو

سانان كربال،در هر جا كهان پيام ر،به عنو(س)ىت زينب كبرو حضر(ع)امام زين العابدين
گ تاريخ�بشريتاهم مى�گشت به بيان مصائب و ابعاد مختل3 اين حماسه بزرقعيتى فرمو

شام،در هر اجتماعى كه از مسلمانان مى�يافتند وفه وانى كوداختند.و بعد از سخنرمى�پر
ن مانندناگواه�هاى گودنـد و از رد،استفاده مى�كراهى كه بيان آن مسائل ممكـن بـواز هر ر

دمش�مرا به گوده و آن مصائب ره برسفند و مانند آن بهرنگريستن در آب،ديدن سر بريدن گو
دانه ماند.ان جاوگارد كه تاريخ حسينى در تمام روزنه بواين گوساندند،ومى�ر

نگ وى و حاكميت تزور و نيرمدارى كه،عصر زوردر عصردم:ق مر.دفاع از حقو٢
دم وق متقابل بين مرق آنان و تاكيد بر حقوبا بيان حقو(ع)د،امام سجاددم بوفشاربر شانه مر

ند و پدرو مادر ،بهد،فرزن و مرد،زشاگردم،استاد ومت و مردم با يكديگر،حكوخدا،مر
ه بيان كننده ابعاددر اين بار(ع)ق امام سجادسالk حقوداخت و رمينه پردم در اين زى مربيدار

مختل3 اين مسئله است.
در بيان مصائـب(ع)بخشى از تالش�هاى امام سـجـادى حاكمان جـور:ا سازسو.ر٣

با(ع)مت بنى اميه و حاكمان آنهاسـت.امـامايى�هاى حكـوسو،بيان ر(ص)اهل بيت پيامبـر
ستم بنىدم،از جور وى و مقابل چشمان مره در مسجد امود مختل3 بويژارد در موبيان خو

شو پدر(ص)ل خـداسواه جدش رد و از را مى�سازسوا رآنان راميه و يزيد سخن مى�گويـد و
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ه آنان دفاع مى�كند.و سير(ع) حسين بن على
اههاقتى همه ردم،و،در جهت اصالح مر(ع)امام سجادش انسانهاى صالح:.پرور٤

ساند و آناندم مى�را به مرا بسته مى�بيند،با استفاده از قالب دعا و نيايش،حقايق اسالم رر
مايد.و يا با خريد بنده�هـاىاهنمايى مـى�فـرند متعـال رى خداوا در طريق هدايت به سـور

ادى آنان،در هر سال به مناسبت�هاىاى آزسپس بهانه�جويى بران و تعليم و تربيت آنان واوفر
د.بنده�هايى كه در خانـه امـاماد مى�كرا آزدساختـه رش ديده و خومختل3 بنده�هـاى آمـوز

ن به مناسبت عيد فطر همهدند و اكنول يكسال تعليم ديده و تربيت شده بوسجاد،در طو
اى بيانغى ساخته شـده بـرّاد مى�شدند،در حالى كه هريك از آنان مـبـلاه خـدا آزآنها در ر

دند.ى بومت خفقان اموحقايق دين در حكو
ت آشكارچه به صوردم و جامعه و ساختن انسان�هاى صالح،گردر هر حال اصالح مر

صت�ها،فرت ازه�مندى آن حضـرد،لكن بهرامكان پذير نبـو(ع)اى امام سجادمى بـرو عمو
جاى گذاشت.ا در جامعه بسته و تاريك آن روز بربيشترين تأثير ر

(ع)ندگى و شخصيت امام سجادى بر زگذر

مين امام،چهار(ع)ف به سيدالساجدينامام على بن حسين بن على بن ابيطالب معرو
ل،سوهـ.ق،در شهر مدينة الر٣٨م از امامان شيعه است كه در روز پنجم شعبان سال معصو

ش شهربانوارگوم شيعيان و مادر بزرامام سو(ع)ش حسين بن علىد.پدرديده به جهان گشو
٥مى�باشد.

ا به مدت هـ.ق امامت مسلمين ر٩٥ تا ٦١سال اقعk كربال،ازبعد از و(ع)امام سجاد
ليد بنسط وام توم الحرمحر١٢سالگى در روز٥٧عاقبت در سنسال به عهده داشت و٣٤

سيد.م و به شهادت رعبدالملك مسمو
خىانى بيان شده كه به براو،نكات فر(ع)� شخصيت امام سجاددر تاريخ اسالم دربار

ه مى�كنيم.در تاريخ يعقوبى آمده است:از آنها اشار
جدسل وُا غّى زين العابدين.…و لمّكان يسمهم عبادة،وّكان أفضل الناس و أشد

ا:من حمله الطعام؟قالوعلى كتفيه جلب كجلب البعير،فقيل ألهله ما هذه اآلثار
٦اء.ل الفقريل يدور به على منازّفى الل
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ا زينتى رد،و ودم و مشتاق�ترين آنان در عبادت بوبا فضيلت�ترين مر(ع)امام سجاد
ا غسل مى�دادند بر شانه�هايش پينه�اىن ايشان رعبادت�كنندگان مى�ناميدند… چو

شدند:از به دوموا جويا شدند؟فـرت رّاده�اش عـلمانند پينk شتر يافتند.از خـانـو
ساندن آن به خانـهچه�هـا و رداندن در كوكشيدن هميان غذا در دل شـب�هـا و گـر

ان چنين گشته است.فقير
ه مى�گويد:شافعى در اين بار

٧جدت على بن الحسين و هو أفقه أهل المدينة.و

د.دم مدينه بوا ديدم،در حالى كه او فقيه ترين مرعلى بن الحسين ر
مى�گويد:طبقات الكبرى خ،در كتاب ّمحمد بن سعد مور

ت مأئة اهل بيت بالمدينة فـىه يقـوجدوا مات وّل،فلـمّكان على بن حسين يبـخ
٨. ًعافيعا ور رً كثير الحديث عالياًناا و كان على بن الحسين ثقة مأمو.قالوّالسر

دم دانستنده مرفت،تازقتى از دنيا ربخيل است،و(ع)دند امام سجاددم فكر مى�كرمر
ده است.ا  در پنهانى تأمين مى�كراده فقير مدينه رت،غذاى صد خانوكه حضر

د،كهدم بوداطمينان و اعتقـاد مـردى مـور،فر(ع)گفته�اند:امام على بن الحـسـيـن
د ودار بوخورتبه بـرى از جايگاهى بلند و عالى مرد.وانى نقل مى�كراواحاديث  فر
ق العاده�اى داشت.پاكدامنى فو

شاد از ابن اسحاق نقل مى�كند:شيخ مفيد در ار
دندمند بدان بوى آنان و آنچه نيازق و روزدند كه رزانى بواواده�هاى فرمدينه خانودر

مانى كه امامسيد و نمى�دانستند از كجا آمده اسـت،تـا زبه در خانه�هايشان مـى�ر
٩ د. بو(ع)دند� آنها امام زين العابدينفت،آنگاه فهميدند كه آوراز دنيا ر(ع)سجاد

ارگوندگى و شخصيت آن بزرى به زه�هاى مختصرديم،اشارآن�چه در اين جا بيان كر
د،كه قابل مالحظه و مطـالـعـهد دارجـوانى نيز واود فـرارد،كه در تاريخ ثبت شـده و مـوبو

مى�باشد.
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صحيفه سجاديه
د آمده است.گر(ع)عه دعاهاى امام سجادصحيفk سجاديه،كتابى است كه از مجمو

ىف و حقايق معنوشار از معارسر(ع)مينن همه دعاهاى ائمه معصونيايش�هايى كه همچو
ى و زيبايى�هاى لفـظـى و كـالمـى و آهـنـگـىگى�هاى هـنـراى ويژحانـى اسـت و دارو رو

الست.ش و ماليم كه شايسته عبد و مون�انگيز، با لحن خوحز
عات خاص�است،ضوام و موّعى و متناسب با ايضوت دعاهاى مواين كتاب كه به صور

دار است.از ايـنخوراى آن بيان شده،برگانى متناسب با آن�چـه بـراژى و وايش ظاهراز آر
و«زبور١١و«انجيل اهل بيت»١٠ان»ا«اخت القرمايه ران�سنگ و پرست كه اين كتاب گررو

ناميده اند.١٣و نيز«صحيفk كامله» ١٢آل محمد»
ا با عالىه يكى از كسانى كه،به تمام و كمال سخن گفته و آن رّ� صحيفه سجاديدربار
است:ه)(رده،امام خمينىصي3 كرسيم و توجه تراترين وات و پر محتوترين تعبير

فانىگ�ترين مناجات عرآن صاعد است،و از بزرنه كامل قرصحيفه سجاديه،نمو
كات آن است.آن كتابـىتاه از نيل به بـرتگاه انس است،كه دست مـا كـودر خلو

گ ولياى بزرك اوفته و طريقk سلوچشمه نور الله نشأت گـراست الهى كه از سر
د.ت گاه الهى مى�آموزا به اصحاب خلوصياى عظيم الشأن راو

ن سبكا،چوفت رف الهيk اصحاب معـركتاب شريفى است كه سبك بيان معـار
ف الهيهاى تشنگان معاره دعا و مناجات برشيو3 الفاظ،درّن تكلآن كريم ،بدوقر

بيان مى�كند.
نه نعمته الهى است كه در آن،همه گـوآن كريم،سفرن قراين كتاب مقدس چـو

د از آن استفاده مى�كند.اينى خود است و هر كس به مقدار اشتهاى معنـوجومو
تف غيبى كه از تجليات الهى در ملك و ملكوق معارّآن الهى أدن قركتاب همچو

د،در ذهن من و تو نيايد و دستق آن حاصل مى�شوت و ما فوت و الهوو جبرو
اناتى كه از دريايى بى�كرد قطره خاص خوتاه است.به شيوان از حقايق آن كوطلبكار

١٤د مى�كند.ا محو و نابود مى�چشاند و آنان رفان خوعر

ىد.نام�گذارداخته شوى مى�طلبد،كه به آن پرصت ديگرفره)(رح كالم امام خمينىشر



٦٨شمار�  ٥٧فرازمندى قرآن در دعاى ختم …

ى انسان با خداست،،كه مناجات خلق با خالق و گفتگواديهّصحيفk سجآن صاعد»بر «قر
اه سالكان وفته از نور خدايى،نشانگـر رچشمه گـرت�گاه انس و عشق،سرمناجات خلـو

ده الهـىه گستـران،سفرسا و روف در قالب الـفـاظ رگ خدا،بيان كننده مـعـارلياى بـزراو
ند در كالم انسانى عظيم و الهى يعنـى امـام زيـنى خداوّآن،تجـلگ قرن مائده بزرهمچـو

اهد،كلماتى كه به ذهن و زبان بشر عادى نيامده و نخو(ع)ت سيدالساجدينالعابدين حضر
اديه�صحيفه سجاهدى ازح و تفسير است،كه با شواين حقايق شايسته شرآمد،هر يك از

اهد شد.كامل خو

اديهّصحيفه سج٤٢نگاهى به دعاى 
كان من دعائه عليه السالم عنـد خـتـمان«وا با عنومحتـواين دعاى عظيم الشـأن و پـر

فته است.ار گر قرصحيفه سجاديهمين دعاى ان»در جايگاه چهل و دوالقر
اتى كهدد مانند اشارآن مشاهده مى�گر� قر،مطالبى دربارصحيفه سجاديهبا نگاهى به 

هآن اشارد به حقيقـت قـرارخى مـود.در برد دارجوو٥٢ و٤٨ ،٤٥٬٤٧ ،٤٤در دعاهـاى 
اى كتاب خدا ودن به حقيقت و محتوجه نكرآن و توخى ديگر به مهجوريت قرد و در بردار

مايد:فه مى�فرفانى عرداخته است.چنانكه در دعاى بلند و عرات آن پردن به دستورعمل نكر
١٥ً.ا و نصيرً و ال لهم على محو كتابك يداًاالتجعلنى للظالمين ظهيرو

دى وا در نابوار مده،و نيز مران قرا پشتيبان و كمك كار ظالمان و ستمگرالها من ربار
ار مده.ى آنان قرى دهنده و بازومحو كتابت،يار

د تشكيل شده،كهاز اصلى كه با«اللهم»آغاز مى�شوفر١٦صحيفه سجاديه از ٤٢دعاى 
د.ت آغاز مى�شوى از دعاهاى ديگر آن حضرن بسيارد بر محمد و آل او،همچواكثر آنها با درو
ه مى�نمايند،از جمله:جهى اشارشمند و قابل توها به مطالب ارزازعه فردر اين مجمو

ندف خداوآن از طرفيق ختم قر.تو١
ندصي3 كتاب خداو.تو٢
ى كتاب خداى،جهت پاسداشت و نگهداراست يارخو.در٣
ى از دانش�هاى آنه�گيرآن و بهرجه به داشتن قر.تو٤
ان كالم الهى و باور آنآن،به عنوجه به تصديق قر.تو٥
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دن به آنادث و چنگ زآن در حو.پناه جويى از قر٦
امت و انسانيتسيدن به جايگاه�هاى كراى رآن بره مندى از قر.بهر٧
آنسط قره�مندى از خصلت�هاى نيكان توآن و بهر.هدايت جويى از قر٨
سه�هاى شيطانىسوى از وآن در دل شب�هاى تاريك و دورى با قر.انس گير٩

آن و مثل�ها و داستان�هاى هشدار دهند� آن.فهم شگفتى�هاى قر١٠
آنى و باطنى يافتن با قراستگى ظاهر.آر١١
ضه اعمالند متعال،هنگام عرت،در پيشگاه خداوامش يافتن در آخر.آر١٢
اناوام و نعمت فرندگانى آراى زآن بركت جويى از قر.بر١٣
انىى از صفات پست و حيواى دورآن بر.تمسك جستن به قر١٤
آن،از فرو غلتيدن در چاه كفرو نفاق و….نجات يابى به كمك قر١٥
اپسين آنهاى وامش يافتن از روزآن،و آرجه به قر.آسانى جان كندن با تو١٦
آناهى و همدلى با قرامگاه ابدى،با همراى باقى و آرك گشتن سر.مبار١٧
آن سيه رويند.ان و پشت كنندگان به قرى كه تمامى ستمكار.رو سپيدى در روز١٨
نج نجات دادنا صفا بخشيدن و از رندگى�مان رآن ز.با عمل به قر١٩
دنا بوآن پذيرا به حق قرآن و شفاعتش را به مقام قر.مقام پيامبر اسالم ر٢٠
دنمند كرازا فرفيع دين او رآن بناى راهى با قر.با همر٢١
ام بخشيدنى و دوارآن،استوا،با عمل به قرآن و دين محمد راهى  با قر.همر٢٢
دنمت پيام�هايت،پاداشى شگفت عطا كرآن،به پاس حرسانندگان پيام قر.به ر٢٣

اهيم داشت.ه خوخى از آنها با تفصيلى بيشتر اشارو دهها نكته ديگر كه به بر
دن كتاب خدا و ختم آند،گشوندگى نصيب انسان مى�شوصيفاتى كه در زيكى از تو

لمضان كه ماه نزوك ره در ماه مباردد،بويژفيق انسان مى�گرفيق هر از گاهى راست.اين تو
ده�ايم با دعاى ختـما ختم نموآن رن كه يك�بار ديگر قره مندى از آن است.اكنـوآن و بهرقر

انده�ايم مى�نماييم.ى به آن�چه خوجهى ديگرجه به مطالب بيان شده در آن،توو تو(ع)امام سجاد
لينآن نهفته اسـت.در اوان دعاى ختم قر،در اين نكات به عنو(ع)ا ديدگاه امام سجـادزير

د:ضه مى�داراز عرفر
 على كل كتـابً،و جعلته مهيمناًالته نوراللهم أعنتنى على ختم كتابك؛الذى أنز
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١٦ قصصته….ٍ حديثّلته على كلّلته،و فضأنز

اها گوار دادى،و آن رشنايى قرا نور و روى�ام دادى،كه آن رت كتابى يارندا بر تالوخداو
ى بخشيدى.ترسخنان برى نشاندى،و بر تمام كلمات وهمه كتاب�هاى آسمانى ديگر

ار دادى.آنت قرحى بر پيامبركنند� احكام و وام و آشكارا جداكنند� حالل و حرآن رقر
چم نجـاتى عدالت و پـرازوهايى از جهالت و تـردايـى و راى ظلمت زى بـرا نورر

ار دادى.طk هالكت قراه و دستاويز فرو نغلتيدن در وراى نشان دادن ربخش بر
لى آنگاه كهت مى�كند،وا تالواب صفحاتى و آياتى راى ثوآن،گاه برت كنند� قرتالو

سدمى�ر(ع)دد،به كلمات امام سجادد مى�گرى گمشد� خود و در جستجوآن مى�سپاردل به قر
چم و عالمت نجات بخشىى و پرابرى قسط و برازوندگى،ترى در تاريكى زا نورآن ركه قر

ى مى�دانـد.سد به كالم بشرتر بر همه كتب آسمانى ديگر،تا چـه ردانه و بـرو سخنى جاو
شنىسد،و منشاء هدايت و روگز به هالكت نمى�رد،هركس بدان دست آويزسخنى كه هر

دد.مى�گر١٧و بينا دلى
ند،و آن پاسداشت وياد آور مى�شو(ع)ا امام سجادآن رائت قرحلk بعد از قـرسپس مر

د:ضه مى�دارت حق عرى از كالم خداست.از اين رو به پيشگاه حضرنگهدار
ته،اسى السنتنا بحسن�عـبـارلت جوّته،و سـهنة على تالواللهم فإذ أفدتنا المـعـو

١٨عايته. رّعاه حقن يرّفاجعلنا مم

ا بدان گوياى دادى،و زبانم رآن يارت قـرا بر تالونه كه مرندا،همان گـوبار خداو
شند.مت آن مى�كوعايت حرار ده كه در را از آنان قرن مرساختى،اكنو

آن كتابا قرف آنست،زيرآن و معـارى از قرظيفه اصلى هر مسلمان حفظ و نگهدارو
ّاامين آنسـت و الات و فرنده نگهداشتن آن نيز به عمل به دسـتـورندگى اسـت،زعمل و ز

�آن شري3 شكوقـردر(ص)مد كه از زبان پيامبر اكـرآن مى�شـوار دادن قرمصداق مهجور قـر
مى�كند:

)٣٠ / ٣١قان،(فر»اآن مهجورا هذا القرخذوّمى ات قوّ إنّبل يارسوّو قال الر«

ضاجه مى�دهند كه استاد محمدرى تو،در اين بخش دعا به نكتk ديگـر(ع)امام سجاد
ده�اند:جمه� كرده و چنين ترى»آورآوران«كتاب هنر و نوا در ذيل عنوحكيمى،آن ر

اتا به عبـارفتk مـا رى دادى،و زبان�هاى گـرآن ياراندن قـرا بر خـوخدايا !تو مـا ر
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١٩دى.ى آن باز كرنيكو

آن با فصاحت ود،قرل بوب جاهلى متداوى كه در عرى و سخنورشاعردر هنگامه شعر و
 بسته و لكنت�دارِزبان(ع)د و به تعبير امام سجادا كنار زد،همه آن سخنان رتمام خوبالغت تام و

ساند.ا به�ظهور  رد رى خوآوران ساخت و هنر نونو،روات بديع وا به زيبايى عباردمان رمر

(ص)دّت محمّى امتربر

مايد:مى�فر(ع)دربيان عظمت كتاب خدا و پيام�آور آن،امام سجاد
ستادى.و تمـامت فـرح و تفصيلى بر پيـامـبـرن هيچ شـرا بـدوآن رندا!تو قـرخداو

اآن ردى.و دانش تفسير قركاست به او الهام كـرا بى�كم ودانش�هاى شگفت آن ر
اث نهادى.اى ما به ميربر
اندى.و توموه�اند،عطا فـرا بر آنان كه از اين دانش بى�بهـرى ما رترفضيلت و بـرو

ى وترند برا نداران حمل اين كتـاب را به ما دادى تا بر آنان كه تـوآنت رشناخت قر
٢٠فضيلت بخشى.

ن ساخته استهنموف آن رآن،و عمق ژرانه قرا در درياى ناپيدا كرگ ما رند بزرخداو
ترين چيز،جز خـدا مـى�دانـد وا بـرآن رم اسالم،قـرچنان بر ما منت نهاده كـه نـبـى مـكـرو

مايد:مى�فر
٢١ه.ّن اللآن أفضل كل شىء دوالقر

ى�هاى آنترا با همk فضايـل و بـرآن رد كه قـرده مى�گيرخى خـورو در جاى ديگر بربـر
ند.د،ناچيز مى�پندارچك خوا در دست كوند و اين عظيم رچك مى�شماركو

ًر عظيماّا أعطى،فقد صغّ�افضل ممً أعطى شيئاً احداّأى أنآن،فره القرّمن اعطاه الل
٢٢ا.م صغيرّو عظ

تر از آنى برى چيزآن به او عطا كند،و چنان تصور كند كه به ديگرهر كس خدا قر
ده است.گ كرا بزرچكى رچك و كوا كوگى رعطا شده است،بزر

آن كالم خداقر
آن و كالمخى شكاكان و معاندان كه به قـرجه به سخنان بـربا تو(ع)ت زين العابديـنحضر

ه مى�كند وديد مى�كنند،در بخش بعدى اين دعا اشـارند و در آن ترى مى�اندازخدا نگاهى بشر
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د.بيان مى�دار
 فى تصديقه وّضنا الشكى اليعارّه من عندك حتّف بأنن يعترّاجعلنا ممهم… وّالل

٢٣يغ عن قصد طريقه.ّاليختلجنا الز

ار داد و عظمتآن قرا حامل قرد بر پيامبر عظيم الشأن اسالم كه دلهاى ما ربعد از درو
ستد و سپس به تصديق كتابد مى�فرالد او دروا به ما شناساند،بر او و اوآن رافت قرو شر

د:دازخدا مى�پر
ديدى باى تو مى�دانند،تا هيچ ترا از سوار ده كه آن را از كسانى قرندا… ما رخداو

٢٤اند. ا نلغزاهش ما ردن رضه نكند،و هيچ شبهه�اى از پيموتصديق ما معار

آندر دعاى ختم قـر(ع)است امام سجادخودلى�ها،درديدها و دونجات از شبه�ها و تر
اه ندهد.ار بماند و شكى در دل راست،تا هميشه بر اين پيمان استو

نندگـان بـه آندن به حقايق آن،انـسـان از چـنـگ زبا تصديق كـتـاب خـدا و دل سـپـر
اند در شناخت حق از باطل،بهمايند،تا بتوه مى�فربر آن اشار(ع)د،چنانكه امام سجادمى�شو

ا از چاه باز شناسد و بـااه رامش دست يابـد و ردژ محكمى پناه جويد و در سايـه آن بـه آر
آنقرايد و مهم تر آنكه از غيـرفت يابد و بر آن نيز بيفزشن آن معـراغ روان و چرمشعل فروز

اهه نيفتد.هدايت نجويد و به بى�ر

امتلگاههاى كرآن و منزقر
ج فيه إلى نعرًماّامة،و سلل الكرف مناز لنا إلى اشرًآن و سيلةهم…و اجعل القرّالل

المه.ّمحل الس
ار ده،وامت قرلگاههاى كرسيدن ما به شري3 ترين منزسيله را وآن را…قردگارپرور
٢٥فتن به جايگاه سالمت.اى باال ردبانى ساز براى ما نرا برآن ر

امتجه است،كرش و قابل توندگى با ارزاى انسان در زيكى از مهم�ترين صفاتى كه بر
 و البحر وّمنا بنى آدم و حملناهم فى البرّو لقد كرآن كريم با خطاب:«انسانى است،كه قر

)٧٠ / ١٧اء،(اسر»ن خلقنا تفضيالّ ممٍلناهم على كثيرّبات و فضّقناهم من الطيرز

قات به نمايش گذاشته است.ا بر ساير مخلوى او رترامت انسان و فضيلت و بركر
آن عظيم بدست آيد،به عظمـت ايـناهى و همدلى باقـرامتى كه با همـرافت و كـرشر
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آن در اوا قرآن است،زيرامت قرن كرهونيز مـر(ص)امت پيامبرد،چنانكه كراهد بوكتاب خو
:ه)(رمتجلى گشته است و به تعبير امام خمينى

اقع است.ذاتطه اين عالم وأس مخروانسان كاملى است كه در را(ص)ل خدسور
مقدس حق تعالى كه غيب است و در عين حال ظاهر است،مستجمع همه كمال

م متجلى است به تمام اسماء و صفات و درل اكرسومتناهى است در ربه طور غير
٢٦آن متجلى است به تمام اسماء و صفات.قر

� تامامى اسالم و جلول گرسوف رّا معرآن رقره)(رت امام خمينىى حضردر جاى ديگر
مايند:حق تعالى مى�دانند و مى�فر

ت صادقم و حضـرل اكرسود رآن است.همان طور كه خوم،قـرل اكرسوف رّمعر
ان هم همان طور� تام حق تعالى هستند،قـرلى الله أعظم جلوسالم الله عليه وو

�٢٧ تام خداى تعالى است.آن هم جلواست،قر

آن دره شده،از ؟؟تجلـى قـرافت،به نكات مهمى اشـارشـردر اين كالم با عظمـت و
ت،كه تفـسـيـر كـالمش آن حضـرندگـى و مـنـش و رو،كه با نـگـاهـى،ز(ص)ل خداسـور

د.اهيم كرخداست،به اين مهم دست پيدا خو

آن مايه پاكى و هدايتقر
دآن،پس از درودر ادامه دعاى ختم قر(ع)ت سيد الساجدينامام زين العابدين حضر

ار� تكرًآن به بشريت،دائمـاضه قرانه عنايات الهى و عـربر محمد و آل محمد،كه به شكـر
ه مى�نمايد.آن است،اشارفته از قرچشمه گرمايد،به چند نكته ديگر كه سرمى�فر

دار و خصلـت�هـاىش ما برا از دوآن،بار سنگين گنـاهـان ركت قـرندا به بـرخداو
دان تا به پاكـىن گرهنمـوآن راه قاريان نيمه شب قـرما و به را به ما عطا فـرنيكـان ر

فتندشنى گرآن،روما كه به نور قراه آنان هدايت فرا به رديم و ما ره گرآن،ما نيز پاكيز
٢٨ها از عمل باز نداشت.ا آرزوو آنان ر

هايى اسـت كـهاز،از جمله چيـزها و آمـال دور و درشت و آرزوگناه،خصلـت�هـاى ز
آن بايد از اين خصلت�هـااه حق و هدايت دور مى�كند و قاريان و عامالن به قـرا از رانسان ر

دند و در ظلمت و تاريكـى�هـاىه گـرآن و قاريان پاك دل آن،پاكيـزدور باشند.به پاكـى قـر
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ار ندهند و اسباب رياسيله كسب و كار قرا وآن شري3 رشنى دست يابند.و قرندگى،به روز
ند.اهم نسازد فراى خوآن،برائت قرا با قرگ بينى ردبزرو خو

٢٩كتاب شفاى تن و جالى جان

مايد:مى�فر(ع)امام على
٣٠ا قام عنه بزيادة أو نقصان.ّآن أحد الما جالس هذا القر

نى(در هدايت)يـاآن ننشست مگر اى�نكـه پـس از جـدا شـدن بـا فـزوكسى بـا قـر
است.خواهى)بركاستى(در گمر

آن كريم و در تكميل هدايت يابى به چند نكتـه،در ادامه دعاى ختم قر(ع)امام سجاد
ا تا جانىست،زيـراقع آنها مانع هدايت انسان و پاكـى جـان اومايند،كه در وه مى�فـراشار

مايند:مى�فرد.از اين روآن در آن جاى نمى�گيرا نباشد،حقايق قرّپاك و مهي
سه�هاى شيطانىسوابر وا در برار ده و آن راه من قرهمرنس وا در دل شب�ها موآن رقر

اهفتن به را از رآن قدم�هاى ما ردان.و چنان كن كه قرو تحريكات او،نگاهبانم گر
اح ما رارداند و اعضا و جوا از باطل گويى،الل گرد.و زبان�هاى مارگناه نگه دار

ده�ايمشى سپراموا كه به فرت�ها رداند.و دست مايه�هاى عبرتكاب به گناه باز گراز ار
ل�هـا وََثآن و مان فهم شگفتى�ها و عـجـائـب قـردر مقابلمان آشكـار سـاز،تـا تـو

ا نداشتند،به دلهايمانان تحملش ره�ها توا،كه كوداستان�هاى هشدار دهنده آن ر
٣١اه يابد.ر

اند،زيرا بيان مى�دارآن رسيدن به حقايق قردر ضمن دعا و با بيان دعا،علل نر(ع)ى امامآر
اهىاهشهاى نفسانى باشد،رسه�ها و خوسوح ما دچار وارآن هنگام كه زبان و اعضا و جو

ت�هاى كتاب الهى،پندى حاصل نمى�آيد.و انسـاندد.و از عبرآن باز نمى�گرى قربه سو
آن در او اثرن قرى و كالمى همچود،كه هيچ پند و اندرزآن چنان در منجالب فرو مى�رو

ا متالشـىل مى�گشت،آن�هـا ره�ها نـازآن اگر بر كـود قرآنى كه به تعبيـر خـود.قرنمى�گـذار
فته است.ت ربه اين آيk كريمه اشار(ع)د،كه دربيان امام سجادمى�كر

 من خشية الله و تلك األمثال نضربهاYًمتصدعاًأيته خاشعاآن على جبل لرلنا هذا القرأنز«لو
)٢١ / ٢٢(حشر،ن»هم يتفكروّللناس لعل
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لا مايk طوندگى اسـت و آن راسته همk انسان�هـا در زامش،كه خوسيدن بـه آراى ربر
انىاب و نگرار اضطران هزارفتار هزند،در حالى كه بشر گرعمر و سالمت جان مى�شمار

ا مايهآن رند و قره دار،در اين دعاى شري3،به اين نكته اشـار(ع)است،امام زين العابدين
ند:ضه مى�دارن انسان مى�دانند و عردى و اصالح ظاهر و دروامش،خشنوآر

اتنا و احجب به خـطـرآن صالح ظاهـرآله و ادم بالقـراللهم صل على مـحـمـد و
نا،و إجمع بهارن قلوبنا و عالئق أوزاغسل به درنـا،وة ضمائرّس عن صحساوالو

٣٢نا….منتشر أمور

ا اصالح كن وآن ظاهر مـا رسته بـا قـرست و پيـود فرخدايا بر محمـد و آلـش درو
نگار دل�هادار،و زسانى به سالمت باطن ما بازا از زيان رم گر رسه�هاى هجوسوو

اكـنـده وهاى پـرى،و كـارآن بـشـوسيـلـk قـرا بـه وى مـا رو دلبسـتـگـى�هـاى دنـيـو
ا بدان سامان ده.پريشانى�هايمان ر

دند و بدانشب به دنبال آن مى�گردمان روز ود و مرنج مى�بر از آن رًآن�چه بشريت دائما
در اين بخش از دعاى عظيم الشـأن(ع)سند دنيا و اصالح امور دنيايى اسـت و امـامنمى�ر

اسمان مى�داند.و در نهايت به هـرمان مى�كند و قابـل درآن درا با قرآن همه  آنهـا رختم قر
مانده در دنيا،دره مى�كند،كه اين انسان درگ قيامت و تشنگى و خستگى�هاى آن اشاربزر

شش ايمن و مناسب او در قيامت نباشد.آن پود،اگر قراهد بوفتار خوت گرآخر

ندگىآن و زقر
لاى حيات بخشى جاويدان بر بشـر نـازآن برندگان است.قـرندگى و زآن كتـاب زقر

ت مى�كند:ا به حيات دعوشده است و اور
حيات)٢٤ / ٨(انفال،…»ل إذا دعاكم لما يحييكمسوا لله و للرا استجيبويا ايهاالذين آمنو«

در سه بخش بعـدى(ع)آنى است،كه امام سجاده�هاى قرجه به آموزمند توآنى يافتن،نيازقر
ا،باد راهش�هاى خواسته�ها و خـوده و خوجه كـرندگى بشر تواين دعا به ابعاد مختـلـ3 ز

ند جليل در ميان نهاده است.خداو
ش وى،صفات پسنديده و اخـالق خـواخ و پرروزندگى فـرمندى�هاى مـادى،زنياز

نگى و درمانند آن،فرو غلتيدن در سياهى دو رى از اخالق پست نفاق و كفر ونيكو،دور
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گ و جان كندننج مرانگيختن خشم الهى،و در نهايت ران و برد ديگرنتيجه تجاوز به حدو
د،كها مى�گيرا فرد انسان رجوحشت تمام وش مى�افتد و وبا اين حال كه جان انسان به شمار

استهت خوبه صور(ع)اى امامسيده است،همه در بيان شيرين و شيوا رفتن فرمان رخيز،كه زبر
دد:كتى نصيب انسان گرمايه و برندگى و حياتى پرآن زكت قرو دعا بيان شده است،تا به بر

ايىمندى و بينـوآن فقر و نيازكت قرست و به برد فرندا بر محمد و آلـش دروخداو
ىدگى روزانى نعمت و گسـتـراواه با فـرش،همرندگانـى خـوما،وزان فرا جبـرمار

ما.نصيب فر
كن،و از غلتيدن در مغاكا از صفات ناپسند و پست دوركت كتاب خدا،ما ربه بر

اهنماى بهشتگ راپسين و به هنگام مره�هاى نفاق نگاه دار.تا در روز وكفر و انگيز
ا در هنگام جان كندن بر مـا آسـانگ رنج مـرآن ركت قرديت باشد.به بـرو خشنـو

گ بهشتk مردان.آيا در اين هنگامk عظيم شفادهنده�اى هست؟هنگامى كـه فـرگر
ها جايگاه هميشگىديك شده است،و گوراى ديگر نزفتن به سراغ ما آمده و رسر

٣٣ما شده است؟

د،آنچهگشتى نداراه بازد،كه ديگر هيچ رار مى�گيرآنگاه كه انسان در جايگاه ابدى قر
سيد.اهد رده است،به فرياد او خواه كرد همرا كه از عمل با خور

آن است،بهاه با قرندگى همـرى از زدر اين بخش از دعا كه نتيجه گـيـر(ع)امام سجاد
ندد بر محمد و آلش،از خـداود و بعـد از درودازگ و حاالت پس از آن مى�پـرى مريادآور

ا طلب مى�كند:اى باقى رد به سركى وروگ،مباربزر
ى،و اجعل القبـوررّل المقامة بين اطباق الـثل دار البلى و طوك لنا فى حلـوو بار

٣٤لنا…اق الدنيا خير منازبعد فر

،بعد از آن همه دعا و طلب خير و كمك(ع)ا امام سجادآن،چراستى بعد از ختم قرر
د وبخش زيادى از اين دعاىدازال آن مى�پره به قيامت و حاالت و احوآن،يكبارقرى ازويار

گى آن است؟آياا به آن اختصاص مى�دهد؟آيا جز به خاطر عظمت و بزرا رمحتوتاه و پركو
دانگى و ابديت آنست؟اى جاواى سختى�ها و مشكالت آنست؟جز برجز بر

دسيم مى�شوگ تردر اين قسمت�دعا و تقريبا تا آخر دعا،تمام حاالت انسان پس از مر
دد:ه مى�گرصيات قبر و قيامت اشارو به خصو
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امگاه ابدى و چشم داشت بـهالنى در اليه�هاى خاك،آرنگ طوخانk نمناك و در
ايىسونامه اعمـال و راى قيامت و دريافت كارند،حضور در صحـرحمت خداور

ان و طلبآن،گام�هاى لـرزكت قرحمت به بـران،و سپس طلب ردر مقابل ديگـر
آن،طلباس قيامت و ايمنى طلبى با قرهراى حساب و عالم پرآن،سرى از قراراستو

قظالمان و پايمال كنندگان حقـوان وه ستمكارسفيدرويى،در روز سياهى چهـر
ة وم الحسـره الظلمة فى يـوجود وّم تسوهنا يـوجو وّگان!وبيضمان و بيچـارمحرو

الندامة.
�،وًاّدمنين واجعل لنا فى صدور المـؤخدايا بدينسان كه پناهى جز تـو نـداريـم!و

٣٥التجعل الحياة علينا نكدا.

نج و سختىا به رندگانى ما را بيفكـن و زستى ما رمنان،محبت و دودر دلهاى مو
دان.آميخته مگر

تى به انسانهاىّه مى�كنند.تا محببدان اشار(ع)ستى است كه امامنجى و چه دواين چه ر
جهاى محبت آنان و در نتيجه تـوقعى برمين نباشد،چه تومن و پاك و بندگان خدا در زمؤ

ددد انسان آشكار نگـرجواستن،در وا نخوان رنج و محنت ديگـرد.و تا رد دارجوند وخداو
احتندگى رند متعال زد از خداونه مى�شودم در انسان تجلى نيابد،چگواهتمام به امور مرو
ستم در كنار انسان باشندفتار ظلم وه و گرم و بيچارد.اين همه انسانهاى محروا طلب كرر

نج نماييم!!!ندگى بى�رقع زند متعال تود،آنگاه از خداوا گيرا فراحتى چشمان ما رابى رو خو

آنسپاس از پيامYآور قر
ك و نصحصدع بأمرسالتك،وغ رّلك كمابلسواللهم صل على محمد عبدك و ر

٣٦لعبادك؛

دمانا به مـرست،به پاس آنكه پيـام تـو رد فرلت دروسـوخدايا بر محمد بـنـده و ر
د.د و ناصح بندگان تو بوسا،آشكار كرا با صداى بلند و رمان تو رسانيد و فرر

دم ناسپاسدعا مى�نمايد و با زبان دعا،به آن مر(ص)ماى پيامبر اكربر(ع)سپس امام سجاد
د و شما ناسپاسانحمت الهى بونه باب رد و چگواى شما چه كرمى�فهماند كه پيامبر خدا بر

ا داشتيد.ندان و اهل بيت او چه روبر او و فرز
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دان و شفاعتشد گرديك�تر به خوان نزا در قيامت از همه پيامبرخدايا مقام پيامبر ما ر
٣٧ما.ن تر فرلتش از همه فزوفته�تر و جاه و مقامش و منزا پذيرر

اى بيان حقايقاهى جز دعا برفته و رار گردر تنگناى فشار بنى اميه قر(ع)ن كه اماماكنو
ان جاهليتدم به دورداندن مرگرد،در پى بازحالى كه يزيد به خيال خودين نيافته است،در

ت چنين دعا مى�كند:آن و پيامبر،حضردن قرشى سپرامود و به فربو
لّانه و تقبل ميزّهانه،و ثقم برّف بنيانه،و عظّشراللهم صل على محمد و آل محمد،و

٣٨ته….ّجته و أحينا على سنفع درأره،وجهه و أتم نور وّسيلته،وبيضب وّشفاعته،و قر

اآن رتر از هميـشـه،قـرارا استـوست،بنـاى ديـن او رد فرخدايا بر محـمـد و آلـش درو
ا به كمالش ردان و نورد خويش رو سپيدگرا نزا سنگين�تر،و او رعظيم�تر،حسناتش ر

ار ده….انش قرنده بدار و از پيروا بر دينش زما را تعالى بخش وتبه�اش رسان و مربر
آن،بايدى بـرارى و استوت نبـوّآن و سند،احياى قـرش شواغ خامـوى نبايد اين چـرآر

د.پايدار بماند تا به كتاب خدا عمل شو
شسالت عظيمى كه بر دوكت پيامبر و رد پربرجوان بر واودر پايان دعا نيز با تاكيد فر

ندات دعا مى�كند كه خداواى آن حضرد و برد،پاى مى�فشارا به خوبى ابالغ كرداشت و آن ر
گاهت داده�اى:و السالمگزيده�گان درترين پاداشى كه به مقربان وبربه او پاداش ده،نيكو

٣٩كاته.حمة الله و برعليه و على آله الطيبين الطاهرين و ر
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