
 

 های سخن سوژه
*االسالموالمسلمینجوادمحدثیحجت

 اشاره

های اخالقهی، تربیتهی و اجتنهاعی  مفاهیم و ،موزه، برای ارائه  فرست سی روزه ماه مدارک رمضان
آ مداحهث و کهاربردی ،فری  بهرای  بودن موضهوعات، از عوامه  جاذبهه اسال ، ُمغتوم اسهت  توهوآ

تدلیغات دیوی است؛ تا مستنعان با شویدن یک برهث سهوگی  و طهو نی، خسهته نشهوند و ههر 
 ای از معارف دی  قرار بگیرند  جلسه، در فضای تازه

غان گرامی می مداله، سی موضوآ و سوژه سخ  مطر  می در ای  توانود از ،نها در کوار  شود که مدلآ
مداحث خود استفاده کوود  هریک از ای  مداحث را به تواسو زمهان جلسهه، کشهش مخاطدهان، 

غ و مر  جلسه، هم می توان در ده دقیده مطر  کرد، هم در یک ساعت؛ یعوهی  ،مادگِی ذهوی مدلآ
 گویوده و تواسو موضوآ و مخاطو بستگی دارد  دید به سال 

ای بهه مرورههای برهث  ها، موضوعات کلیدی عووان شهده و اشهاره گفتوی است که در ای  سوژه
گویی  ای از ،یات و روایات نیز بیان گردیده است  تفصی  و تدیی  یا اجناس و فشرده شده و خالسه

                                                           

   مردق و نویسوده* 
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هغ میسخ ، به سخوران مرتر  وابسته اسهت  بهدیهی اسهت کهه  توانهد از معلومهات قدلهی و  مدلآ
اطالعات شخصی خود هم به ای  مداحث بیفزاید  در ضن ، باید بوا را بر اختصار گااشهت و از 

،ور است، پرهیز کرد؛ مگر ،ننه مستنعان خواههان تفصهی   شدن برث و جلسه که مالس طو نی
 باشود یا جلسه کشش برث طو نی را داشته باشد  

 بیشتر مداله، از ارائه ترجنه ،یات و روایات سرف نظر شده است  به موظور اختصار

 سخن گانه سی های سوژه

 معنوی های فرصت شمردن غنیمت .1

ماه رمضان، فرستی معووی برای خودسازی و تههایو نفهس و انجها  کارههای نیهک اسهت  در 
ت بهر عنهِر شهنردن عنهر، افسهوو و حسهر ها، غوینت گیری از فرست تعالیم دیوی، درباره بهره

دان، ذخیره گرفت  از خسران رفته، عدرت ازدست سهازی عنه  سهالح بهرای ،خهرت و  زدگان و موفآ
توانهد از مرورههای ایه   فرست جوانی برای تربیت نفس، مطالهو بسهیاری وجهود دارد کهه می

ر ها در قیامت برای بازگشت به دنیا و عن  سالح نیز در قر،ن منرآ  موضوآ قرار گیرد  ،رزوی انسان
 ،مده است 

 آیات:

  1 «َرَبنا َأْخِرْجنا َنْعَمْل صاِلحًا َغْيَر اَلذي ُكَنا َنْعَمُل َأ َوَلْم ُنَعِمْرُكْم ما َيَتَذَكُر فيِه َمْن َتَذَكَر   »5
هِ   »۲    2 «اْسَتجيُبّوا ِلَرِبُکْم ِمْن َقْبِل َأْن َيْلِت َ َيّْوم  ال َمَرَد َلُه ِمَن الََ

 روایات:

   3 «اْلُفْرَصُة َتُمُر َمَر الَسَحاِب : »اما  علی  5
اْلَعَمُّل : »  اما  علی۲ ََ الُدَعاُء ُیْسَمُع   ُیْرَفُع   َفاْعَمُّلوا  ََ الَتْوَبُة َتْنَفُع  ََ» 4   
   5 «ُیْغَّلُق َعَّلْيِه)عنه( اْلَخْيِر َفّْلَيْنَتِهْزُه َفِإَنُه َا َیْدِري َمَتی  ِمَ    َباٌب   َلُه   ُفِتَح   َمْ  : »  پیامدر خدا1

                                                           

  1۷  فاطر، ،یه  1
  5۷  شوری، ،یه  2
  ۲5، حننت نهج البالغه   3
  ۲16  هنان، خطده  4
  51۷90،   میزان الحکمهشهری،    مرند مرندی ری 5
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 بر  عیشی به گور خویش فرسهت
 

 1کس نیارد زپهس، تهو پهیش فرسهت 
 

   روزه فواید و آثار. 2

روزه، ،ثار و فواید جسنی و روحی، فردی و اجتناعی، دنیوی و اخروی دارد  دربهاره فلسهفه روزه 
نفس، تعهدی  غریهزه شههوت، توان اشاره کرد؛ از جنله: کوترس و مهار هوای  به ننات بسیاری می

ت، به یهاد گرسهوگی و تشهوگی قیامهت افتهادن، تنهری  بهرای  چشیدن طعم گرسوگی و مررومیآ
ریزی جدید غهاایی، پیهدایش  تدویت اراده، ترصی  ملنه تدوا، سالمتی و تودرستی جسم، برنامه

 سفای روحی و خشوآ قلدی 
رش و پرهیهز از ُپرخهوری، بسهیار وسهاز دسهتگاه گهوا ندش روزه در سالمتی بدن و توظیم سوخت

درمهانی( اسهت   های مهم درمان امراض، برنامه امساک غهاایی )روزه است  امروز ینی از شیوه
های درمهان، پرهیهز و  تری  راه ها، ُپرخوری و بدخوری است و از اساسی ریشه بسیاری از بیناری

 خوری و امساک است  کم
 آیات:

ُکْم َتَتُقّوَن  يا َأُيَها اَلذيَن آَمُنّوا  »5 ََ ُکْم َلَع َِ ى اَلذيَن ِمْن َقْب ْيُکُم الِّصياُم َكما ُكِتَّب َعََ    2 «ُكِتَّب َعََ
َيُّصْمهُ   »۲ َْ ْهَر َف َُ    3 «َشْهُر َرَمضاَن اَلذي ُأْنِزَل فيِه اْلُقْرآُن... َفَمْن َشِهَد ِمْنُکُم ال

 روایات:

ْبَداِن الِّصَياُم ء  َزَكاٌة  َشيْ  ِلُکِّل : »  پیامدر خدا5 َزَكاُة اْْلَ ََ» 4   
   5 «ُصوُموا َتِّصُحوا: »  پیامدر خدا۲
   6 «َفَيُعوَد ِباْلَفْضِّل َعَّلی اْلَمَساِكيِ    اْلُجوِع   َمَس   ِلَيِجَد اْلَغِنيُ: »  اما  حسی 1
ا ُصْمَت : »  اما  سادق5 ََ

ِِ   ْْ ِجّْلُد   َسْمُعَك   َفّْلَيُّص ََ َشْعُرَك  ََ َبَّصُرَك     7 «َك ََ

                                                           

   سعدی شیرازی  1
  581  بدره، ،یه  2
  581  بدره، ،یه  3
  1۲0، ص ۷1، ج بحار األنوار  عالمه مجلسی،  4
  569۲۷،   الحکمهمیزان شهری،    مرند مرندی ری 5
  1۷1، ص 91، ج بحار األنوار  عالمه مجلسی،  6
  8۷، ص 5، ج اصول کافی  شیخ کلیوی،  7
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 گناه ترک. 3

هاره و شهیطان، بهه گوهاه دعهوت  مهم تری  طاعت، ترک گواه و معصیت است  از ،نجا که نفهس امآ
رود  برتری  تدوا، ترک گواه است و هنی  عام ، انسان  کود، ترک گواه، جهاد بزر  به شنار می می

 رساند   را به قرب خدا و بودگی کام  می
 از:اند  مرورهای ای  برث، عدارت

 ه گواهان، نتیجه تدعیت از هوای نفس؛
 کوود؛ به جهت ،گاهی از زشتی و ،ثار بد گواه، معصیت ننی ه معصومی 

 اند که عصیان کرد و سجده نونود؛ روان ابلیس ه گوهناران، دنداله
 ه ،ثار فردی و اجتناعی و دنیوی و اخروی گواه؛

اره های ترک گواه و تدویت اراده برای مخالفت با  ه راه  نفس امآ

 آیات:

   1 «َوَأَما َمْن خاَف َمقاَم َرِبِه َوَنَهى الَنْفَس َعِن اْلَهّوى * َفِإَن اْلَجَنَة ِه َ اْلَمْلوى  »5
ُکْم ُمْدَخً  َكريماً    »۲  2 « ِإْن َتْجَتِنُبّوا َكباِئَر ما ُتْنَهّْوَن َعْنُه ُنَکِفْر َعْنُکْم َسِيئاِتُکْم َوُنْدِخَْ

 :روایات

ْقَوام    َعِجْبُت : »  اما  علی5 ََ  َكْياَ  َا َیْحَتُماوَن الاُوُنوَب َمَخاَفاَة   الَطَعااَم   َیْحَتُموَن   ِْلَ َمَخاَفاَة اْْلَ
   3 «الَنارِ 

َلی  الَسِيَئاِت   اْجِتَناُب : »  اما  علی۲ َْ  4 «اْلَحَسَناِت   اْكِتَساِب   ِمِ    أَ
ُْ   اْلَخَّلَواِت   ِفي  الَّلِه   َمَعاِصيَاَتُقوا : »  اما  علی1    5 «َفِإَن الَّشاِهَد ُهَو اْلَحاِك
َلی : »  پیامدر خدا5 ِِ َا  ْْ   ِصَغِر الَوْنِب   َا َتْنُظُر ُت

ْ
َلی َمِ  اْجَتَرأ ِِ َا  َلِکِ  اْنُظُر ََ » 6   

                                                           

  56  نازعات، ،یه  1
  15  نساء، ،یه  2
انی 3   ۲65، ص ، تحف العقول  اب  شعده حرآ
  51۲۲،   غرر الحکم  تنینی ،مدی،  4
  ۷6، ص ۷1، ج بحار األنوار  عالمه مجلسی،  5
  508، ص ۷5  هنان، ج  6
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نس. 4
ُ
 قرآن با ا

اسهت  یهک  جاویهد پیهامدر قر،ن، موشور ،سنانی اسال  و برنامه عنلی مسهلنانان و معجهزه
مسلنان باید پیوسته ،ن را بخواند، بفهند و به ،ن عن  کود و در یک کلنه، ُانس و هندمی با قر،ن 

ر کود تا از معارفش بهره گیرد    داشته باشد و به عووان یک کتاب، پیوسته در ،ن نظر و تدبآ
 توان برث کرد: در ای  موضوآ، مرورهای زیر را می

 و روایات بر تالوت قر،ن و ثواب ،ن؛ ه تأکید ،یات
ر در ،یات الهی؛  ه اکتفاننردن به قرائت سرف؛ بلنه تأم  و تدبآ

 ه عن  به قر،ن؛ نه فدط خواندن و ختم قر،ن کردن؛
 الله؛ ه نورانیت قلدی حاس  از ُانس مداو  با کال 

 اند  که قر،ن را مهجور و متروک ساخته ه شنایت قر،ن در قیامت از ،نان
 آیات:

   1 « َوقاَل الَرُسّوُل يا َرِ  ِإَن َقّْوِم  اَتَخُذوا هَذا اْلُقْرآَن َمْهُجّوراً    »5
   2 « َفاْقَرُؤا ما َتَيَّسَر ِمَن اْلُقْرآِن    »۲
ميَن    »1 َِ َّوا اْلُقْرآَن  * َوُأِمْرُ  َأْن َأُكّوَن ِمَن اْلُمّْس َُ  3 « َوَأْن َأْت

 روایات:

َلی  َعْهُد الَّلِه   ْرآُن اْلُق  : »  اما  سادق5    َخّْلِقِه   ِِ
َ
ْن َیْقاَرأ

َ
أ ََ ْن َیْنُظاَر ِفاي َعْهاِدِه 

َ
ِْ أ َفَقْد َیْنَبِغي ِلّْلَمْرِء اْلُمْسِّل

 4 «ِمْنُه ِفي ُكِّل َیْوم  َخْمِسيَ  آَیةً 
َمااٌن ِماَ    وِب َفاِإَن ِقَراَءَتاُه َكَفااَرٌة ِلّلاُونُ   َعَّلْيَك ِبِقَراَءِة اْلُقاْرآِن  : »  پیامدر خدا۲

َ
أ ََ ِساْتٌر ِفاي الَنااِر  ََ

   5 « اْلَعَواِب 
ْعِدهِ   ِقْ   : »  اما  سادق1 ََ ِعيِدهِ   ِعْنَد  ََ َمَواِعِظِه   ََ ََ ْمَثاِلِه 

َ
َتَفَکْر ِفي أ ََ » 6   

                                                           

  16  فرقان، ،یه  1
  ۲6  مزمآ ، ،یه  2
  9۲و  95  نن ، ،یات  3
  859، ص 5، ج وسائل الشیعه  شیخ حرآ عاملی،  4
  5۷، ص 89، ج بحار األنوار  عالمه مجلسی،  5
  51، ص 8۲  هنان، ج  6
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َما الَّلْيَّل : »  اما  علی5
َ
ْْ   َفَّصاُفوَن   أ ْقَداَمُه

َ
 1 «ُیَرِتُّلوَنَها َتْرِتيًل َتاِليَ  ِْلَْجَزاِء اْلُقْرآِن   أ

 

 هاسههت قههر،ن، حیههات روشهه  دس
 

 هاسههت قههر،ن، فههروغ و شههنع مرف  
 

 گیههههرد دس از فههههروغش نههههور می
 

 2گیهههرد جهههان از پیهههامش شهههور می 
 

 الهی امتحان. 5

عها  توها ادعای داشت  اینان و عن  سالح، کافی نیست؛ بلنه باید امترهان پهس داد تها سهدق ادآ
شهدن سهدق و کهاب افهراد در ادعهای  الهی با مسائ  مختلف برای معلو  ثابت شود  امترانات

شدن مسئله  اینان و بودگی است  الدته ای  موضوآ برای خداوند معلو  است؛ امتران برای روش 
 برای خود انسان و دیگران است 

 اند از: مرورهای ای  برث، عدارت
 دادن جوهره اشخاص؛ ه ندش امتران در نشان

 گی و هنگانی خدا در امتران بودگان؛ه سوآت هنیش
ت و بینهاری، و ازدسهت ه امتران دادن  شدن با فدر و غوا، زشتی و زیدایی، رفهاه و سهختی، سهرآ

 عزیزان و امواس؛
 اسرائی ، مسلنانان سدر اسال  و عصر حاضر؛ هایی از امترانات الهی در قو  بوی ه ننونه

 اعی یا وسای  و عوام  گواه؛های جوگ با مفاسد اجتن ه امتران الهی و جدهه
 ه شیطان و هوای نفس، دو وسیله برای امتران انسان 

 آیات:

ِهْم   »5 َِ َمَن َأ َحِّسَّب الَناُس َأْن ُيْتَرُكّوا َأْن َيُقّوُلّوا آَمَنا َوُهْم ال ُيْفَتُنّوَن * َوَلَقْد َفَتَنا اَلذيَن ِمْن َقْب ََ دَيْع َفََ
ُه اَلذيَن َصَدُقّوا  َمَن اْلکاِذبيَن الََ ََ    3 «َوَلَيْع

۲«   ْ َُ َّوَنُکْم ِب َُ دِر  َوَلَنْب ُِ ْنُفدِس َوالَهَمدراِ  َوَب ْمدّواِل َواْْلَ ٍء ِمَن اْلَخدّْوِف َواْلُجدّوِ  َوَنْقدٍم ِمدَن اْْلَ
   4 « الَّصاِبريَن 

                                                           

  591، خطده نهج البالغه   1
  ۲1۷، ص برگ و بار  جواد مردثی،  2
  ۲و  5عوندوت، ،یات    3
  511  بدره، ،یه  4
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َّوُكْم َأُيُکْم َأْحَّسُن    »1 َُ َق اْلَمّْوَ  َواْلَحياَة ِلَيْب    1 « َعَم ً اَلذي َخََ
 روایات:

َْ ُیَهاُن   الَرُجُّل   ُیْکَرُم   ِعْنَد اِاْمِتَحاِن  : »  اما  علی5    2 « أَ
ْْ   َیْخَتِباُر ِعَبااَدهُ   الَّلاهَ   َلِکاَ   : »  اما  علی۲ َیْبَتِّلايِه ََ ْنَواِع اْلَمَجاِهاِد 

َ
ْْ ِباَ َیَتَعَباُدُه ََ ْنَواِع الَّشاَداِدِد 

َ
ِباَ

   3 « هِ ِبُضُرَِب اْلَمَکارِ 
َنُه ]ُسْبَحاَنُه َیْخَتِباُر ِعَبااَدهُ  : »  اما  علی1

َ
ْْ  أ ْمَواِ    [ َیْخَتِباُرُه َاِد ِلَيَتَباَيَ  الَسااِخَّط ِلِرْزِقاِه   ِبااْْلَ َْ اْْلَ ََ

الَراِضيَ ِبِقْسِمِه  ََ» 4   
َن  : »  اما  سادق5 َشَد الَناِس   ِِ

َ
َْ اَلِو   أ ْنِبَياُء ُث ْمَثُّل َبَلًء اْْلَ ْمَثُّل َفاْْلَ َْ اْْلَ ْْ ُث    5 « یَ  َیُّلوَنُه

 

 خوش بود گر مرک تجربه ،ید بهه میهان
 

 روی شود هرکهه در او غهش باشهد تا سیه 
 

 جماعت و جمعه نماز. 6

شود  تأکید بهر حضهور در ننهاز جنعهه و  ُبعد اجتناعی اسال ، از احنا  جنعی دی  فهنیده می
جناعت و ثواب ،ن، گواه ای  مطلو است  ای  حضور، ،ثار و برکات فراوانی دارد و مسهلنانان را 

ه بسیاری داشت   وحدت و قدرت می  بخشد  پس، باید بر ای  مسئله تأکید و توجآ
 اند از: عدارتمرورهای ای  برث، 

ه اسال ، دی  اجتناعی است؛ نه فردی  برخی احنا  اجتناعی، مانود: ننهاز جناعهت، جنعهه، 
 فطر و حج؛

ه اجتناآ روزانه )نناز جناعت(، اجتناآ هفتگی )نناز جنعه(، اجتناآ سا نه )نناز عید فطهر و 
 قربان(؛

 افنوانه؛ های تفرقه طئهه هندستگی مسلنانان و باخدربودن از حاس یندیگر، خوثاکووده تو
 ه سوره جنعه و تأکید بر حضور در نناز جنعه 

                                                           

  ۲  ملک، ،یه  1
  0۲60،   غرر الحکم  تنینی ،مدی،  2
  59۲، خطده نهج البالغه   3
  91  هنان، حننت  4
  ۲1۲، ص ۲، ج اصول کافی  شیخ کلیوی،  5
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 آیات:

هِ   يا َأُيَها اَلذيَن آَمُنّوا ِإذا ُنّوِدَي ِلََّص ِة ِمْن َيّْوِم اْلُجُمَعِة َفاْسَعّْوا ِإلى   »5    1 « ِذْكِر الََ
 روایات:

یَ  َدَرَجةً   ُكِّل   َعَّلی  َجَماَعة  َتْفُضُّل   الَّصَلُة ِفي : »  اما  سادق5 ِعّْشِر ََ ْرَبع  
َ
   2 « َصَلِة اْلَفْرِد ِبَ

ْْ   َا َصَلَة ِلَمْ   : »  پیامدر خدا۲ َا ِمْ  ِعَّلة    ِفي  ُیَّصِّل   َل ِِ    3 « اْلَمْسِجِد َمَع اْلُمْسِّلِميَ  
   4 « ِعَّلة  ُكِتَب ُمَناِفقاً اْلُجُمَعَة َثَلثًا ُمَتَتاِبَعًة ِلَغْيِر   َتَرَك   َمْ   : »  اما  علی1
 خدا یاد. 7

های اوست که هم بازدارنده از گواه اسهت و دس  یاد خدا، چه با زبان و چه در دس، نشانه یاد نعنت
افزایهد و  ها می ها و مصهیدت ،ورد و بر ترنآ  انسان در برابر سهختی بخشد و ،رامش می را سفا می
 و در حقآ او لطف نناید   شود که خدا هم انسان را یاد کود سدو می

 اند از: مرورهای ای  برث، عدارت
 های مختلف زندگی؛ ه ذکر خدا به زبان، به قلو و در سروه

 ها، و در مواقع پیش ،مدن گواه؛ ها و گرفتاری ها، در سختی ها و نعنت ه یاد خدا در خوشی
 خدا؛ای از ذکر  بخش یاد خدا، نناز و عدادت، به عووان جلوه ه اثر ،را 

 ها  ساز گواهان و ناسپاسی ه غفلت از خدا، زمیوه
 آیات:

ّوُ     »5 ِه َتْطَمِئُن اْلُقَُ    5 « َأال ِبِذْكِر الََ
   6 « َوال َتْکُفُروِن   َأْذُكْرُكْم َواْشُکُروا ل   َفاْذُكُرون    »۲
ًة َضْنکاً    »1 َُ    7 « َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكري َفِإَن َلُه َمعي

                                                           

  9  جنعه، ،یه  1
  ۲1، ص 1، ج التهذیب  شیخ طوسی،  2
  1۲1، ص علل الشرائع  شیخ سدوق،  3
  56۷۷۷،   میزان الحکمهشهری،    مرند مرندی ری 4
  ۲8  رعد، ،یه  5
  51۲  بدره، ،یه  6
  5۲5  طه، ،یه  7
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 :روایات

ْكُر الَّلِه  : »  اما  علی5 ُس   َِ
ْ
ِرْبُحُه الَسَلَمُة ِمَ  الَّشْيَطاِن   ُمْؤِم     ُكِّل   َماِ    َرأ ََ » 1   

َْ   ِفي  اْلُمْؤِمُ    َا َیَزاُ   : »  اما  باقر۲ َْ َجاِلساًا أَ َجاَّل َقاِدماًا َكااَن أَ ََ ْكاِر الَّلاِه َعاَز  َِ َصَلة  َما َكاَن ِفي 
   2 «ُمْضَطِجعاً 

اِم   َعَمَر َقّْلَبُه   َمْ   : »  اما  علی1 ََ اْلَجْهِر   ِبَد ََ ْفَعاُلُه ِفي الِسِر 
َ
   3 « الِوْكِر َحُسَنْت أ

ْكاُر الَّلاِه ِعْناَد َماا : »  اما  علی5 َِ ِلاَك  ََ ْفَضُّل ِمْ  
َ
أ ََ ْكٌر ِعْنَد اْلُمِّصيَبِة َحَسٌ  َجِميٌّل  َِ ْكَراِن  َِ الِوْكُر 

ِلَك َحاِجزاً َحَرَم  ََ    4 «الَّلُه َعَّلْيَك َفَيُکوُن 
 

 پرتههو یههاد خههدا گههر دهههد ،رامههش دس
 

 بگههارد عنههر تههو در سههایه ،رامههش دس 
 

 هست توها به خداوند قسهم یهاد خهدای
 

 5مایههه راحههت و ،رامههش و ،سههایش دس 
 

 قناعت. 8

ترند و از زندگی بیشهتر  خواهی است  افراد قانع، ،سوده قواعت، ندطه مداب  حرص و طنع و زیاده
ت می پایان یاد شده است  قواعت، راههی بهرای  برند  در روایات، از قواعت به عووان سرمایه بی لاآ

 مدابله با کندودهاست  
 اند از: مرورهای ای  برث، عدارت
 با قواعت؛ ه اقتصاد مداومتی و رابطه ،ن

ی؛ های اقتصادی در اثر نداشت  قواعت به داشته ه وابستگی  ها و تولیدات ملآ
 خواه؛ ه رنج درونی افراد حری  و زیاده

ت نفس، ،زادگی و عد  وابستگی است  ای است که ثنره ه قواعت، سرمایه  اش عزآ
 آیات:

   6 « ِمْنُهْم  ما َمَتْعنا ِبِه َأْزواجاً   ال َتُمَدَن َعْيَنْيَك ِإلى   »5
                                                           

  15۷5،   غرر الحکم  تنینی ،مدی،  1
  018۲،   میزان الحکمهشهری،    مرند مرندی ری 2
  88۷۲،   غرر الحکم  تنینی ،مدی،  3
  80ص  ،۷5، ج بحار األنوار  عالمه مجلسی،  4
   بهجتی شفق  5
  88  حجر، ،یه  6
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 روایات:

   1 « اْلِعُز   ِباْلَقَناَعِة َیُکوُن  : »  اما  علی5
اِمُع : »  پیامدر خدا۲ َشُرهْ الطا ََ    2 «َخيُر اْلُمؤمنيَ  القاِنُع 
َضْعُت »  حدیث قدسی: 1 ْْ َیْطُّلُبوَنُه ِفي َكْثَرِة اْلَماِ  َفَل   ِفي  اْلِغَنی  ََ ُه ََ    3 «َیِجُدََنهُ اْلَقَناَعِة 
ْغَنی  َفُهَو ِمْ    الَّلهُ   ِبَما َرَزَقُه   َقِنَع   َمْ   : »  اما  باقر5

َ
   4 « الَناِس   أ

 

 ،بی است ،بهرو کهه نیایهد بهه جهوی بهاز
 

 5از تشوگی بنیر و مریهز ،بهروی خهویش 
 

 احسان. 9

رسهانی بهه مهرد   خدمتدوستی و اخالق اسالمی، احسان و نینی به دیگهران و  های نوآ از نشانه
 است 
 های گوناگون احسان، به شر  ذی  است: شن 

 ه نینی و کنک به مرد ، هوگا  نیاز و گرفتاری؛
 ه خدمت به پدر و مادر، بستگان و یتینان؛

 ه انفاق مالی، سدقه، اطعا ، دادن جا و لداو و کنک عنلی 
بودن حهسآ  احسهان نشهانه زنهده ستایش خداوند از مرسوی ، ماندگاری نا  نینوکاران در تاریخ،

انسانی، شنرانه تواننودی و برخورداری از نعنت الهی، اجر اخهروی و ،ثهار دنیهوی احسهان، از 
 جنله مرورهای برث از احسان است 

 آیات:

ْحّساِن َوإيتاِء ِذي اْلُقْربى   »5 َه َيْلُمُر ِباْلَعْدِل َواْْلِ    6 « ِإَن الََ
َه َمَع الَ    »۲    7 « ذيَن اَتَقّْوا َواَلذيَن ُهْم ُمْحِّسُنّونِإَن الََ

                                                           

  5۲55،   غرر الحکم  تنینی ،مدی،  1
  5۷55۲،   میزان الحکمهشهری،    مرند مرندی ری 2
  511، ص ۷1، ج بحار األنوار  عالمه مجلسی،  3
  519  هنان، ص  4
   سائو تدریزی  5
  96  نر ، ،یه  6
  5۲8  نر ، ،یه  7
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َه ُيِحُّب اْلُمْحِّسنيَن   َوَأْنِفُقّوا ف   »1 َکِة َوَأْحِّسُنّوا ِإَن الََ ُقّوا ِبَلْيديُکْم ِإَلى الَتْهَُ َْ ِه َوال ُت    1 «َسبيِل الََ
 روایات:

َْ  : »  اما  علی5 ْحَساُن   ِنْع َلی   َزاُد اْلَمَعاِد اْْلِ    2 « اْلِعَبادِ ِِ
ْحَسَ    َمْ   : »  اما  علی۲

َ
َلی  أ ُْ   اْسَتَداَم   الَناِس   ِِ    3 « اْلَمَحَبةَ   ِمْنُه

ْن   َحٌي  اْلُمْحِسُ   : »  اما  علی1 ِِ َلی  ُنِقَّل   ََ ْمَواِت   َمَناِزِ    ِِ    4 « اْْلَ
ْحَساِن   َتَماُم  : »  اما  علی5    5 « ِبِه   اْلَمِ    َتْرُك   اْْلِ

 

 ک  و در دجلههه انههداز تههو نینههی مههی
 

 کهههههه ایهههههزد در بیابانهههههت دههههههد بهههههاز 
 

 رحم صله. 11

تری  کارهاست  سرکشی به خویشاوندان و احوالپرسی از ،نان و کنک و رفع نیازشان، از بافضیلت
افزایهد، مشهنالت  هها را می است  سهله رحهم، مردت و ائنه و مورد توسیه پیامدر خدا

های مختلهف،  سازد  پس، نداید به بهانهه کاهد و روابط خانوادگی را مسترنم می ها را می خانواده
ه، ،ن را به فراموش سپرد   از جنله گرفتاری و مشنالت روزمرآ

 مرورهای برث سله رحم، به ای  شر  است:
 مهرورزی و عاطفه است؛ه اسال ، دی  پیوند و هندستگی و 

 ه تأکید فراوان اولیای دی  به سله رحم و پیشتازی خود ،نان در ای  مسئله؛
 ه ،ثار دنیوی و اخروی سله رحم و ثواب ،ن و افزایش عنر انسان؛

 های دنیای معاسر؛ ه کاهش سله رحم و روابط خانوادگی، به عووان ینی از ،سیو
 گیرد  چهره را ننی به ارتداط چهرهه تلف ، تلگرا  و فضای مجازی، جای 

 آیات:

ّْوَن َرَبُهْم َوَيخاُفّوَن ُسّوَء اْلِحّساِ    »5 َُ ُه ِبِه َأْن ُيّوَصَل َوَيْخ ّوَن ما َأَمَر الََ    6 «َواَلذيَن َيِّصَُ
                                                           

  591  بدره، ،یه  1
  995۲،   غرر الحکم  تنینی ،مدی،  2
  8۷51  هنان،    3
  51۲5  هنان،    4
  5581  هنان،    5
  ۲5  رعد، ،یه  6
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ُه ِبِه    »۲ ِه ِمْن َبْعِد ميهاِقِه َوَيْقَطُعّوَن ما َأَمَر الََ َأْن ُيّوَصَل َوُيْفِّسُدوَن ِف  َواَلذيَن َيْنُقُضّوَن َعْهَد الََ
ْعَنُة َوَلُهْم ُسّوُء الَدارِ  ْرِض ُأولِئَك َلُهُم الََ    1 « اْْلَ

 روایات:

ِْ  : »  اما  علی5    2 «اْلَمَحَبةَ   ُتوِجُب   ِصَّلُة الَرِح
ْْ  : »  پیامدر خدا۲ ْرَحاَمُک

َ
َلْو ِبالَسَلِم   ِصُّلوا أ ََ » 3 

ُتْنِماي  اْْلَْعَمااَ    ُتَزِكاي  ْرَحااِم ِصَّلُة اْْلَ  : »  اما  باقر1 ْماَواَ    ََ ُتَيِساُر اْلِحَسااَب   اْْلَ ََ َتاْدَفُع اْلَبّْلاَو   ََ
ُتْنِسُئ ِفي اْْلََجِّل  ََ» 4   

ْْ  : »  اما  علی5 ْرَحاَمُک
َ
ْن   ِصُّلوا أ ِِ ََ   ْْ  5 « ]اْلَخَبَر[  َقَطُعوُك

 مرگ یاد. 11

ها را بهه یهادش  انسان، هنیشه به اسدابی نیازمود است که او را از غفلت بیرون سهازد و مسهئولیت
ها در ،ن  ای به مرحله دیگر است و انسهان ،ورد  یاد مر ، چوی  ندشی دارد  مر ، انتداس از مرحله

 بیوود   های خود را می ها و بدی مرحله، پاداش و کیفر خوبی
 ا قاب  ارائه است:ه در ای  موضوآ، ای  برث

ت مر  برای هنه و نداشت  استثوا برای هیچ  کس؛ ه حتنیآ
 ه مر ، انتداس از دنیا به عالم برزا، سپس به مرحله قیامت؛

 های غاف ؛ ،موز و بیدارگر مر  و تأثیر یاد مر  برای انسان ه ندش عدرت
 دادن به مددأ و معاد، در تعالیم هنه پیامدران الهی؛ ه توجه

 اسلی و ابدی، پس از مر  است  ضروری است که برای ،ن مرحله ،ماده باشیم ه حیات 
 آیات:

 6 « ُكُل َنْفٍس ذاِئَقُة اْلَمّْوِ  َوِإَنما ُتَّوَفّْوَن ُأُجّوَرُكْم َيّْوَم اْلِقياَمةِ    »5
                                                           

  ۲1  رعد، ،یه  1
  181۲،   غرر الحکم  تنینی ،مدی،  2
انی،  3   1۷، ص تحف العقول  اب  شعده حرآ
  516، ص ۲، ج اصول کافی  شیخ کلیوی،  4
  9۲، ص ۷5، ج ألنواربحار ا  عالمه مجلسی،  5
  581عنران، ،یه    ،س 6
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ُك اْلَمّْوِ  اَلذي ُوِكَل ِبُکْم ُثَم ِإلى   »۲  1 « ْرَجُعّوَن َرِبُکْم تُ   ُقْل َيَتَّوَفاُكْم َمََ
َيَدةٍ   َأْيَنما َتُکّوُنّوا ُيْدِرْكُکُم اْلَمّْوُ  َوَلّْو ُكْنُتْم ف    »1 َُ    2 « ُبُروٍج ُم

 روایات:

ْكَر اْلَمْوِت   َمْ   : »  اما  علی5 َِ ْكَثَر 
َ
   3 «َقَّلْت ِفی الُدْنَيا َرْغَبُته  أ

ْفَضُّل  : »  پیامدر خدا۲
َ
ْكُر اْلَمْوِت الُدْنَيا   الُزْهِد ِفي  أ َِ » 4   

ْكَر اْلَمْوِت  : »  اما  علی1 َِ َا  ْكِثُر
َ
َیْوِم   أ ََ   ْْ َجَّل   ُخُرَِجُک ََ ْْ َبْيَ  َیَدِي الَّلِه َعَز  ِقَياِمُک ََ    5 « ِمَ  اْلُقُبوِر 

َن  : »  اما  علی5 ِِ   ُْ ْمرًا َا َتْعَّل
َ
ْن َتْسَتِعَد َلُه قَ   َمَتی  أ

َ
ْن َیْغَّشاَك َیْفَجُؤَك َیْنَبِغي أ

َ
   6 « ْبَّل أ

 

هه می  بهرد گر  اجه  ینایهک از ایه  گلآ
 

 چههرد ایهه  گلههه را بدههی  کههه چههه ،سههوده می 
 

 گذشت و عفو. 12

ت وا  سرچشنه می گیهرد و از عوامه  زدایوهده  عفو، خصلتی خدایی است که از رو  بلود و هنآ
ت و ترنیم روابط اجتناعی و خانوادگی است  ینهی از نا  ههای خداونهد نیهز  کیوه و جلو مردآ

 ،ورد   جویی، برای خود انسان هم ،رامش روحی می است  کوارگااشت  کیوه و انتدا « عفو»
 توان چوی  یاد کرد: موضوآ می از مداحث ای 

 ه عفو، نشانه بزرگی رو  )عفو، از بزرگان است(؛
 ،فریوی و اسال  میان افراد؛ ه ندش عفو و گاشت در سنینیت

 ه توبه، مصداقی روش  از عفو و گاشت الهی؛ 
 ه گاشت در مسائ  خانوادگی و میان دو هنسر؛

 ارزش عفو از موضع قدرت؛  ه
 از مرد  منه، عفو یوسف از برادران، عفو خدا نسدت به متخلفان از جوگ تدوک  ه عفو پیامدر

                                                           

  55  سجده، ،یه  1
  ۷8  نساء، ،یه  2
  8۷05،   غرر الحکم  تنینی ،مدی،  3
  59555،   میزان الحکمهشهری،    مرند مرندی ری 4
  050، ص خصال  شیخ سدوق،  5
  1508،   غرر الحکم  تنینی ،مدی،  6
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 آیات:

هِ    »5 ى الََ َح َفَلْجُرُه َعََ ها َفَمْن َعفا َوَأْصََ َُ  1 « َوَجزاُء َسِيَئٍة َسِيَئة  ِمْه
   2 « َوَأْن َتْعُفّوا َأْقَرُ  ِلََتْقّوى   »۲
ُه َلُکْم َوْلَيْعُفّوا َوْلَيّْصَفُحّوا َأ    »1  3 « ال ُتِحُبّوَن َأْن َيْغِفَر الََ
   4 « َواْلکاِظميَن اْلَغْيَظ َواْلعافيَن َعِن الَناِس    »5

 روایات:

َن  : »  اما  حسی 5 ْعَفی  ِِ
َ
   5 « َعَفا َعْ  ُقْدَرة    َمْ    الَناِس   أ

   6 « ْفِو اْلُقْدَرِة َتْظَهُر َفِضيَّلُة اْلَع   ِعْنَد َكَماِ   : »  اما  علی۲
ُْ الَّلهُ  : »  پیامدر خدا1 ًا َفاْعُفوا ُیِعَزُك َا ِعزا ِِ    7 « اْلَعْفَو َا َیِزیُد اْلَعْبَد 
ْقَبُح  : »  اما  علی5

َ
ُْ الُوُنوِب   اْلُعُيوِب   ِقَّلُة اْلَعْفِو أ ْعَظ

َ
َلی اِاْنِتَقاِم أ ِِ الَتَسُرُع  ََ » 8 

 

 ،نهکما از گواه خصهم تجهاوز کوهیم، از 
 

تی اسههت کههه در انتدهها  نیسههت   در عفههو لههاآ
 

 نعمت شکر. 13

های الهی، نشانه معرفت و مردت به خهدا و قهدردانی از اوسهت  خداونهد،  شنرگزاری از نعنت
افزایهد  شهنر، سهدو افهزایش و ادامهه نعنهت  دارد و بر نعنتشان می بودگان شنور را دوست می

 شود   ها، سدو زواس ،ن می ننردن از نعنت گردد و قدردانی می
 درباره شنر، ای  مرورها قاب  برث است:

 ها و یادکردن ،نها، مددمه شنر؛ شواخت نعنت ه
 های ظاهری و باطوی، مادی و معووی، کوچک و بزر ؛ ه نعنت

                                                           

  56  شوری، ،یه  1
  ۲1۷  بدره، ،یه  2
  ۲۲  نور، ،یه  3
  515عنران، ،یه    ،س 4
  51۲56،   میزان الحکمهشهری،    مرند مرندی ری 5
  0۲51،   غرر الحکم  تنینی ،مدی،  6
  ۷65۲،   ، کنز العّمال  علی متدی هودی 7
  5056،   غرر الحکم  تنینی ،مدی،  8
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 نعنت، اسلی  ز  است؛ ها از خداست  پس، شواخت ولی نعنت ه هنه 
 ها؛ ه شنر لفظی و شنر عنلی نسدت به نعنت

 های: شنر، حند، ثوا و کاربرد ،نها در متون دیوی؛ ه واژه
 نسدت به خدا، شنر و سپاو از مرد ، شنر از اولیای دی ؛ه شنر 

 آیات:

ُکُر ِلَنْفِّسِه َوَمْن َكَفَر َفِإَن َرِب  َغِن ٌ َكريم     »5 ُْ    1 « َمْن َشَکَر َفِإَنما َي
 2 « َوال َتْکُفُروِن   َأْذُكْرُكْم َواْشُکُروا ل   َفاْذُكُرون    »۲
ديد    ُکْم َوَلِئْن َكَفْرُتْم ِإَن َعذاب َلِئْن َشَکْرُتْم َْلَزيَدنَ    »1 َُ   3 « َل

 روایات:

ُشْکُر اْلُمَناِفِق   َیْظَهُر ِفي  ُشْکُر اْلُمْؤِمِ   : »  اما  علی5 ََ ُز ِلَساَنهُ   َعَمِّلِه  ََ    4 «َا َیَتَجا
   5 « اْلَمَحاِرِم   ُشْکُر الِنْعَمِة اْجِتَناُب  : »  اما  سادق۲
 6 « اْلِعَبادِ   الُّشْکُر َعَّلی  َیْنَقِطَع   َحَتی  الَّلِه   اْلَمِزیُد ِمَ    َا َیْنَقِطُع  : »  اما  باقر1
ْْ  : »  اما  سجاد5 ْشَکُرُك

َ
ْْ   ِلَّلِه   أ ْشَکُرُك

َ
 7 «ِلّلَناِس   أ

 

 شههنر نعنههت، نعنتههت افههزون کوههد
 

 کفههههر نعنههههت، از کفههههت بیههههرون کوههههد 
 

 استغفار و توبه. 14

به روی انسان برای اسال  نفس و جدران گاشته و فرستی برای برخهورداری از توبه، دری گشوده 
های قدر و در نناز شو، بهتری  فرست  رحنت الهی است  در ماه رمضان، در سررها، در شو

 برای توبه فراهم است 
 ند از: مداحث مرتدط به توبه و استغفار، عدارت
                                                           

  56  نن ، ،یه  1
  51۲  بدره، ،یه  2
  ۷  ابراهیم، ،یه  3
  1005،   غرر الحکم  تنینی ،مدی،  4
  91، ص ۲، ج اصول کافی  شیخ کلیوی،  5
  9191،   میزان الحکمهشهری،    مرند مرندی ری 6
  99، ص ۲، ج اصول کافی  شیخ کلیوی،  7
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 جایگاه پشینانی واقعی؛ه معوای حدیدی توبه و استغفار و حدیدت توبه و 
 ه توبه انسان به سوی خدا و توبه خدا به سوی انسان؛

 شود؛ هایی که پایرفته ننی های مددوس و توبه ه توبه
 ساخت  ،نان؛ و ادای حدوق مرد  و راضی  الواو ه توبه در حقآ 

 ه توبه و عن  سالح در ،یات متعدد قر،ن؛
 بودن یأو از رحنت الهی؛ ه گواه

 توبه و تأخیر نیوداخت  ،ن ه شتاب در 
 آیات:

َه َيْغِفُر الُذُنّوَ  َجميعًا ِإَنُه ُهَّو اْلَغُفّوُر الَرحيُم    »5 ِه ِإَن الََ    1 « ال َتْقَنُطّوا ِمْن َرْحَمِة الََ
ّوَن الَّسِيئاِ  َحَتى ِإذا َحَضَر َأَحَدُهُم اْلَمّْوُ     »۲ ذيَن َيْعَمَُ ََ  2 « قاَل ِإِن  ُتْبُت اآلَن  َوَلْيَّسِت الَتّْوَبُة ِل
ّوَن    »1 ُم ما َتْفَعَُ    3 « َوُهَّو اَلذي َيْقَبُل الَتّْوَبَة َعْن ِعباِدِه َوَيْعُفّوا َعِن الَّسِيئاِ  َوَيْعََ

 روایات:

   4 « اْلَخِطيَئِة اْسِتْغَفاٌر   َعَّلی  الَنَدُم  : »  اما  علی5
ْْ   ِبِّلَساِنِه اْسَتْغَفَر   َمِ   : »  اما  رضا۲ َل  ِبَنْفِسِه   ِبَقّْلِبِه   َیْنَدْم   ََ

َ
   5 « َفَقِد اْسَتَهَزأ

ََ ]َیْرُجو[ ُیَرِجي : »  اما  علی1 َمِّل   َا َتُکْ  ِمَمْ  َیْرُجو اْلِْخَرَة ِبَغْيِر َعَمّل      6 «الَتْوَبَة ِبُطوِ  اْْلَ
ََ  : »  اما  جواد5 ِخيُر الَتْوَبِة اْغِتَراٌر 

ْ
   7 « َحْيَرةٌ   الَتْسِویِ    ُطوُ  َتَ

 

 چود گویی که به پیری رسم و توبهه کهوم
 

 چههه کوههی گههر بههه جههوانی بههه لرههد درمههانی 
 

 اخالص های نشانه. 15

اخالص، خنیرمایه اسلی ارزش کارها و قدولی در پیشگاه خداونهد و مانهدگاری ،ثهار اعنهاس در 
                                                           

  11  زمر، ،یه  1
  58  نساء، ،یه  2
  ۲15  شوری، ،یه  3
  558، ص 5۲، ج مستدرک الوسائل  مردث نوری،  4
  110، ص ۷1، ج بحار األنوار  عالمه مجلسی،  5
  516، حننت نهج البالغه   6
انی،  7   510، ص تحف العقول  اب  شعده حرآ
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جامعه و تاریخ است  اخالص، کنیاب است؛ ولی ارزشنود  کارهای ریایی، ارزش و بدا نهدارد  
 تالش برای کسو اخالص، بسیار مهم است و مخلصان نزد خداوند، قرب و موزلتی وا  دارند  

 مرورهای برث، عدارت است از:
 های اخالص در عن ؛ ه معوای اخالص و ریا و نشانه

 س خال  و بدون ریا و تظاهر؛ه ،ثار و نتایج اعنا
 های دستیابی به اخالص و دوری از ریا؛ ه راه

 هایی از مخلصان در تاریخ؛ ه چهره
مظهر اخالص و عن  و عدادت؛ ماجرای ندرد ،ن حضرت در جوگ خودق، اطعها  بهه  ه علی

 « ه  أتی»مسنی  و یتیم و اسیر و نزوس سوره 
 آیات:

 1 « َنّْسَتعيُن  ِإَياَك َنْعُبُد َوِإَياَك    »5
ِرُكّو   »۲ ُْ َما َنَجاُهْم ِإَلى اْلَبِر ِإذا ُهْم ُي ََ ّصيَن َلُه الِديَن َف َِ َه ُمْخ ِك َدَعُّوا الََ  2 « َن َفِإذا َرِكُبّوا ِف  اْلُفَْ
ِه ال ُنريُد ِمْنُکْم َجزاًء َوال ُشُکّوراً    »1  3 « ِإَنما ُنْطِعُمُکْم ِلَّوْجِه الََ

 روایات:

ْن   اَلِوي  اْلَخاِلُص   اْلَعَمُّل  : »سادق   اما 5
َ
یُد أ َجَّل   َعَّلْيِه   َیْحَمَدَك   َا ُتِر ََ َا الَّلُه َعَز  ِِ َحٌد 

َ
   4 «أ

ْْ   َمْ   : »  اما  علی۲ َعَلِنَيُتهُ   ِسُرهُ   َیْخَتِّلْ    َل ْخَّلَص   ََ
َ
أ ََ َماَنَة  َد  اْْلَ

َ
َمَقاَلُتُه َفَقْد أ ََ ِفْعُّلُه   5 « اْلِعَباَدةَ ََ

َا َیَخاُف  : »  اما  علی1 ََ َا َرَبُه  ِِ ْن َا َیْرُجَو الَرُجُّل 
َ
ْنَبهُ   اْلِعَباَدُة اْلَخاِلَّصُة أ ََ َا  ِِ» 6 

 
 

 از علهههی ،مهههوز اخهههالص عنههه 
 

ه از دغههههه    7شهههههیر حهههههق را دان موهههههزآ
 

                                                           

  1  حند، ،یه  1
  01  عوندوت، ،یه  2
  9  دهر، ،یه  3
  ۲8، ص 8، ج محجة البیضاء  فی  کاشانی،  4
  ۲0، نامه نهج البالغه   5
  ۲5۲8   ،غرر الحکم  تنینی ،مدی،  6
   مولوی  7
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 اعتدال. 16

مطلوب است و نشهانه عدالنیهت و پختگهی ای  روی و پرهیز از افراط و تفریط، در هر مسئله میانه
ت اه  انجامد که انرراف است  اعتداس، توسیه قر،ن  نیز به غلو می بیت است  افراط در مردآ

 است   و معصومان
 برخی از مرورهای ای  برث، به شر  ذی  است:

 ه اعتداس در مصرف، خوردن و پوشیدن؛
 خویش؛ه اعتداس در عدادت و پرهیز از ترنی  عدادت به 

 ه اعتداس در امواس؛ حدآ وسط اسراف و بخ ؛
 ه راه درست و حق، راه وسط و دوری از چپ و راست است؛

ههت، خههواب و بیههداری، حههرف زدن و  ههه اعتههداس در: خوههده و تفههریح، خههرج، دوسههتی و مردآ
 کردن  سنوت

 آیات:

ّوَلًة ِإلى   »5 ّومًا َمْحُّسّوراُعُنِقَك َوال َتْبُّسْطها كُ   َوال َتْجَعْل َيَدَك َمْغَُ    1 « َل اْلَبّْسِط َفَتْقُعَد َمَُ
ُه الَداَر اآلِْخَرَة َوال َتْنَس َنّصيَبَك ِمَن الُدْنيا   »۲    2 « َواْبَتِغ فيما آتاَك الََ
ّوا َواْشَرُبّوا َوال ُتّْسِرُفّوا   »1  3 « ُكَُ

 روایات:

َْ   اْلَجاِهَّل   َا َتَر  : »  اما  علی5
َ
َا ُمْفِرطًا أ    4 « ُمَفِرطاً  ِِ

َا َتُکْ    ُكْ   : »  اما  علی۲ ََ َا َتُکْ  ُمَقِتراً   َسْمحًا  ََ ُكْ  ُمَقِدرًا  ََ    5 « ُمَبِورًا 
الِّشَماُ    اْلَيِميُ  : »  اما  علی1 یُق   ََ الَطِر ََ    6 «اْلَجاَدةُ   ِهيَ  اْلُوْسَطی  َمَضَّلٌة 
َن  : »  اما  علی5 قْ   ِلّْلُقُّلوِب   ِِ ْقَبَّلْت ِِ

َ
ا أ ََ ْدَبارًا َفِإ ِِ ََ َا   َباًا  ْدَباَرْت َفاْقَتِّصاُر

َ
ا أ ََ

ِِ ََ َفاْحِمُّلوَها َعَّلی الَنَواِفِّل 
                                                           

  ۲9  اسراء، ،یه  1
  ۷۷  قص ، ،یه  2
  15  اعراف، ،یه  3
  ۷6، حننت نهج البالغه   4
  11  هنان، حننت  5
  50  هنان، خطده  6
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   1 «  ِبَها َعَّلی اْلَفَراِدِض 
 

 نه چوهدان بخهور کهز دهانهت بر،یهد
 

 2نههه چوههدان کههه از ضههعف، جانههت بر،یههد 
 

  دینی برادران حقوق. 17

ها نسهدت بهه حدهوقی  اند و نسدت به هم وظایفی دارند  وظیفهه مسلنانان در برابر یندیگر مسئوس
است که افراد بر گردن هم دارند  غیر از حدهوقی کهه دو هنسهایه، دو شهریک، دو هننهار یها دو 
هنسر نسدت به هم دارند، دو مسلنان نیز بر عهده یندیگر حدوقی دارند  شواخت ایه  حدهوق و 

 ،ورد   ،نها، فضایی از عدالت و سالمت و انصاف پیش میعن  به 
 برخی از مرورهای برث فوق، از ای  قرار است:

 ها؛ ها و نزاآ ه تأثیر نشواخت  حدوق و وظایف، در بروز اختالف
 ه توها شواخت حدوق کافی نیست؛ عن  به ،نها نیز  ز  است؛

 کود؛ ه، مشنالت را ح  میجانده کافی نیست؛ بلنه عن  متداب  و دوسوی ه عن  یک
 ، با هم ناسازگار است؛«ادعای مسلنانی و برادری»و « عد  رعایت حدوق»ه 

 ه حدوق مالی، عاطفی، اجتناعی و دیوی افراد نسدت به هم؛
 و بیان ای  حدوق  ه رسالة الردوق اما  سجاد

 روایات:

ِْ   َحُق  : »  اما  سادق5 ِْ   َعَّلی  اْلُمْسِّل ْن   اْلُمْسِّل
َ
َا   َا َیّْشَبَع   أ ََ ُخاوُه 

َ
ُُ أ َیْعَطا ََ   ََ َا َیْر ََ ُخوُه 

َ
َیُجوُع أ ََ

ُخوهُ 
َ
َیْعَر  أ ََ  3 « َیْکَتِسيَ 

[ َفَماْ  َقااَم ِبُحُقاوِق  ُمَقِدَمًة ِلُحُقوِقِه ]َعَّلی ُحُقوِقاِه   ِعَباِدهِ   ُحُقوَق   ُسْبَحاَنهُ   الَّلهُ   َجَعَّل  : »  اما  علی۲
َلی اْلِقَياِم ِبُحُقوِق الَّلِه ِعَباِد الَّلِه َكا ِِ ِلَك ُمَؤِدیًا  ََ  4 « َن 

ْن  : »  اما  سادق1
َ
ْیَسُر ِمْنَها أ

َ
َتْکَرَه َلُه َما َتْکَرُه ِلَنْفِسَك   ِلَنْفِسَك   َما ُتِحُب   َلهُ   ُتِحَب   أ ََ» 5 

                                                           

  15۲  هنان، حننت  1
   سعدی شیرازی  2
  5۷6، ص ۲، ج اصول کافی  شیخ کلیوی،  3
  5۷86،   غرر الحکم  تنینی ،مدی،  4
  ۲18، ص ۷5، ج بحار األنوار  عالمه مجلسی،  5
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ِخيَك : »  اما  علی5
َ
َضاْعَت اِتَکاًا َعَّلی َما َبْيَنَك   َا ُتِضيَعَ  َحَق أ

َ
   َماْ  أ

َ
َبْيَنُه َفِإَنُه َلْيَس َلاَك ِباَ ََ

   1 «َحَقهُ 
 قلب قساوت. 18

های  گیهرد  انسهان دوستی و احسهان را از ،دمهی می سوگدلی و قساوت قلو، رحم و خشوآ و نوآ
 اند   زنود؛ چون از عاطفه مررو  الدلو دست به جوایت می قسیآ 

 برث است:درباره ای  موضوآ، مرورهای زیر قاب  
 های قساوت قلو و ،ثار سوء ،ن؛ ه نشانه

 ،ورد؛ ه عواملی که قساوت قلو برای انسان می
 های دستیابی به رأفت و رحنت و درمان قساوت قلو؛ ه راه
 پایرند  های دارای قساوت، موعظه و هدایت را ننی ه دس

 آیات:

ّوُبُکْم ِمْن َبْعِد ذِلَك َفِه َ    »5   2 « َكاْلِحجاَرِة َأْو َأَشُد َقّْسَّوةً ُثَم َقَّسْت ُقَُ
ِه ُأولِئَك ف    »۲ ّوُبُهْم ِمْن ِذْكِر الََ قاِسَيِة ُقَُ َْ    3 « َض ٍل ُمبيٍن   َفَّوْيل  ِل

 روایات:

َا ِلَقْسَوِة اْلُقُّلوِب   الُدُموُع   َما َجَفِت  : »  اما  علی5 َا ِلَکْثَرِة الُو   ِِ ِِ َما َقَسِت اْلُقُّلوُب   4 « ُنوِب ََ
   5 «  اْلَقّْلَب   اْلِعَباَدِة ُیْقِسي  َتْرُك  : »  پیامدر خدا۲
 6 « اْلَخَّلَواِت   ِبَکْثَرِة الِوْكِر ِفي  ِلِرَقِة اْلَقّْلِب   َتَعَرْض  : »  اما  باقر1
ْن َیِّليَ  َقّْلُبَك : »  پیامدر خدا5

َ
َرْدَت أ

َ
ن أ ِِ   ِْ ْطِع

َ
اْمَسْح   َفَ ََ ِْ اْلِمْسِکيَ   َس اْلَيِتي

ْ
 7 «َرأ

                                                           

  15، نامه نهج البالغه   1
  ۷5  بدره، ،یه  2
  ۲۲  زمر، ،یه  3
  85، ص علل الشرائع  شیخ سدوق،  4
  5۷661،   میزان الحکمهشهری،    مرند مرندی ری 5
انی،  6   ۲81، ص تحف العقول  اب  شعده حرآ
  5۷651،   الحکمهمیزان شهری،    مرند مرندی ری 7
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 طمع. 19
ت  نفس سیری ناپایر انسان، هنواره به ماس و دنیا طنع دارد  اگر ای  طنع کوترس نشود، ،دمی به ذلآ

گهردد   های حرا  ،لوده می و حدارت و گواه دچار شده، دامانش به در،مدهای نامشروآ و خوردنی
 های خودسازی است   ک  ساخت  طنع، از برنامه ریشه

 اند از:  های ای  موضوآ، عدارتمرور
 نشدنی است  پس، باید مهار شود؛ ه طنع و حرص در انسان، تنا 

 ه طنع بد نسدت به ماس و دنیا و قدرت، طنع خوب نسدت به بهشت و غفران الهی و پاداش؛
 سازد؛ ه طنع، ،دمی را برده دنیا می

 بازند؛ میکاران دی  را هم  زند  طنع ه طنع، عد  و دی  را به کوار می
 شوند؛ کار، اسیر دا  و گرفتاری می های طنع ه انسان

 کشاند  ه طنع عنر سعد به حنومت ری، او را به کشت  اما  حسی 

 آیات:

   1 « ُثَم َيْطَمُع َأْن َأزيَد    »5
ديد     »۲ َُ    2 « َوِإَنُه ِلُحِّب اْلَخْيِر َل

 روایات:

   3 « ُیْفِسُد َكِثيَر اْلَوَرِع   الَطَمِع   َقِّليُّل  : »  اما  علی5
   4 «ُمَؤَبٌد   ِرٌق   الَطَمُع : »  اما  علی۲
ْن   َمْ   : »  اما  علی1

َ
َراَد أ

َ
َُ   أ َیاَم   َیِعي

َ
ًا أ    5 «َحَياِتِه َفَل ُیْسِکِ  الَطَمَع َقّْلَبهُ   ُحرا

ُ    َثَمَرُة الَطَمِع  : »  اما  علی5 اْلِْخَرةِ   َُ ََ    6 « الُدْنَيا 

 حیا. 21
شر  از گواه و خطا، نشانه بیداری فطرت و تربیت اسال  است  اگر شهر  و حیها رخهت بهر بوهدد، 

                                                           

ر، ،یه  1 ثآ   51  مدآ
 است « ماس»به معوای « خیر»  در ای  ،یه، 8  عادیات، ،یه  2
  0۷۲9،   غرر الحکم  تنینی ،مدی،  3
  586، حننت نهج البالغه   4
  55۲51،   میزان الحکمهشهری،    مرند مرندی ری 5
   سائو تدریزی  6
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« فرهوگ حیا»شود  ضرورت تربیت کودکان و نوجوانان بر اساو  زمیوه برای هر گواهی فراهم می
 ها و گواهان، عام  بازدارنده ،نان از مفاسد است   و زشت شنردن بدی

 ث، عدارت است از:مرورهای ای  بر
 ه حیا، عام  درونی بازدارنده از گواه و تخلآف؛

 ه حیا از خدا، حیا از پیامدر و اما ، حیا از مرد ، حیا از فرشتگان که ناظر بر اعناس ما هستود؛
 ه ترو از رسوایی، عام  بازدارنده 

 آیات:

َه َيرى   »5 ْم ِبَلَن الََ ََ  1 « َأ َلْم َيْع
ْرِض ما َيُکّوُن ِمْن َنْجّوى َأ َلْم َتَر    »۲ ُم ما ِف  الَّسماواِ  َوما ِف  اْْلَ َه َيْعََ َث َثٍة ِإاَل ُهَّو راِبُعُهْم   َأَن الََ

ِمْن ذِلَك َوال َأْكَهَر ِإاَل ُهَّو َمَعُهْم َأْيَن ما كاُنّوا ُثدَم ُيَنِبدُئُهْم ِبمدا   َوال َخْمَّسٍة ِإاَل ُهَّو ساِدُسُهْم َوال َأْدنى
ّوا َيّْوَم اْلِقياَمةِ     2 « َعِمَُ

 روایات:

   3 « اْلِعَفِة اْلَحَياُء   َسَبُب  : »  اما  علی5
ْْ  : »  پیامدر خدا۲ ْمَثاِ    ِمْ    َیْبَق   َل

َ
َا َقْوُ    أ ِِ ْنِبَياِء  ْْ َتْسَتْحيِ َفاْصَنْع َما ِشْئَت   الَناِس   اْْلَ ا َل ََ

ِِ » 4   
ْحَسُ   : »  اما  علی1

َ
   5 « َنْفِسَك   ِمْ    اْلَحَياِء اْسِتْحَياُؤَك   أ

یَماَن  : »  اما  سادق5 ِِ    6 « َا َحَياَء َلُه   ِلَمْ    َا 
 امانت و صدق. 21

تهری  شهاخ  مسهلنانی و اینهان،  مسلنانی، سرفًا به گفت  شهادتی  و نناز و روزه نیست  مهم
 داری است که در روایات بر ای  دو مسئله بسیار تأکید شده است   راستگویی و امانت

 مرورهای ای  موضوآ، به ای  شر  است:

                                                           

  55  علق، ،یه  1
  ۷  مجادله، ،یه  2
  11۲۷،   غرر الحکم  تنینی ،مدی،  3
  10، ص ۲، ج عیون اخبار الرضا  شیخ سدوق،  4
  1555،   غرر الحکم  تنینی ،مدی،  5
  560، ص ۲، ج اصول کافی  شیخ کلیوی،  6
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 ه اعتناد عنومی در جامعه در سایه سداقت و امانت؛
 های اجتناعی؛ موشأ بسیاری از ناهوجاریه دروغ و خالف، 

 ه ،زمودن اینان واقعی افراد، با سدق و امانت؛
 پیش از بعثت هم در جامعه شرک، به سدق و امانت معروف بود  ه پیامدر خدا

 آیات:

ْيهِ    »5 َه َعََ ِمنيَن ِرجال  َصَدُقّوا ما عاَهُدوا الََ ِْ    1 « ِمَن اْلُم
م   »۲    2 « اناِتِهْم َوَعْهِدِهْم راُعّوَن َواَلذيَن ُهْم ِْلَ

 روایات:

َن  : »  اما  سادق5 َجَّل   الَّلهَ   ِِ ََ ْْ   َعَز  َا ِبِّصْدِق   َیْبَعْث   َل ِِ ًا  َماَنةِ   َنِبيا َداِء اْْلَ
َ
أ ََ  3 « اْلَحِدیِث 

ُس   الِّصْدُق  : »  اما  علی۲
ْ
یَماِن   َرأ ُس   ، الِّصْدُق  اْْلِ

ْ
 4 « الِدیِ    َرأ

یَماُن  : »اما  علی  1 ْن   اْْلِ
َ
   5 « َعَّلی اْلَکِوِب َحْيُث َیْنَفُعَك   َیُضُرَك   َحْيُث   ُتْؤِثَر الِّصْدَق   أ

اً  : »  اما  سادق5 ََ ِباِه ِعْناَد َرُساوِ  الَّلاِه  َفِإَن َعِّليا ََ َماا َبَّلا َنَما َبَّلا َداِء  ِِ
َ
أ ََ ِبِّصاْدِق اْلَحاِدیِث 

َماَنةِ     6 «اْْلَ
 

 نیست که بر خهاک نههی پیشهانی طاعت ،ن
 

 7سدق پیش ،ر که اخالص به پیشانی نیست 
 

 ظن سوء. 22

انجامد، بدگنانی است  تها  ها که به غیدت و بهتان می از عوام  مهم ایجاد دشنوی و سستی رابطه
گهاارد و  وقتی دلی  خاسی نداریم، نداید به افراد سوءظ  داشته باشیم  بدگنانی، انسان را توها می

 گیرد   اعتناد را از او می
 اند از:  مرورهای ای  موضوآ، عدارت

                                                           

  ۲1  احزاب، ،یه  1
  8  مؤموون، ،یه  2
  565، ص ۲، ج اصول کافی  شیخ کلیوی،  3
  15۷و  5991 ،  غرر الحکم  تنینی ،مدی،  4
  518، حننت نهج البالغه   5
   هنان  6
   سعدی شیرازی  7
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 ظ  به مؤموان؛ سوءظ  و خوبی ُحس  ه زشتی و گواه بودن
 ه ،ثار سوء اجتناعی بدگنانی در مریط کار و نسدت به هنسر و فرزندان؛

 ه سوءظ  و نابودی دی  و اینان و دخالت شیطان در ای  مسئله؛
 ها و مطدوعات در ایجاد سوءظ  به افراد  بار برخی رسانه ه ندش زیان

 آیات:

   1 « ّوا اْجَتِنُبّوا َكهيرًا ِمَن الَّظِن ِإَن َبْعَض الَّظِن ِإْثم  يا َأُيَها اَلذيَن آَمنُ    »5
ِه َظَن الَّسّْوءِ    »۲    2 « الَّظاِنيَن ِبالََ
ِمنداُ    »1 ِْ ِمُندّوَن َواْلُم ِْ ْفِك ُعّْصدَبة  ِمدْنُکْم... * َلدّْو ال ِإْذ َسدِمْعُتُمّوُه َظدَن اْلُم ِإَن اَلذيَن جاُؤ ِباْْلِ

   3 «ِبَلْنُفِّسِهْم َخْيراً 
 روایات:

ْْ   َمْ   : »  اما  علی5 َُ   َظَنُه   ُیْحِسْ    َل َحد    ُكِّل   ِمْ    اْسَتْوَح
َ
   4 « أ

ِخيَك  : »  اما  علی۲
َ
ْمَر أ

َ
ْحَسِنِه   َعَّلی  َضْع أ

َ
َا َتُظاَنَ  ِبَکِّلَماة  َخَرَجاْت   أ ََ ِتَيَك َما َیْغِّلُبَك ِمْنُه 

ْ
َحَتی َیَ

ْنَت َتِجُد َلَها ِفي اْلَخْيِر َمْحِمًل  ِمْ  
َ
أ ََ ِخيَك ُسوءًا 

َ
   5 « أ

ْهُمُه َمْ  َساَءْت ُظُنوُنهُ   َساَء َظُنهُ   َمْ   : »  اما  علی1 ََ    6 «اْعَتَقَد اْلِخَياَنَة ِبَمْ  َا َیُخوُنهُ   َساَء 
َحد  َخْيرًا   الُسوُء َا َیُظُ    الَرُجُّل  : »  اما  علی5

َ
َا ِبَوْصِ  َنْفِسِه ِبَ ِِ َنُه َا َیَراُه  )کافر هنهه را بهه  7 « ِْلَ

 کیش خود پودارد (
 تواضع. 23

ر، خصلتی شیطانی اسهت و تواضهع، شهیوه ای اندیهایی  خداونهد بهرای دوسهتانش تواضهع را  تندآ
هایی مث  نناز و سجود و عدادت، نشانه فروتوی است  تواضع در مداب  اندیهای  پسودد و برنامه می

                                                           

  5۲  حجرات، ،یه  1
  0  فتح، ،یه  2
  55  نور، ،یه  3
  9685،   غرر الحکم  تنینی ،مدی،  4
  10۲، ص ۲، ج اصول کافی  شیخ کلیوی،  5
  881۷و  ۷906،   غرر الحکم  تنینی ،مدی،  6
  ۲5۷1  هنان،    7



   366  های سخن های تبليغی: سوژه پيوست

 الهی و احنا  دی  و نسدت به مؤموان هم پسودیده است 
 چود مرور برای ای  برث، از قرار ذی  است:

دادن و عیادت مری   در نشست  و غاا خوردن و سال  هایی از تواضع حضرت رسوس ه ننونه
 و نوآ مرکو و لداو؛

ت است؛  ه تواضع، مایه رفعت و عزآ
ر ه نشانه  ، در رفتار و گفتار و برخورد با دیگران  های تواضع و تندآ

 آیات:

ى اْْلَ    »5 ّوَن َعََ ُُ    1 « ْرِض َهّْوناً َوِعباُد الَرْحمِن اَلذيَن َيْم
ى اْلکاِفريَن    »۲ ِمنيَن َأِعَزٍة َعََ ِْ ى اْلُم ُه ِبَقّْوٍم ُيِحُبُهْم َوُيِحُبّوَنُه َأِذَلٍة َعََ    2 « َفَّسّْوَف َيْلِت  الََ

 روایات:

   3 « ِنْعَمٌة َا ُیْحَسُد َعَّلْيَها  الَتَواُضُع  : »  اما  حس  عسنری5
َن  : »  پیامدر خدا۲ ُْ   َیِزیُد َصاِحَبهُ   َواُضَع الَت   ِِ    4 « الَّلهُ   ِرْفَعًة َفَتَواَضُعوا َیْرَفْعُک
َتی  َمْ   : »  اما  علی1

َ
ًا َفَتَواَضَع   أ َهَب   ِلِغَناهُ   َلهُ   َغِنيا    5 « ُثُّلَثا ِدیِنِه   ََ

   6 « الَّلهُ   َرَفَعهُ   ِلَّلِه   َتَواَضَع   َمْ   : »  پیامدر خدا5
 فقرا به کمک .24

اعتوا نداشیم و از ،نچهه خهدا  کود که نسدت به فدیران و مررومان بی دوستی ایجاب می حسآ انسان
 به ما نعنت داده، به نیازمودان هم انفاق کویم  

 اند از: مرورهای ای  موضوآ، عدارت
م به نیازمودان؛ دوستی، نوآ ه انسان  دوستی و احساو ترحآ

 از جامعه اسالمی؛ ه ضرورت عدالت اجتناعی و فدرزدایی
                                                           

  01فرقان، ،یه    1
  15  مائده، ،یه  2
انی،  3   589، ص تحف العقول  اب  شعده حرآ
  5۲5، ص ۲، ج اصول کافی  شیخ کلیوی،  4
  ۲۲8، حننت نهج البالغه   5
  ۲58۷1،   میزان الحکمهشهری،    مرند مرندی ری 6



363    9613رمضان ويژة  ،توشه راهيان نور ره 

 های توانگران؛ ها و داشته ه حقآ مررومان و فدرا در ثروت
 هایی درباره: احسان، انفاق، اطعا  و ایثار در راه مررومان جامعه  ه اجرای برنامه

 آیات:

ِه ُثَم ال ُيْتِبُعّوَن ما َأْنَفُقّوا َمًندا   اَلذيَن ُيْنِفُقّوَن َأْمّواَلُهْم ف    »5 َوال َأذًى َلُهدْم َأْجدُرُهْم ِعْندَد َسبيِل الََ
   1 « َرِبِهْم 

   2 «َلْن َتناُلّوا اْلِبَر َحَتى ُتْنِفُقّوا ِمَما ُتِحُبّوَن    »۲
ّوم  * ِلََّساِئِل َواْلَمْحُروِم   َواَلذيَن ف    »1    3 «َأْمّواِلِهْم َحٌق َمْعَُ

 روایات:

ْنَفَقُه   ُدْنَياهُ   ِْلََحد  ِمْ    َلْيَس  : »  اما  علی5
َ
َا َما أ ِِ » 4   

ْنَفاَق  : »  اما  علی۲ ِِ َن  ُْ   َطاَعاِة الَّلاِه   ِفي  َهَوا اْلَماِ    ِِ ْعَظا
َ
ْنَفاَقاهُ   أ ِِ َن  ِِ ََ ُْ   َمَعاِصايِه   ِفاي  ِنْعَماة   ْعَظا

َ
  أ

   5 « ِمْحَنة  
َْ  : »  اما  علی1 ْحَساُن   ِنْع َلی  َزاُد اْلَمَعاِد اْْلِ  6 « َبادِ اْلِع   ِِ
ْقَواَت اْلُفَقَراِء َفَما َجاعَ  : »  اما  علی5

َ
ْمَواِ  اْْلَْغِنَياِء أ

َ
َن الَّلَه ُسْبَحاَنُه َفَرَض ِفي أ َا ِبَما ُمِتاَع   ِِ ِِ َفِقيٌر 

الَّلُه َتَعاَلی ]َجُدهُ  ََ ِلَك  ِبِه َغِنيٌ  ََ ْْ َعْ    7 « [ َساِدُّلُه
 

 ک تا توانی به جهان خدمت مرتاجان 
 

 بههه َدمههی یهها درمههی یهها قلنههی یهها قههدمی 
 

 تقوا. 25

تهری  مداحهث قهر،ن و  تدوا، قدرت مهار نفس و کوترس غرایز و پرهیز از گواهان است  تدوا، از مهم
 گیرند   شوند و بازیچه شیطان قرار می تدوا، به هر گواهی کشیده می نهج الدالغه است  افراد بی

 است:مرورهای ای  برث، به ای  شر  
                                                           

  ۲0۲  بدره، ،یه  1
  9۲عنران، ،یه    ،س 2
  ۲1و  ۲5  معارج، ،یه  3
  ۷150،   غرر الحکم  تنینی ،مدی،  4
  119۲  هنان،    5
  995۲  هنان،    6
  1۲8، حننت نهج البالغه   7



   363  های سخن های تبليغی: سوژه پيوست

 ه معوای تدوا، تدوای ستیز و تدوای پرهیز؛
 ه اوساف متدی  در قر،ن و حدیث )خطده متدی  در نهج الدالغه(؛

 النتدی  است؛ که اما  ه الگوهای تدوا، الگوی برتر حضرت علی
 های اخروی خداوند برای اه  تدوا؛ ه پاداش

 نه شیطان؛ ه تدوا، جهاد اکدر، مدارزه با تنایالت نفسانی، اطاعت خدا؛
 آیات:

ِه َأْتقاُكْم    »5    1 « ِإَن َأْكَرَمُکْم ِعْنَد الََ
َه َيْجَعْل َلُه َمْخَرجًا * َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث ال َيْحَتِّسُّب    »۲    2 « َوَمْن َيَتِق الََ
َه َمَع اْلُمَتقيَن    »1 ُمّوا َأَن الََ َه َواْعََ    3 « َواَتُقّوا الََ

 روایات:

ْن   َمْ   : »پیامدر خدا  5
َ
َراَد أ

َ
َعَز الَناِس   َیُکوَن   أ

َ
 4 « الَّلهَ   َفّْلَيَتِق   أ

َن : »  اما  باقر۲ ْهِّل   ِِ اْلَوَفااَء ِباْلَعْهاِد   ُیْعَرُفوَن   َعَلَمات    الَتْقَو   ِْلَ ََ َماَناِة  َداَء اْْلَ
َ
أ ََ ِبَها ِصْدَق اْلَحِدیِث 

اْلُبْخ  ََ ِقَّلَة اْلَفْخِر  ُحْساَ  ََ ََ َباْوَ  اْلَمْعاُرَِف  ََ ِقَّلاَة اْلُمَؤاَتااِة ِلّلِنَسااِء  ََ َرْحَماَة الُضاَعَفاِء  ََ ِصَّلَة اْْلَْرَحاِم  ََ ِّل 
َجَّل  ََ َلی الَّلِه َعَز  ِِ ِْ ِفيَما ُیَقِرُب  اِتَباَع اْلِعّْل ََ  ِْ َسَعَة اْلِحّْل ََ    5 «اْلُخُّلِق 

ْتَقی  َتُکْ    الَّلِه   ِبَفَراِدِض   ِْعَمّْل  : »  پیامدر خدا1
َ
 6 « الَناِس   أ

 خلق ُحسن. 26

ت و جهاب، فضهیلت اخالقهی  اخالقی، عام  ارتداط شایسته بی  انسان خوش ها، سدو مردوبیآ
 و عام  موفدیت او در دعوت مرد  به اسال  است   ارزشنود، ویژگی حضرت رسوس اکر 
 مرورهای ای  برث، عدارت است از:

 در ،یات و روایات؛ه فضیلت ُحس  خلق 
                                                           

  51  حجرات، ،یه  1
  1و  ۲  طالق، ،یه  2
  595  بدره، ،یه  3
  ۲81، ص ۷6، ج بحار األنوار  عالمه مجلسی،  4
  581، ص خصال  شیخ سدوق،  5
  590، ص ۷5ج  ،بحار األنوار  عالمه مجلسی،  6



363    9613رمضان ويژة  ،توشه راهيان نور ره 

 ،فریوی ُحس  خلق در میان مرد ؛ ه ندش جاذبه
رویی، تواضع، عفو، حلهم، مهدارا و  های ،ن، از قدی : خوش ه معوا و مفهو  ُحس  خلق و مصداق

 ترنآ ، گفتار شیری  و نر ، سدوری، سپاو و تشنر، ادب در گفتار 
 آیات:

ٍق َعّظيم  َوِإَنَك َلَعَى   »5    1 « ُخَُ
ِّب اَلْنَفُضّوا ِمْن َحّْوِلَك    »۲ ِه ِلْنَت َلُهْم َوَلّْو ُكْنَت َفًّظا َغَيَظ اْلَقَْ    2 « َفِبما َرْحَمٍة ِمَن الََ

 روایات:

َن : »  پیامدر خدا5 ِِ   ِْ ِْ الَقاِد    3 « الَرُجَّل ُیْدِرُک ِبُحْسِ  ُخّْلِقِه َدَرَجُة الَّصاِد
ْْ  : »  پیامدر خدا۲ ْشَبَهُک

َ
ْْ   ِبي  أ ْحَسُنُک

َ
   4 « ُخُّلقاً   أ

ْجِمُّلوا ِفي : »  اما  علی1
َ
   5 « اْلَجَواِب   َتْسَمُعوا َجِميَّل   اْلِخَطاِب   أ

َن  : »  اما  علی5 ْن   اْْلَْخَلِق   َمَکاِرِم   ِمْ    ِِ
َ
ُتْعِطايَ  َقَطَعاَك   َماْ    َتِّصاَّل   أ َتْعُفاَو َعَماْ    َحَرَماَك   َماْ    ََ ََ

   6 «َظَّلَمَك 
 

 انههد روزگههار بههه اخههالق زنده مههردان
 

 قومی که گشت فاقد اخهالق، مردنهی اسهت 
 

 آبرو حفظ. 27 

ض به ،ن، موجو حقآ  الوهاو و مؤاخهاه الههی اسهت  تهنهت و  ،بروی مؤم ، مرتر  است و تعرآ
بهرد  ،بهروی  غیدت و افشای اسرار دیگران، از ،ن جهت حهرا  اسهت کهه ،بهروی مسهلنانی را می

 شود   ریخته، دیگر جنع ننی
 مرورهای ای  برث، از قرار ذی  است:

  ؛ه لزو  حفظ اسرار دیگران و حرمت هتک مؤم
 رود؛ شود و با یک خطا و تهنت از بی  می ه ،برو در طوس یک عنر جنع می

                                                           

  5  قلم، ،یه  1
  519عنران، ،یه    ،س 2
  165۲،   میزان الحکمهشهری،    مرند مرندی ری 3
  ۲90، ص ۷6، ج بحار األنوار  عالمه مجلسی،  4
  ۲108،   غرر الحکم  تنینی ،مدی،  5
  1151  هنان،    6



   363  های سخن های تبليغی: سوژه پيوست

 الواو است و حفظ ،ن، واجو است؛ ه ،بروی دیگران، حقآ 
 برد )لزو  تدعیت از سوآت خدایی(؛ داند، ،بروها را ننی ه خدا با ،ننه هنه چیز را می

ف است، ،بروی خودش را حفظ کود   ه هرکس موظآ
 آیات:

   1 « َتَجَّسُّسّوا َوال َيْغَتّْب َبْعُضُکْم َبْعضاً َوال    »5
َم    »۲ َِ ُه اْلَجْهَر ِبالُّسّوِء ِمَن اْلَقّْوِل ِإاَل َمْن ُظ    2 « ال ُيِحُّب الََ

 روایات:

   3 «َیْسُتِر الَّلُه ُسْبَحاَنُه ِمْنَك َما ُتِحُب َسْتَرهُ   اْسُتِر اْلَعْوَرَة َما اْسَتَطْعَت  : »  اما  علی5
   4 « َعْوَرَتهُ   الَّلُه   َكَّشَ    الَناِس   َعْوَراِت   َتَتَبَع   َمْ   : »  اما  علی۲
ْعَراِض   َعْ    َنْفَسهُ   َكَ    َمْ   : »  پیامدر خدا1

َ
َقاَ    الَناِس   أ

َ
   5 « اْلِقَياَمةِ   َیْوَم   َنْفَسهُ   الَّلهُ   أ

َا َتْفَضْحِني»  در دعای کنی  ،مده است: 5    6 « ِسِري  ِمْ    َعَّلْيِه   َما اَطَّلْعَت   َخِفيِبِ   ََ
 

 گفهههت  ههههر سهههخوی در ههههر جههها
 

 ندههههههود شههههههیوه مههههههردان خههههههدا 
 

 هههههر سههههخ  جهههها و مدههههامی دارد
 

 مههههرد حههههق، حفههههظ کالمههههی دارد 
 

 مشورت. 28

مشورت، استفاده از افنار دیگران و نظرات اه  علم و اه  تجربه است و موجو کاهش خطا در 
تر است  مشاوره، نه توهها ضهعف نیسهت،  گیری و رسیدن به نظر و انتخاب درست و پخته تصنیم

 بلنه دلی  کناس عد  و احترا  به فهم دیگران و رهایی از استدداد به رأی و خودمروری است  
 اند از: برث مشورت، عدارتمرورهای 

 گیری از افنار و تجارب دیگران؛ ه مشورت و بهره
                                                           

  5۲  حجرات، ،یه  1
  558  نساء، ،یه  2
  1115،   الحکمغرر   تنینی ،مدی،  3
  8۷90  هنان،    4
  161، ص ۲، ج اصول کافی  شیخ کلیوی،  5
 ، دعای کنی  مفاتیح الجنان  شیخ عداو قنی،  6



368    9613رمضان ويژة  ،توشه راهيان نور ره 

ه اهنیت مشورت در کارهای مهم، مث : ازدواج، انتخاب شغ ، خریدن خانه و ماشی ، دوسهتی 
 با افراد؛

 ه ضررهای خودرأیی و ترک مشورت؛
 ه سفات مشاور خوب و شایسته مشورت؛

ت تصنی ت و سرآ  های مدیران و مسئو ن اجرایی  مه ندش مشاوران در قوآ
 آیات:

   1 « َبْيَنُهْم َوِمَما َرَزْقناُهْم ُيْنِفُقّوَن   َوَأْمُرُهْم ُشّورى   »5
هِ    »۲ ى الََ ْمِر َفِإذا َعَزْمَت َفَتَّوَكْل َعََ    2 « َوشاِوْرُهْم ِف  اْْلَ

 روایات:

ْر َقْبَّل  : »  اما  علی5 َِ ْن   َشا
َ
َفِکْر   َتْعِزَم   أ ْن   َقْبَّل  ََ

َ
   3 « ُتْقِدَم   أ

َحَدًا ِاَا َهدي: »  پیامدر خدا۲
َ
ُر أ ََ َلی  َما ِمْ  َرُجّل  ُیَّشا  4 « اْلُرْشِد   ِِ

ْرَت   َخْيُر َمْ   : »  اما  علی1 ََ َ الُنَهی  َشا َُ ََ   ِْ اْلِعّْل اْلَحْزِم   ََ ََ َُلو الَتَجاِرِب 
ُ
أ ََ» 5 

ْر ِفي : »  اما  علی5 َِ ُمو  َشا
ُ
   6 « َیْخَّشْوَن الَّلَه َتْرُشْد   اَلِویَ    ِرَك أ

 اسراف. 29

ههای بیههوده و  روی در استفاده از یک نعنت، ههدردادن امنانهات، خرج اسراف، به معوای زیاده
گیری در مصهرف اسهت  خداونهد اسهرافناران را  مداب  ،ن، قواعهت و انهدازه  غیر ز  است  ندطه

 گردد   کندود و فدر می دوست ندارد و اسراف موجو پیدایش
 ها را مطر  ننود: توان ای  برث درباره اسراف می

 ه اسراف در خوراک، پوشاک، ،ب، برق، گاز و انرژی؛
 بازی؛ ودس ه مرز میان اسراف و سخاوت و دست

                                                           

   18  شوری، ،یه  1
  519عنران، ،یه    ،س 2
  1۷15،   غرر الحکم  تنینی ،مدی،  3
انی،  4   ۲11، ص تحف العقول  اب  شعده حرآ
  5996،   الحکمغرر   تنینی ،مدی،  5
  1۷10  هنان،    6
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 های ارزشنود؛ ه اسراف در وقت و عنر و هدردادن فرست
 های اندک؛ هزیوههای کوچک، مث  قطرات ،ب و  نشنردن اسراف ه کوچک

 ها؛ کردن در رفع مررومیت ه پرهیز از اسراف و هزیوه
 ه اسراف و تدایر و تفاوت ،نها 

 آیات:

ّوا َواْشَرُبّوا َوال ُتّْسِرُفّوا ِإَنُه ال ُيِحُّب اْلُمّْسِرفيَن    »5    1 « ُكَُ
   2 «َأَن اْلُمّْسِرفيَن ُهْم َأْصحاُ  الَنارِ   »۲
ياطيِن  *ًا َوال ُتَبِذْر َتْبذير  »1 َُ    3 «ِإَن اْلُمَبِذريَن كاُنّوا ِإْخّواَن ال

 روایات:

ُكُّل َماا َلاْيَس   َما َلْيَس   َیّْشَتِري  َعَلَمات    َثَلَث   ِلّْلُمْسِرِف : »  اما  سادق5
ْ
َیَ ََ َیّْلَبُس َما َلْيَس َلُه  ََ َلُه 

   4 «َلهُ 
ْعَطاَء اْلَماِ  : »  اما  علی۲ ْسَراٌف   َحِقِه َغْيِر   ِفي  ِِ ِِ ََ  5 «َتْبِویٌر 
َن : »  پیامدر خدا1 ْن   الَسَرِف   ِمَ    ِِ

َ
   6 «َما ِاْشَتَهْيَت   ُكَّل   َتَُكَّل   أ

ْسَراُف : »  اما  علی5 ْفَعاِ  اْلِبِر  ُكِّل َشيْ  ِفي  َمْوُموٌم   اْْلِ
َ
َا ِفي أ ِِ    7 «ء  

 عهد به وفای. 31

د اجتناعی و عن  به قوس و قرارها و میثاق ها، از اخالق وا  و از عوام  جلو اعتناد عنومی  تعهآ
ههای اجتنهاعی اسهت کهه  ها و ،فت و نشانه اینان است  بدعهدی و بدقولی، از بدتری  خصلت

 کود   زند و سلو اطنیوان می روابط را بر هم می
 :در مورد ای  موضوآ، ای  مرورها قاب  برث است

                                                           

  15  اعراف، ،یه  1
  51  غافر، ،یه  2
  ۲۷و  ۲0  اسراء، ،یه  3
  ۲60، ص 09، ج بحار األنوار  عالمه مجلسی،  4
  5۲0، خطده نهج البالغه   5
  ۷100،   ، کنز العّمال  علی متدی هودی 6
  5918،   غرر الحکم  تنینی ،مدی،  7
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 ه ندش وفای به عهد در ترنیم روابط و ایجاد اعتناد عنومی؛
 ها؛ ها و اختالف شنوی در ایجاد جداس ه عوارض پینان

ها، وعهده  ها و معاشهرت ه موارد لزو  وفا به عهد، مثاًل در: ازدواج، خریدوفروش و اجاره، دوستی
 به کودکان؛

 و اما  زمان )دعای عهد(  ، ائنهه وفای به عهد با خدا، پیامدر
 آیات:

   1 « يا َأُيَها اَلذيَن آَمُنّوا َأْوُفّوا ِباْلُعُقّودِ    »5
  2 « َواْلُمّوُفّوَن ِبَعْهِدِهْم ِإذا عاَهُدوا   »۲

 روایات:

   3 « َلُه   َا ِدیَ    َا َتِثَقَ  ِبَعْهِد َمْ   : »  اما  علی5
ُْ : »  پیامدر خدا۲ َعْدُت ََ ا  ََ

ْْ   ْبَياَن الِّص   ِِ ْْ   َفُفوا َلُه ُْ اَلِویَ  َتْرُزُقوَنُه َنُک
َ
َن أ َْ ْْ َیَر    4 « َفِإَنُه

اْلَيْوِم   ِبالَّلِه   ُیْؤِمُ    َكاَن   َمْ   : »  پیامدر خدا1 َعَد   اْلِْخِر َفّْلَيِ    ََ ََ ا  ََ
ِِ » 5   

   6 « ِبَعْهِدهِ   َا ُیوِفي  َمَوَدِة َمْ    َا َتْعَتِمْد َعَّلی : »  اما  علی5
 

 وفا و عهد ننهو باشهد ار بیهاموزی
 

 7وگرنه هرکه تو بیوی سهتنگری دانهد 
 

 
 
 

                                                           

  5  مائده، ،یه  1
  5۷۷  بدره، ،یه  2
  56501،   غرر الحکم  تنینی ،مدی،  3
  ۲65، ص 51، ج وسائل الشیعه  شیخ حرآ عاملی،  4
  559، ص ۷5، ج بحار األنوار  عالمه مجلسی،  5
  56۲06،   غرر الحکم  تنینی ،مدی،  6
   حافظ شیرازی  7




