
 

 

 

 منه دعای روز بیست و   

وَ طَهِر قَلبي مِن غَياهِّمبِ   وَاّلعِّصمََِ قني فيهِ اّلتَوفيقَوَار ُ اّللهمَ غَشّني فيهِ بِاّلرَحمَِِ
 :اّلمُومِنين اّلتُهَمَِِ ّيا رَحيما بِعِبادِهِ

خدایا  .(طاعت)وعصمتخدایا در این روز مرا به رحمت خود ب وشان و توفیق 
 .اهل ایمان بر بخشایشگرای خدای  .های تهمت، پاك کن قلبم را از تیرگی

 تن در رحمت خدا گش غرق: فقره اول

  .خدایا در این روز مرا به رحمت خود ب وشان: اّللهمَ غَشّني فيهِ بِاّلرَحمَِِ
 خواهیم ما را غرق رحمت و مهر خاویش کناد   در ابتدای دعای امروز از خداوند می

رحمت خود را شامل حال ما گرداند و ما را با آن ب وشاند و سراسر وجودماان را باه    و
یب صا چرا که اگر خداوند اراده کند که نعمتی از رحمات خاود ن  . رحمت الهی ب وشاند

تواند جلوی آن را بگیرد و اگار هام خواساته باشاد از کسای       کس نمی کسی بکند؛ هی 
 .توانند آن را به او برسانند عالم نمی ۀرحمتش را دریغ کند و برخوردارش نکند، هم

مُمْسِکَ ّلَهَا وَمَا ّيُمْسِکْ فَلَا مُرْسِلَ ّلَهُ مِن بَعّْمّدِهِ   مَا ّيَفْتَحِ اّللَّهُ ّلِلنَّاسِ مِن رَّحْمٍَِ فَلَا»
تواند جلو آن  هر رحمتی را خدا به روی مردم بگشاید، کسی نمی 4:«وَهُوَ اّلْعَزِّيزُ اّلْحَكِيمُ

را بگیرد و هر چه را امساك کند، کسی غیر از او قادر به فرستادن آن نیسات و او عزیاز   
 .و حکیم است

رین صفات الهی، صفت رحمت اوست؛ رحمتی که در قارآن کاریم باا    یکی از بارزت
در . عناوین گوناگونی توصیف شده است و خدا خود را با آن صفت معرفی کرده اسات 

یعنای صااحب رحمات     ؛بسیاری از آیات قرآن نیز خداوند خود را با صفت ذوالرحماۀ 
ه و آن را حتای  خداوند رحمت خود را بر خویش الزم و واجب کارد . فرماید معرفی می

 . بر خشم و غضبش پیشی داده است
ای کسی که رحمت : «ّيَا مَنْ سَبَقَتْ رَحْمَتُهُ غَضَبَه»: خوانیم در دعای جوشن کبیر می

 . او از خشم او پیشی گرفته است
                                              

 .1: فاطر.  
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 رحمت فراگیر الهی

ماهی است که به ماه رحمات   ،(یعنی ماه رمضان)این ماهی که در آن قرار داریم     
در این ماه خداوناد نظار رحمات خاود را بار تماام بنادگان خاود         . عروف استالهی م
بلکاه   ؛های دیگر رحمت الهی وجاود نادارد   افکند و این بدان معنی نیست که در ماه می

باه   ؛حاد وسایع اسات    منظور این است که در این ماه رحمت الهی بر بندگان خاود بای  
ست، چنانچه در دعاهایی هم کاه در  طوری که این ماه به ماه میهمانی خدا نیز معروف ا

 :گوییم می ،خوانیم ماه مبارك رمضان می
ّ فَقيرٍ»  ّ اَغْنِ كُلَ  . خدایا هر فقیری را غنی فرما :«اَّللّهُمَ
ّ اَشْبِعْ كُلَّ جاّيِعٍ»   . ...ای را سیر فرما و خدایا هر گرسنه :«اَّللّهُمَ

د فقاط شاامل مسالمانان    دهنده آن است که در این ماه، رحمت خداونا  که این نشان
زیرا همه از فرزنادان آدم   ؛باشد می ،ای که در دنیا زیست دارد بلکه شامل هر بنده ؛نیست

روی آوریام   ابوالبشر هستیم و باید به یک دین واحد آن هم اسالم ناب محمادی  
ما نیز در این روز از خداوند خواستاریم رحمت  ،که با توجه به این رحمت واسعه الهی

یعنی سراسر اطاراف ماا را رحمات فارا      ؛را بر سرتاسر جسم و جان ما ب وشاندخودش 
 .گیرد

آن شررای   و  اما برای اینکه ما شامل رحمت الهی بشویم، شرایطی دارد
 :عبارتند از

 :ايمان و عمل صالح. 1

عمال صاالح را    شود که ایماان و  به طور قطع کسی مشمول رحمت خاص الهی می
   :توأم با هم داشته باشد

ّاّلِحَاتِ فَيُّدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَّلِّمکَ هُّموَ اّلْفَّموْ ُ    » ّا اّلَّذِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا اّلّصَ فَأَمَ
رحمت خاود   آنها را خدا در ،که به خدا ایمان آورده و نیکوکار شدند اما آنان 4:«اّلْمُبِينُ

 .داخل سازد که آن سعادت آشکاری است

 :رسول خدا اطاعت و پيروی از. 2

 :فرماید آل عمران می ۀسور 402 ۀآی خداوند متعال در
از حکم خدا و رسول او فرمان برید، باشد : «أَطيعُوا اّللَّهَ وَ اّلرَّسُولَ ّلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون» 

 .که مشمول رحمت و لطف خدا شوید

                                              
  .۸5 :جاثیه.  
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ه همچنین خداوند به کسانی که به او ایمان آورده و از رساولش پیاروی نماوده و با    
قرآن کریم که سراسر نور است، متمسک شوند، رحمت واسعه خود را ارزانای داشاته و   

  :کند شان می افزاید و به صراط مستقیم هدایت از فضل و رحمتش بر پاداش آنان می
هّْمّدِّيهِم  فَأمَا اّلَذِّينَ َامَنُوا بِاهللِ وَ اعتَّصَمُوا بِهِ فَسَيُّدْخِلُهُمْ فِي رَحْمٍَِ مِنْهُ وَ فَضْلٍ وَ ّيَ»

  4.«إِّلَيهِ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً

 :  داشتن حضرت علي دوست. 3

باشاد و   مای   داشاتن حضارت علای    دوستهای جلب رحمت الهی،  از جمله راه
 .گشاید درهای رحمت الهی را می

انِهِ اّلّصَوَا َ وَ فَتَحَ أَّلَا وَمَنْ أَحَبَ عَلِيّاً أََْبَتَ اّللَهُ اّلْحِكْمََِ فِي قَلْبِهِ وَ أَجْرَى عَلَى ّلِسَ»
آگاه باشید کسی که علی را دوست بدارد، خداوند حکمات را   2:«اّللَهُ ّلَهُ أَبْوَا َ اّلرَحْمَِِ
سازد و درهای رحمت را برای او بااز   گرداند و بر زبانش جاری می در قلب او ثابت می

 .کند می

 : ترک گناه . 4

ه کاه قارآن کاریم از قاول حضارت      گونا  های جلب رحمت الهی، هماان  یکی از راه

هاا از خاود صابر و     کند، این است که انسان در برابر گناهان و زشاتی  بیان می صالح
تقوی نشان داده و با عجله به سمت گناه پایش نارود و از خداوناد تقاضاای عاذاب و      

بلکه در خواست آمرزش نموده تا شاید ماورد لطاف و رحمات     ؛نابودی خود را ننماید
 : ودخدا واقع ش

قَالَ ّيَا قَّموْمِ ّلِّممَ تَسّْمتَعْجِلُونَ بِاّلسَّميِئَِِ قَبّملَ اّلْحَسَّمنَِِ ّلَّموْالَ تَسّْمتَغْفِرُونَ اهللَ ّلَعَلَكُّمم          »
  0.«تُرْحَمُونَ

 :توبه و استغفار. 5

ایان  . باشاد  توبه و طلب مغفرت و آمرزش  میهای جلب رحمت الهی،  از جمله راه
عنایت مالئکه واقع شده تا جایی کاه حاامالن عارش    مورد کنند،  که توبه میافراد مؤمن 

 : گویند الهی برای آنان طلب آمرزش نموده و می

                                              
 .۸5  :نساء.  

 .15 ، ص 75ج  بحاراالنوار؛. 1
 .77 :نمل. ۸
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رَبَنَا وَسِعَتْ كُلَ شَئٍ رَحْمًَِ و عِلْمَاً فَأغْفِر ّلِلَذِّينَ تَّمابُوا وَ اتَبَعُّموا سَّمبِيلَکَ وَ قِهِّممْ     »
فراگرفته، تو از گناهان آنها با  پروردگارا رحمت و علم تو همه چیز را 4:«عَذَا َ اّلْجَحِيمَ

اند و در مسیر تاو گاام    آنها را که توبه کرده !پس خداوندا ؛و نسبت به آنها رحیمی  خبر
هاای جاویادان    دارند ببخش و آنها را از عاذاب جهانم نگااه دار و آنهاا را در بااي      برمی

 .داخل نما ،بهشت که به آنها وعده فرمودی

 :فرماید می  امیرالمؤمنین
 .شود توبه باعث نزول رحمت خداوند می 2:«اّلتَوْبَُِ تَسْتَنْزِلُ اّلرَحْمََِ»

 :عمل به آيات قرآن. 6

 :دادن به تالوت قرآن از دیگر عوامل جلب رحمت الهی است گوش
 0.«وَ إِذا قُرِئَ اّلْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا ّلَهُ وَ أَنّْصِتُوا ّلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ»
ماورد رحمات    ،ن کتاب الهی تبعیت نمایند و به آیاتش عمل کنندو کسانی که از ای»

  1.«شوند واقع می
هنگام شنیدن تالوت قرآن، بادقت و تدبر سکوت  در شایسته است که مؤمن بنابراین

  .کند

 :اقامه نماز. 7

کناد و   همچنین اقامه نماز، نمازی که رمز پیوند مخلوق با خالق خویش را بیاان مای  
پیوند با خلق خدا و در مجموع اطاعت و فرماانبرداری از رساول    ۀنپرداخت زکات نشا

 :از عوامل جلب رحمت الهی بیان شده است خدا
  2.«وَ أَقِيمُوا اّلّصَلوةَ وَ اتُوا اّلزَكوةَ وَ أطِيعُوا اّلرَسُولَ ّلَعَلَكُمْ تُرحَمُونَ» 

 :صبر. 8

نادگی و حرکات در   های جلب رحمت خداوند، صبر در برابر مصائب ز از جمله راه
حیات انسان، مااهیتی از اویای    .باشد مسیری که انسان را به سر منزل مقصود برساند، می

هاا، مصاائبی نیاز     و به سوی اویی دارد و در مسیر زندگی برای آزمایش و امتحان انسان

                                              
 .۷ :مؤمن.  

 .35 ؛ ص رالحكم ودررالكلمتصنیف غر. 1
  .157 :اعراف. ۸
 .55  :انعام. 7
 .5۸ :نور. 5
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مورد رحمت  ،ت و امتحانات صبر کنندئاکسانی که بر این ابتال ؛ بنابراینمقدّر شده است
 :گیرند پروردگارشان قرار می و لطف
اَّلَذِّينَ إذَا أَصَابَتْهُمْ مُّصِيبٌَِ قَاّلُوا اِنّّما ّلِلَّمهِ وَ إنَّما إّلَيّمهِ رَاجِعُّمونَ،      وَ بَشِرِ اّلّصَابِرِّينَ، »

آنها که هرگاه مصیبتى . به صبرکنندگان بشارت بده 4:«اُوّلَئِکَ صَلَوَاتم مِنْ رَبِهِمْ وَ رَحْمٌَِ
اینهاا  . اسات  "!گردیم ما از آنِ خداییم و به سوى او بازمى": گویند ، مىرسد به ایشان مى

 .ها هستند که الطاف و رحمت خدا شامل حالشان شده است همان

 :عدل و انصاف. 9

های جلب رحمت الهی، عدل و انصااف در باازار مسالمین و پرهیاز از      از جمله راه
رود و مت سافانه   شمار میه مین بگناهی که بالی خانمان سوز بازار مسل .رباخواری است

های ما بسیاری از ماوارد، قراردادهاا و معاامالت     در بخشی از بازار ما و بعضی از بانک
  .گردد شدن درهای رحمت خداوند می باشد که خود موجب بسته ربوی می

 :فرماید قرآن کریم مؤمنین را مخاطب ساخته و می
لُوا اّلرِبَوا أَضْعَفاً مَضَعَفًَِ وَ اتَقُّموا اهللَ ّلَعَلَكُّممْ تُفْلِحُّمونَ، وَ    ّيَا اَّيُهَا اّلَذِّينَ امَنُوا الَتَأكُ» 

  2.«اتَقُوا اّلنَارَ اّلَتِي أُعِّدَتْ ّلِلْكَافِرِّينَ، وَ أَطِيعُوا اهللَ وَ اّلرَسُولَ ّلَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ

 :عفو و بخشش. 11

 . اشدب عفو بخشش میهای جلب رحمت الهی،  از جمله راه

 : فرمود  موالی متقیان حضرت علی
 . شود ، رحمت الهی نازل می«عفو و بخشش»با  0:«اّلرَحْمَِ[  تَنْزِلُ]بِاّلْعَفْوِ تُسْتَنْزَلُ »

 :ترحم. 11

 .باشد ترحم به دیگران میهای جلب رحمت الهی،  از جمله راه

 : فرمود  امیرالمومنین 
با عطوفت و ترحم به دیگران، رحمت الهای ناازل    1:«ّلرَحْمَِبِبَذْلِ اّلرَحْمَِِ تُسْتَنْزَلُ ا»
 . شود می

چندین سال قبل در اصفهان قحطی شدیدی رخ داده بود و مردم از گرسنگی یا تلف 
مرحاوم میارزا هاشام    . شدند و یا مجبور بودند حتی جانوران حرام را مصارف کنناد   می

                                              
 .5۸  :بقره.  

 .۸1  ـ ۸5  :آل عمران. 1

 .177؛ ص تصنیف غررالحكم و دررالكلم. ۸
 .همان. 7
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ح کرده اسات و باه هار نفار،     قزوینی شنیدند که در بیرون اصفهان شخصی شتری را ذب
این عالم بزرگوار نیز در صف گیرندگان انادك گوشات   . دهد چند گرم گوشت شتر می

 .کنند گیرند و سهم خود را دریافت می شتر قرار می
در حال بازگشت به اصفهان، زنای مسایحی فقیار باه هماراه دو بچاه کاه بار روی         

کشایدن را   ت گرسنگی تاوان نفاس  بیند که دو طفل از شد زانوانش خوابیده بودند را می
ای باه میرزاهاشام قزوینای     زن نگااه ملتمساانه  . اناد  ندارند و در آستانه مرگ قرار گرفته

باه حجاره خاود    . صبر کن، االن به تو کمک خواهم کارد : گوید کند و میرزا به او می می
 آورد هایش می شوند و گوشت سهم خود را پخته و برای این زن مسیحی و بچه وارد می

 . دهند و آنها را از مرگ نجات می
در همین حال شخصای  . گردند این عالم متدین با حالت گرسنگی به اتاق خود برمی

میارزا هاشام از آن شاخص    . آورد نظیر را برای او مای  یک بقچه بزرگ از نان روغنی کم
کسی که چرخ و : دهد ها را فرستاده است؟ او جواب می چه کسی این نان: کند سؤال می

رود، او را پیادا   وقتی باه دنباال آورناده ناان مای     . لک به دست اوست، به یاد شماستف
 .کند ها را بین طالب تقسیم می کند و نان نمی

 :طلب رحمت برای مردم. 12

 .درخواست رحمت از خداوند برای مردم، موجب نزول رحمت الهی است
 : فرمایند امیرالمؤمنین می

رساترین چیازی کاه    4:«اّلرَحْمَُِ أَنْ تُضْمَرَ ّلِجَمِيعِ اّلنَاسِ اّلرَحْمَُِ أَبْلَ ُ مَا تُسْتَّدَرُ بِهِ»
آورد، این است کاه در دل خاود بارای جمیاع ماردم رحمات        رحمت الهی را فرود می

حتی برای کفار غیر حربی، از خداوند طلب کنی تاا خداوناد آنهاا را هادایت     .]بخواهی
 [.کند

رخواه شد؛ حتی برای دشمنان تا آنها تغییر کرده و ها خی اگر انسان برای جمیع انسان
 .شود ، این عمل باعث فرودآمدن رحمت الهی می توبه کنند

 :اصالح ميان برادران ديني و حل اختالفات مسلمانان و رعايت تقوا. 13

علات رسایدن    اصالح میان برادران دینی و حل اختالفات مسلمانان و رعایت تقاوا  
 :است رحمت حضرت حق به انسان

                                              
 .755همان؛ ص.  
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ّقُّموا اّللَّّمهَ ّلَعَلَّكُّممْ تُرْحَمُّمونَ    » نَّمَا اّلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَّيْكُمْ وَاتَ باه    4:«إِ
پس همیشه بین بارادران خاود را صالح دهیاد و      ؛یکدیگرند حقیقت، مؤمنان همه برادر

 .باشد که مورد لطف و رحمت الهی گردید .پرهیزکار باشید

 :خويي با مردم نرم. 14

کارگیری اخالق حسنه و صافات حمیاده،   ه بودن با مردم و ب مهربانو رفتاری  خوش
 :عالمت اتصال انسان به رحمت خاص حضرت حق است

 :«فَبِمَا رَحْمٍَِ مِّنَ اّللّهِ ّلِنتَ ّلَهُمْ وَّلَوْ كُنتَ فًََّا غَلِيظَ اّلْقَلّْمبِ الَنفَضُّّمواْ مِّمنْ حَوّْلِّمکَ    »
دل  خوی گردانیاد و اگار تنادخو و ساخت     ا خلق، مهربان و خوشمرحمت خدا تو را ب

 .شدند مردم ازگرد تو متفرق می ،بودی

 :مصافحه و معانقه با مؤمن و عالقمندی نسبت به او. 15

وقتاای دو مااؤمن بااا یکاادیگر دیاادار کاارده، دساات »: فرماینااد ماای امااام صااادق
نود و نه قسامت آن بارای   فرستد که  ، خداوند رحمتی بر آنها فرو می[مصافحه]دهند می

رحمات   ،دارد و اگر در دوستی یکای بودناد   کسی است که رفیقش را بیشتر دوست می
 2.«گیرد آنان را در بر می

 گیرناد  آغاوش مای   در وقتای دو ماؤمن همادیگر را   » :فرمایناد  دیگر مای  حدیثی در
خادا    گیرد و چون بر آن مداومت کنند و جز بارای  ، رحمت خدا آنان را فرا می[معانقه]

شما آمرزیده شدید، از سار گیریاد   : شود و نه هدفی دنیایی انجام دهند، به آنان گفته می
 0.«اعمالتان را

، تمسک حقیقی باه دو ثقال قارآن و اهال بیات     : توان گفت و در یک جمله می
 .انسان را به رحمت الهی خواهد رساند

 درخواست توفیق: فقره دوم

 :ّصمََِوَاّلعِ وَار ُقني فيهِ اّلتَوفيقَ
  .و حفظ از گناهان را روزی فرما( طاعت)توفیق  و

کناد؛   با دانستن اینکه رحمت خداوند چیست و چه چیزی رحمت خدا را ناازل مای  
 دلیال باه هماین   . بلکه باید آنها را در زندگی جاری بکنایم  ؛شویم شامل رحمت او نمی

 :کنیم کنیم و عرض می فوراً از خداوند طلب توفیق الهی می
                                              

  .5  :حجرات.  
 .7 ح  ،75۸ص  ،۸ج  ؛اصول كافی. 1
  .1ح  ،۸ 7ص  همان؛. ۸
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 :وَاّلعِّصمََِ قني فيهِ اّلتَوفيقَوَار ُ
 و در این روز توفیق و پرهیز از گناهان را روزیم فرما

 توفیق یافتن بر ترك گناه

دادن اسباب به سوی مطلاوب خیار اسات و در تماام      توفیق در لغت به معنای سوق
 گونه که امور خیر انسان باید توفیق انجام آن را از خدای متعال درخواست نماید و همان

 :اند، جز به او تکیه نزنیم و به غیر او توکل ننماییم انبیاء الهی به ما تعلیم داده
  4.«وَ مَا تُوْفِيقِي إالَ بِاهللِ عَلَيهِ تَوَكَلْتُ وَ إِّلَيهِ اُنِيبُ» 

 توفیق چیست؟از منظور 

در این دعا منظور از توفیاق هماان ماوفقیتی اسات کاه خداوناد نصایب انساان             
تا در راه اطاعت و بندگی او قدم بردارد و یا به قولی دیگار منظاور از توفیاق     گرداند می

نیست چرخش و قوتی مگر : «ال حول و ال قوه اال باهلل اّلعلي اّلعَيم»: همان ذکر شریف
  .خداوند بلند مرتبه بزرگ [به قدرت و فرمان]

ند او را نیارو  تواند انجام دهد مگر اینکه خداو به طوری که انسان هی  عملی را نمی
چرا که خداوند خالق تمام موجاودات عاالم    ؛و قوت بخشد و در امور او را موفق بدارد

 .است و بر هر چیزی احاطه دارد و بر هر چیزی قادر است

 «شود نمی »و « شود می»ماجرای 

در سافر مکاه شخصای بارای انجاام      : کارد  االسالم والمسلمین قرائتی نقل می حجت
جده عربستان آمد و در شهر جده و در نیم ساعتی به شاهر مکاه،    مناسک حج، با من به

این شخص با اینکه اجتهااد و کوشاش   . دیوانه شد و از همان جا به ایران برگردانده شد
در مقدمات حج انجام داده بود؛ ولی توفیق از او سلب شد که بتواند اعماال حاج را باه    

 !جا بیاورد
آورد  خدمت رئیس وقت سازمان حج می شخصی برای رفتن به حج، مدارك خود را

رئیس سازمان حج به دلیل اینکاه مادارك آن شاخص    . تا او موافقت کند و به حج برود
؛ اما وقتی که رئیس ساازمان حاج   «شود موافقت نمی»: نویسند ناقص بود، پایین ورقه می

ر مکه بیند همان شخصی که با آمدن او به حج موافقت نکرده بود، د روند، می به مکه می
در حالی که من باا درخواسات    تو چطور به حج آمدی؟ : پرسد با تعجب از او می. است

موافقات  »: خود شما نوشته بودیاد : دهد آن شخص جواب می. شما موافقت نکرده بودم

                                              
 .۷۷ :هود.  
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کند و بعد از مراجعت به ایران وقتای   رئیس سازمان حج ادعای او را قبول نمی. «شود می
؛ ولی وقتی «شود موافقت نمی»: بیند نوشته شده است ند، میک که مدارك او را بررسی می

را باه  « شاود  نمای »شود قرار گرفته است و  نمی« نون»که امضا کردند، خط امضاء، روی 
 .تغییر داده است« شود می»

 توفیق عصمت

های برگزیده مثل  توفیق عصمت از خداوند از جمله توفیقاتی است که نصیب انسان

از زباان او   خداوناد در ماورد حضارت یوساف     . شاود  الهی مای پیامبران و اولیای 
 :فرماید می
 4:«وَ مَا أُبَرِئُ نَفْسِي إِنَ اّلنَفْسَ ألَمَارَةٌ بِاّلسُوءِ إِالَ مَا رَحِمَ رَبِيَ إِنَ رَبِي غَفُورم رَحِيمم»

مگار   کناد؛  ها امار ماى   بسیار به بدی[ سرکش]کنم که نفس من هرگز خودم را تبرئه نمى
 . پروردگارم آمرزنده و مهربان است! آنچه را پروردگارم رحم کند

 : فرماید سوره یوسف می 21یا در آیه 
بُرْهانَ رَبِهِ كَذّلِکَ ّلِنَّصْرِ َ عَنّْمهُ اّلسُّموءَ وَ     وَ ّلَقَّدْ هَمَتْ بِهِ وَ هَمَ بِها ّلَوْ ال أَنْ رَأى»

آن زن قصد او کرد؛ و او نیز اگر برهان پروردگار را : «ّصينَاّلْفَحْشاءَ إِنَهُ مِنْ عِبادِنَا اّلْمُخْلَ
چنین کردیم تا بدى و فحشاا را از او دور ساازیم؛ چارا     این! نمود دید، قصد وى مى نمى

 .که او از بندگان مخلص ما بود
 . یعنی سوگند الم در کلمه لقد، الم توطئه و قسم است؛  

دیادن برهاان،   . کرد ش به زلیخا پیدا مییوسف گرای اگر برهان خدایش را ندیده بود، 
 .باعث شده است عصمت حضرت یوسف حفظ شود

حضرت یوسف وقتی در دام زلیخا افتاد، کوشاش کارد کاه از آن دام بگریازد و باا      
هاا گشاوده    توفیق الهی این بود کاه قفال  . کوشش خود، توفیق الهی را نصیب خود کرد

دام فرار کناد و از طارف دیگار     از یک طرف حضرت یوسف تالش کرد که از آن. شد
 .توفیق الهی را نصیب خود کرد

، طبق روایات و عقاید اسالمی، توفیق انجام تماام اعماال صاالح و کارهاای خاوب     
ما باید   دگی و عبادت و اطاعت و عمل به دستورات الهی از طرف خداست  وبن توفیق

ناهاان و معاصای و   از گ پرهیاز و خاودداری  همواره از خداوند ایان توفیقاات الهای و    
 .خواهیم مینافرمانی و سرپیچی از دستورات الهی را امروز از خداوند 

                                              
 .5۸ :یوسف.  
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باید موفق به انجام عبادات بشاویم و   ،اگر بخواهیم خداوند رحمتش را شامل ما کند
 .از معاصی و نافرمانی ب رهیزیم و از افتادن به گناه خود دار باشیم

 منظور از والعصمه چیست؟
مگار   ؛گاردد  ه توضیح داده شد انسان در هی  کار خیری موفاق نمای  طور ک همان    

ناوعی از توفیاق الهای    ” والعصامه “اینکه خداوند او را یاری نماید و در اینجا منظور از 
است که در این نوع آن از خداوند خواستاریم ما را از انجام معاصی و گناهانش مصاون  

از گناهاانی اسات    ،شود انسان وارد می چرا که هر بال و مصیبتی که بر ؛و محفوظ بدارد
خاواهیم باه ماا توفیاق طاعات و       ما نیز در این روز از خداوند می. گردد که مرتکب می

 .بندگی عطا نموده و از انجام گناهان و معاصی مصون و محفوظ بدارد

 ها و عوامل توفیق  زمینه

کاه اکناون باه     شود، زیااد اسات   ساز توفیق و عامل موفقیت انسان می آنچه که زمینه
 : کنیم برخی اشاره می

 :الهی و نصرت یاری .1

 :فرمود« ّلَا حَولَ وَّلَا قُوَةَ اِّلَا بِاهلل»در پاسخ به سؤال از معنای  امام باقر 
ّلَا بَتَوفِيّمقُ  »  ّلَا بِعَونِ اهللِ، وَّلَا قُوَةَ ّلَنَا عَلَي طَاعَِِ اهللِ اِ اهللِ ّلَا حَولَ ّلَنَا عَن مَعّصِيِِ اهللِ اِ

مگر به یاری خدا و تواناایی   ؛گرداندن از معصیت خدا نداریم ما قدرت روی 4:«عَزَ وَجَلَ
 . بر طاعت خدا نداریم، مگر با توفیق خدا

 :جذبه الهی. 2

کناد و در پرتاو ایماان و عمالِ      انسان مؤمن در سایه عنایت و یاری خدا زندگی می
 . نماید می صالحش، توفیق الهی را بیش از پیش جلب و جذب

 : فرماید می امام علی
 . های پروردگار است توفیق، از جذبه 2:«اّلتَوفِيقُ مِن جَذَبَاتِ اّلرَ ِ»

 :پذیری خواهی و هدایت هدایت. 3

پذیرناد و خادا نیاز باه هادایت و توفیقشاان        خاواه و هادایت   مؤمنانِ صالح، هدایت
 :فرماید چنان که در قرآن می آن. افزاید می

                                              
 . ۸، ح ۸5، باب  ۸۸ص ؛ترجمه محمد علی سلطانی ؛التوحید.  
 . 15۸ ، ص  ج؛ غررالحكم و دررالكلم. 1
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کسانی که قبول هدایت کنند، خداوند هادایت آنهاا    4:«ّينَ اهْتَّدَوْا  َادَهُمْ هُّدًىوَ اّلَذِ»
 . افزاید می

 :های معنوی فرصتدانستن  غنیمت. 4

آمیازِ بهتار و    هاای توفیاق   مند شویم، فرصت های معنوی به خوبی بهره فرصت اگر از

 : فرمود پیامبر اکرم. پربارتری را فراروی خود خواهیم داشت
 2.«نَ ّلِرَبِكُمْ فِي اَّيَامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتِ اَالَ فَتَعَرَضُوا ّلِنَفَحَاتِهِاِ»

هاوش   به. گیرد ی معنوی و الهی وزیدن میها در گردش ایّام و سیر زمان، گاهی نسیم
 . ی او قرار دهیدها باشید و خود را در معرض نسیم

 :خیرخواهی خداوند. 5

 : در روایت آمده است
اهللَ سُبحَانَهُ اِذَا اَرَادَ بِعَبّدٍ خَيراً وَفَقَهُ الِنفَاذِ اَجَلِهِ فِي اَحسَنِ عَمَلِهِ وَرَ َقَهُ مُبَادَرَةَ اِنَ »

ای را بخواهاد، باه او توفیاق     هرگاه خداوند، خوبی بناده  0:«مَهَلِهِ فِي طَاعَتِهِ قَبلَ اّلفَوتِ
شاتافتن در طاعات او پایش از    دهد تا عمرش را در بهترین کارهایش س ری کناد و   می
 . کند اش می رسیدن مرگ را روزی فرا

 :شرح صدر. 6

باارای توفیاق مااا در عرصااه    شارح صاادرِ خادادادی، زمینااه و عاماالِ بسایار مهماای   
 . پذیری است هدایت

کاس را کاه    آن 1:«فَمَن ّيُرِدِ اّللَهُ أَن ّيَهّدِّيَهُ ّيَشرَحْ صّدْرَهُ ّلِالسّملَمِ »: فرماید خداوند می
 . سازد اسالم گشاده می [پذیرش]اش را برای  واهد هدایت کند، سینهخدا بخ

 :دعا و طلب خیر از خداوند. 7

 :فرماید می امیرالمؤمنین علی 
هر که از خدا خیرخاواهی طلباد،   ! ای مردم 2:«اَّيُهَا اّلنَاسُ اِنَهَ مَنِ استَنّصَعَ اهللَ وُفِقَ»

 . توفیق یابد
                                              

 . ۸  :محمد.  
 . ۸5 ، ص   ج  ؛شرح نهج البالغه ؛الحدید بن ابیا. 1
 . ۸۸35ح  ؛غرر الحكم. ۸
 . 15  :انعام. 7
 . 7۸ ، خطبه 1۸5ص  ؛ترجمه محمد دشتی؛ نهج البالغه. 5
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 :فرماید می امام زمان 
خادایا توفیاق طاعات و دوری از     4:«هُمَ ار ُقنَا تَوفِيقَ اّلطَاعَّمٍِ وَ بُعّمّدَ اّلمَعّصِّميَِِ   اّللَ»

 . معصیت را روزی ما بفرما

 :تالش و جهاد برای خدا. 8

تالش و توانمان را هام باه    تمامکنیم، باید  ای که از خدا طلب توفیق می در هر زمینه
 . هدکار بگیریم تا خداوند هم به حرکت ما برکت د

 : فرماید می امام رضا 
هار کاس از خادا توفیاق      2:«...مَن سَاَلَ اهللُ اّلتوفيق وَّلَم ّيَجتَهِّد فَقَّد اسّمتَهزِءُ بِنَفسِّمهِ  ... »

 . کند، خود را مسخره کرده است بخواهد، در حالی که تالش نمی

 :ی دنياها از دام دوری. 9

ی فریبناده دنیاای گنااه و    هاا  گیاری از دام  راه وصول ما به توفیق رساتگاری، کنااره  

 :فرماید خطاب به دنیا می حضرت علی . نافرمانی است
مَن وَطِيءَ دَحضَکِ  َّلِقَ، وَمَّمن رَكِّمبَ ّلُجَحَّمکِ غَّمرِقَ، وَمَّمنِ ا وَرَ عَّمن       ! هَيهَاتَ» 

کاه بار اماوا      گاه تو گام نهااد، لغزیاد و آن   کسی که در لغزش! هیهات 0:«حَبَائِلِکِ وُفِقَ
، دوری کارد  هایات  دام کاه از  ای فِ تو سوار شد، غرق گردیاد و هار بناده   ژر[ دریای]

 . یافت [رستگاری]توفیق 

 :عمل به علم خود. 11

 بسانده  ،اگر به علم خود عمل کنیم، خداوند امورمان را در مواردی که علام ناداریم  
 :مرحوم طبرسی ذیل آیه بنابراینو عملیِ بزرگی است؛   کند و این توفیقِ علمی می
 1.«ّيَأَّيهَا اّلَذِّينَ ءَامَنُوا إِن تَنّصرُوا اّللَهَ ّيَنّصرْكُمْ وَ ّيُّثَبِت أَقّْدَامَكمْ» 
کسانی که به علم و داناش خاود   : عباس روایت کرده که مفهوم آیه این است از ابن 

نماییم به آنچه علم و دانش آن را ندارناد و   کنند، ما آنها را هدایت و رهبری می عمل می
انیم ایشان را برای ازدیاد طاعات و عبادات تا ثواب و پااداش آنهاا افازون    گرد موفق می

  2.گردد
                                              

 .دعاي حضرت مهدي  الجنان؛ اتیحمف.  
 . 5  ، ص 1ج  ؛مجموعه ورام. 1
 . 77، نامه 557ص  ؛نهج البالغه .۸
 . ۸:محمد . 7
 . 1۸۸ ـ 1۸7، ص5ج  ؛تفسیر جامع .5
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هر کس باه   4:«مَن عَمِلَ بِمَا عَلِمَ، وَرَََهُ اهللُ عِلمَ مَا ّلَم ّيَعلَم»: و در حدیثی آمده است
 . گذارد داند، خدا برایش به ارث می آنچه که دانسته عمل کند، علم آنچه را که نمی

 :ی از خوشنودی خداوندپیرو. 11

 :فرماید خداوند می
ّيَهّْدِى بِهِ اّللَهُ مَنِ اتَبَعَ رِضوَنَهُ سبُلَ اّلسلَمِ وَ ّيُخّْمرِجُهُم مِّمنَ اّلَلُمَّمتِ إِّلّمى اّلنُّمورِ      » 

 2.«بِإِذْنِهِ وَ ّيَهّْدِّيهِمْ إِّلى صرَ ٍ مُستَقِيمٍ
کنناد، باه    یخداوند به وسیله قرآن کسانی را کاه از رضاا و خشانودی او پیاروی ما     

بارد و   ها به فرمانش به سوی روشانایی مای   کند و از تاریکی های سالمت هدایت می راه
یعنی پیروی از فرمان الهی و جلاب خشانودی او،    نماید؛ آنها را به راه راست رهبری می

 . مؤمن است ساز هدایت و توفیق بنده زمینه

 :دینداری. 12

 : فرماید می حضرت علی 
گوناه   همان 0:«جِسمَ وَاّلَِلَ ّلَا ّيَفتَرِقَانِ، كَذَّلِکَ اّلّدِّينُ وَاّلتَوفِيقُ ّلَا ّيَفتَرِقَانِكَمَا اَنَ اّل»

. شوند داری و توفیق نیز از یکدیگر جدا نمی شوند، دین که جسم و سایه از هم جدا نمی
 . آری، دینداری منش  توفیقاتِ فراوانی است

 :كردن دین خدا یاری. 13

 : فرماید خداوند متعال می
ای کساانی کاه   » 1:«ّيَأَّيهَا اّلَذِّينَ ءَامَنُوا إِن تَنّصرُوا اّللَهَ ّيَنّصرْكُمْ وَ ّيُّثَبِّمت أَقّْمّدَامَكمْ  »

دهاد و   اید، اگر شما دین خدا را یاری دهیاد، خادا نیاز شاما را یااری مای       ایمان آورده
هتاری عنایات   و توفیق اعمالِ صاالحِ بیشاتر و ب  . سازد های شما را ثابت و استوار می قدم
 . فرماید می

 :استقامت در راه بندگی. 14

اساتقامت کنایم و البتاه از خادا      داری و صراط مستقیم بنادگیِ خادا    ما باید در دین
بخواهیم که توفیقِ استمرارِ حرکت و ثبات قدم و صابر در راه بنادگی و اطاعات، عطاا     

                                              
 . 77 ، ص 5 ج  ؛تفسیر كنز الدقائق و بحر الغرائب . 
 . 7  :مائده. 1
 . 7557 ، ح15۸ص  ؛غرر الحكم. ۸
 . ۸ :محمد. 7
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نشاانه توفیاق در     دائمای  مان باشد؛ چرا که بندگیِ نماید و توفیقش برای ادامه راه همراه

 : فرماید می چنان که حضرت علی  کسب خوشبختی است، آن
یاابی باه    دار، دلیال قااطعِ دسات    عبادت دوام 4:«دَوَامُ اّلعِبَادَةِ بُرهَانَ اّلََفَرِ بِاّلسَعَادَةِ»

 .خوشبختی است
 : فرماید نیز می

عبادت، توفیقِ اطاعتِ بیشتر را  نهایت عبادت طاعت است و 2:«غَاّيَُِ اّلعِبَادَةِ اّلطَاعَِ»
 . نماید فراهم می

  :های طوالنی سجده. 15

های طوالنی در جلب نظر و توفیق الهای ماؤثّر    شود که سجده از روایات استفاده می

 : فرماید می امام صادق. است
وقتی بنده، نماز به جا آورد و س س سجده شکر نمود، پرودگار متعال پرده از میاان  »

به بنده من نظر کنید که فریضه مارا ادا  ! ای مالئکه من: گوید دارد و می ئکه برمیاو و مال
ام، مارا   هایی که باه او عطاا کارده    شکر نعمت برایس س  ؛نموده و عهد مرا به جا آورده

. رحمت تاو : گویند کدام عطا سزاوار او است؟ مالئکه می! مالئکه من. سجده کرده است
سا س  : فرمایاد  خداوند مای . بهشت تو: گویند مالئکه میس س چه؟ : فرماید خداوند می

س س چه؟ هی  یک : فرماید پروردگار می. کفایت مهمات امور او: گویند چه؟ مالئکه می
: گویاد  باز خادای متعاال مای   . شمارند ماند مگر اینکه مالئکه همه را می ها نمی از نعمت

شاکر  : فرمایاد  داوند متعال میگاه خ آن .دانیم ما چیزی نمی: گویند مالئکه می س س چه؟
باه فضال خاود باه او اقباال       چنان که او شکر مرا به جاا آورد و  آورم آن او را به جا می

 !! چه نعمتی از این باالتر؟ 0.«دهم نمایم و وجه خود را به او نشان می می

  :خواری خواری و پرهیز از حرام حالل. 16

هر کاس چهال    1:ربَعِينَ ّيَوماً نَوَرَ اهللُ قَلبَهُمَن اَكَلَ اّلحَلَال اَ»: فرمود پیامبر اکرم
 .«کند روز مالِ حالل بخورد، خداوند قلبش را نورانی می

 . آورد این نورانیّت قلب، توفیقاتِ معنوی و روحی فراوانی به همراه می 

                                              
 .۸3۸7، ح 3۷ ص   ؛كمغررالح.  
 . ۸755، ح ۷1 ص   همان؛. 1
 . 7، ص ۸ج  ؛وسائل الشیعه. ۸
 . 5۸ ص ؛ عدّة الداعی. 7
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 های تهمت  پاکی قلب از تیرگی: فقره سوم

 :هوَ طَهِر قَلبي مِن غَياهِبِ اّلتُهَمَ
 .های تهمت، پاك کن قلبم را از تیرگیخدایا 

خواهیم که دیگار های  چیاز غیار از      حال که به آخر مهمانی رسیدیم، از خداوند می
 ؛خواهیم حتی شبهات را هم از قلب ما پاك کناد  می. خودش را در قلب ما باقی نگذارد

ا را از خواهیم قلب ما  از خداوند می .شود کند، قلبش تیره می ای گناه می چون وقتی بنده
 .هر گناه و حتی شبهه و چیزهای مشکوك هم پاك کند

 برای ترك گناه دستورالعملی 

مفیاد   داشتن قلاب از هرگوناه آلاودگی    و مطهر نگه العمل زیر براى ترك گناه دستور
 . است

 : ترك زمینه گناه.1

 : ترین آن عبارت از است اى دارد که مهم این خود زیرمجموعه
باید مواظب چشم خود بود که مبادا به نامحرم و کاال هار    دقیقا :كنترل چشم( الف

 . انگیز است، نگاه شود آنچه شهوت

 : فرماید میصادق امام 
 4:«مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومم وَ كَمْ مِّمنْ نََّْمرَةٍ أَوْرَََّمتْ حَسّْمرَةً طَوِّيلَّمًِ       اّلنَََّرُ سَهْمم»
چه بسا نگاهى که حسرت درازمادتى   دوختن تیرى مسموم از تیرهاى ابلیس است و نظر
  .به ارث بگذارد [در دل]را 

 . تا حد امکان انسان از حضور در مجالس مختلط یا برخورد با نامحرم پرهیاز نمایاد  
هایى که ممکان اسات باه حارام منجار شاوند و        باید از شنیدنى :كنترل گوش (ب    
  .. ..انگیز نامحرم و داى شهوتمانند نوار موسیقى، ص ؛پرهیز شود ،ساز حرام هستند زمینه
شوند انسان مزه گنااه   دوستانى که باعث مى :ترك مصاحبت با دوستان ناباب (ج

 . را مزمزه کند، در واقع دشمن هستند و باید از آنها پرهیز کرد

 :نقل شده از امام سجاد 
اّلنهى عن مّصّماحبِ خمسّمِ و محّمادَتهم و مّمرافقتهم فّمى طرّيّمق و هّمم اّلكّمذا          » 

 2.«واّلبخيل واالحمق واّلقاطع ّلرحمه واّلفاسق

                                              
  .شیخ عباسى قمى، ماده نظر؛ سفینةالبحار . 
  .ماده صحب ؛همان. 1
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کاذاب،  : بودن با پنج کس را نهاى فرماوده   گفتن و رفیق حضرت از همراهى و سخن
 .گناهکار، بخیل، احمق و کسى که قطع رحم کرده است

ولى کال هار چیازى    ؛هاى گناه هستند که باید ترك شوند ترین زمینه البته اینها از مهم
 . باید ترك شود، ندک که زمینه گناه را فراهم مى

 : ترك فکر گناه. 2

تار   رو هرچه بیشتر و دقیق ازاین ؛ترك زمینه گناه سهم بسزایى در ترك فکر گناه دارد
این فکر گناه است که شاوق  . آید فکر گناه کمتر به سراي انسان مى ،زمینه گناه ترك شود
 .شاود  محقاق ماى   س س خود گنااه  ،عمل ۀاراد ،نماید و بعد از شوق در انسان ایجاد مى

 . گردد انسان مرتکب آن کار نمى ،مسلما تا اراده و شوق و میل نسبت به کارى نباشد

 : روزى اشتغال به برنامه شبانه. 3

ریزى صحیح و متناسب وضع روحى و جسامى   روز خود را با برنامه حتما باید شبانه
در اوقات . ول کندخود پر کنید و هی  ساعت بیکارى نداشته باشید تا نفس شما را مشغ

آید و او را به فکر گناه و س س به  هاى نفس و شیطان به سراي انسان مى بیکارى وسوسه
 .کشاند خود گناه مى

 :قال امیرالمؤمنین على  

راساتى و  ه با  4:«إنَّ هذَه اّلنَّفْسِ الَمّارَةٌ بِاّلسُّوءِ فَمَنْ أهْمَلَها جَمَحَتْ بِهِ إّلَى اّلْمََِِمِ» 

در نتیجه هر کاس آن   ؛کند پیوسته و مرتب به بدى امر مى [انسانى]ن نفس حقیقت که ای
 .کشاند نفس او را به سمت گناهان مى ،[و به کارى نگمارد]را به خود واگذارد 

 : گرفتن روزه. 4

اگار قاواى شاهوانى     .کناد  گرفتن قواى حیوانى و شهوانى انسان را تضعیف مى روزه
 . شود نگ مىر قهرا فکر گناه هم کم ،ضعیف گشت

 .کند طغیان مى ،هرگاه شکم پر شود 2:«اِذا شَبَعَ اّلبَطْنُ طَغى»: قال جعفر  عن ابى

کناد و بهتارین قسام جاوع و      طغیاان نماى   ،ر نشاود پمفهومش این است اگر شکم 
 . گرفتن است گرسنگى همان روزه

                                              
 .7، ح 577، ص  ج ؛ الغرر والدرر.  
 .55 ، ص 5ج  ؛المحجةالبیضاء .1
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 : ورزش. 5

 ؛ررى نادارد هایى باشد که براى بادن ضا   البته آن ورزش .هر روز ورزش الزم است
گارفتن   هااى کششاى و اگار باراى روزه     زدن و انجام حرکت دویدن و نرم طناب مثل نرم

مثلًا از بیست دقیقه به چهال دقیقاه افازایش     ؛برابر شود زمان ورزشى دو ،عذرى هست
 . یابد

 : فکر در مرگ. 6

کام   برد و یا این یکى دیگر از چیزهاى بسیار مفید است که فکر گناه را یا از بین مى
اگر انسان باا ایان    .رفتن در فکر مرگ بستگى دارد کند که این به شدت و ضعف فرو مى

 . نقشى سازنده و باال برنده دارد ،واقعیت انس بگیرد و مردن را باور دل سازد

 : فرماید می  امیرالمؤمنین على
کننااده شااهوات را و  درهاام کوبنااده لااذات را و تیااره و تلااخ [ماارگ را]یاااد کنیااد »
 4.«ها را کننده جدایى تدعو

سازد و انسان را از گناه و فکار گنااه بااز     یاد مرگ دل را از تعلق به شهوات جدا مى
اگار   .این فکر هر روز و مستدام باشاد  :این است که اولًا ،آنچه بسیار مهم است .دارد مى

آن  اگار  باه ویاژه   ،در مکان خلوتى باشاد  :ثانیاً .کافى است ،ساعت باشد روزى نیم شبانه
به هر گونه که این فکر در مرگ با جان عجین شاود   ،محیط قبرستان باشد ،مکان خلوت

هاى فکر در مارگ را یکاى از    مثلًا یکى از کیفیت ؛بسیار مطلوب است ،و باور دل گردد
 : فرمود بزرگان چنین مى

تمام خاطرات تلخ و شیرین گذشته را در حد امکان مثل یک فیلم از ذهان بگذراناد   
لحظاات   .گذرد انده عمر هم مىقیمخود بباوراند که همه اینها گذشت و چند روز باو به 
هاا وداع   سازد و از تمام تلخ و شیرینى دادن، وقتى که خویشان و نزدیکان را رها مى جان
 . کند و همه و همه را به خوبى ت مل کند تا دل بلرزند و چشم بگرید مى

تار باه    بخشد که هر چه دقیاق  نتیجه مىسخن آخر این است که این دستورات وقتى 
ر پیگیا رو  ازاین ؛زمان نتیجه آن بستگى به شرایط و خصوصیات افراد دارد .آن عمل شود

 . فقط هم و غم صرف عمل به دستورات شود ،زمان نتیجه نباید بود

 تهای تهم طهارت قلب از تاریکی

  .غیاهب جمع غیهب به معنی ظلمت و تاریکی است

                                              
 .53 ، ص 1ج  الغرر والدرر.  



 
 

 
                                                                                       

 
 (زمزمه روزه داران) توشه راهیان نور ره/     168

 :آورد، دو نوع است ظلمت و تاریکی میهایی که  تهمت

 :تهمت به خداوند متعال. 1

زدن به خداوند ایجاد شاود   ظلمت و تاریکی تهمت گاهی ممکن است به سبب اتهام
گونه که در روایت آماده   همان .که در واقع نتیجه نارضایتی به تقدیر و مشیت الهی است

ز خلق به من کسی اسات کاه باه    ترین افراد ا دشمن: که خداوند خطاب به موسی فرمود

 زند؟  پروردگارا چه کسی به تو تهمت می: گفت حضرت موسی! زند من تهمت می
ام و او  آن کسی که به مصالحت او بارایش، اماوری را تقادیر کارده     : خداوند فرمود

بهتر بود و راضی به تقدیر من نیست و گاهی ظلمت و  ،کند که اگر چنین نبود گمان می
شود که در زمره گناهاان   کردن به بندگان خدا ایجاد می ه سبب اتهام واردتاریکی قلب، ب

 .رود شمار میه کبیره ب
 .تهمت به خداوند متعال را قرآن مکرر نقل فرموده است

 تهمت به مردم . 2

تهمت به مردم خاود بار دو ناوع اسات کاه شاامل       . قسم دوم، تهمت به مردم است
م از حیث عمومی، آن اسات کاه انساان یاک     تهمت به مرد. باشد و شخصی می عمومی 

هاایی کاه در    ها و جاوك  لطیفه. قوم، نژاد، ملیت و یا باورمندان به یک دین را متهم کند
باه    هاای عماومی   از مصادیق بارز این تهمات  شود،  مورد اقوام مختلف در ایران گفته می

در باشد کاه شاخص خااص،     نوع دیگر تهمت به مردم، تهمت شخصی می. مردم است
 .نظر گرفته شود

باعاث  ( و شخصای  تهمت به خداوند و تهمت به مردم، عماومی  )ها  همه این تهمت
خواهاد   دار در ایان روز از خداوناد مای    شود و روزه به وجودآمدن تیرگی و تاریکی می

 .ها، پاك کند قلب او را از تیرگی تهمت

خ سؤال اباوذر  در پاس پیامبر: روایت کرده که فرمود بصیر از امام صادق ابی
غیبت آن اسات کاه    :ای رسول خدا غیبت چیست؟ حضرت فرمودند: غفاری که پرسید

 .ات به آنچه خوش ندارد یاد کنی از برادر دینی
بادان آنچاه    :در او باشد؟ حضرت فرمودند ،شود پس اگر آنچه ذکر می: ابوذر پرسید

کاه یااد     است و هنگامی به تحقیق که غیبت ،اگر در او باشد ،گویی را که در مورد او می
 .کنی از او به آنچه در او نباشد، همانا تهمت است
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اش  که انسان مؤمن به برادر دینای   هنگامی»: روایت شده که فرمود از امام صادق
 4.«شود گونه که نمک در آب حل می همان ؛گردد تهمتی روا دارد، ایمان از قلبش جدا می
هاای تهمات،    لق خدا و خاود، قلاب از تااریکی   در نتیجه پرهیز از اتهام به خدا و خ

 .گردد طاهر و پاك می

 مصادیق حقیقی قلوب طاهر 

  :روند شمار میه مصداق قلب طاهر ب، به نص قرآن کریم اهل بیت
 2.«إِنَمَا ّيُرِّيّدُ اهللَ ّلِيَذْهِبَ عَنْكُمُ اّلرِجْسَ أهْلَ اّلْبَيتِ وَ ّيُطَهِرَكُم تَطْهِيراً»

داللت بر ویژگی این موهبت برای خانادان   و رود کار میه رای حصر بإِنّما معموالً ب

باه   .اشاره به اراده تکوینی خداوند در مورد این خانواده است «یُرید»دارد و  پیامبر

ت ییدات الهی و اعمال پاك خویش چناان هساتند کاه     دلیلبه  تعبیر دیگر اهل بیت
روند و حتی فکار گنااه    به سراي آن نمیکردن،  در عین داشتن قدرت و اختیار برای گناه

کنند و این حالتی است که از درون وجودشان بر اثر آگاهی و مبادی فطری در آنهاا   نمی
ناپااك اسات،    یئبه معنی شا  «رجس» .آنکه اجبار و اکراهی در میان باشد  جوشد، بی می

باه   ا و تطهیار باشد، یا به حکم عقل و شرع و یا همه اینها   خواه ناپاك از نظر طبع آدمی
هاا و   له اذهاب رجس و نفی پلیدیئساختن و در حقیقت ت کیدی است بر مس معنای پاك

باشاند   می حسین حسن و ،فاطمه ،علی ،یعنی پیامبر ؛مراد از اهل بیت، خمسه طیبه
 0.گیرد و البته این طهارت و پاکی بنابر اعتقاد ما شیعیان، کلیه امامان معصوم را در برمی

 رحمت خدا بر اهل ایمان : فقره چهارم

 :اّلمُومِنين ّيا رَحيما بِعِبادِهِ
 . بر اهل ایمان بخشایشگرای خدای 

شود که چرا رحمت را اختصاص به ماؤمنین قارار داده    ال در ذهن تداعی میؤاین س
بارای درك بهتار    ؟اسات   است، در حالی که رحمت خادای متعاال فراگیار و عماومی    

 :الی دو قسم رحمت استبرای خدای تع: موضوع باید گفت
شعور، همه به وسایله   رحمت عام که مؤمن و کافر، نیکوکار و فاجر، باشعور و بی. 4
ه کاه وجاود دارناد، با      وجود آمده و از ابتدای هستی در مسیر وجودشان ماادامی ه آن ب

 .خورند وسیله آن روزی می

                                              
 .5۸۷، ص  ج  ؛یزان الحكمهم.  

 .۸۸ :احزاب. 1

 .131ـ 13۸، ص ۸ ج  ؛تفسیر نمونه. ۸
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دهد کاه   میای است که خداوند آن را تنها به کسانی  رحمت خاص که خود عطیه. 2
مانند حیات طیباه و زنادگی ناورانی در دنیاا و جنات و       ؛دارای ایمان و عبودیت باشند

 4.ای ندارند کفر و جرمشان از آن بهره دللیلرضوان در آخرت که کفار و مجرمین به 
گیارد کاه در    کسی را فارا مای   ،رحمت خاص الهی که ویژه مؤمنان است بنابراینو 

اعت خدا موجبات رضایت او را فراهم کرده و با پرهیز از مسیر زندگی خود، در سایه ط
گناه و معصیت مقام عصمت و عدالت را کسب نموده و دارای روح و جاانی ناورانی و   

 .دها و ظلمت اتهام به خدا و خلق خدا باش پاك از تاریکی

 در چيست؟شرط رسيدن به رحمت الهي  

 .شود رحمت به دو قسم رحمت عام و رحمت خاص تقسیم می
؛ حتای انساان کاافر و گنهکاار نیاز از      گیارد  را دربر میموجودات  ۀرحمت عام هم
نصیب نیست؛ همچون نعمت حیات و زندگی که هام کاافر و هام     رحمت عام الهی بی

 ۀح و شایسات ولی رحمت خاص الهی تنهاا شاامل بنادگان صاال    گیرد؛  را دربر میمؤمن 
یعنی حیاات طیباه و    ؛منظور از رحمت خاص الهی در دنیا .شود حضرت حق تعالی می

 .کردن در صراط مستقیم و در آخرت رسیدن به بهشت و رضوان الهی است زندگی
دهیم که با  اش قسمش می خواهیم و به رحمت واسعه میاز خداوند رحمن و رحیم  

اش ماا را   باودیم؛ نصایبی از رحمات واساعه    هاای خاوبی بارای او ن    وجود این که بنده
هار   ؛نباید از رحمتش نا امید بشاویم  :فرماید برخوردار کند؛ چرا که خودش در قرآن می

  .چند که گناه کار باشیم

هاا را   خدای تعالی را صد رحمت است که یکی از رحمات » :فرماید می پیامبر 
از هماان   ،حم استاطفه و ربر زمین نازل کرد و در میان مخلوقات پخش کرد؛ هرچه ع

خیر انداخت تاا روز رساتاخیز تاا در     یک جزء رحمت است و نود و نه رحمت را به ت
 .«آنجا بندگان را مورد رحمت قرار دهد
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