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مقدمه
در ش��مال ش��رقي ِکعبه، بعد از آن که وادي را طي کردي به دو کوه صفا و 
مروه و مس��عي مي رس��ي. طواف میان صفا و مروه »س��عي« است و طبق آیة 
فاَوالَْْرَوَةِمْنَشعاِئِراهلل...{1 سعي از »شعائر اهلل« است و چون  الصَّ ش��ریفة }ِإنَّ
سعي عبادت است، باید با قصد قربت انجام شود و براي تحّقق بخشیدن به این 

امِر لزومي، باید مقدماتي فراهم گردد. 
و لذا فقها گفته اند:

»مستحب است از دري که محاذي حجر األسود است، به سوي صفا 
متوجه ش��ود و با آرامِي دل و بدن، باالي صفا رفته و به خانة کعبه 
نظر کند و به رکني که حجراألس��ود در آن اس��ت رو نموده، حمد و 

ثناي الهي را به جا آورد...«2
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براي داشتن استقامت وپایداري در امور واجب وآمادگي وتوجه بیشتر وحضوِر 
قلب کاملتر باید:

1. حمد و ثناي خدا و نیز تکبیر، تهلیل، تسبیح و تحمید گوید.
2. نعمت هاي الهي را یاد آورد.

3. صلوات بفرستد.
4. پیروزي حق را متذّکر شود.

5. به یاد مرگ باشد.
6. وحشت قبر را یادآورد.

7. ازخداوند بخواهد درسایة عرش او قرارگیرد؛ آنگاه که هیچ سایه اي نیست جز 
سایة عرش خدا.

آغاز سعی
آغاز س��عي از صفا و پايان آن در مروه، س��نتي اس��ت که هم در روايات شيعه آمده و هم در 
روايات اهل سنت. جابربن عبداهلل انصاري که داستان حج پيامبر را نقل کرده، مي گويد: حضرت 
فاَوالَْْرَوَة الصَّ از دِر مس��جد الحرام به س��وي صفا رفت و چون به اين کوه نزديک شد، آية: )ِإنَّ
ِمْنَش��عاِئِراهلل...( را خواند و فرمود: آغاز مي کنم آنچه را خدا آغاز کرد و آنگاه از صفا آغاز 
ک��رد. آن حضرت ابتدا بر فراز کوه صفا برآمد و تا آنجا باال رفت که کعبه را از فراز کوه ديد و 

خداوند را تهليل وتکبير گفت.3 
امام صادق7 ، وقتي طواف و دو رکعت نماز آن را انجام داد، فرمود: از جايي آغاز مي کنم 

فاَوالَْْرَوَةِمْنَشعاِئِراهلل...(.4 الصَّ که پروردگار بزرگ آغاز کرد و فرمود: )ِإنَّ
و اين معني از لطايف است که سخن حق به حکمت و دقت آراسته است و تقديم و تأخير آن 
نيز داراي س��ّري است؛ همچنان که تقديم »صفا« بر »مروه« سّري در باطن دارد و حضرت رسول 
در علت شروع از صفا، از لطيفة در قول استفاده کرد. آري، تقدم در گفتار، تقّدم در عمل را نيز 

ايجاب مي کند.

آداب سعي
 زائ��ر، آن��گاه که از طواف و پرواز پروانه وار برِگرد خانه فراغت يافت و س��بکبال گرديد و 
رازه��اي خويش را در دو رکعت نماز و در جايگاه خليل و دوس��ت خ��دا، ابراهيم7 با خداي 
خويش در ميان نهاد، اکنون راهِي صفا و مروه مي گردد تا با سعي ميان آن دو، در طوافي از نوع 

ديگر و با آدابي ويژه حضور يابد:
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امام صادق7 فرمود: 

َفاِمَناْلَباِبالَِّذيَخَرَجِمْنُهَرُسوُلاهلِل9َوُهَواْلَباُبالَِّذيُيَقاِبُل اْخُرْجِإلالصَّ »ُثمَّ
ِكيَنَةَواْلَوَقاَر...«.5 اْلََجَرْاأَلْسَوَدَحتَّىَتْقَطَعاْلَواِدَيَوَعَلْيَكالسَّ

»آنگاه به جانب صفا بیرون رو، از همان دري که پیامبر خدا بیرون رفت و آن در روبه روي 
حجر األسود است، تا آن وادي را طي کني و آرام و با وقار و با طمأنینه باش.« 

پ��س بايد از راهي که پيامبرخدا9 رفت برويم تا در عمل بنمايانيم که پيرو س��نت پيامبريم؛ 
روش��ن اس��ت که هر آن چه بخواهد به عنوان عبادت انجام گيرد، بايد به فرمان خدا و طبق سنت 

پيامبر باشد و بايد مسير را مانند آن حضرت، آرام و با وقار طي کنيم.
براي انجام »س��عي«، وقار و طمأنينه الزم اس��ت؛ زيرا پيامد آرامش ظاه��ري، طمأنينة باطني 
است، تا فرصتي براي زائر پيش آيد که بعد از طواف و نماز و سعي، به خويشتن نيز بپردازد. گويا 

دعوت به تضاد است! با سکينه و وقار، انجام سعي و تالش! 

اکن�ون حرک�ت کن تا فرصتي بيابي که فکر کن�ي چه کرده اي و چه گفته اي 
و بن�ا داري چ�ه کني. در ح�رکات خود تأمل کن و از ش�تابزدگي که موجب 
بي دقتي اس�ت بپرهيز و با آرامش ظاه�ري فاصلة ميان دو کوه را طي کن 

تا آرامش باطني بيابي...

اکن��ون حرکت کن تا فرصتي بيابي که فکر کني چه ک��رده اي و چه گفته اي و بنا داري چه 
کني. در حرکات خود تأمل کن و از ش��تابزدگي که موجب بي دقتي اس��ت بپرهيز و با آرامش 

ظاهري فاصلة ميان دو کوه را طي کن تا آرامش باطني بيابي...

َفاَحتَّىَتْنُظَرِإَلاْلَبْيِتَوَتْسَتْقِبَلالرُّْكَنالَِّذيِفيِهاْلََجُراأَلْسَوُد »...َفاْصَعْدَعَلىالصَّ
َماَصَنَعِإَلْيَكَماَقَدْرَت اْذُكْرِمْنآاَلِئِهَوَباَلِئِهَوُحْس��نِ َواْحَ��ِداهلَلَوَأْث��ِنَعَلْيِهُثمَّ

َعَلىِذْكِره...«.6
»از کوه صفا باال برو تا آن جا که خانة خدا را ببیني و بربلنداي آن بایس��ت و روبه 
گوش��ه اي کن که حجر األسود در آن اس��ت و حمد و ثناي خدا گوي و تا مي تواني 

نعمت ها و نیکي هاي خدا را که در حق تو کرده، یاد آور.«
س��عي، بخشي از حج و عمره اس��ت و ما فرمان يافته ايم که سعي کنيم و با نگاه خود از فراز صفا 
برکعبه، ميان طواف و سعي پيوندي بزنيم و »سعي« را با »طواف« ارتباط دهيم و اين پيوند با دعا و حمد 
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و ثناي حق ايجاد مي گردد. اکنون مقداري نه اندک، برکوه صفا بايست؛ به مقدار قرائت سورة بقره با 
ترتيل. آنگاه براي بر شمردن و يادآوري نعمت ها و نيکي هاي خدا بر خود، قدري تأمل کن...

از اين فرمان و دستور، چند نکته به دست مي آيد:
1.  صفا، جايگاه و ايستگاهي است براي انديشيدن؛ در حديث آمده است: به مقدار خواندن 
سورة بقره � طوالني ترين سورة قرآن � بر باالي صفا بايست و حمد و ثناي خدا گوي و نعمت هاي 

خدا را يک به يک به ياد آور. نزديک به يک ساعت تفّکر، انديشيدن و به خود آمدن!
2.  حمد و ثناي حق گفتن؛ مگر عبادت، جز حمد و ثناي حق اس��ت؟! از فرازکوه صفا چشم 
به کعبه دوختن و ش��کوه و عظمت را در طواف موّحدان نگريستن، زائر را جز به ستايش و ثنا وا 

نمي دارد.
 آري، ب��ر باالي صفا ايس��تادن و حمد و ثناي خدا گفتن، توقفي اس��ت آگاهانه و نتيجه اش 

انديشيدن در عظمت خدا است و حمد و ستايش الهي.
3.  نعمت ها و آزمايش هاي الهي را ياد آوري کردن؛ نعمت هاي حق را در برابر حق برشمردن 
وبه گونه اي اقرار واعتراف به اين که آن چه دارم از خداست و اعتراف به اين که وجود و هستي ام 
و ايمان و باورم اس��الم اس��ت و دينم و دارايي ها و توفيقاتم همه از حق تعالي است و چه نيکي ها 
که در حقم نمود، توفيق حّجم داد تا اداي واجب کنم، طواف و س��عي نمايم و بر فراز کوه صفا 

برآيم و... همه از کنز رحمت و خوان نعمت او است.

َكبِِّاهلَلَسْبعًاَواْحَْدُهَسْبعًاَوَهلِّْلُهَسْبعاً«.7 �»ُثمَّ
»آنگاه هفت تکبیر بگو، هفت بار حمد بخوان و هفت مرتبه اَلاهللإاّلاهلل سر ده.«

 و بع��د از خواندن چند دعاکه در اين زمينه وارد ش��ده، صد مرتبه بگو »اهللاكب«، صد مرتبه 
»اَلإَلهإاّلاهلل«، صد مرتبه »المُدهلل« و صد مرتبه »سبحاناهلل«.

    به يقين، اين همه تأکيد بر تکبير و تحميد و تهليل و تسبيح، براي اين است که در خانة حق 
و مشاعر، جز به ياد خدا نباشيد و جز نام خدا و حمد و ثناي او نگوييد. 

ذکر مکرر و سّر آن
دستور اين بود که به قدر تالوت سورة بقره، بر باالي کوه صفا، رو به کعبه بايستيم و حمد و 
ستايشي در خور مقام داشته باشيم. براي همين، ادعيه و تعاليم رسيده از ناحية ذات مقدس امامان 
معصوم ش��يعه، غنايي بايس��ته دارد که هم فرهنگ و ادب دعا را به ما مي آموزد و هم چگونگي 

نيايش و راز و نياز با خدا را.



10

عی
 س

ای
دع

13
87

ن 
ستا

زم
 - 

66
ره 

شما

وقتي تکبير و تهليل گفتي و تحميد و تسبيح خواندي، با جمالتي بلند به حمد و ستايش حق 
بپرداز. حال، سّر اين ذکر مکرر چيست؟ شايد يکي از موارد زير و يا همة آن ها باشد: 

1. طاعت، امِر تعبّدي و عمل به فرمان اس��ت و چون عدد معين از ذکر را خواس��ته اند، معلوم 
مي شود آن عدد خاص مطلوب و محبوب خدا است.

2. در باطن هر امري و حقيقت هر عددي، اثري اس��ت خاص در عالم تکوين و تش��ريع و آن 
س��ّر مس��تور است. اگر چه ما از آن سّر نهان بي خبريم، ليکن با حفظ آن عدد در اذکار و اعمال، 

از تأثير تکويني و تشريعي آن بهره مند خواهيم شد.
 3. گذشته از اين که ذکري را با عددي خاص گفتن، خود موجب توجه بيشتر به ذکر است، 
موجب تعّمق بيش��تر و ژرف انديش��ي نيز مي گردد؛ زي��را ذاکر متوجه ذکر مي ش��ود تا به عدد 

مطلوب برسد وآن عدد خاص را درک کند و رعايت نمايد.
4. »ذکر« به هر شمار و عدد که باشد پذيرفته است؛ چرا که حق تعالي فرمود: }ياَأيَُّهاالَّذيَن

آَمُنوااْذُكُروااهلَلِذْكرًاَكثريًا{. پس مطلوب حق تعالي ذکر کثير است.
5 . تکرار ذکر، موجب استغراق درآن مي گردد؛ همان طور که در عرفان گفته اند: استغراق در 

ذکر موجب رفع حجاب است و نيزگفته اند موجب رفع حجاب، بسيار است.
اکنون الزم است به شرح اذکار مهمي که در بلنداي صفا وارد شده، بپردازيم شايد اهل ذکر 

را فايده رساند که از پوسته عبور کنند و به مغز و محتوا برسند:

1 �  اهلل اکبر:
 تکبير گفتن، بزرگ ش��مردن حق تعالي اس��ت و مضمون تکبير، تنزيه حق است از حصر و 
تقييد، که او حقيقت وجود و منّزه از هر تعيّن و ماهيتي اس��ت و مطلِق غير مقيد اس��ت، بلکه منّزه 
اْلِعزَِّة است از توصيف صفاِت زايد برذات؛ چنان که در کالم خدا آمده است: )ُسْبحاَنَربَِّكَربِّ
اَيِصُفون...(؛8 »منّزه اس��ت پروردگار ت��و، پروردگار عّزت )و قدرت(، از آنچه آنان توصیف  َعمَّ
مي کنند.« و بدين جهت در حديث آمده است: »اهلُلَأْكَبُِمْنَأْنُيوَصَف«؛»خداوند بزرگتر از آن 
اس��ت که وصف شود.« يعني در وصف نمي گنجد. لذا تکرار تکبير به صدبار و بيشتر، در فراز و 
بلند اي کوه صفا، ياد آور چنين معنايي اس��ت و اين که سرآغاز اين اذکار اهلل اکبر است گويا در 

همان آغاز اعالم مي دارد که: خدايا! تو برتر از وصفي و ما عاجز و ناتوان از وصِف تو.

2 �  الحمد هلل:
هر ستايش��ي؛ چه براي خدا باشد و چه براي غير خدا، در واقع ستايش خدا است؛ زيرا حمد؛ 
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چه بر فضايل باش��د و چه بر فواضل، آغاز و انجام همه، بازگش��ت به خدا اس��ت؛ زيرا هرچه از 
آن ها در نزد خلق اس��ت، همه امانت و عارية اوست. پس همة ستايش ها بازگشت به او دارد وهر 
َشيْء{. و حمد  مدح و ثنايي به او برمي گردد؛ زيرا او رحمت واسعه است؛ }َوَرْحَيتَوِسَعْتُكلَّ
و س��تايش انس��ان، اعتراف و اظهار و بازگو کردن آن ها است؛ اگر ستايش به »علم« اوست؛ )َقْد
َش��يٍْءِعْلمًا{. اگر به مشيّت اوس��ت؛ »َخَلَقْاأَلْشَياَءِبالَِْشيَئة«؛ »خداوند پديده ها را به  َأحاَطِبُكلِّ
خواس��ت خود آفريد.« و اگر ستايش نور اوست، که ظاهر است ذاتاً ومظِهر غير است وماهيات؛ 

ماواِتَوْاأَلْرِض{و... }اهلُلُنوُرالسَّ
به هر تقدير، هستي با کمال خود، از فضايل و فواضل غيِب مکنون خبر مي دهد و اينجا است 
که »کلمة« او حکايت از سّر مي کند و آن، حمدي است که خود را به آن ستوده و فوق »َماَحَِدُه
اْلَاِمُدون« اس��ت »َوَأْنَتَكَماَأْثَنْيَتَعَلىَنْفِس��َك« وحق حمد تو از حق، آن است که وجودت 
حمد او شود؛ يعني متخلّق به اخالق اهلل شوي »وجوداً«، »صفًة« و »فضاًل« و شرح فضايل و فواضل 
او کني که تو ش��رحي، وجودات اش��يا شرح شرح اند و در عين اين که تو حامد و ستايشگري، او 
ستايش��گر خود است و اگر به اين رسيدي، به حمد کردن اشيا و خداوند رسيده اي که فرمود:»َو

ِإْنِمْنَشيٍْءِإالَُّيَسبُِّحِبَْمِده«.9

3 � تهليل
کلمة »اَلِإلَهِإالَّاهلل«اصل ذکر است و کلمة اخالص و بقية ذکرها، تبع و دنبالة آن مي باشند. 

کلمه اي که انسان ها با گفتن آن، داخل در اسالم مي شوند و با انکار آن کافر مي گردند.
»اَلِإَلَهِإالَّاهلل«،برپاية گفتار حقِّ � ُقوُلوااَلِإَلَهِإالَّاهللُتفِلُحوا � موجب رستگاري و فالح بشر 
اس��ت و بر اساس حديث شريف سلس��لة الذهب، حصن حصين خدا و دژ استوار الهي است و از 

عذاب اخروي ايمن مي سازد و کلمة فرج و گشايش است.
»اَلِإَلَهِإالَّاهلُلاْلَِليُماْلَكِريم...« شعار اسالم وتوحيد است و سيد و سرور اذکار دنيا وآخرت؛ 

چون همة اذکار به آن برمي گردد.
»اَلِإَلَهِإالَّاهلل« ذکري اس��ت که مراتبي دارد وهر مرتبه اش را فايده وبهايي اس��ت دون مرتبة 

ديگر:
1. اگر تنها به زبان گويد و به دل باور نداشته باشد، اين توحيد را نيز حرمتي است که سعادت 
اي��ن جهاني بدان حاصل ش��ود؛ يعني مال و خون وي معصوم و محفوظ باش��د و فرزندش ايمن 

گردد.
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2. اگر به طريق تقليد و بي معرفت و شناخِت حقيقي گويد، توحيدي است که همة عواِم خلق 
به آن رسيده اند و ايمنِي هر دو جهان را دارد و گويندة آن اهل نجات خواهد بود. اگرچه به کمال 

سعادت اهل معرفت نرسد.
3. اگ��ر معناي آن را به برهان محّقق و ب��ر آن اقامة دليل کند و معرفت حاصل نمايد، از اهل 

معرفت شده، به کماِل سعادت مي رسد.
4. اگر اين ذکر را با معرفت بگويد و بدين حالت رس��يده باش��د که هيچ معبودي نيست مگر 
»اهلل« و هيچ هوايي نداشته باشد جز »اهلل« و هوا و شهوت در بنِد او شود و مغلوبش باشد، اين ذکر 
توحيدي، به فرمان حق تعالي، هم زبان قال او باش��د و هم زبان حالش و اين توحيد، او را از همة 

بندها بيرون آورده و او را يک صفت ويک همت و يک معبود کند.
5 . ذکر را بگويد و به توحيدي رس��د که او را از دس��ت خود و هر آن چه در عالم است رها 
سازد، بلکه وي را از دست آخرت نيز بيرون کند؛ همان گونه که از دست دنيا بيرون کرده است 
و در پيش��گاه همت ادراک و عقل او نه نفس و نه هر آن چه در عالم اس��ت ونه دنيا و نه آخرت 
باقي نماند، جز حق تعالي، و خود را فراموش کند و از همه غايب شود و همه از وي غايب شوند 
َذْرُهم( � ]بگو خدا و آن ها را رها کن[10  و ن��ه وي مان��د و نه عالم، حق ماند و ب��س � )ُقِلاهلُلُثمَّ
َش��يٍْءهاِلٌكِإالََّوْجَهه(؛11 »همه چيز فنا پذير است جز ذات او« و هرکس  حاِل وي اس��ت؛ )ُكلُّ

طاقت ادراک اين معنا را ندارد.

دعاي توحيد بر فراز صفا
چون س��تايش حق به توحيد، افضِل اذکار اس��ت. در دو حديِث مأثور مذکور است که دعاي 
معروف به توحيد را در بلنداي کوه صفا بخوانند؛ دعايي که پيامبر هنگام فتح مکه در باب کعبه يا بر 

روي کوه صفا، به عنوان خطبه قرائت کرد که پيروزي توحيد را بردنياي شرک آلود اعالم نمود.

»اَلِإَلَهِإالَّاهلُلَوْحَدُه...«.
س��فارش توحيد را به صورت تأکيد س��ه مرتبه تکرار مي کند و آن حقيقتي که پيام نخستين 
اس��الم در مقابل ش��رک جزيرة العرب بود، همچنان شعار جاويد هر مسلماني شد که بخواهد در 

جرگه و جمع مسلمانان قرار گيرد.

»َأْنَ��َزَوْعَدُهَوَنَصَرَعْب��َدُهَوَغَلَباأَلْحَزاَبَوْح��َدُه،َفَلُهالُْْلُكَوَل��ُهاْلَْمُدَوْحَدُه
َوْحَده«.12
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»وعده اش را وفا کرد بنده اش را نصرت بخشید و به تنهایي به احزاب غالب گشت و 
سلطنت و ستایش تنها از آِن اوست.«

آري، خداوند وعده اش را محّقق ساخت؛ همان وعده اي را که در قرآن به پیامبرش داد:
انجام و تحّقق اين وعده )پيروزي اسالم برکفر(، از قدرت مطلِق حق، امري مرغوب ومطلوب 
اس��ت که ب��ا ورود پيامبر9 به مکه وفا ش��د و ما معترفيم هرآن چه مانند اي��ن وعده در قرآن به 
مؤمنان داده ش��ده؛ چون: »اْدُعوِنيَأْسَتِجْبَلُكم«13و»َواتَُّقوُهَوَأِطيُعوِن،َيْغِفْرَلُكم...«14نيز وفا 

خواهد شد.
هم اعتراف داريم به انجام وعدة حق و تحّقق نمونه اي از آن در تاريخ و هم رغبت به اين که 

ديگر وعده هاي حق نيز انجام خواهد شد.

تقاضاي سرانجام مبارک

در دعا بر کوه صفا مي خوانيم:

َباِرْكِليِفالَْْوِتَوِفَماَبْعَدالَْْوت«.15 »اللُهمَّ
 »برکت به معناي فزوني و فيض و زيادي مادي و معنوي اس��ت. پس درخواس��ت و تقاضاي 
برکت، درخواست خير و دوام و استواري کرم و دوام و ثبوت خير الهي است و مبارک بودِن هر 
چيز، به معناي آن است که در آن، خيِر مستمر باشد و گفته اند چون خير الهي از راه غير محسوس 
صادر مي ش��ود و به گونه اي غير قابل ش��مارش و اندازه اس��ت، به هر چيز که افزوني نامحسوس 

داشته باشد، مبارک گويند.16
اکنون با اين برداش��ت از معناي »برکت«، بايد ديد برکت در مرگ چگونه قابل تصور است 

و چگونه است که از خداوند برکت در مرگ تقاضا مي شود؟!

برک�ت ب�ه معن�اي فزون�ي و في�ض و زي�ادي م�ادي و معنوي اس�ت. پس 
درخواست و تقاضاي برکت، درخواست خير و دوام و استواري کرم و دوام 
و ثب�وت خير الهي اس�ت و مب�ارک بودِن هر چيز، به معناي آن اس�ت که در 
آن، خيِر مس�تمر باش�د و گفته اند چون خير الهي از راه غير محسوس صادر 
مي شود و به گونه اي غير قابل شمارش و اندازه است، به هر چيز که افزوني 

نامحسوس داشته باشد، مبارک گويند.
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مبارکي مرگ در روايات
مرگ، اگر چه امري س��لبي اس��ت ليکن حقيقتي دارد که مي توان آن را توصيف کرد و دعا 
براي برکت و مبارکي آن نمود و مبارک بودن مرگ به معناي ميمنت و خجس��تگي آن اس��ت؛ 

چنان که در حديث آمده است:
ُهَفَيْنَعُسِلِطيِبِه اِدِق7ِصْفَلَناالَْْوَتَقاَل7ِلْلُمْؤِمِنَكَأْطَيِبِريٍحَيَش��مُّ * »ِقيَلِللصَّ

َوَيْنَقِطُعالتََّعُبَواأَللَُُكلُُّهَعْنه«.17
»ازامام صادق7 در خواس��ت کردند که: م��رگ را براي ما توصیف کنید. حضرت 
فرمود: مرگ براي مؤمن، مانند بوي خوشي است که استشمام مي کند و از آن، جان 

مي گیرد و تمام درد و رنجش از وي بریده مي شود.«
* گروه��ي از علي7 خواس��تند که مرگ را براي آن��ان توصیف کند، فرمود: چون 

آدمي بمیرد، با یکي از سه چیز مواجه گردد: 
الف( بشارت به نعمت جاودانه.

ب( هشدار به عذاب ابدي.
ج( گرفتاري به غم و اندوه و هول و هراس و بالتکلیفي.  

در این میان، کسي که دوستدار و پیرو فرامین ما است، به نعمت جاودانه مژده داده 
مي شود. 

* از امام حسن7 پرسیدند مرگ ناگهاني چیست؟ فرمود: بزرگترین شادماني است 
که بر مؤمن وارد مي ش��ود؛ زیرا از خانة رنج و س��ختي به خانة نعمت همیشگي و 

جاودانه برده مي شود. 18 
* امام س��جاد7 فرمود: چون کار بر امام حس��ین7 س��خت ش��د، اصحاب وي 
دیدند که او برخالف همه اس��ت؛ زیرا رنگ آنان هنگام سختي کار دگرگون مي گشت 

وشانه هایشان مي لرزید و دل هایشان سست مي شد. 
لیکن پدرم و برخي از یارانش، رنگش��ان نوراني و درخشان، اندام هایشان استوار و 
قلب  هایش��ان آرام بود و به یکدیگر مي گفتند: ببینید! از مرگ باکي ندارد و بر روي 

مرگ مي خندد!
حس��ین7 گفت: شکیبا باشید اي بزرگ زادگان، مرگ نیست مگر پلي که شما را از 
رنج و س��ختي به باغ هاي گشاده و فراخ و نعمت جاودان مي برد. کیست از شما که 

نخواهد از زندان به قصر رود؟! و...
از پدرم شنیدم که از پیامبر خدا9 روایت کرد: 

ْنَياِسْجُنالُْْؤِمِنَوَجنَُّةاْلَكاِفِرَوالَْْوُتِجْسُرَهُؤاَلِءِإَلِجَناِنِهمَو...«19 الدُّ »َأنَّ
»دنیا زندان مؤمن و بهش��ت کافر اس��ت و مرگ پل آنان )مس��لمانان( اس��ت براي 

بهشتشان و پل اینان )کافر( است براي دوزخشان.«
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و خير در هر چيزي، متناسب آن چيز است؛ خير و برکت در امور مادي، افزايش مادي است 
و در ام��ور مج��ّرد و غير مادي، افزايش معنوي اس��ت و مرگ اگر چ��ه در نظر اول امري عدمي 
است و در عدم هيچ گونه زياده و افزايش قابل تصّور نيست ليکن در چگونگي حصول آن؛ يعني 
گذرکردن از اين عالم به عالم ديگر، برکت قابل تصّور است. گرچه طبق حديث ياد شده، خوِد 

مرگ حقيقتي دارد که مي شود براي ورود آن بر انسان، مبارکي و ميمنت تقاضا کرد.
طبق تعاليم و آموزه هاي ديني، از خداوند مرگ را امري مبارک و ميمون درخواست مي کنيم 
و اين، نگاهي زيبا و مثبت به مرگ اس��ت. پس گذش��ته از آن که مرگ را به عنوان يک واقعيِت 
مه��م پذيرفته ايم، بايد آن را مبارک، نيکو وخوش آيند ني��ز تلقي کنيم و مرگ را به منزلة ورود 

ميهماني بدانيم که با گام هاي مبارکش خير و برکت مي آورد.
ام��ري مبارِک معنوي اس��ت که زيادت معنوي وفضل و احس��ان و فيض حق را در پي دارد و 
به جهت س��ختي هاي محاسبه و بازخواسِت بعد از مرگ، دواِم خير و پايندگي رحمت و استمرار 
کرم خداوند ضروري مي نمايد و اين ضرورت هنگامي روشن مي شود که کسي سختي مرگ را 

فهم و درک کند و تصوير درستي از آن بيابد.
و اين است سّر آن که در برخي روايات آمده است: »ُتَْفُةالُْْؤِمِنالَْْوُت«.20

و در ش��رح اين حديث گفته اند: »تحفه« ميوة نوب��ر و تازه به بازار آمده را گويند که مردم به 
همديگر هديه مي دهند و گويا پيامبر9 مرگ مؤمن را مانند تحفة هديه شده به او مي داند؛ زيرا 
او از فرا رس��يدن مرگش شادمان مي شود؛ همچنان که کافر از پايان زندگيش غمگين مي گردد. 

چون مؤمن از بند به آزادي در مي آيد و کافر از آزادي به بند کشيده مي شود.
رهايي مؤمن از سختي ها و رنج هاي دنيا و رسيدن به خير و نيکي هاي نزد خدا تحّقق نمي يابد 

مگر با »مرگ« و از اين جهت مرگ براي مؤمن مبارک، خجسته و راحتي و تحفه است. 

فالوتألففضيلةالتعرف قدقلتإذمدحواالياةفأسرفوا

وفراقكّلمعاشرالينصف21      م�نه�اأم��انل�قائ��هب�لق��ائ�ه

اگر بگويي ]ديگران[ حيات و زندگي را مي ستايند و زياده گويي مي کنند، خواهم گفت: در 
مرگ هزار فضيلت نهفته است؛ ازجمله ايمني از عذاب خدا با رسيدن به حضور حق و جدايي و 

فراق دوستان و معاشران بي انصاف.
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مبارکي مرگ در دعاي امام سجاد7
زيباترين کالم در ترس��يم مرگ، از امام چهارم7 است که در دعايي، براي مرگ چنان مي 

سوزد که گويي آرزوي ديرين اوست وگويا براي دوستي دلسوز و رفيقی شفيق ناله مي کند:
از اعمال شايس��ته چندان نصيب ماکن که از دير ش��دن بازگشت به سوي تو انديشناک شويم 
ولقاي تو را هرچه زودتر طالب باش��يم وبا مرگ الفت گيريم و مشتاق آن شويم و مانند خويشان 

نزديک، قرب او را خواهيم.
و چون او را به منزل ما آوري و ميهمان ما س��ازي، زيارت او را موجب خوشبختي ما گردان 
و قدومش را س��بب انس ما س��از و به ميزباني او، ما را بدبخت مکن و در ضيافت او آبروي ما را 

مريز و آن را دري گردان ازدرهاي آمرزش و کليدي از کليدهاي بخشايش. 
م��ا را از اي��ن جهان ببر، هدايت يافته، راه ناگم کرده، ش��ادان و خرم و ب��ا توبه، بيگناه و بي 
اصرار بر گناه! اي کسي که پاداش نيکوکاران را برعهده گرفته اي و کردار تباهکاران را بصالح 

مي آوري.22
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مبارکي مرگ در قرآن

اْسَتقاُمواَتَتَنزَُّلَعَليِهُمالَْالِئَكُةَأالََّتاُفواَوالَتَْزُنواَو الَِّذيَنقاُلواَربَُّنااهلُلُثمَّ * )ِإنَّ

ْنياَوِفاآْلِخَرِةَوَلُكْم َأْبِش��ُرواِباْلَنَِّةالَّيِتُكْنُتْمُتوَعُدوَن،َنُْنَأْوِلياُؤُكْمِفاْلَياِةالدُّ
ِفيهاماَتْشَتِهيَأْنُفُسُكْمَوَلُكْمِفيهاماَتدَُّعوَن(.23

به یقین کساني که گفتند: پروردگاِر ما خداوند یگانه است! سپس استقامت ورزیدند، 
فرشتگان بر آنان نازل مي  شوند که: نترسید و غمگین مباشید و بشارت باد بر شما 

به آن بهشتي که به شما وعده داده شده است!
م��ا یاران و مددکاران ش��ما در زندگ��ي دنیا و آخرتیم و براي ش��ما هر چه دلتان 

بخواهد در بهشت فراهم است و هر چه بخواهید به شما داده مي  شود!

چندين بشارت در آيه:
1. »َأالََّتاُفوا«؛ وقتي انس��ان غم و اندوه گناه دارد � فرش��تگان � گويند مترس که کفارة گناه 

تو مرگ است.
2. »َواَلَتَْزُن��وا«؛ غم بازمان��دگاِن خود مخور که آنان بعد از تو چگونه خواهند زيس��ت و 

سرپرستي ايشان را چه کسي به عهده خواهد گرفت، آنان خدا را دارند.
3. »َوَأْبِشُرواِباْلَنَِّة«؛ اگر بيم محروم شدن از بهشت را داري، بهشت تو را بشارت باد!

4. اگر از تنهايي گور و وحش��ت و تاريکي آن مي ترس��ي، خدا در سختي هاي دنيا و آخرت 
يار و ياور شماست.

5. »َوَلُكْمِفيهاماَتْش��َتِهيَأْنُفُس��ُكْم«؛ از کمِي زاد و توش��ه نترسيد که هر چه دلتان بخواهد 
در بهش��ت براي شما فراهم است و هر خواسته اي داش��ته باشيد به آن مي رسيد. پس غم آينده را 

نخوريد.
ُعوَن«؛مؤمنان هر چه بخواهند به آنان داده مي شود و هيچ تحفه اي بهتر  6. »َوَلُكْمِفيهاماَتدَّ

ازاين نباشد.24

درخواست سايه عرش

در دعاي مسعي مي خوانيم: 

ِإالَِّظلَُّك«.25 َعْرِشَكَيْوَماَلِظلَّ َأِظلَِّنِفِظلِّ »اللُهمَّ
»بار خدایا! مرا در س��ایة عرش خویش جاي ده؛ روزي که سایه اي جز سایة عرش 

تو نیست.«
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اقسام سايه و ظّل در قيامت 
در منابع ديني، تعابير گوناگوني در بارة »ظّل و سايه« در قيامت آمده است و آن را به حقايق 

مختلف نسبت داده اند؛ »ظّلالنة«،»ظّلطوبي«،»ظّلاهلل«،»ظلالعرش«و»ظلالعمل«.
ظّلالّنة؛ ساية بهشت و آن سايه اي است که بعد از مستقر شدن بهشتيان در بهشت پديد مي آيد. 

تمام بهشتيان در آن مشترک اند و مقصود از آن سايه، کرامت و رحمت حق تعالي است.
ظّلطوبي؛ نعمت هاي ويژه و حاصل درختي که »بُن« آن در خانة پيامبر اس��ت و شاخسارش 

بر خانة پيروان آن حضرت سرکشيده و آنان همگي از سايه اش بهره مندند.
»ظلّالعرش،ظّلالعم��لوظّلاهلل«؛ که با اختالف تعابيرآمده، موجب پيدايش دو احتمال 

مي گردد:
1. خداوند در روز قيامت س��ايه هاي گوناگون آفريده وس��اية عرش بزرگترين و ش��ريفترين 

آن ها است وبه هريک از بندگانش بخواهد اختصاص مي دهد.
2. در قيامت جز ساية عرش ساية ديگر نيست. 

باي��د گفت اين احتمال، با روايت نقل ش��ده از امام صادق7 منافات دارد که فرمود: »زمین 
قیامت آتشین است جز سایة مؤمن که صدقه اش بر او سایه افکنده است.« 26 از اين روايت دانسته 

مي شود که جز ساية عرش، ساية صدقه و عمل مؤمن نيز وجود دارد.
از اهل سنت نيز نقل شده که در روز قيامت هرکس در پناه صدقه اش مي باشد تا خداوند ميان 

خاليق حکم کند.
و گفته اند در قيامت، س��ايه ها به حسب اعمال نيک انسان ها است که آنان را از داغي آتش و 

حرارت نََفس خاليق حفظ مي کند ولي ساية عرش بهترين و بزرگترين سايه ها است.
بايدگفت ميان اين احتمال  که در روز قيامت جزساية عرش سايه اي نيست  و روايت پيش گفته 
تنافي وجود ندارد؛ زيرا ممکن اس��ت در قيامت جز س��اية عرش که بر مؤمنان س��ايه مي  افکند، 
سايه اي نباشد و ساية »عرش« جز با عمل صالح قابل دست يابي نيست و هر نيکوکاري در قطعه اي 

ويژه از ساية عرش قرار مي گيرد که متناسب با عمل نيک اوست
پس اين که در روايت آمده اس��ت: هرکس در س��اية عمل و يا صدقة خود قرار مي گيرد، به 
اعتبار اين است که اعمال نيکوکاران سبب استقرار آنان در آن سايه است، لذا سايه را به آن عمل 
نسبت داده اند نه اين که اعمال، سايه اي جدا از ساية عرش داشته باشند، بلکه برخي اعمال موجب 
تحصيل قطعه اي از س��اية عرش مي شوند. لذا نسبت دادن »سايه« به اعمال بندگان و به عرش و به 

خداوند فرقي ندارد.
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نس��بت س��ايه به اعمال، چون اعمال، س��بِب حصول لطف و عنايت حق تعالي است که ساية 
رحمت او در قيامت، اضافه »مسبّب به سبب« است.

عرش حقيقتي اس��ت محيط بر تمام عوالم و بر همة خلق تفوق و اعتال دارد و تجلّي و ظهور و 
فعليت صفات حق تعالي است که از جملة آن صفات، رحمت و لطف و عنايت است و چون مؤمنان 
در قيام��ت در پرتو رحمت قرار مي گيرند، در واقع در س��اية عرش اند. مگر نه اين که عرش تجلّي 

صفات حق و از جمله صفات رحمت است؟ پس صحيح است که سايه را به عرش نسبت دهند.
و سايه را به خدا نسبت داده اند )ظّل اهلل(؛ چون »عرش« ملک خدا است و آن سرير عظمت و 
جالل جمال و توليت و قيوميت اوست. و او است »ذوالعرش المجيد«27؛ »صاحب عرش ارجمند«. 
او اس��ت »رّب العرش العظيم«28؛ »پ��روردگار عرش بزرگ.« و اوس��ت »رّب العرش الکريم«29؛ 
»پروردگار عرش بزرگوار.« همانگونه که در اين فراز از دعا، سايه هم به عرش نسبت داده شده و 
َعْرِشك«.وآنگاه ترقي  َأِظلَِّنِفِظلِّ هم به خداوند و ابتدا درخواس��ت ساية عرش است؛ »َأللَُّهمَّ
ِإالَِّظلَُّك«،که س��اية عرش همان ساية لطف  در التفات و خطاب اس��ت که مي گويد: »َيْوَماَلِظلَّ

و عنايت تو است.

عرش حقيقتي است محيط بر تمام عوالم و بر همة خلق تفوق و اعتال دارد و 
تجّلي و ظهور و فعليت صفات حق تعالي است که از جملة آن صفات، رحمت 
و لطف و عنايت است و چون مؤمنان در قيامت در پرتو رحمت قرار مي گيرند، 
در واقع در س�اية عرش اند. مگر نه اين که عرش تجّلي صفات حق و از جمله 

صفات رحمت است؟ پس صحيح است که سايه را به عرش نسبت دهند.

معناي سايه عرش
براي ساية عرش � که مورد تقاضاي حاجي در دعاي مسَعي است � سه معنا قابل تصور است: 

1. سايه را به معناي حقيقي آن بگيريم؛ يعني در روز قيامت واقعاً سايه اي وجود دارد که بر سر اهل 
قيامت گسترده شده و آنان را از سوز آفتاب وآتش قيامت و حرارت نََفس خاليق حفظ مي کند.

هم چنان که برخي گفته اند: در احاديث بس��يار آمده است که زمين قيامت، تمام آتش است، 
مگر جاي مؤمن که پرداخت صدقه، زکات و خيرات در دنيا، برايش س��ايه اي شده اند و از آتش 
محافظت مي  کنند.30  معلوم مي ش��ود ساية حقيقي وجود دارد که اهل ايمان را از گرما و حرارت 

خورشيد قيامت حفظ مي کند.
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2. ظّل و سايه، کنايه است از راحتي و نعمت؛ چنانکه عرب مي گويد: »عيٌش ظليل«؛ »زندگي 
خوش و گوارا.« و ظّل عرش، يعني ساية رحمت و کرامت، نه سايه اي مانع از نور خورشيد.

3. سايه کنايه از اين باشدکه آنان را حفظ مي کند از سختي ها و مشکالت و آنان را در کنف 
حمايت و رعايت خود قرار مي دهد.

اکنون به گونه اي مي توان ميان اين سه معنا جمع نمود و چنين گفت: 
از آنجا که زمين قيامت از نقرة تفتيده است و گرما و تشنگي و ازدحام و تنگي جا و... سخت 
اهل قيامت را آزار مي دهد، سايه به معناي حقيقي باشد که مؤمنان را از چنين گرمايي بپوشاند و 
س��ايه در اينجا همان حمايت و رعايت خداوند است درحق مؤمنان که آنان را در کنف حمايت 
خويش )ساية عرش( قرار مي دهد و از چنگال مشکالت و سختي هاي قيامت مي رهاند و به نوعي 

آسايش و تنعم در ساية کرامت مي رساند.

پناه گرفتگان در ساية عرش خدا 
آن کس که در بلنداي کوه صفا، از خداوند س��اية عرش را مي خواهد، الزم اس��ت بداند که 

بايد چه اعمالي در دنيا انجام دهد که روز قيامت در چنان سايه اي قرار گيرد.

ِإالَِّظلُُّه: �َيْوَماَلِظلَّ َعْرِشاهلِل�َعزََّوَجلَّ َقاَلَرُسوُلاهلِل9:»َسْبَعٌةِفِظلِّ

�3.َوَرُجٌلَتَصدََّقِبَيِميِنِهَفَأْخَفاُه َنَشَأِفِعَباَدِةاهلِل�َعزََّوَجلَّ 1.ِإَماٌمَعاِدٌل2.َوَشابٌّ
ِةاهلِل5.َوَرُجٌل َخاِليًاَفَفاَضْتَعْيَناُهِمْنَخْش��يَ َعْنِشَاِلِه4.َوَرُجٌلَذَكَراهلَلَعزََّوَجلَّ
�6.َوَرُجٌلَخَرَجِمَنالَْْسِجِدَو َلِقَيَأَخاُهالُْْؤِمَنَفَقاَلِإنِّيأُلِحبَُّكِفاهلِل�َعزََّوَجلَّ
اَفَقاَلِإنِّيَأَخاُفاهلَل ِفِنيَِّتِهَأْنَيْرِجَعِإَلْيِه7.َوَرُجٌلَدَعْتُهاْمَرَأٌةَذاَتَجَاٍلِإَلَنْفِس��هَ

اْلَعالَِنَي«.31 َربَّ
»پیامبر خدا9 فرمود: هفت گروه، در روزي که س��ایه اي جز س��ایة خدا نیست، در 
پناه عرش خدایند: 1. پیش��واي عادل 2. جواني که در عبادت و بندگي خدا رشد کند 
3. کس��ي که با دست راست صدقه دهد و ازدست چپ مخفي بدارد. 4. شخصي که 
یاد و ذکر خدا کند و چش��مانش از خوف خدا اشک بریزد 5. مردي که برادر مؤمن 
خود را مالقات کند و بگوید من تو را براي خدا دوس��ت دارم 6. کسي که از مسجد 
بیرون آید و در اندیش��ه اش بازگشت به مسجد باشد 7. مردي که زِن زیبایي، او را 

به خود فراخواند و او بگوید من از پروردگار جهانیان مي ترسم.«

ىَكِبدًا ِإْبَراَداْلَكِبِداْلَرَّىَوَمْنَس��قَ اهلَلَتَباَرَكَوَتَعاَلُيِبُّ امامباقر7 فرمود:»ِإنَّ
ِإالَِّظلُُّه«.32 َحرَّىِمْنَبِهيَمٍةَأْوَغرْيَِهاَأَظلَُّهاهلُلَيْوَماَلِظلَّ
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»خداوند خنک کردن کبد را دوس��ت دارد. هرکس کبدي تشنه و سوزان را از چهار 
پا یا حیوان دیگري س��یراب کند، خداوند او را در عرش خود س��ایه دهد روزي که 

سایه اي جز سایة او نیست.«

ِإالَِّظلُُّه«.33 امامصادق7فرمود:»َوَمْنَأْنَظَرُمْعِسرًاَأَظلَُّهاهلُلَيْوَماْلِقَياَمِةِبِظلِِّهَيْوَماَلِظلَّ
»کسي که تنگ دست بینوا )و بدهکار( را مهلت دهد، خداوند او را در عرش خود سایه 

دهد؛ روزي که سایه اي جز سایة او نیست.«

پناه بردن به خدا از ظلمت قبر

ِإنِّيَأُعوُذِبَكِمْنُظْلَمِةاْلَقْبَِوَوْحَشِته«.34 »اللُهمَّ
»بارالها! به تو پناه مي برم از تاریکي و وحشت قبر.«

اعتقاد به روح و نفس و بقاي آن پس از مرگ، از بزرگترين معارف دين اس��ت که بيش از 
نيمي از معارف اس��المي برپاية اصالت روح و استقالل آن از بدن و بقاي آن بعد از مرگ استوار 

است که بدون اعتقاد به روح، همة آن معارف وهم و خيال خواهد بود.
وظلمت قبر، حقيقتي که گذرگاه موقت انسان ها است و بشر ناگزير از ورود به آن است.

وطبق آية »الَّذيَنُيْؤِمُنوَنِباْلَغْيِب...«،يکي از امورغيب و پنهان، قيامت و مس��ائل آن است و 
از ش��رايط ايمان، باور به قبر و پرسش هاي نخستين قيامت است و از آن جا که امري است سخت 
هولناک، ناگزير وحشتي پيش از فرا رسيدن وحشت قبر معترف به آن را فرا مي گيرد و لذا چاره 
انديش��ي پيش از فرا رسيدِن اين امر حتمي و مهم، الزم است و آن پناه بردن به خدا از آن ظلمت 

و وحشت است که در اين فراز از دعاي »سعي« به آن اشاره شده است.
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حمد و ثنا
و اين چنين لب به حمد وثنا بگشايد و سه مرتبه بگويد:

اَليَُوُت »اَلِإَلَهِإالَّاهلُلَوْحَدُهالَشِريَكَلُه،َلُهالُْْلُكَوَلُهاْلَْمُد،ُيِْييَوُيِيُتَوُهَوَحيٌّ
َشيٍْءَقِديٌر«.35 َوُهَوَعَلىُكلِّ

جز خداي یکتا معبودي نیس��ت. شریکي ندارد و ستایش ازآن اوست. زنده مي کند و 
مي میراند و او زنده اي اس��ت که مرگ ندارد و بر هرچیزي تواناس��ت. برترین ثناي 
حق، اقرار و اعتراف به توحید ذاتي و نفي مطلق شرک است و این ذکر به صراحت 

ثناگوي حق به یکتایي در ذات و صفات است.

َلُهالُْْلُك؛ سلطنت وفرمانروایي از آِن خداست و بس.
چون خداوند، َملِک و پادش��اه وفرمانرواس��ت، تصرف در امور مي نمايد که مُلک و سلطنت 
و فرمانروايي از آِن اوس��ت و تصرف او يا به امر و نهي برمکلّفين است و يا به اين است که چون 
موجودات در ذات وصفات خود نيازمند به او مي باش��ند. تصرف حق به اين اس��ت که نيازهاي 

آن ها را بر مي آورد و امور آن ها را تدبير مي کند.
َوَلُهاَلمُد؛حمد و س��تايش چه براي خدا باشد و چه بظاهر براي غير خدا، در حقيقت براي 
خداس��ت؛ زيرا حمد چه برفضايل، چه بر فواضل، آغاز و انجام همه از خداوند اس��ت وبراي بقيه 

عاريتي است. پس همة ستايش ها بازگشت به او دارد؛»َوالثََّناءَعَلْيه«.

سّر صلوات
و بعد از تهليل و تحميد و تکبير و پناه آوردن به خدا از ظلمت قبر و گرماي قيامت بگويد:

ُيَصلِّيَعَلىالنَِّب9ِّ«. »ُثمَّ
 از آن جاکه در ادعيه »س��عي« و »طواف« و ديگر مش��اعر و مش��اهد سفارش به ذکر صلوات 
شده، سزاوار است بحثي کوتاه و فشرده در معنا، مفهوم و سّر صلوات انجام گيرد، شايد گوشه اي 
از راز اين ذکر )َصلَّي اهللُ َعلَيِْه َو آلِه ( که لب هاي ش��يعيان به آن عطرآگين اس��ت، آشکار شود و 
چون در قرآن از »صلوات« برخلق و از صلوات فرش��تگان بر خلق و از »صلوات« حق و فرشتگان 
بر افضل مخلوق، محمد9 ياد شده و از مؤمنان نيز خواسته شده که هماهنگ با حق و فرشتگان 
بر پيامبر صلوات بفرستند، مي توان گفت که »صلوات« سه قسم است و هر يک معنا و سّري ويژه 

دارد:
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1. صلوات حق بر خلق
از الط��اف خداون��د در حق مؤمنان، عنايت و توجه وي��ژة او در قالب درود و صلوات برآنان 

است که در عنوان »صلوات رّب« برخلق تبلور پيدا کرده است؛ چنان که فرمود:

)َوَلَنْبُلَونَُّكْمِبَشيٍْءِمَناْلَْوِفَواْلُوِعَوَنْقٍصِمَناأَلْمواِلَواأَلْنُفِسَوالثََّمراِتَو
َوِإنَّاِإَلْيِهراِجُعون*ُأولِئَك اِبرين*الَّذيَنِإذاَأصاَبْتُهْمُمصيَبٌةقاُلواِإنَّاهللَِِّ ِرالصَّ َبشِّ

َعَلْيِهْمَصَلواٌتِمْنَربِِّهْمَوَرْحٌَةَوُأولِئَكُهُمالُْْهَتُدوَن(.36
البته ش��ما را به اندکي ترس و گرسنگي و بینوایي و بیماري و نقصان در محصول 
مي آزماییم و شکیبایان را بشارت ده؛ کساني که چون مصیبتي به آنان رسید، گفتند 
ما از آن خدا هس��تیم و به او باز مي گردیم. صلوات و رحمت پروردگارشان برآنان 

باد که هدایت یافتگان اند.
 آم��وزش و رحمت حق بر خلق به گونة ارتباط و اتصال ميان عالم برين با عالم پايين اس��ت 
که خداوند برکس��اني که در مصائب امتحاني؛ چون خوف و گرس��نگي و نقص و کمبود مال و 
َوِإنَّاِإَلْيِهراِجُعون( را بگويند، همواره  جان، صبر و شکيبايي پيشه کنند و کلمة استرجاع )ِإنَّاهللَِِّ

درود و رحمت مي فرستد.

2. صلوات فرشتگان بر مردم

ُلماِتِإَليالنُّوِرَوكاَنِبالُْْؤِمِننَي )ُهَوالَِّذييَصلِّيَعَليُكْمَوَمالِئَكُتُهِليْخِرَجُكْمِمَنالظُّ
َرِحيمًا(.37

اوست که خود و فرشتگانش برشما درود مي فرستند تا شما را از تاریکي به روشني 
برند؛ زیرا خداوند با مؤمنان مهربان است.

از تدبّر و انديش��ه در اين آيه، اين معنا به دست مي آيدکه جملة »َوَكاَنِبالُْْؤِمننَيَرحيمًا« علت 
براي صلوات حق و فرشتگان برمؤمنان است و بر اين اساس، معناي آيه اين است که: »خداوند و 
فرش��تگانش بر شما صلوات مي فرستند.« و همين معنا هم از او اميد مي رود؛ چون عادت و سنت 
حق، رحمت بر مؤمنان است و شما نيز مؤمن هستيد و شأن و مقام او اين است که برشما صلوات 

بفرستد تا اين که بر شما رحمت کند.
در اين آيه، نسبِت صلوات به رحمت مانند نسبت مقدمه به ذي المقدمه است و معناي صلوات 
حق بر بنده، توجه و عنايت رحمت گونة او بر بنده است و معناي صلوات فرشتگان؛ يعني عطف 
توجه آنان به انس��ان، بدين معنا که واس��طه در رس��اندن رحمت حق به خلق مي باش��ند و معناي 

صلوات، همان رحمت است و خود از مصاديق آن است.38 
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3. صلوات حق و فرشتگان و مردم بر پيامبر خدا9
به حس��ب آن چه در قرآن کريم آمده و فرمان خداوند اس��ت؛ صل��وات بر پيامبر9 از امور 

مطلوب و محبوب حق تعالي و مرغوب فرشتگان و خواستة حق از بندگان است.

ُموا يَصلُّ��وَنَعَليالنَِّبي��اَأيَهاالَِّذيَنآَمُنواَصلُّواَعَليِهَوَس��لِّ اهلَلَوَمالِئَكَت��هُ )ِإنَّ
َتْسِليمًا(.39

خداوند و فرشتگانش برپیامبر صلوات مي فرستند؛ اي کساني که ایمان آورده اید، بر 
او صلوات بفرستید و سالم کنید سالمي نیکو.

»صلوات«، اگرچه به معناي رحمت اس��ت ولي در اينجا مراد توجه به اظهار شرافت و رفعت 
مقام پيامبر است. لذا گفته اند: بزرگداشت و خلعتي که خداوند در اين آيه به پيامبر ارزاني داشته، 
برتر از بزرگداشت آدم به سجدة فرشتگان است و »صلوات« به معناي تعظيم و بزرگداشت آمده 
است که »صلوات« مردم بر پيامبر بدين معنا است؛ بارخدايا! حضرت محمد9 را در دنيا بزرگ 
ب��دار به اي��ن که ياد و نامش را بلند گ��ردان و دعوتش را پيروز فرما! دين��ش را پايدار نما! و در 

آخرت شفيع امتش گردان و اجر و ثوابش را دو چندان کن.40
تفسير اين آيه را، در حديثي، از امام صادق7 پرسيدند، که اينگونه آمده است:

اهلَلَوَمالِئَكَتُهُيَصلُّوَن...(َفَقاَل )ِإنَّ »َس��َأْلُتَأَباَعْبِداهلِل7َعْنَقْوِلاهلِلَعزََّوَج��لَّ
َرْحٌَةَوِمَنالَْاَلِئَكِةَتْزِكَيٌةَوِمَنالنَّاِسُدَعاٌء«.41 اَلُةِمَناهلِلَعزََّوَجلَّ الصَّ

اهلَلَوَمالِئَكَتُهُيَصلُّوَن...( پرس��یدم، فرمود:   از ام��ام صادق7 در مورد آی��ة )ِإنَّ
صلوات از جانب خداوند رحمت اس��ت و از جانب فرش��تگان، ب��ه پاکي یادکردن و 

ستودن است و از جانب مردم، دعا و در خواست مي باشد.

بزرگداش�ت و خلعتي که خداون�د در اين آيه به پيامبر ارزاني داش�ته، برتر 
از بزرگداش�ت آدم به س�جدة فرشتگان است و »صلوات« به معناي تعظيم و 
بزرگداشت آمده است که »صلوات« مردم بر پيامبر بدين معنا است؛ بارخدايا! 
حضرت محمد9 را در دنيا بزرگ بدار به اين که ياد و نامش را بلند گردان و 
دعوتش را پيروز فرما! دينش را پايدار نما! و در آخرت شفيع امتش گردان و 

اجر و ثوابش را دو چندان کن.
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فايدة صلوات از آِن کيست؟
آيا فايده و ثمرة صلوات ما بر »محمد و آل او9« عايد ما نيز مي شود يا تنها به آن بزرگواران 

مي رسد؟ محققان از حکما چنين گفته اند:
از آن جهت که آنان حالت منتظره اي ندارند وس��عة وجودیش��ان درحّد کمال است، 
پس ثواب صلوات عاید به گوینده اس��ت که بدین وس��یله کس��ب مي کند. لیکن نزد 
اهل تحقیق حق این اس��ت که ثواب آن، هم عاید آن بزرگواران اس��ت هم عاید به ما 

مي شود.42
ذکر صلوات دس��تور خداوند است؛ چون خدا و فرشتگان درود مي فرستند، مؤمنان نيز فرمان 
يافته اند که صلوات بفرس��تند. معلوم مي ش��ود که صلوات ما بر آن بزرگواران، تقاضاي قسمي از 
رفعت مقام و گونه اي از درجات عالي براي آنان اس��ت و همانطورکه صلوات حق برآنان نزول 
رحمت بر ايش��ان اس��ت، صلوات ما نيز دعا و درخواس��ت نزول رحمت حق برآن ها اس��ت و به 
گون��ه اي، صلوات ما همراه با صلوات حق و فرش��تگان، نوعي هماهنگ��ي ميان »عالم امر« و عالم 
قدس و قدس��يان با عالم ملک است و از جهت ديگر اين که ثواب عايد ما مي شود؛ چون اطاعت 
امر خدا و نوعي فرمانبرداري حق اس��ت، ثواب اطاعت دارد و براي ما ترفيع مقام اس��ت و چون 

ذکر بزرگ است بابي در وسايل الشيعه بدين عنوان آمده است 
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ْعي...«. َواِفَوالسَّ ٍدَوآِلِهِفَأْثَناِءالطَّ اَلِةَعَلىُمَمَّ »َباُباْسِتْحَباِبالصَّ
و در آن باب اين حديث آمده است.

اَلة َعاِءِإالَّالصَّ ٌءِم��َنالدُّ َواَفَفَلْمُيْفَتْحِليَش��يْ »ُقْل��ُتأَلِبيَعْبِداهلِل7َدَخْلُتالطَّ
َلَأْفَضَلمَّا ْيُتَفَكاَنَذِلَكَفَقاَلَماُأْعِطَيَأَحٌدمَّْنَس��أَ ٍدَوَس��عَ ٍدَوآِلُمَمَّ َعَلىُمَمَّ

ُأْعِطيت«.43
ب��ه امام صادق7 عرض کردم: وارد طواف ش��دم و دعایي جز صلوات برمحمد و 
آلش یادم نیامد. حضرت هنگام سعي فرمود: به دعا و درخواست کسي، چیزي برتر 

و بیشتر از آن چه به تو رسیده است، نداده اند.
پس ذکر صلوات در س��عي و طواف، نه تنها با بقي��ة اذکار برابري مي کند بلکه افضل اذکار 

است و در سّر آن گفته اند:
چون خداي س��بحان دس��تور داد بر پیامبر صلوات بفرس��تیم و از جهتي ما اندازة 
واج��ب و الزم آن را نمي دانیم، آن را به خدا واگذار مي کنیم و مي گوییم خداوندا! تو 

بر محمد درود فرست؛ زیرا مي داني چه اندازه درود و صلوات شایسته اوست!44
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