بسم اهلل الرحمن الرحیم
جلسه اول شرح دعای  02صحیفه سجادیه ( دعای مکارم اخالق)

ن  ،وَ ا ْجعَلْ يَقِینِي َأفْضَلَ الْیَقِینِ  ،وَ انََْ ِه بِنِیََِّي ِِلَى أَحْسَنِ النِّیَّاتِ  ،وَ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى ُمحَمَّدٍ َو آلِهِ  ،وَ بَلِّغْ بِإِيمَانِي أَكْمَلَ الْإِيمَا ِ

بِعَمَلِي ِِلَى أَحْسَ ِن الْاَعْمَا ِل.
طبق کدام سند معتبر بر محمد و آل او صلوات بفرستیم؟

طبق آیه شریفه«إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (احزاب )65/خداوند
و مالئكه بر پيامبر (ص) صلوات فرستاده و آن را بر مومنان واجب کرده است.
طبق آیه فوق صلوات بر پیامبر مطرح شده است و صلوات بر آل او از کجا آمده است؟

حضرت رضا عليه السالم در مجلس مامون فرمود :چون این آیه شریفه نازل شد ،به محضر رسول خدا صلى اهلل عليه
و آله عرضه داشتند ،معناى تسليم به تو را دانستيم ،و آن اطاعت محض از حضرت تو در تمام برنامههاى زندگى است،
ولى کيفيت صلوات بر تو را نمىدانيم ،حضرت فرمود بگوئيد :اللهم صل على محمد و آل محمد کما صليت و بارکت
على ابراهيم و آل ابراهيم انك حميد مجيد.
سپس حضرت رضا عليهالسالم فرمود :اى مردم در بين شما در زمينه صلوات بر محمد و آل محمد اختالفى هست؟
مامون گفت :این حقيقتى است که اصال در آن اختالفى نيست ،و امت اسالم بر لزوم این صلوات اجماع دارند ،اما اى
فرزند رسول خدا براى صلوات بر آل منهاى این روایت دليل واضح و روشنى از قرآن مجيد دارید؟
حضرت فرمود :آرى ،از قول حضرت حق که در قرآن مىفرماید :یس ،و القرآن الحكيم ،انك لمن المرسلين ،على صراط
مستقيم .منظور از «یس» کيست؟ دانشمندان مجلس مامون گفتند :به طور قطع و بدون شك منظور از یس محمد
صلى اهلل عليه و آله است ،و احدى از امت در این مسئله تردید ندارد.
حضرت فرمود :به حقيقت که خداوند به محمد و آل محمد عنایتى کرده ،که احدى به ذات آن نمىرسد مگر با نور عقل
و خرد .مالحظه کنيد که خدا در قرآن مجيد به کسى جز انبيا سالم نكرده ،در این زمينه مىفرماید:
سالم على نوح فى العالمين :و :سالم على ابراهيم :و :سالم على موسى و هرون ولى نفرمود :سالم على آل نوح و
سالم على آل ابراهيم و سالم على آل موسى و هرون.

ولى فرمود :سالم على ال یس .یعنى آل محمد صلوات اهلل عليهم ،سپس فرمود :اى مامون متوجه شدى که در معدن
نبوت شرح و بيان این واقعيت هست.
آیا صلوات فرستادن بر محمد و آل او واجب است ؟
صلوات بر محمد و آل محمد از شرایع دین و از واجبات الهى است ،که وجوبش در تشهد نماز امرى قطعى و حقيقتى
بدون تردید است ،تا جائى که شافعى که از فقهاى بزرگ مكتب خلفاست مىگوید :اگر کسى در نماز واجب خود ،بر
آل محمد صلوات نفرستد ،صلواتش صلوات نيست و به این خاطر نمازش نماز نيست ،چون جزئى از یك واجب را ادا
نكرده و عدم اداء جزئى از واجب ،مبطل نماز است.
صلوات فرستادن بر محمد بدون آل او چه حکمی دارد؟
رسول خدا فرمود :هر کس بگوید :صلى اهلل على محمد و آله ،خداوند مىفرماید :درود بر تو ،پس شما صلوات را به
این کيفيت زیاد داشته باشيد .و هر کس بگوید :صلى اهلل على محمد ،ولى بر آل محمد درود نفرستد ،بوى بهشت به
او نمىرسد ،بهشتى که بویش از مسير پانصد ساله استشمام مىشود.
اهمیت و ارزش صلوات بر محمد و آل او چقدر است ؟
در ارزش و اهميت و آثار صلوات بدون شك مي توان کتابها نوشت اما به چند روایت در این زمينه اکتفا خواهيم کرد.
از حضرت باقر یا امام صادق عليهالسالم روایت شده :سنگينترین چيزى که در قيامت در ترازو قرار مىگيرد صلوات
بر محمد و آل محمد است.
امام صادق عليهالسالم فرمود :رسول خدا صلى اهلل عليه و آله فرمودند :صلوات شما بر من ،اجابت دعاى شما و زکات
اعمالتان مىباشد.
پيامبر صلى اهلل عليه و آله فرمود :بخيل حقيقى کسى است که نامم را بشنود و بر من صلوات نفرستد.
رسول خدا صلى اهلل عليه و آله فرمود :صداى خود را در صلوات بر من بلند کنيد ،که از بين برنده نفاق است.
یا على هر کس هر روز یا هر شب بر من صلوات بفرستد ،شفاعتم بر او واجب مىشود ،گرچه داراى کبائر باشد.

وَ بَلِّغْ بِإِیمَانِی أَکْمَلَ الْإِیمَانِ «و اى خداى من ،ایمانم را به کاملترین ایمان برسان»
اللغه :ایمان در لغت تصدیق و گرویدن و در اصطالح شرع عبارت است از تصدیق به وحدانيت خدا و نبوت و امامت.
درخواست نخست امام عليهالسالم  ،همانا کاملترین مرحلهى ایمان است  .ایمان به معناى باور راستين قلبى به خدا
و مالئكه وحى و پيامبر اکرم و امامان معصوم عليهمالسالم است.
دربارهى ایمان ،سخن بسيار است و مطالب متعددى دربارهى آن در کتب اسالمى آمده که در اینجا به اختصار به بعضى
از آنها اشاره مىشود :جمعى مىگویند «ایمان» از مادهى «امن» است و آن حالت آرامش و اطمينان خاطرى است که
در باطن انسان تحقق مىیابد .بنابراین مىگویند «ایمان» در اسالم عبارت است از حالت باور معنوى و آرامش نفس.
شيخ طوسى مىفرماید ایمان مرکب است از تصدیق درونى و اقرار ظاهرى و استدالل ایشان بر این اساس است که
مىگویند :اقرار به زبان تنها ایمان نيست .به دليل این آیه )قالت االعراب آمنا قل لم تومنوا و لكن قولوا اسلمنا و لما
یدخل االیمان فى قلوبكم «.حجرات  )»41/و اشاره به اقرار به زبان دارد.
در ایات قرآن  ،بعد از ایمان  ،عمل صالح آمده است یعني ایماني که به عمل صالح ختم نشود ایمان نيست و این اشاره
به عمل به ارکان دارد.
وَ اجْعَلْ یَقِینِی أَفْضَلَ الْیَقِینِ « و یقينم را برترین یقين قرار ده»
و یقين مقابل ظن و شك و وهم است و مراد به یقين در احادیث یا موت است یا توکل به خدا و رضا و تسليم
خواستهى دوم  ،تقاضاى برترین مرتبهى یقين است  .بعضى پنداشتهاند که یقين  ،باورى قطعى است که ایمان به
نقيض آن به هيچ و جه محتمل نيست  .بنابراین  ،معنا ندارد که یقين را داراى مراتب مختلف بدانيم  ،ولى حقيقت این
است که علم اليقين یكى از مراتب یقين است و باالتر از آن عين اليقين است و مرتبهى باالتر از آن حق اليقين است
که عالىترین مرتبهى یقين به شمار مىرود  .مثال اگر دیدن دود دليل بر آتش گرفتن  ،علم اليقين به آتش باشد ،
رؤیت خود آتش  ،عين اليقين و در متن آتش سوختن حق اليقين خواهد بود  .مراتب باور اوليا و صلحا نيز به همين
ترتيب است.

توجه به وجود مقدس حضرت حق و روز قيامت و مالئكه و قرآن و انبيا که عبارت است از ایمان قلبى ،وقتى به درجهاى
رسيد که قلب غرق اطمينان و آرامش شد ،در حدى که اگر تمام عالميان بر ضد آن اطمينان و آرامش قرار گيرند،
ذرهاى تزلزل و شك عارض انسان نشود ،چنين حالتى از نظر قرآن مجيد و روایات تعبير به حالت یقين شده است.
وَ انْتَهِ بِنِیَّتِی إِلَى أَحْسَنِ النِّیَّاتِ « الهى نيت مرا به بهترین نيتها برسان »
نيت عبارت از قصد و تصميم و عزم و خواستهایست که انسان براى انجام کار و عملى در قلب و سویداى دل تحقق
مىدهد .ارزش نيت در اسالم به اندازهاى مهم و پرقيمت است ،که اعمال آدمى در پيشگاه حق بر اساس آن ارزیابى
مىشود .نيت اگر نيت خير باشد ،ارزشش صد در صد الهى است ،و این ارزش به عمل منتقل مىشود .نيت اگر نيت
سوء باشد ،داراى رنگ شيطانى است ،و این رنگ نفرتآور روى عمل اثر مىگذارد.
نيت خير آنقدر مهم است که صاحب آن اگر موفق به تحقق عملى آن نگردد ،بمانند اینكه عمل را بر اساس آن نيت
انجام داده باشد داراى اجر و ثواب اخروى است .و نيت سوء آنقدر پست و بىارزش است که عمل بر مبناى آن هيچ
اجر و مزدى در پيشگاه حق ندارد.
حضرت سجاد عليهالسالم به این معنى توجه مىدهند که نيتهاى مردم متفاوت است یك نيت براى انجام عمل
شيطانى است ،یك نيت براى کاله گذاشتن سر مردم ،یك نيت براى جلب توجه مردم به عمل خير و به عبارت دیگر
نيت ریاکارانه ،یك نيت ،نيت خير ،یك نيت نيت سوء ،یك نيت از نظر خير بودن ضعيف ،یكى متوسط و یكى شدید.
بهترین نيت آن است که انسان قصدش براى انجام عمل فقط و فقط کسب رضاى حضرت حق باشد ،در دنيا کارى
به خوش آمدن و بد آمدن مردم نداشته باشد و در آخرت کارى به جلب بهشت و دفع دوزخ .در تمام مراسم عبادى و
در مسئله خدمت به خلق ،جز رضاى محبوب هدفى و قصدى و خواسته و نيتى نداشته باشد.
وَ بِعَمَلِی إِلَى أَحْسَنِ الْاَعْمَالِ ( و عملم را به بهترین اعمال پایان بخش).
عمل صالح ( من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مومن فلنحيينه حياه طيبه و لنجزینهم اجرهم باحسن ما کانوا
یعملون).

