
 

 

 دعای روز چهارم

نّي فيهِ لِاَدآءِ عواَوزِ، نّي فيهِ عَلّي اِقامَةِ اَمرِكَ، واَذِقنّي فيهِ حَالوةَ ذِكرِكَاللهمَ قََوِ
 :بّصَرَ الناظِرّيناَ وَاحفَظنّي فيهِ بِحِفظِکَ و سِترِكَ ّيا؛ شُكرِكَ بِكَرَمِکَ

ت ذکترت  حالو خدايا مرا در اين روز بر اقامه و انجام فرمانت قوت بخش و
برای ادای شکر خود به کرمت مهیا ستاز و در ايتن روز بته     را بمن بچشان و

 !مای بصیرترين بینايان عال، دار حفظ و پرده پوشی ات مرا از گناه محفوظ

ترجمةمنظومدعا

 ده متترا توفیتتق و قتتوت يتتا حکتتیم  
 

 کتتن متترا تأيیتتد و تستتديدِ عظتتیم    
 

 داشتتتتن امتتتر تتتتو را بهتتتر بتتتر پتتتا
 

 ريتتتق مستتتتقیمکتتتردن در ط ستتتعی 
 

 شتتوکتی تتتا ديتتن حتتق قتتوت دهتتم 
 

 ويمانتتدر ايتتن متته ستتیر در نهتتج قَتت  
 

 امتتر بتتالمعروف و نهتتی از بتتد کتتنم 
 

 ت بتته ايتتن حالتتت مقتتیمبتتر در کويَتت 
 

 چشتتان شتتیرينی ذکتتر ختتودت  متتی
 

 بر متن ای فیتاض ذوالفتیض العمتیم     
 

 هتتم موفتتق کتتن کتته بنمتتايم اداء    
 

 هايتتت ای حتتیّ قتتديم شتتکر نعمتتت 
 

 یستت شتکر کتل آن   گرچه ممکتن ن 
 

 باشتتد نعتتیم ز آنکتته نامحصتتور متتی  
 

 حفتتظ فرمتتا بنتتده را در حفتتظ ختتود
 

 خاصتته از تستتويل شتتیطان رجتتیم    
 

 حتتد متترا  هتتم بپوشتتان عیتتب بتتی  
 

 چتتون کتته ستتتاری و غفتتار و رحتتیم 
 

 ای کتتته از هتتتر نتتتاظری بینتتتاتری 
 

 يتتك نظتتر بتتر حتتال ايتتن عبتتد لئتتیم  
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فقرهاولدعا

  :ةِ أمْرِكَاللهمّ قوّنّي فيهِ على إقامَ
 .خدايا مرا در اين روز بر اقامه و انجام فرمانت قوت بخش

در ماه رمضان خوب عبادت کنم و امتر تتو را اطاعتت     تاخدايا به من قوت بده 
اين دو قوه با هتم ديگتر    .نبايد فراموش کرد قوّت عبادت غیر از قوّت بازو است .کنم

اما قوه عبتادتش از جوانتان   ؛ شدداشته با زيادی ممکن است شخصی سن .تفاوت دارد
 .بايد دعا کنیم که در ماه رمضان خدا به ما قوه عبادت عطا کند .بیشتر باشد

ه اعضتاء و  خدايا قوتم بده ک1:قَوّ عَلّي خِّدمَتِکَ جَوارحّي :در دعای کمیل هم آمده
 .دجوارحم در خدمت تو باش

تازخداستقو

 د که اطاعت ونه خود انتخاب نمايبه صورتی کخداوند بندگان را مختار آفريده، 
  .را اش ا معصیت و نافرمانیي دنکنبندگی خدا را ب

در انجام امور خیر  ولی بعضی از بندگان را خداوند؛ دکن کسی آنها را مجبور نمی
  .فرمايد عطا می آنانو قوت انجام اعمال و کارهای خیر را به  کند کمك می

 .ا از خداوند مسئلت نموديمدر دعای اين روز هم ما اين درخواست ر
در اين ماه شريف مداومت بتر خوانتدن آن    شاءاهلل که ان ،افتتاح دعاى شريف در

  :شود شروع م  گونه که اين حمد و ستايش اله  پس از ،داشته باشیم

  :خوانيم سپس مّي ...…للَهُمَ اِنّّي اَفْتَتِحُ الّثَناءَ بِحَمّْدِكَاَ

    .بِيَّدِكَ الْخَيْرُ اِنَکَ عَلى كُلِ شَىْء قَّدّير، کَبِ بِمَنِنْتَ مُسَّدِدٌ لِلّصَواوَاَ
کنت  و استتوار    ديگتران را بته راه راستت هتدايت مت      ، تو با احسان خودخدايا 

 .اى تو به او عطا کترده  ،هر که هر چه دارد؛ اى خداي  که همه چیز از توست .دارى می
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توفیق خواندن دعتا را نیتز تتو     .ستبه خواست تو بوده ا ،هر کس به هر کمال  رسیده
 .بايد عطا کن 
چه بسیار بنتدگان  کته    .دست ما را بگیر و به ما توفیق دعا مرحمت فرما، خدايا

ما نیتز در   ،اگر دست ما را نگرفته بودى، پروردگارا! اند در سراسر جهان از ياد تو غافل
توفیق يابد کته راه   اگر کس  .آنچه هست در پرتو توفیقات توست .زمره غافالن بوديم

ت  است که ختدا بتر او نهتاده و او را در ايتن راه     در واق  من ،حق و صواب را بپیمايد
 .يارى رسانده است

راه  ششده تتا ختود   گرچه انسان آزاد آفريده فراز از دعا اشاره دارد به اينکهاين 
در  .کنتد  م خدا او را تأيید  ،ول  اگر راه صحی  را برگزيد ؛خوب و بد را انتخاب کند
 :حديث قدس  آمده است

كس ّيک وجب به من نزدّيک ره  :«مَنْ تَقَرَبَ اِلَىَ شِّبْراً تَقَرَبْتُ اِلَيْهِ ذِراعاً» 
 .شوم به او نزدّيک مى [دو وجب]من ّيک ذراع  ،شود

به دلیل توفیقتات  کته بته انستان عطتا       ،پس از توجه به صفات اله  و ستايش او
  :دفرماي م عای افتتاح در ادامه د، فرموده است

  :اَللّهُمَ اَذِنْتَ لّي فّي دُعائِکَ وَمَسْئَلَتِکَ

اجازه دادى با تو سخن بگويم و از تتو درخواستت    [اين تو بودى که] اخداي
 .کنم

از  ول  غالبتا   ؛بسیار لطیف است ،اى که در اين فراز از دعا به آن اشاره شده نکته
ايتم و بايتد    کار بزرگ  انجام داده ،عا و مناجات خودکنیم با د ما تصور م  .ايم آن غافل
 .ت بگذاريمبر خدا من

 : يدفرما م  اما در اين فراز امام 
دعا کتنم و  ، خدايا چه منت بزرگ  بر من نهادى که اجازه دادى درِ خانه تو بیايم

شايد متوجه نباشیم که خداوند چه لطف بزرگ  به متا   .ى خود را بازگو کنمها خواسته
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با توجه به انبوه گناهتان  کته در طتول     ه ويژهب، ده که اجازه داده با او صحبت کنیمکر
  .ايم عمر خود مرتکب شده

 :دارد م  هبه خدا عرض امام سجاد از اين رو

خّداّيا،   :«جَرَّيانُ ذِكْرِكَ عَلى اَلْسِنَتِنا وَ اِذْنُکَ لَنا بِّدُعائِکَ مِنْ اَعْظَمِ اَلنِعَمِ عَلَيْنا»
شود و  هاّيت بر ما اّين است كه ذكر تو بر زبان ما جارى مى زرگترّين نعمتاز ب

 .اّينكه اجازه دادى تا تو را بخوانيم و با تو راز و نياز كنيم

خدا  ،راه او را انتخاب کند ساين لطف مضاعف  است از سوى خداوند که هر ک
و  تتا او را بخوانتد   دفرمايت  میعطتا  بنتده به  و دعا را توفیق عبادت .نمايد او را تأيید م 

بته او   را عبتادت ت انجتام  بلکته قتو   ؛و نه تنها توفیق عبتادت  اطاعت اوامر او را بکند
 .دهد م 

فقرهدومدعا

 .من بچشانه حالوت ذکرت را بو  :اَذِقنی فیهِ حَالوۀَ ذِکرِکَو
دعتای ابتوحمزه    .کنتد  متی  دعای کمیل خواندن هتم متزه پیتدا    ،طور شد اگر اين

بتدانیم کته   ...کنتد و  می روزه ماه مبارک رمضان مزه .کند می افتتاح مزه دعای و خواندن
 .عبادت هم مزه دارد

 لحظاتی شیرين و به ياد ماندنی را تجربته ، انسان در مسیر زندگی دنیايی خويش
، از بین تمام اين لحظات .همیشه در کام وجودش ماندگار است، کند که شیرينی آن می

نیتاز بته    بتی لحظاتی استت کته بتا ختدای     ، مؤمن واقعیترين لحظات عمر يك  شیرين
 .پردازد می خلوت نشسته و به راز و نیاز و عبادت با حضرت حق

تواند احساس کند که طعم ايمان واقعی را از عمق  می انسانی البته اين شیرينی را
کسی هرگز حاضر نیست که اين لحظه زيبتا و دلربتا را بتا     چنین .جانش چشیده باشد

 . یا و آنچه در آن است، معاوضه نمايدتمام دن
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اگر عالمّي  :«عَنْ قُلُوبِهِمْ إِنَ أَدْنَّي مَا أَنَا صَانِعٌ بِهِمْ أَنْ أَنْزِعَ حَلَاوَةَ مُنَاجَاتِّي....»

گيرد اّين است  مّي كمترّين عذابّي كه خّدا براي او در نظر ،به علمش عمل نكنّد

  .شود مّي كه حالوت مناجات با خّدا از او گرفته

:داستان

 : گويد می، ام حرم مطهر علی بن موسی الرضايکی از خدّ

مرحوم حتاج شتیخ    .ها باال رفتم از پله ،يك شب برای بستن درب پشت بام حرم

رکتوعش   .حسنعلی را باالی بام و در کنار گنبد مشغول نمتاز و در حتال رکتوع ديتدم    

 طبق دستتور  .رکوع بود ولی او همچنان در حال؛ چند بار رفتم و برگشتم .طوالنی شد

 .درب پشت بام را بستم و پايین آمدم و به خانه رفتم

 .بته حترم برگشتتم    قبتل از اذان صتب    هنگام سحر .آن شب برف سنگینی باريد

شتیخ حستنعلی در   ديتدم   .های بام بتاال رفتتم   نگران جناب شیخ بودم و با عجله از پله

برابتر   زمتین سط  رف روی بپشت ايشان با برف روی همان رکوع آغاز شب است و 

 قدر از نمتاز و راز و نیتاز بتا حضترت حتق لتذت       آناين نشان از آن است که . ت اس

و از اول شب تتا بته صتب  بتا وجتود       برد که رکوع طوالنی برای او خستگی ندارد می

 .دارد میباريدن برف سر از رکوع بر ن

نیازبهلذتانسانو

طلب است و هم  هم جسم او لذت؛ است نیاز به لذت، ی انسانها کی از ويژگیي

ولی لتذت   ؛شود می با اين تفاوت که لذت جسمی همگانی است و زود درک .روحش

بلکته شترايط و    ؛مند نخواهد بتود  معنوی چنین نیست و همه کس از آن بهره و روحی

آيتد   می اندک به دست اندک ،يی دارد که اگر رعايت شود و مدتی استمرار يابدها مقدمه

 .توان آن را مقايسه کرد میبا هی  لذت مادی ن به يقین، حاصل شد و اگر
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:رسیدنبهلذتمعنویکارراه

اگر گوشته   شود می چه: فردی به حضور يکی از اولیای خدا رسید و عرض کرد
 ره بنمايید تا به لذتی رسیم و روحمان به پرواز درآيد؟  چشمی به ما کنید و ما را هم
و  خدا برای همگتان استت  ، عزيزم: نه به او چنین فرمودمرد خدا با لحنی مشفقا

 .کافی است تو هم به طرف او حرکت کنی .گاهش محروم نیسترکس از د هی 
خود ، سپس با انجام وظايف بندگی .اول از گناه بپرهیز: چگونه؟ گفت: او پرسید

زيترا ختود فرمتوده استت کته      ؛ را به او نزديك کن تا لذت انس با او را بچشی
 .دنیا از لذت مناجات با من محروم است طالب
مردم بازِ شتکاری را  ! عزيزم: فرمود .توانم میاما ن ؛دوست دارم چنین کنم: گفت
اما ؛ مشکل است، باره نفْس را رام کنی اگر بخواهی به يك هبل .کنند می کم رام کم

 چترا زود از نمتاز و دعتا خستته    : پرستید  .شود آن را رام کترد  می آهسته آهسته
نته فقتط خستته    ، اگر آنها را برطرف سازی، موانعی وجود دارد: گفت شوم؟ می
 آن موان  چیست؟: سؤال کرد .گردی می بلکه غرق در سرور و لذت ؛شوی مین

آن دعتا را   .آنها را برشتمرده استت  « دعای ابوحمزه»در   امام سجاد: فرمود 
ختودِ  : شد؟ گفتت چه باام  نخستین خواسته: گفتم .زياد بخوان و در آن تدبر کن

آيتا واقعتا   : تعجب کتردم و گفتتم   .ی خدا رفیق استها چون يکی از اسم؛ رفیق
تتر از او پیتدا    رفیتق حقیقتی خداستت و کستی رفیتق     : خدا رفیق است؟ گفتت 

جز خدا کدام رفیق است که به او بدی کنی و او دم به دم بیشتر به تو  .شود مین
  رفیق چه بخواهم؟ از اين: گفتم .دگوي می خوبی کند؟ ديدم درست

ولتی  ؛ دوستت دارم! رفیق: سر را به طرف آسمان بلند کن و صادقانه بگو: گفت
مواظتب بتاش نمکتدان را    ، ختوری  متی  تو که نان و نمك رفیتق را ، اين را بدان

 .دوستت دارم! ای رفیق شفیق: گفتم، سر را به سوی آسمان بلند کردم .نشکنی
 .مرا ببخش که غیر تو را طلتب کتردم   .خودم بودبرای  ،تا کنون هر چه خواستم! خدايا
به من همت بلندی عطا کن که به کمتتر از  ، همت بلند را دوست داریام  شنیده! خدايا

 1.رسیدن به رضا و لقای تو قان  نشوم
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بريم؟چراازمناجاتلذتنمى

 :فرمايند میاهلل مصباح در تفسیر مناجات خمس عشره  آيت

با خدا مناجات کند؟ خدا شود که انسان دوست نداشته باشد  چه چیز موجب م 
 ِ من شتیرين ، ها را داشته باشند بعض  از ويژگ  وده اگر کسان خیل  جاها خودش فرم

  :دارم مناجاتم را از کام آنها بر م 

  2«لَا أُذِّيقُهُ حَلَاوَةَ مَحَّبَتِّي»

 : فرمايند است که م  روايت  از پیغمبر اکرم

تُ أَنَ الْغَالِبَ عَلَى عَّبّْدِيَ الِاشْتِغَالَ بِّي نَقَلْتُ شَهْوَتَهُ فِّي قَالَ اللَهُ سُّبْحَانَهُ إِذَا عَلِمْ»
ماغلباوقاتشرااهاگرديدمکهبند:فرمايدخدامى3:«مَسْأَلَتِّي وَ مُنَاجَاتِّي

.بهفكرمناستوندکصرفمنمى

شده يا از چه نه  ، يعن  به فکر اين است که چه تکلیف  دارد تا انجام بدهد
ممکن است لحظات و ساعات  رفتارهاى نامناسب  هم )است که اجتناب کند 

 .دهم به طرف گفتگو و مناجات با خودم یتمايالت او را سوق م (اشته باشدد
اش به  اصال عالقه، به جاى اينکه تمايل به امور پست و حیوان  داشته باشد

                                                 
 .طوطی همدانی.  
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 الهتتی دلتتی ده کتته جتتای تتتو باشتتد  
 

 لستتانی کتته در وی ثنتتای تتتو باشتتد     
 

 الهتتتتی بتتتتده همتتتتتی آن چنتتتتانم 
 

 تتتو باشتتد کتته ستتعیم وصتتول لقتتای    
 

 ای چنانم کتن از عشتق ختود مستت    
 

 که خواب و ختورم از بترای تتو باشتد     
 

 الهتتی عطتتا کتتن بتته فکتترم تتتو نتتوری
 

 1کتته محصتتول فکتترم دعتتای توباشتتد   
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خدا به او  اين لطف  است که .دشود که با خدا صحبت کن یم دلیلاين 
 شان اوقات ةبیشتر اوقات يا خداى ناکرده هماگر کسان  باشند که  .کند م 

چه جاي  ، ذاي  لذيذتر استفکر اينکه چه غ؛ ذ دنیا باشنديفکر لذا
، تر است بخش لذت میچه فیل، استه لباس  زيباترچ، ر استت مناسب

ه دست د بتوانن م  میچه پست و مقا، ر استت کس  شیرينمجالست با چه 
 1.دهد که با او مناجات کنند خدا هم اجازه نم ، بیاورند

فقرهسومدعا

 :و اَوزِغنّي فيهِ لِاَدآءِ شُكرِكَ بِكَرَمِکَ

  .برای ادای شکر خود به کرمت مهیا ساز و

معنایشكرومراتبآن

 ،ی بته وی رستیده  رمعنی شکر اين است که انسان در مقابل فردی کته از او خیت  
» آيا معنی شکر خدا همتین استت    .من ممنون هستم: ی کند و مثال  بگويداظهار قدردان
صتیغه توبته    «استتغفراهلل »مثل اينکه کلمته   .نه خود شکر ،صیغه شکر است «الهی شکر

 .پشیمانی از گناه و تصمیم به عدم تکرار است، توبه .نه خود توبه ،است
شناستی و   دازهشکر يك معنتی دقیقتی دارد و آن عبتارت استت از قتدردانی، انت      

شکر هم درباره بنده نسبت به خدا و هم دربتاره ختدا نستبت بته      بنابراين ؛شناسی حق
يعنی از عمل بنده قدردانی  ؛خدا شکور است 2:«موَ اللَهُ شَكُورٌ حَلي»: درو بنده به کار می

بايتد قتدر    ،بنده اگر بخواهتد قدرشتناس و شتاکر باشتد     .برد کند، آن را از بین نمی می
يعنی هر نعمتی را بداند برای چه هتدف و منظتوری استت و     ؛های خدا را بداند نعمت

 .در همان مورد مصرف کند
اوستت   هزيرا همه چیز از ناحی ؛البته توفیق شکر خداوند را بايد از خدا خواست

از او چنتین     گونته کته حضترت ستلیمان     همتان  .استت  «متن اهلل »نیتز   «توفیق»و 

                                                 
 .اهلل محمد تقی مصباح یزدی در تفسیر مناجات خمس عشر گفتارهای آیت.  
 .۸ : تغابن. 1
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ختدايا بته متن     1:«ّيوْزِعْنِّي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَکَ الَتِّي أَنْعَمّْمتَ عَلَّم  رَبِ أَ» :کند درخواست می
 . امرحمت فرم را هايت الهام و عشق و عالقه نسبت به شکر نعمت

کنتیم و از   ی که هر روز با آنها سر و کار داريم توجه میيها ما غالبا  تنها به نعمت
 :هاز جمل های آشکار و مخفی ديگر غافل هستیم بسیاری نعمت

 .آنچه از طريق نیاکان و وراثت به ما رسیده است* 
                    .شود هزاران بال و گرفتاری که به لطف الهی هر آن و لحظه از ما دور می* 
های معنوی، مانند ايمان به خدا و اولیای او، يا تنفتر از کفتر و فستق و     نعمت* 

 : کرده استگناه که خداوند در قرآن از آن چنین ياد 
  4.«حَّبَبَ إِلَيْكُمُ الْإِّيمانَ وَ زَّيَنَهُ فِّي قُلُوبِكُمْ وَ كَرَهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَ الْفُسُوقَ وَ الْعِّصْيانَ»

بته شتما   )های الهتی را يتاد کرديتد     هرگاه نعمتی از نعمت: خوانیم در حديث می
حتی اگتر ستوار بتر     ؛کنیدآن صورت بر زمین گذارده و سجده  ه، به شکران(روی آورد

و اين کار را انجام دهید و اگر ممکن نیست  ويدهستید، پیاده ش( ديگر رکبمَيا )اسب 
قرار دهید و اگر اين کار را ( مرکب)توانید، صورت خود را بر بلندی زين اسب  و نمی
 2.و خدا را شکر کنید هیدتوانید، صورت را بر کف دست قرار د هم نمی

 . زبان و گفتار است و گاهی با عمل و رفتار شکر الهی گاهی با
 .شکر خداوند استت  هنماز، بهترين نمون .يکی از مصاديق شکر عملی، نماز است

و خیتر کثیتر عطتا کترديم،      «کوثر»نکه ما به تو آ هبه شکران: خداوند به پیامبرش فرمود
 .و قربانی کن نماز برپا کن

  3. «رلِرَبِکَ وَ انْحَ فَّصَلِ ر،إِنَا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَ» 
  .به قلب و اعماق روح و روان و تذکر به آنچه اعطاء شده است تشکر: شکر قلبی .1
  .ساختن بر زبان و ثناگويی منعم جاری: شکر زبانی .2
ی که انسان در حتد تتوان   ا گونهبه  ،بروز شکر بر جوارح و اعضا: شکر عملی .3

اقتدام   ،ری که رضايت الهی در آن نهفتته استت  مصال  و امو برایبتواند از قوای خود 
 .نمايد

                                                 
 .6  :نمل.  

 .15باب شكر، حدیث  ؛كافیاصول  .1
 . 1ـ    :كوثر. ۸
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حق شکر  ،ای موسی  روايت شده که خداوند به حضرت موسی وحی فرستاد که
 ،شکر کنم تو را که حق شکر تو باشتد  چگونه پروردگارا :عرض کرد .روجای آ به مرا

مگر آنکته همتان شتکر هتم      .شکر کنم راو در حالی که هی  شکری نیست که به آن ت
ای موستی اکنتون حتق شتکر مترا ادا      : فرمتود  .عمتی است که تو به من ارزانی داشتین

 1.کردی که دانستی آن هم از من است
و حقیقتت  : فرمايد می « سَيَجْزِي اللَهُ الشَاكِرّينَ...» ی در توضی  آيهيعالمه طباطبا

اخفتاء نعمتت    ،که حقیقت کفتری کته مقابتل آن استت     چنان .اظهار نعمت است ،شکر
 ختدا  پس شتکر  .است خودش باشد و اظهار نعمت عبارت از استعمال آن در محل می

کار برده و در موق  استتفاده از آن  ه به اين است که انسان نعمت را در محل خودش ب
 2.نیز متذکر خدا بوده باشد

نعمتتی   ،آورد دستت متی  ه توفیقی که انسان به گاه شکر و عبادت به درگاه حق ب
 ،اوند او را بدان مفتخر نموده و الزم است به پاس اين شتکرگزاری است ارزنده که خد

: دراد متی بیتان  در مناجتات شتاکرين    ه امتام ستجاد  ک چنان .به شکری ديگر پردازد
در حالی که همتین شتکر متن نیتاز بته       ،توانم حق شکر تو را به جای آورم چگونه می

 دلیتل ه فرض است که بت  بر من« الحمدهلل»گويم  شکر جديدی دارد و هر زمانی که می
 .الحمدهلل: ، بگويمهمین توفیق شکرگزاری

: دکنت  به اهمیت شکر و فضیلت آن اشاره می ،در موارد متعددی حضرت علی
هتا را بته شتکر     ها و نعمتت  حمد و سپاس سزای خداوندی است که حمد را به نعمت

ی آنهتا قترار   ها حمد را واجب کرده و شکر را ستبب فراوانت   پیوند زده و به ازاء نعمت
  3.اريمذگب که بر باليش سپاس چنان ؛کنیم هايش او را حمد می داده، بر نعمت
هاست و يادآوری ايتن مطلتب کته     های الهی افزون بر شکر و حمد انسان نعمت
نزول نعمت از جانتب پروردگتار    ؛حد الهی عاجز است گزاری الطاف بی بشر از سپاس

بتا ايتن حتال اگتر انستان از ديتد        .بخشتد  حقق میرا بیشتر نموده و زمینه اين امر را ت
 ،هتا گرفتتار آمتده    مند شده و به باليتا و ستختی   ها بهره خويش پنداشت کمتر از نعمت

                                                 
 . ۸2، ص 4ج  ؛صول كافیا . 
 .75ص  ،۸ج  ؛تفسیر المیزان .1
 .۸  خطبه  ؛هج البالغهن .۸
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انجام اعمال صتال  و بتروز رفتتار     .وظیفه دارد به سپاسگزاری آفريدگار جهان بپردازد
خت بندگان های شکرگزاری و بیانگر تواض ، معرفت و شنا صحی  و پسنديده از جلوه

اما بزرگان و پیشوايان ديتن   ؛با ايمان است و مسلما  بايد خداوند را به عمل شکر گفت
 .اند حمد و سپاس از طريق زبان را نیز نوعی شکرگزاری دانسته

و  ،کوچك يتا بتزرگ   ،ای دهد خدا هر نعمتی که به بنده: فرمودند امام صادق
اش دهد  خدا هر نعمتی به بنده: از فرمودبه جا آورده و ب شکرش را ،او بگويد الحمدهلل

 1.شکرش را ادا کرده است ،که آن را از دل بفهمد
:حضرتعیسیوپیرزنشاکر

در خواست کرد کسی را به او نشان دهد که  از خداوند وقتی حضرت عیسی

را به پیرزنی که کنتار دريتا زنتدگی     خداوند عیسی .تر از او باشد نزد خدا محبوب

ای  بته ستراغ آن ختانم آمتد، ديتد در خرابته       یوقتی عیس .نمايی نمودراه ،کرد می

 عیستی  .ای رها شده است با بدنی فلج و چشمانی نابینا در گوشه کند و زندگی می
 :ذکر استاين ديد پیرزن مشغول  .دقت کرد جلوتر رفت و

  :«الحَمّدُ هللِ المُنعِمِ المُفضِلِ المُجمِلِ المُكرِمِ» 

 .عمت دادی، کرم کردی، زيبايی دادی، کرامت دادیخدايا شکرت که ن

با ايتن بتدن فلتج کته فقتط دهتانش کتار         تعجب کرد که او حضرت عیسی
متن   کند؟ بتا ختود گفتت کته او از اولیتای خداستت و       کند، چرا چنین ستايش می می
بته دم خرابته    .بعتد داختل شتوم    برگتردم، اجتازه بگیترم و    .اجازه وارد خرابه شدم بی

علیتك السالتالم يتا روح     و»: پیرزن گفتت  ؛«السَالمُ عليکُ ّيا أَمةَ اهلل» :تبازگشت و گف
 بینی؟ مگر مرا می! خانم: عیسی پرسید ؛«اهلل

همتان  : پس از کجا دانستی من روح اهلل هستتم؟ پیترزن گفتت   : پرسید .نه: گفت
عیسی با اجتازه آن   .آيد چه کسی می :مرا ببین، به من هم گفت :خدايی که به تو گفت

کنتی؟   قتدر تشتکر متی    خداوند به تو چه داده کته ايتن  : پرسید وارد خرابه شد و ،خانم

                                                 
 .16۸، ص 4ج  ؛اصول كافی.  
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الحمدهلل دلی دارم ذاکتر و زبتانی دارم   يا عیسی،  1 :تشکر تو برای چیست؟ پیرزن گفت
کنم که هرچه آالت معصیت بتوده، از   شاکر و تنی دارم صابر، خدا را به يگانگی ياد می

لقمته   ،کردم و اگر دستت داشتتم   به نامحرم نگاه می ،اگر چشم داشتم. من گرفته است
اين نعمتتی  . رفتم به دنبال لذات دنیا می ،خوردم و اگر پا داشتم داشتم و می حرام بر می

 !کس نداده است است که خداوند به من داده  و به هی 

فقرهچهارمدعا

 :سِترِكَ ّيا اَبّصَرَ الناظِرّين وَاحفَظنّي فيهِ بِحِفظِکَ و

ای بصتیرترين  ، ات مرا از گناه محفتوظ دار  پوشی به حفظ و پرده ،روز در اين
 .بینايان عالم

العیوب  تو ستار. ترک گناه دهبه و توفیق  روز مرا از گناه حفظ کن اين خدايا در 
 .مرا حفظ کن تا کسی از گناهانم با خبر نشود، پس هستی

وبویبدآنگناه

 .نشستند نفری پهلوی هم نمی ، هی  دودر روايت آمده است؛ اگر گناه بو داشت

 ،هم خبر داشتید اگر از گناهانِ 2:«لَوْ تَكَاشَفْتُمْ مَا تَّدَافَنْتُم»:قَالَأَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ 
 .بايد خدا را شکر کنیم که گناه بو ندارد! کرد کس جنازه ديگری را دفن نمی هی 

 هتا  علی خیتاط  ند؛ امثال شیخ رجبشو البته اولیاء الهی بوی بد گناه را متوجه می 
 .ايمان هم بو دارد ،گناه بو دارد بنابراين ؛شدند متوجه بوی گناه می

اويس قرن يکی از زهّاد ثمانیه است که شبی را به رکتوع و شتبی را بته ستجده     
قدر تابش نور حقیقت در دل او اثر گتذارده بتود کته بتا آنکته ختدمت         آن .گذرانید می

                                                 
طور پس گرفته است؟ آیا وقتی  آیا همین .از من گرفت ،آنچه به من داده بود: ها آمده كه او گفت در بعضی نقل.  
بعد پس  به تو نگاه كرده وآری، اول : پس گرفت؟ عیسی فرمود به من نگاه كرد و ،خواست آن را از من بگیرد می

به من كرده است؛ پس  به دیگری نداشته و خدا این نگاه را. من به همان نگاه او خوشم: پیرزن گفت. گرفته است
  .جای شكر دارد

  .۸۷5ص  ،۸4ج  ؛حاراألنوارب .1
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چنان اتصال باطنی داشتت کته وقتتی کته دنتدان پیتامبر در احتد         ،ودرسول اهلل نرسیده ب
  .شترچرانی بود و ارتزاقش از آن بود او شغل .شکست، دندان او در وطن خود شکست

از مادر اجازه خواست رخصتش دهتد   .مادری داشت که بسیار به او عالقمند بود

که در مدينته ختدمت    مادر نیم روز به او اجازه داد .برسد تا به خدمت رسول اهلل
ه اويس ب .مراجعت نمايد ،پیغمبر برسد و زياده توقف نکند و اگر پیغمبر در مدينه نبود

يکتی   .گفتند پیغمبر در مدينه نیست .تفحص کرد سوی مدينه آمد و از رسول اهلل
چون حضرت به مدينه  .روی اطاعت امر مادر مراجعت کردو دو ساعت توقف نموده 

شتتربانی کته   : گفتند! نگرم؟ اين نور کیست که در اين خانه می: مودمراجعت کردند، فر
در : حضترت فرمودنتد  . چون شما تشريف نداشتتید، برگشتت   آمد و ،اويس نام داشت

 .خانه ما نور خود را به هديه گذاشت و رفت
بوهای ختوش بهشتت از جانتب    : فرمود رسول خدا می چنین نقل شده است که

آگاه باشید هر کتس او  ! را دارم ای اويسو اشتیاق ديدار تچقدر  .رسد قرن به مشام می
مگتر اويتس قترن     ،سؤال شتد ای رستول ختدا    .سالم مرا به او برساند ،را زيارت کرد
ايد و  گويا کسی را گم نکرده ،شخصی است که اگر از شما پنهان بماند: کیست؟ فرمود

واستطه  ه بت امتا   ؛دهیتد  میکنید و بها ن ی نمیتوجهچندان به او  ،اگر در میان شما باشد
به من  .روند هم تعداد افراد قبیله ربیعه و مضر به بهشت می ،شفاعت او در روز قیامت

ايمتتان آورده استتت درحتتالی کتته متترا نديتتده و در رکتتاب خلیفتته متتن رمیرالمتتؤمنین  

 1.در جنگ صفین به شهادت خواهد رسید طالب ربی بن علی
بترعکس بعتض    .خوش بو هستند ،دنشها بدون اينکه عطری زده با بعضی انسان

 ختاطر اينکته ايمتان و   ه دهند، بت  بوی بدی میولی زنند  افراد هستند که عطر هم که می
در حاشتیه   .دهتد  بوی بتدی متی   بنابراين ؛نماز صبحش قضا شده .دنتقوای کاملی ندار

اگتر   ،کند سه بار فرشته و ملکی شما را برای نماز شب بیدار می ،هر شب: مفاتی  آمده
شود که موفق به خواندن نمتاز   خوشحال می شیطان ،بلند نشدی و اذان صب  گفته شد

 .کند ای و بعد بر صورت اين چنین شخصی بول می نشده شب
  .کنند، بصیرتر هستی ای خدايی که از همه کسانی که نظر می :ا رَبَصَرَ النَاظِرِينيَ

                                                 
 .174 ـ 17۸ص  ،1 ج ؛انوارالملكوت؛ 5۸، ص  ج  ؛سفینة البحار؛ 55 ، ص 41ج  ؛األنوار بحار . 
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متا در متاه رمضتان گنتاه      به ما توفیق بده کته  ،ای خدايی که از همه بیناتر هستی
 .به حفظ خودت و به ستر خودت، نکنیم

 گناهۀهاىبازدارنداهرم

هتا و   گونه که ترمتز در اتومبیتل الزم استت تتا آن را از ستقوط در پرتگتاه       همان
 .هاى انسان نیز نیاز به کنترل دارد ز و خواستهيخطرات کنترل کند، غرا

 :تفكردرامورگوناگون.1

 1.کردن، بهتر از هفتاد سال عبادت است يك ساعت فکر: استدر روايت آمده 
:داستان

يکی از علمای بزرگ نجتف اشترف   : فرمود می اهلل بهجت حضرت آيتروزی 
صتدا زد   ،پسر نوجوانش را که در اطاق آقا خوابیده بود ،هنگام سحر و وقت نماز شب

آقا مشغول نمتاز   .چشم: پسر پاسخ داد .برخیز و چند رکعت نماز شب بخوان: و گفت
پسرم، : مجددا  آقا او را صدا زد .ولی آقا زاده برنخاست ؛شد و چند رکعت نماز خواند
ولتی ديتد    ؛آقا مشغول نمتاز شتد   .چشم: باز پسر گفت .پاشو چند رکعت نماز بخوان
حاج آقتا،  : پسر گفت .برای بار سوم او را صدا زد .خیزد فرزندش از رختخواب بر نمی

کنم، همتان فکتری کته دربتاره آن در روايتت آمتده استت کته امتام           من دارم فکر می

 : فرمايد می صادق
 .يك ساعت تفکر بهتر از يك سال عبادت است :تفکر ساعة خیر من عباده سنه

ستال بهتتر استت کته     هفتاد  آن فکری از عبادت يك يا :آقا پرخاش کرد و فرمود      
انسان وقت نماز شب دراز بکشد و فکر  انسان را به خواندن نماز شب وادارد، نه اينکه
 .کند و به اين بهانه از خواندن آن شانه خالی کند

نتور   بديل، مرحوم مال احمتد نراقت  در کتتاب پتر     عالم بزرگ، عارف عاشق و فقیه ب 
در کنتار شتهرى    :داستان  را به مضمون زير به صورت نظم نقل کرده است طاقديس،

                                                 
 .25 ، ص 1ج  مستدرک الوسائل؛ . 
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روزهتا در   .اقه او را به شتدت محاصتره کترده بتود    کرد که فقر و ف میخارکن  زندگ  
بیابان گرم، همراه با زحمت فراوان و ب  دريغ خود مشغول خارکن  بود و پتس از بته   

آورد و بته ثمتن بختس بته      متی دست آوردن مقدارى خار، آن را با پشت خود به شهر 
ا جمعیتت  ر . روزى در ضمن کار صداى دور شو کور شو شنید .فروخت میخريداران 

براى تماشا به کنارى ايستاد، دختر زيباى امیر شهر . العاده در حرکت ديد با آرايش فوق
چشم جوان ختارکن بته جمتال     .رفت و آن دستگاه و عظمت از آن او بود میبه شکار 

کننتده     خیرهدل و دين را يکجا در برابر زيباي کننده دختر افتاد و به قول معروف خیره
امتا   ؛شاه سر رسیدند، به او نهیب زدند که از ستر راه کنتار بترو   مأموران  .او سودا کرد

قافله عبتور   .به حرف آنان توجه  نکرد ،جوان خارکن که طاقتش را از دست داده بود
. توان کار کتردن نداشتت  . سوخت میها در سنگر اندوه و حسرت  کرد و جوان ساعت

 .لنگ لنگان به طرف شهر حرکت کرد
میتل  .   نداشتت يل خسته و افسترده شتد و راه بته جتا    د .به حال اضطراب افتاد

دانشورى آگاه . داشت بدون هی  شرط ، وسیله ازدواج با دختر شاه برايش فراهم شود
پند دانشتور  . توانست او را نصیحت کرد میاز احوال درونش باخبر شد و تا  .او را ديد

 .وب بودفقط رسیدن به وصال محب ،کرد میآنچه او را آرام  .فايده بود ب 
تو که از حسب و نسب، جاه و مال، شهوت و اعتبتار و  : پس دانشور به او گفت
  استت  يها اى ندارى، اين خواسته تو از جمله برنامه   بهرهيبه خصوص جمال و زيبا
بستت رستیده، بتراى پیتدا شتدن فترج و        اکنون که راه به بتن . که تحققش محال است

. بیتنم  میو قرار گرفتن در محراب عبادت نشدن دردت، راه  جز رفتن به مسجد  چاره
ل شوى و فرج  در يمقیم عبادتگاه شو، شايد از اين طريق به کسب اعتبار و شهرت نا

 .کارت حاصل شود
کوه و دشت و کار و کسب ختويش را   .کار بسته پند دانشور را ب ،خارکن فقیر

ى بتاق  نمانتده   ا رها کرد و به مسجدى که نزديك شهر بود و از صورت آن جز ويرانه
 .جلب انظار در آنجا پهن کرد برایبود، آمد و بساط عبادت خود را 

کثرت عبادت و به خصوص نمازهاى پ  در پ ، به تتدريج او را در میتان متردم    
آهسته آهسته ذکر خیرش دهان به دهان گشت و همه جا ستخن از او بته   . مشهور کرد
چنتان   جود او در میتان متردم آن  آرى سخن از عبادت و پتاک  و رکتوع و ست   .میان آمد



 (زمزمه روزه داران) توشه راهیان نور ره/     88                                                                                                 

شهرت گرفت که آوازه مسئله به گوش شاه رسید و شاه با کمال اشتتیاق قصتد ديتدار    
 !با او کرد

براى ديدن او عتزم   .مسیرش به کلبه عابد افتاد. گشت میروزى شاه از شکار باز 
وکب شتاه  قتدم در مستجد خرابته     مخود را جزم کرد و باالخره همراه با نديمان، با 

پادشاه در ضمن زيارت خارکن فقیر و ديدن وضت  عبتادت  او، بته ارادتتش      .گذاشت
کرد به خدمت يک  از اولیاء بزرگ اله  رسیده، تنهتا کست     میشاه تصور . افزوده شد

 .که خبر داشت اين همه عبادت و آه و ناله قالب  و توخال  است، خودِ خارکن بود
باز کرد و کالم را به مستئله ازدواج  در هر صورت سر سخن را با آن جوان عابد 

دار،  زنتده  که اى عابد شتب  .کشید و با يك دنیا اشتیاق داستان دختر خود را مطرح کرد
اى، مگتر يتك ستنت مهتم و آن هتم ازدواج       را رعايت کرده میهاى اسال تو تمام سنت

 . است
متن از تتو   ! دان  که رسول اسالم بر مسئله ازدواج چه تأکیتد ستخت  داشتت    می

 افتزون . آوردن وسیله آن هم با من خواهم به اجراى اين سنت هم برخیزى و فراهم می
زيترا در پترده ختود دختترى دارم      ؛بر اين من میل دارم تو را به دامادى ختود بپتذيرم  

متن از  . اى هم برخوردار استت    خیره کنندهيآراسته به کماالت و از لطف اله  از زيبا
روى را بتا تمتام مختارج     من تن در ده ، تا من آن پریخواهم به قبول پیشنهاد  میتو 

  !!الزمه در اختیار تو قرار دهم
جوان پس از شنیدن سخنان شاه در حیرت فرو رفت و در جواب شتاه ستکوت   

شاه به تصور اينکه حجب و حیا و زهد و عفت متان  از جتواب اوستت، چیتزى     . کرد
  .رفت نگفت و از جوان خارکن خداحافظ  کرد و به کاخ خود

ول  تمام شب را در اين فکر بود که چگونه بتا ايتن مترد الهت  وصتلت کنتد و       
صتب  شتد، شتاه يکت  از     ! چگونه اين مرد را بته ازدواج بتا دختترش حاضتر نمايتد؟     

داستان عابد را با او در میان گذاشت و گفت . دانشوران تیزبین و بابصیرت را خواست
نزد او رو و وى را  ،دگ  من غرق برکت شودبه خاطر خدا و براى اينکه از قدم او، زن

 .به اين ازدواج و وصلت حاضر کن
عالم آمد و پس از گفتگوى بسیار و اقامه دلیل و برهان و خواندن آيته و خبتر،    

 .سپس نزد شاه آمد و قبول  عابد را به سلطان خبتر داد  .جوان را راض  به ازدواج کرد
 .گنجید میکه در پوست نچنان خوشحال شد  سلطان از اين مسئله آن
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مأموران شاه به مسجد آمدند و با خواهش و تمنا لباس شاه  به او پوشتاندند و  
در آنجتا غالمتان و   . او را در محاصره مأموران با کبکبه و دبدبه شاه  به قصر آوردنتد 

کنیزان دست به سینه براى استقبال او صف کشیده بودند و امیران و دبیران و ستپاهیان،  
وقتت  قتدم در بارگتاه شتاه     ! حترام به داماد شاه گوش تا گتوش ايستتاده بودنتد   ا برای

غترق در   ،گذاشت و چشمش به آن همه جتالل و شتکوه و ستطوت و عظمتت افتتاد     
حیرت شد و ناگهان برق انديشه، درون جان تاريکش را روشن کرد و بته ايتن مستئله    

مسکین و دردمندم، متن  توجه نمود، من همان جوان فقیر و بدبختم، من همان خارکن 
همانم که مردم عادى حاضر نبودند ستالمم را جتواب بدهنتد، متن همتان گتداى دل       

اى کهنه عاجز بودم، من همتان پريشتان    ام که از تهیه قرص نان  جوين و پارچه سوخته
 !!عاجز و بینواى مستمندم

ثر آرى، جوان بر اساس آيات اله  به فکر فرو رفت که من همان خارکنم که بر ا
آه بر من، حسرت و اندوه از من، .   به اين مقام رسیدميعبادت میان ته  و طاعت ريا

 1شدم؟ کردم، چه می میاگر به عبادت حقیق  و طاعت خالص اقدام 
بتا آن   متی کنتد کته آد   متی انديشه و تفکر در امور، در درون انسان ايجاد قدرت   
انديشته در امتور انستان را از     .تواند از صفحه خاک به عالم پاک پرواز کنتد  میقدرت 

 .بترد  متی ذلت به عزت، از پست  به بلندى، از مذلت بته رفعتت، از جهتنم بته بهشتت      
دهد و بهتترين کمتك    میترين حال اله  است که به انسان دست  انديشه در امور عالی

 .  از هالکت و حرکت به سوى سعادت استيرها براىانسان 
:ابمعادوروزحسخداوايمانبه.2

ايمان به خدا و ياد او در همه حال و اعتقاد به اينکته همته متا در محضتر ختدا      
کستی کته ختدا را نتاظر و      .هاى بازدارنتده از گنتاه استت    ترين اهرم از اساس  ،هستیم

فرشتگان او را مأمور ثبت و ضبط اعمال خود بداند و توجته داشتته باشتد کته در روز     
را جلتوی روی او خواهتد گذاشتت و او بايتد     قیامت، خداوند پرونده اعمتال انستان   

اثر و نقش  کته  . زند گوی همه کارهای خود باشد، چنین فردی دست به گناه نمی پاسخ
ز حیوان  دارد، هی  چیتز چنتین   ياين عقیده در کنترل انسان و جلوگیرى از طغیان غرا

                                                 
  .5؛ ج عرفان اسالمی.  
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ه از همته  کتن نمتودن گنتا    قدرت ايمان به خدا و ياد او در ريشته  .را ندارد یاثر و نقش
  .ها نیرومندتر است قدرت

ايمان به خدا و اعتقاد به آگاه  او بر همته چیتز و حضتور او در همته جتا، در      
آورد که او را همچون سپرى فتوالدين   میچنان نیروي  در برابر گناه به وجود  انسان آن
 .کند میناپذير در برابر گناهان  و نفوذ

قتادر بته جلتوگیرى از     ،گسترده باشتند  امنیت  هر چند قوى وو  مینیروهاى انتظا
تواننتد در کنتترل گناهتان در خلتوت نقشت  داشتته        میگناهان مخف  نیستند و هرگز ن

ناپتذيرى در بتازدارى انستان از گناهتان      تواند نقتش خلتل   میول  ايمان درون   ؛باشند
رى آشکار و پنهان ايفا کند، بر همین اساس در آيات و روايات بر نقش ايمان در بتازدا 

 1:«أَلَمْ ّيَعْلَمْ بِأَنَ اللَّمهَ ّيَّمرَي  »: دفرماي مینمونه قرآن  طوربه  .از گناه بسیار تکیه شده است
 .بیند میداند که خداوند همه اعمالش را  میآيا انسان ن

.گاه است قطعا  پروردگار تو در کمین2:«إِنَ رَبَکَ لَّبِالْمِرْصَادِ»
  3:«مَا تُخْفِّي الّصُّدُورُ وَ ّيَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ»

هتا   داند و بر آنچه در سینه میکند،  میهاي  را که به خیانت گردش  خداوند چشم
 .باشد میآگاه ، پنهان است
 .بار آمده است 49 (خدا شنواست)  بار و واژه سمی 51 (تخدا بیناس) بصیر ۀدر قرآن واژ

در  .داى بتزرگ هستتیم  متا در محضتر خت    ةکند هم میاين آيات به روشن  بیان 
هرجا، در خلوت و جلوت، هر کارى کنیم و حت  اگر در فکر و مغز ختود، مطلبت  را   

  .تصور کنیم، خداوند به آن آگاه است و در کمین انسان گنهکار است

                                                 
 .4 : علق . 

 .4 : فجر. 1
 .6 : غافر. ۸

 کتته کنتت  قصتتد گنتتاه    میدر مقتتا
 

 گتتر کنتتد کتتودک  از دور نگتتاه   
 

 شتتتترم دارى زگنتتتته در گتتتتذرى
 

 پتترده عصتتمت ختتود را نتتدرى   
 

 رم بتتادت کتته خداونتتد جهتتان شتت
 

 کتته بتتود ختتالق استترار نهتتان     
 

 بر تو باشد نظترش بت  گته و گتاه    
 

 تتتو کنتت  در نظتترش قصتتد گنتتاه 
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رسد، همین که چراغ راهنمتاي  قرمتز شتد، از     راننده وقت  به چهارراه م  
آيا نبايد انسان در محضتر ختدا و در برابتر     .کند میترس پلیس و جريمه توقف 

 و از مجازات اله  بترسد؟! کنترل کند؟ ديد خدا، خود را

 : مخوانی می ،قل شدهن که از رسول اکرم يستشیر در دعاى

 :«ابّصَر النّاظِرّينو  سمَع السّامَعينا»

 .خدواندى که شنواترين شنواها و بیناترين بینندگان است

اى فرزنتد رستول   : آمد و عترض کترد   شخص  به حضور امام حسین

توانم گنتاهم را تترک کتنم، مترا      میهستم و نمن يك شخص گنهکار  خدا
 :دحضرت فرمو .موعظه کن

آن پتنج عمتل    .خواه  گنتاه کتن   میگاه هرچه  پنج کار را انجام بده و آن »
 :عبارتند از
  .گناه کن ،خواه  میآنچه هر روزى خدا را مخور و  .1

 .گناه کن ،از زير حکومت خدا بیرون برو و آنچه خواه  .2

 .گناه کن ،خاب کن تا خدا تو را نبیند و هرچه خواه جاي  را انت .3
او را از ختود بتران و    ،وقت  عزرائیل براى گرفتن جانتت نتزد تتو آمتد     .4

 .گناه کن ،هرچه خواه 
زمان  که مالك دوزخ تو را به سوى آتش برد، تو به سوى آتش مترو و آنچته    .5
 1.«گناه کن ،خواه 

:خودشناسىوتوجهبهشخصیتخود.3

ک  از عوامل بازدارنده گناه اين است که انسان شخصیت خود را بشناسد ي
بخش  از گناهان بر اثر آن استت کته انستان بته      ؛ زيراو به آن توجه داشته باشد
 .ارزش خود پ  نبرده است

کنت  کته    میبه او تندى  ،مثال اگر بچه در خانه استکان  را بشکند طوربه  
ها، ديس قیمت  غتذا   بچه اگر در کنار مهمانول  همین  ؛چرا استکان را شکست 
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در اينجتا  ! سالمته جانت ب ،گوي  مهم نیست میرا بشکند، با کمال خونسردى 
ها توجه کردى و همین باعث گرديتد کته ختود را     به شخصیت خود نزد مهمان

 .کنترل نمودى
:توجهبهتشكرازخداوند.4

گنتاه کیفتر دوزخ قترار    حتی اگتر خداونتد بترای    »: فرمايد می  حضرت علی
تشتکر از آن همته الطتاف او، از گنتاه و مختالفتش       دلیلداد، الزم بود که انسان به  نمی

 1.«دوری کند
:توجهبهعرضاعمالبرپیشوايان.5

روايات متعددی مبنی بر اينکه در هر هفته اعمال انسان بته امتام    اصول کافیدر 

و آن بزرگواران را خشنود و يتا   ه، نقل شدشود عرضه می و پیامبراکرم  زمان
 .کند ناراحت می

ديدنمرگنزديك.6
 ترسازعواقبگناه.7

ترکمعصیتدرتوجهبهنقشعبادت.8
 

                                                 
 .1۷1؛ حكمت نهج البالغه . 


