فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
بهار  1399ـ رمضان  1441ـ شماره اول

راههای پیشگیری از گناه
حجتاالسالم والمسلمین علیخادمی


*

مقدمه

جذا ترین و نافذترین موضوعی که متولیان ادیان میتلف در دنیای امروز برای جیذ میردم بیه
کار میبرند« ،مهربانی و رحمت الهی» است؛ آنگونیه کیه متبسیفانه برخیی ادعیا میکننید کیه
ماجرای جهنم و عذا های اخروی ،خیلی جدی نیست؛ حرفی که بیا متیون اصییل همیه ادییان
میالفت آشکار دارد .به جای این سینان بیمدرک ،باید جلوههای آشکار و پنهان رحمت الهیی
پیس عنیاوین دیگیر
را از متون اصلی دین استیراج کرد .برخی الطاف و مهربانیهای خداوند در ِ
پنهان شده است و باید با دقت و تبمل آنهیا را آشیکار کیرد .یکیی از ایین مهربیانیهیای نهیان،
«راههای متعدد پیشگیری از انجام گناه و معصیت» است که در شکلهای میتلف در اختیار میا
ً
قرار داده شده است .برخی از آنها را خدای متعاط مستقیما انجیام میدهید و برخیی دیگیر را بیا
هدایتهای طبیبانه خود و اولیائش برایمان مهییا مینمایید .در ایین مقالیه بیه برخیی از راههیای
پیشگیری از گناه اشاره میشود.
 .1عصمت عمومی

خداوند متعاط سطحی از عصمت را در نهان بشر قرار داده اسیت؛ بیه گونیهای کیه اگیر تیرییب
نشود ،میتواند او را از ارتکا گناه باز دارد و اگر تقویت شود ،میتواند انسان را تالی ِتلو معصیوم
نماید .نیروی شهوت یا همان خواهشهیای درونیی و همگیانی ،از جملیه مقیدماتی اسیت کیه
رسیدن به کماط ،بر آن استوار است؛ هراکه بهرهمنیدی از عقیل و خیرد تنهیا ،موجیودی فراتیر از
مالئکه و فرشتگان را شکل نمیداد .از این رو ،پروردگار موجودی غیر از مالئکه و حیوانات را بیا
* استاد سطح عالی حوزه علمیه قم.
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ترکیب برترین صفات آن دو ،به نام انسان خل کرد .عقل و شهوت در کنار هیم میتواننید بشیر را
در رسیدن به کماط یاری کنند .آنچه میتواند شهوت را به مانعی خطرناک در این راه تبیدیل کنید،
طغیان و سرکشی آن است .از همین روست که خداوند نیروی «عصمت» را در کنار شهوت قیرار
داده تا به منزله یک ترمز ،در هنگامه انحراف و سقوط عمل کند و مانع از انجام گناه گردد.
معنای عصمت

«عصمت» در لغت به معنای «منع کردن و بازداشتن» است .از همین روست که وقتی شیصیی
أعص ْمتُُ ِالقرب َُة» 1.در اصطالح نیز به معنای «فیی
دهانه مشک آ را با نخ میبندد ،میگوید « َ
الهی برای نگه داشتن همه بشر از گناه و گروه خاصی از بشر (انبیاء و أئمه) از گناه و خطا» اسیت.
«شرم و حیا» به عنوان خمیرمایه عصمت ،هدیه ویژه الهی به انسان است 2.عصیمت را میتیوان
به دو بیش عمومی و خصوصی تقسیم کرد.
عصمت عمومی و خصوصی

این رحمت الهی دارای دو بیش است که میتوان آنها را به عمومی و خصوصیی تقسییم کیرد.
عصمت خصوصی به پیامبران و امامیان دوازدهگانیه و حضیرت صیدیقه طیاهره اختصیا
دارد 3،ولی عصمت عمومی در نهان همه انسانهیا وجیود دارد؛ هیر هنید درجیات آن میتلیف
است .اولیای الهی به سبب نگسستن اصل آن و بیا تقیویتش ،مراحیل بیاالیی از آن را دارا بیوده و
هستند؛ مانند زینب کبری و نیز سلمان فارسی که عالمه مجلسی در توصیف او میگویید
4
«او در درجهای نزدیک به عصمت ،بلکه در خود عصمت قرار دارد».
نیمنگاهی به افراد عادی و یا حتی مجرمان ،این مطلب را تبیید میکند .آنیان نییز همیه گناهیان را
مرتکب نمیشوند .مطاب آمارهای رسمی ،مجرمان حرفهای در مناسبتهایی هون میاه رمضیان
و محرم ،جرم کمتری مرتکب میشوند .نویسنده مفاهیم القرآن که به داشتن تیصیص در علیوم
5
میتلف اسالمی مشهور است ،ضمن تبیید تقسیمبندی فوق ،توضیح مفیدی ارائه کیرده اسیت.
.35 - 34

 .1محمد بن احمد ازهری؛ تهذیب اللغة؛ ج،2
 .2ر.ک مفضل بن عمر؛ توحید مفضل؛ .79
 .3محمدحسن مظفر نجفی؛ دالئل الصدق لنهج الحق ؛ ج،4
حضرات معصومین ذکر کرده است.
 .4محمدباقر مجلسی؛ مرآة العقول؛ ج.80 ،10
 .5ر.ک جعفر سبحانی؛ مفاهیم القرآن؛ ج،5

.49

 ،217هفیت دلییل بیر لیزوم عصیمت مطلی در
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حافظ نیز بر همین اساس ،یک انسان معمولی به نام زلییا را دارای عصمت عمیومی دانسیته کیه
عش به یوسف  ،باعک شد پرده عصمتش دریده شود
آن ُحسن روزافزونكهیوسفداشتدانستم  
من از 



 كهعشقازپردهعصممترمرونآردزلیخمارا 


اهلبیت

در دعاهای میتلف از جمله دعای کمیل ،آمرزش گناهانی را خواسته اند که باعک

ِ ِ
يم؛ خداونیدا،
وبُال َِّتييُ ََ ْه ِتي ُال ِْص َص َُ
از بین رفتن پردههای عصمت میشوند «اللَّه َّمُُا ْغف ْرُل َيُالذُّ ن َ

بیامرز برای من آن گناهانی را که پردههای عصمت را پاره میکنند» .این عبارت افیزون بیر دعیای

کمیل ،در صحیحه یعقو بن شعیب از امام صادق  1،صحیحه علی بن رئیا کیوفی از امیام

کاظم  2و صحیحه سعد بن سعد از امام رضا
مرحوم مالمحسن فی

نیز نقل شده است.

3

کاشانی درباره تقسیمبندی نعمتهای الهی مینویسد

نعمتهای الهی ،یا مادی و یا معنوی است .نعمتهای مادی نیز دو بیش اسیت نعمیت
نفع و نعمت دفع .نعمتهای معنوی هیم بیر دو قسیم مییباشید نعمیت توفیی و نعمیت
عصمت .نعمت عصمت مانند بیزاری از شرک و عصیان.

4

در کتا رحمت واسعه ،مجموعه سینان آیتالله بهجت دربیاره سییدالشیهداء  ،هنیدین
مطلب پیرامون عصمت عمومی آمده است 5.تنظیمکنندگان کتا مذکور ،از مجموعه بیانیات آن
عالم عارف هنین نتیجهگیری کردند
مطاب فرمودههای حضرت آیتالله بهجت  ،عصمت دو مرحله دارد عصمت از خطیئیه
(گناه) و عصمت از خطا (اشتباه) و خطیئه .از ایین نظیر ،انبییای الهیی ،فاطمیه زهیرا
دوازده امام

و

صاحب مرحلیه دوم عصیمت هسیتند؛ یعنیی هیم از گنیاه و هیم از اشیتباه

معصوم هستند ،اما عصمت از گناه ،به انبیا و اوصیا اختصیا

نمیییابید؛ بلکیه بزرگیانی

دیگر همچون جنا زید بن علی و برخی اولیای الهی در عصرهای میتلیف بیودهانید کیه
 .1محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج،5
 .2همان؛ ج،4

.219

.72

 .3محمد بن حسن طوسی؛ تهذیب األحکام؛ ج،3
 .4محسن فی

کاشانی؛ منهاج النجاة؛

.95

.116

 .5ر.ک محمدتقی بهجت؛ رحمت واسعه؛

 183 ،64 ،62و.226
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عصمت از گناه داشتهاند؛ هر هند ممکن اسیت دهیار اشیتباهاتی شیده باشیند .حضیرت
آیتالله بهجت درباره امکان به دست آمدن هنین عصیمتی مییفرمایید «گیواه بیر ایین
مطلب آنکه هر یک از ما ،مکلف به ترک همه معاصی در همه جا و هر زمان تیا آخیر عمیر
هستیم .الزمه قسمی از این مطلب ،عصمت است و در این صورت ،آییا ممکین اسیت کیه
همه مکلف به امری باشند که برای غیر انبیا و اوصیا محاط است؟!».

1

انسانی که قدرت ترک نمودن مباح و مکروه را دارد ،تیوان اجتنیا از حیرام قطعیی و گنیاه را نییز
داراست .شهید اوط در این زمینه مینویسد «صرف کردن زمان در کارهای مباح ،هر هند کیم
باشد ،خسران به حسا میآید؛ زییرا باعیک کیم شیدن ثیوا و پیایین آمیدن درجیات معنیوی
میشود» 2.درباره مال عبدالله شوشتری که معاصر شیخ بهایی و عالمه مجلسی بود ،نقیل
میکنند «در مقام موعظه فرزندش حسنعلی فرمود فرزندم ،از زمانی که اساتیدم اجازه اجتهیاد
3
به من دادند ،کار مباح یا مکروهی انجام ندادم؛ حتی در خوردن ،آشامیدن ،خوابیدن و ازدواج».
نشانههای عصمت
 .1سخت بودن گناه

در منابع روایی ،فراهم نشدن مقدمات گناه به عنوان نوعی از عصمت نام برده شده اسیت؛ ماننید
نابینایی که نمیتواند نگاه هوسآلود به نامحرم داشته باشد یا شرابی که نیست تا بنوشید .هنانکیه
امام علی فرموده است « ِمنُال ِْصصم ِةُ ََصذُّ رُالْمص ِ
اصي؛ 4آسان نبودن انجیام گناهیان ،بیشیی از
ََ
َ ْ َ َ
ِ
ِ
َ
ُعلَي ُ
َُ ْمي َ ِ
ُاه َ
ير َ
عصمت است» .در سینی منسو به حضرت عیسی نیز آمده است «أ ْكث ْ
ا ْل َف ْق ِرُ َف ِإ َّن ُِم َنُُال ِْص ْص َم ِةُ َأ ْن ََُلََُ ْق ِ َر َُعلَُ َُماَُ ِري ؛ 5زیاد حمد الهی بر فقر داشته باش؛ زییرا یکیی از
اسبا عصمت ،این است که قدرت بر انجام هر آنچه اراده میکنی ،نداشته باشی».
ابنمیثم در شرح نهجالبالغه مینویسد «از جمله وسایل عصیمت ،آن اسیت کیه انسیان وقتیی
دسترسی به گناه ندارد ،خود را به ترک گناه عادت دهد تا این حالت برای او به صورت ملکهای در
 .1محمدتقی بهجت؛ رحمت واسعه؛ 62؛ پاورقی.2
 .2محمد بن جماطالدین مکی عاملی؛ القواعد و الفوائد؛ ج.119 ،1
 .3محمدهاشم خراسانی؛ منتخب التواریخ؛ .194
 .4محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهج البالغه؛ حکمت .535 ،345
 .5محمد بن عیسی ابن ابیفراس؛ مجموعه ورام؛ ج،2

.229
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آید».

1

داستان نابینایی ابوبصیر ،صحابی مشهور امیام بیاقر

و معجیزه آن حضیرت در شیفا دادنیش،

میتواند تبیینکننده روایت علوی فوق باشد .ابوبصیر میگوید
روزی به امام باقر
گفتم «رسوطخدا

عرض کردم «شما فرزندان رسوطخدا

هستید؟» .فرمود «بلیه».

وارث تمامی انبیاست؟» .فرمود «بله! تمیام علیوم آنهیا را بیه ارث

برده است» .گفتم «شما تمام علوم رسوطخدا

را به ارث بیردهایید؟» .فرمیود «بلیه!».

سپس فرمود «ای ابابصیر! به من نزدیک شو!» .من به ایشیان نزدییک شیدم ،دسیتش را بیر
صورتم کشی د و من زمین همیوار و کیوه و آسیمان و زمیین را دییدم .آنگیاه بیه مین فرمیود
«دوست داری مثل اآلن که بینا شدی باشی ،در حالی که حسا و کتابت با خدا باشد و ییا
مثل ساب (نابینا) باشی و بهشت به صورت قطعی پاداشت باشید؟» .گفیتم «دوسیت دارم
نیز دستش را بر صورتم کشید

مثل قبل نابینا باشم و بهشت برایم محبو تر است» .امام

و مثل قبل شدم و هیچ هیزی را نمیدیدم.
َ َ
علی بن حکم که از راویان جریان فوق است ،میگوید «این ماجرا را برای ابین ابییعمییر
2

گفتم .پاسخ داد شهادت میدهم که این ماجرا مانند روز روشن ح است».
كممهزورمممردمآزارىنممرارم 
چگونهشكرایننعمتگمزارم  




چند پيام

سین امام علی در نهجالبالغه ،حاوی هند پیام مهم به ما و حاکمان است
 .1فراهم نبودن زمینه گناه ،لطف خفی الهی برای انسان است؛ بنابراین نباید بیه هیر نداشیتنی ،بیا
دید منفی نگریست.
 .2اگر تغییر وضعیت سکونت ،شغل و ...به دور شدن ما از گناه کمک میکنید ،الزم و ضیروری
است.
 .3یکی از آثار و برکات هجرت مسلمانان از مکه به مدینه یا از مکه به حبشه نیز همین بود کیه از
محیط شرک ی که آنها را به گناه مجبور میکیرد ی دور بماننید و خیدا را آزادانیه بنیدگی و عبیادت
3
کنند.
 .1میثم بحرانی؛ شرح نهج البالغه؛ ج ،5

 .2محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج،1
 .3ر.ک نساء .97

.411
.470
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 .4حاکمان جامعه برای دور ماندن مردم از گناه باید کاری کنند که اسبا معصیت از میان آنهیا
برهیده شود و از طری

اقدامات تبمینی و تربیتی ،جامعه را از گناه دور دارند.

رهبر حکیم جمهوری اسالمی در بیانیه گام دوم انقال  ،در توضیح سر فصل اخالق و معنوییت
نوشتند
اخالق و معنویت ،البته با دستور و فرمان به دست نمیآید؛ پس حکومتها نمییتواننید آن
ً
را با قدرت قاهره ایجاد کنند ،اوال خود باید منش و رفتار اخالقی و معنیوی داشیته باشیند و
ً
ثانیا زمینه را برای رواج آن در جامعه فراهم کنند و به نهادهای اجتماعی در این بیاره مییدان
دهند و کمک برسانند .با کانونهای ضد معنوییت و اخیالق ،بیه شییوه معقیوط بسیتیزند و
خالصه اجازه ندهند که جهنمیها ،مردم را با زور و فریب جهنمی کنند.

 .2نعمت والیت

یکی از اصحا امام صادق

که از برخورد غیر شیعیان گالیهمند بود ،به حضرت گفیت «ای

فرزند پیامبر! مردم رفتار خوبی با ما ندارند ،ما را اذیت میکنند و نسبت به ما بغ

و کینیه نشیان

میدهند و با طعنه و مالمت سین میگوینید؛ گوییا میا شییعیان در زمیره مسیلمانان نیسیتیم».
امام

او را دلداری داد و فرمود «آیا به خاطر این اتفاقات ،خدا را سپاس نمیگوییید و شیکر او

محبیت میا خانیدان از قلیب و
را به جا نمیآورید؟! بدانید که شیطان هنگامی که از خارج کیردن
ِ

والیت ما ناامید شد ،شروع به تحریک مردم به حسدورزی و آز ِار
جان شما و از دور کردن شما از
ِ
ِ
شما کرد» .سپس بیه یکیی دیگیر از نشیانههیای عصیمت ،یعنیی پاییداری شییعیان بیر والییت
اُو َه َبُلَك ْمُُ ِم َنُُال ِْص ْص َم ُِة؛ پس خیدا را شیکر
ُع َل َُم َ
اَ َم واُا ِ َه َ
اهلبیت اشاره کرد و فرمود « َف ْ
کنید بر عصمتی که به شما اهدا کرد (و به برکت آن عصیمت ،حمیالت شییطان و رفتیار میردم،
آسیبی به ایمان شما نمیرساند)» .سپس فرمود
هر زمان این سیتیها و دشواریها در نظرتان بزرگ و سنگین آمد ،به رنیجهیا و مشیکالتی
که بر ما و دیگر انبیا و اولییای الهیی وارد شیده اسیت ،بیاندیشیید .شیصیی از پییامبر
پرسییید «سیییتتییرین و سیینگینتییرین امتحانییات و بالهییا در دنیییا بییه هییه کسییانی وارد
میشود؟» .ایشان فرمود «انبیا ،سپس اوصیای ایشان ،سپس ائمه و سپس مؤمنان؛ پس هر
ُ
کس از لحاظ درجه ایمان و مقام قیر الهیی بیاالتر باشید ،بیال و امتحیانش سییتتیر و
سنگینتر خواهد بود» .بدانید که خداوند برای ما و شما عیش و آسیایش نیا و بیه دور از
ِ
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رنج و سیتی را در آخرت برگزیده است (نه در دنیا)؛ همانطور که پیامبر
زندان مؤمن و بهشت کافر است».

1

فرمود «دنیا،

تخریب عصمت

این نعمت الهی به سبب گناهانی که انجام میدهیم ،تضعیف و تیرییب میشیود .در روایتیی از
امام زینالعابدین

به گناهانی که سبب پاره شدن این نعمت بزرگ الهی میشوند ،اشیاره شیده

است
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ينُ
يُماُي ْضيِ ُالََّّيا َ ُم َ
الذُّ نوبُالَّتيََُ ْهت ُالْص َص َمُُش ْربُُال َْخ ْمر َُوُاللَّصبُباُْلق َمار َُوََُ َصاط َ
ِ
اللَّ ْغ ِوُوُال ِْمز ِ ِ
َ ِ
ِ
يب؛ 2نوشییدن مشیروبات مسیت
ُالر ْي ِ ُ
َ َ
اح َُوُذ ْكرُعيوبُالََّّا َُوُم َجال ََسةُأ ْهل َّ
کننده ،بازی کردن با آالت قمار ،خنداندن مردم به وسیله سینان لغو و شوخیهیای نابجیا،

بازگو کردن عیب دیگران و همنشینی با انسانهای گنهکار.
تقویت عصمت

عصمت از گناه این قابلیت را دارد که توسط خودمان تقویت و یا بازسازی و ترمیم شود .برای این
کار ،راههایی وجود دارد
 .1تقوی

امیرمؤمنان

ِ
ِ
يَُ َي ِاَ َ َُوُزُْل َفي ُلَي َ َُب ْصي َ ُ
در بیانی زیبا فرموده است « ِإ َّنُالتَّ ْق َوىُُع ْص َم ٌةُ َل َ ُف َ

َم َم ِاَ ؛ 3به درستی که تقوا سبب عصمت تو در دوران زندگانی و نزدیکیات (به رحمیت الهیی)
بعد از مرگت خواهد شد».
 .2خوشنيتی

ِ ٍ ِ
امام باقر در اینباره فرموده است « ِإ َذ ِ
يمة؛
ينُ َأ ََي ٍ ُا ْكتَ ََّ َفي ُُ ِبال ِْص ْص َُ
اُعل َم ِ
ُاهُ ََ َصالَ َُ ْس َنُنيَّةُم ْ
َ
ُ
هنگامی که خدای متعاط از کسی حسن نیت ببیند ،او را در سایه عصمت خود قرار میدهد».
 .1نعمان بن محمد ابنحیون مغربی؛ دعائم اإلسالم؛ ج،1

.47

 .2محمد بن علی صدوق؛ معانی األخبار؛ ص.271
 .3عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی؛ غرر الحکم و درر الکلم؛ ص.225
 .4حسن بن محمد دیلمی؛ أعالم الدین؛ ص.331
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 .3عبرتآموزی

در حدیثی کوتاه از امام علی

اإلع ِت َبارُي ْث ِمرُال ِْص ْص َمة؛ 1عبرتآموزی (از دیگیران و
آمده است « ْ

اطراف) باعک عصمت میشود».
 .4صبر

در بیشی از نامه بینظیر امیرمؤمنان

به امام مجتبی

آمده است «...التصبرُع َل ُالْم ْكير ِ
وُِ
َّ َ ُّ َ
َ

َي ْص ِصمُُا ْل َقلْب...؛ 2به زحمت انداختن خود در صبر کردن هنگام نامالیمات ،سبب عصیمت قلیب
و روح انسان میگردد».

 .5ذکر کثير ،گریه و سحرخيزی

در حدیثی از رسوطخدا به سه مورد دیگر از عوامل تقویت عصمت اشاره شده است «ثَ ََلثَي ٌةُ
ِ 3
مصصومونُُ ِمنُُ ِإب ِليسُُوُجَّ ِ ِ
ُهُوُالْباكون ُِمنُ َخ ْشي ِة ِ
اكر ِ ِ
ار؛
يِ ُ
ُاه َُوُالْم ْسيتَ ْغ ِفر َ
ودُِالذَّ ِ َ
َ ْ ْ َ َ
َ ِ
ونُ ِب ْاأَ ْْ َ
ون ِ َ َ َ ْ
َْ

ندگان برای خدا؛ گریه کننیدگان از تیرس
سه نفرند که از شر شیطان و لشکرش در امانند ذکر گو ی ِ

خدا ،استغفار کنندگان در سحرها».
 .6دعا

امام سجاد در ضمن  133خواسته خود در دعای عرفه ،به پیشگاه الهیی عیرض مییدارد « َوُ
ار ِم ُوََُفكَّ َِّ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ه ِ ِ
يُع ْنُرك ِ
يُم ْنُ َأ ْْ ِرُال َْص َظياُِ ُِم؛ 4و
وب َُم َِ ِ َ َ
بُُليُُع ْص َم ًةَُ ْ نيَّيُم ْنُ َخ ْش َيت َ َُوََُ ْق َطصَّ َ
َ ْ

به من عصمتی هدیه کن که مرا به ترسیدن از (عذا ) تو نزدیک کنید و از ارتکیا گناهیان جیدا
نماید و از گرفتار شدن به گناهان بزرگ رهایم سازد».
در دعای رسیده از سوی امام زمان

برای خواندن در ماه رجب نیز میخیوانیم « ...و ِ
يم ََّاُ
َ ْ
ُاعص ْ

ِم َنُالذُّ ن ِ
وبُ َخ ْي َرُاُْل ِص َصم...؛ 5خدایا! ما را از گناهان ،معصوم بگردان با بهترین عصمتها».

يُفي ِ ُِمنُالرَم ِ
در روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان نیز اینگونه دعا میکنیم «اللَّهمُ َغ ِّش َِّ ِ
ية َُوُ
َّ
َ َّ ْ َ
 .1عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی؛ غرر الحکم و درر الکلم؛ ص.50
 .2محمدباقر مجلسی؛ بحاراألنوار؛ ج 207 ،74و .227
 .3حسن بن محمد دیلمی؛ إرشاد القلوب؛ ج.196 ،1
 .4امام زینالعابدین ؛ صحیفه سجادیه؛ دعای .226 ،47
 .5محمد بن حسن طوسی؛ مصباح المتهجد؛ ج.804 ،2
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ية ُيياُر َِيمياًُ ِب ِص ِ
يبُالتهم ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ين؛
بياد ُِِالْميذْ ِن ِب َُ
ْارز ْقَّيُفي ُالتَّ ْوف َ
يقُُ َوُالْص ْص َم َة َُو َُط ِّه ْرُ َق ْل ِبيُم ْ
َ
ينُ َغياه ُ ُّ َ َ

1

خداوندا! در این روز مرا با رحمت خود فیرا گییر و توفیی و عصیمت را روزیام کین و دلیم را از
تاریکیهای بدگمانی پاکیزه گردان؛ ای مهرورز به بندگان گناهکار».
در بیشی از مناجات مفصل و زیبایی است که منسیو بیه امیام سیجاد

و بیه نیام مناجیات

ِ
ِ
يطه ِ
ِ
ِ
ينُُ
ياد ِةُ َأ ْن َش َ
يط َه َ
انجیلیه مشهور است ،میخوانیم « َأ ْْ َأل َ ُم َنُالشَّ َه َادةُ َأ ْق َس َ َ َ
اوووُوُم َ
ينُالْص َب َ
اُوُم َ
ال ِْص ْص َم ِةُ َأ ْك َفا َها ...؛ 2از تو عادالنهترین شهادت دادنها و بانشیاطتیرین عبیادتهیا و کیافیتیرین

عصمتها را درخواست میکنم».

 .2جریمه حکيمانه

از دورترین دوران زندگی بشر برای پیشگیری از وقوع جرم ،جریمه و قانونهای کیفری وضع شیده
است .کیفرهای جزایی ،یکی از مهمترین عوامل ایجاد ترس در برابر انجیام جیرم اسیت و نقیش
مهمی در کاهش مفاسد و جرایم دارد .آیین اسالم که تمام مقررات الزم برای انسیان را در بیر دارد
و قوانین آن برای جلب مصلحت و دفع مفسده به نفع بشیر وضیع شیده اسیت ،جزاهیای دقیی ،
عادالنه و مؤثری را مقرر کرده تا از رهگذر آن ،جرمهای بعدی کاهش یابد؛ جرمهایی که ممکین
است توسط فرد مجرم و یا دیگران اتفاق بیفتد .با دقت عاقالنه میتیوان رحمیت الهیی را در ایین
دستورات مشاهده کرد.
اجرای حد الهی ،هم برای مجرم و هم دیگران رحمت است .دیگران با دیدن آن ،از گناه منصیرف
میشوند و مجرم نیز از دو جهت مشموط رحمت خفیه حضرت ح میشود .از سیویی اجیرای
ُ
حد ،سبب تطهیرش میشود .حمران میگوید از امام باقر پرسیدم «کسی که حد رجم بیر او
جاری شده است ،آیا در قیامت نیز دوباره عقا خواهد شد؟» .حضیرت فرمیود « ِإ َّن ِ َ
يرُُ
َ
ُاهُأ ْك َ
ِم ْنُ َذ ِل َُ؛ 3خداوند کریمتر از آن است» .از سوی دیگر باعیک میشیود آن گنیاه و حتیی گناهیان

دیگر در آینده زندگیاش تکرار نشود و بار گناهانش کاهش یابد .امام موسی کیاظم
 .1علی بن موسی ابنطاووس؛ اإلقبال بألعمال الحسنة؛ ج،1
 .2همان ،ج،91

.155

 .3محمدبن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج،2

.443

.410

در تفسییر
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َْ

ْ َ
ض َب ْع َد َم ْو ِتها 1»...فرموده است
آیه «ُ ...ي ْحيِ اْلر

ياُاأَرُ ِ ِ
ُإل َْ َييا ِ ُال َْصي ْ ِل َُوُ
ل َْي َسُي ِْ ِي َيهاُ ِبا ْل َق ْط ِر َُوُل َِك ْنُُ َي ْب َصثُُ ِ ُ
اهُ ِر َج ًاَلُ َفي ِْي َ
ونُال َْص ْ َلُ َفت ِْ َي ْ ْ
ِ
يُاأَر ِ ِ
ِِ َ ِ
ِ
ُص َباًَُا؛ 2منظور این نیسیت کیه خداونید
ُُم َنُا ْل َق ْط ِرُ َأ ْر َبص َ
َإل َق َامةُال َِْ ِّ ُِهُُأ ْن َفعُف ْ ْ
ين َ
زمین را به وسیله باران زنده میکند؛ بلکه مردانی را بر میانگیزد که عدالت را احییا کننید و
ً
زمین با احیای عدالت ،زنده میشود و قطعا اقامه عدط در زمین ،از ههل روز باران نافعتیر
است.

خودجریمهای

نقش جریمه و کیفر در بازداشتن از خطا ،به قدری است که عالمان علم اخالق به صورت جدی
به خودجریمهای سفارش میکنند .در حاالت مرحوم آیتالله العظمیی بروجیردی نقیل شیده
است «زمانی که در بروجرد بودند ،نذر کردند اگر خشم و عصبانیت خود را کنترط نکردنید و بیه
دیگران تندی نمودند ،یک ساط روزه بگیرند .روزی به یکی از شاگردان خود ی به خیاطر اینکیه آن
شاگرد مطالب غیر منطقی و بیارتباط با موضوع درس میگفت ی تندی نمودند .پیس از آن ،ییک
ساط روزه گرفتند تا نذر خود را ادا کنند».

3

 .3بخشودن نيت گناه

مرحله قبل از ارتکا گناه« ،نیت و قصد» آن اسیت .اگیر انسیان خیود را از فکیر کیردن دربیاره
معصیت دور نکند ،کم کم مرتکب آن نیز میشود .داشتن نیت گناه ،نشانه جرأت و جسیارت در
برابر خال متعاط است .مرحوم شیخ انصیاری در ابتیدای کتیا رسقائل و در مبحیک تجیری
(نیت گناه بدون انجام اصلش) ،دو نوع دلیل قرآنی و روایی درباره عقیا داشیتن ییا نداشیتن آن
مطرح میکند دالیلی که بر عقا داللت دارد و دالیلی که گویای عفو الهی نسبت به آن اسیت.
سپس دو شیوه برای جمع کردن میان آن ادله ذکر میکند 4.نکته قابل توجیه ایین اسیت کیه حتیی
مطاب دالیل دسته دوم ،گنهکار استحقاق عقا را پییدا کیرده اسیت ،ولیی فضیل الهیی باعیک
 .1روم .19
 .2محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج،7

.174

 .3خبرگزاری رسمی حوزه؛ «ماجرای یک ساط روزه پشت سر هم آیتالله العظمی بروجردی »؛ .1398/02/21
https://www.hawzahnews.com/news/491803

 .4مرتضی انصاری؛ فرائد األصول؛ ج،1

.48
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آمرزشش شده است .از جمله دالیل مذکور ،این آیه شریفه است
َ

ُ

َُْ
ُ
ُ
«َ ...و ِإ ْن ت ْب ُدوا ما في أنف ِسكُ ْْ

ْ ُ ْ ُ ُ
حاس ْب ُُ ْْ ِب ِه َّالل ُه 1 ...اگر آنچه را در دط دارید ،آشکار سازید یا پنهان ،خداونید شیما را
أو تخفوه ي ِ

بر طب آن محاسبه میکند» .رسوطخدا

ِ ِ
اُعلَي ُ
نیز فرموده است « ِإ َذاُا ْلتَ َق ُالْم ْسل َمانُ ِب َس ْي َف ْي ِه َم َ

مسلمان شمشیر به دست ،با یکدیگر روبیهرو شیوند
ار؛ وقتی دو
َغ ْي ِرََُّّْ ٍةُا ْل َق ِاَل َُوُال َْم ْقتولُُ ِفيُُالََّّ ُِ
ِ

و یکی از آنها دیگری را بکشد ،قاتل و مقتوط به جهنم میروند» .گفته شد «ای رسوطخدا! قاتل
َل؛ 2هون او نیز نیت کشیتن
که معلوم است؛ مقتوط هرا جهنمی میشود؟» .فرمود « ِأَنَّ ُ َأ َر َادُ َقتْ ً ُ

دیگری را داشت».

در دنیای کنونی با کسی که قصد کودتا داشته باشد ،هر هند هنوز کودتا را عملیاتی نکرده باشید،
برخورد تندی میکنند؛ ولی خدای مهربان از نافرمانی و بیحرمتی ما نسبت به خیودش گذشیت
میکند و با اینکه میتواند برای نیت گناه جزایی در نظر بگیرد ،ما را با عفو خودش میورد لطیف و
تشوی قرار میدهد تا شاید از همین گام اوط به عقب برگردیم و مرتکب اصل گناه نشویم.
برجستهترین صفت انبیای الهی در قرآن ،تقواست؛ هنانکه درباره حضرت یحیی

میفرمایید

ِ
ُكانُ ََ ِق ًّيًُا  3و رحمت و محبتی از ناحیه خود بیه او بیشییدیم و پیاکی
َّاُو َُزكا ًة َُو َ
ََُّاناًُم ْنُ َل ن َ
« َو َ
(دط و جان)؛ و او پرهیزگار بود».

مفسران ،تقی بودن این پیامبر الهی را به «دوری او از گناهیان» و نییز «نییت گنیاه نداشیتن» معنیا
نمودهاند؛ 4هرا که باالترین مرتبه تقوا که از آن به ورع تعبیر میشود« ،دوری کردن از نیت و قصید
معصیت» است .امیرمؤمنان علی

ضمن روایتی مفصل که به ذکیر فضیایل پییامبر اعظیم

پرداخته است ،میفرماید
پروردگار متعاط به رسوط خود فرمود هر کار نیکی از امتهای ساب  ،یک حسنه داشیت و
در برابر هر گناهی نیز یک سیئه برایشان نوشته میشد و این از سیتیهیای آنیان محسیو
میشد؛ ولی برای امت تو آن را تغییر دادم و هر کار نیکی از افراد امت تو را ده برابر پاداش و
 .1بقره .284
 .2محمد بن حسن طوسی؛ تهذیب األحکام؛ ج،6

.174

 .3مریم .13
 .4محمد بن محمد رضا قمی مشهدی؛ کنز الدقائ ؛ ج،8

.204
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هر گناهی از آنان را فقط یک سیئه مقرر کردم .در امتهیای گذشیته اگیر کسیی نییت کیار
خیری داشت ،ولی آن را به مرحله عمل نمیرساند ،هیچ حسنهای برایش ثبیت نمییشید و
هنانچه موف به عمل کردن به آن نیت خیر میگشت ،یک حسنه محسیو مییشید؛ ولیی
امت تو اگر نیت خیری داشته باشند ،هنانچیه موفی بیه عمیل کیردن نشیوند ،ییک حسینه
برایشان محسو خواهد شد و در صورت عمل به آن ،ده حسنه برایشان ثبت میشود و این
از سیتیهای امتهای پیشین بود که از امت تو برداشتم .در امیتهیای سیاب اگیر کسیی
نیت گناهی میکرد ،ولی اصل گناه را انجام نمیداد ،ثبت نمیشد و اگر انجام میداد ،ییک
گناه برایش نوشته میشد؛ ولی اگر امت تو قصد گناهی کنند ،ولی آن را انجام ندهنید؛ ییک
حسنه برایشان ثبت میشود .این نیز دستور سیتی برای امتهای پیشین بود که از امت تیو
برداشتم...

1

 .4الگوهای عملی

خداوند حکیم و مهربان ،بشر را به وسیله قرآن و سیینان پییامبر و اهلبییت بیه بهتیرین
شکل هدایت کرده است .در ابتدای سوره کهف ،قرآن را به «قییم بیودن» توصییف کیرده اسیت؛
یعنی این کتا با توجه به محتوای جامعی که دارد ،سرپرستی بشر را به درستی انجام خواهد داد.
روایات معصومین ی که در کتا کافی 16 ،هزار مورد از آنها جمیعآوری شیده اسیت ی بیه
خوبی هدایتگری قرآن را کامل نموده است .با این حاط لطف الهی تا آنجا پیش رفته کیه افیزون
بر این دو گنج گرانبها ،مکملی را نیز در کنار آن دو قرار داده تا سیریعتیر و کامیلتیر بیه مقصیود
برسیم و آن مکمل ،هیزی جز «سیره و سبک زندگی حضرات معصومین » نیست .عصیمت
کامل و ویژهای که در وجود آن دردانههای آفرینش نهادینه شده است ،اعماط بزرگ و کوهکشان
را نقشه راه عملی بشریت قرار داده است.
آیه صادقین ،نمونهای از دستورات قرآنی است که اهلبیت
َ

ُ

ُ

ُ

بهتیرین و کامیلترین مصیداق آن

َّ
َّ
ُ
َ
َّ
ُّ َ َّ َ
ذين َ
قين  2ای کسیانی کیه ایمیان آوردهایید! از
آمنوا اتقوا الل َه َو كونوا َم َع الص ِاد
هستند «يا أيها ال

(میالفت فرمان) خدا بپرهیزید و با صادقان باشید» .فیر رازی ،مفسر شهیر اهلتسنن ،افزون بر
 .1احمد بن علی طبرسی؛ االحتجاج علی اهل اللجاج؛ ج،1
 43و ج،17
 .2توبه .119

.290

221؛ محمد بیاقر مجلسیی؛ بحقار األنقوار؛ ج،10
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اینکه معتقد است «صادقین» باید معصوم باشند؛ بر این باور است کیه ایین آییه بیه عصیر نبیوی
اختصا

ندارد و در هر عصری الزم است «صادق معصوم» وجود داشته باشد تا میردم بتواننید

امر الهی را در همراهی با او عمل نمایند «خداوند مؤمنان را به همراه بودن با صادقین دستور داده
است .بنابراین ،آیه بر این داللت دارد آنهایی که جایزالیطا هستند ،باید به کسی اقتدا کننید کیه
معصوم از خطا باشد تا در پرتو او از خطا مصون بمانند ،و این معنا در هیر زمیانی خواهید بیود و

1
َ
يعُُ
اُم َ
هیچ دلیلی بر اختصا آن به عصر پیامبر نداریم» .امیرالمؤمنین فرموده است «أنَ َ
2
ِ
ِ ِ ِ
رْ ِ
ُعلَ ُال َِْو ِ
يل َُع َملَ ََّيا؛
ُُ َف َم ْنُ َأ َر َاد َناُ َفل َْي ْأخذْ ُ ِب َق ْو ِل ََّ َُ
ولُُ ِ ُِ
اُوُل َْي ْص َم ْ
صُو َُمصيُع ْت َرَ َ
اهُ َ
اي َ
َ
ْ
يُوُْ ْب َط َ

من به همراه عترتم و دو سبطم با رسوطالله

بر حیوض کیوثر اشیراف دارییم .هیر کیس میا را

میخواهد ،باید گفتار ما را بگیرد و به عمل ما عمل کند» .امام صادق
به مفضل ،ضمن دستهبندی شیعیان از نظر محبت به اهلبیت

نیز در حیدیثی خطیا

به سه گروه ،دوستداران واقعی

يالف ِ
را اینگونه معرفی کرده است «و ُِفر َق ٌةُ َأَبو َناُوَُ ِفظواُ َقولََّاُوُ َأ َطاعواُ َأمر َناُوُلَيمُي َخ ِ
واُف ْصلَ ََّياُ
ْ َ َ
َْ َ ْ
َ ْ َ ُّ َ َ
ِ ِ
اُوُنَ ِْن ُِم َّْه ُْم؛ 3و گروهی دیگر ما را دوست دارند و سین ما را حفیظ ،و فرمیان میا را
َفأولَئ َ ُمََّّ َ

پیروی میکنند و با کار ما میالفت نمیکنند .اینان از ما هستند و ما از آنانیم».
 .5محبت اهلبيت

یکی دیگر از تدابیر حکیمانه حضیرت حی بیرای دور کیردن بنیدگانش از معصییت ،قیرار دادن
محبت اهلبیت

به عنیوان تنهیا اجیر رسیالت پییامبر

اسیت .خداونید دربیاره ایین اجیر

میفرماید « َأ ْم َت ْس َئ ُل ُه ْْ َأ ْج ًرا َف ُه ْْ م ْن َم ْغ َرم ُم ْث َق ُل َ
ون  4آییا تیو از آنهیا پاداشیی بیر ادای رسیالت
ِ
ٍ
ُ ْ َ ْ َُ ُ ْ َ َ
ْ
كه
خواستهای که بر دوش آنها سنگینی میکند؟!» .در آیه دیگری میفرماید «قل ال أسكئلُْ َلي ِ
َ
ُ
َّ
َ
أ ْج ًرا ِإال ْال َم َو َّدة ِفي ْالق ْربى  5بگو من از شما پاداشیی نمییطلیبم ،جیز دوسیتی خو یشیاوندانم».

 .1محمد بن عمر فیر رازی؛ التفسیر الکبیر؛ ج ،16
 .2محمد بن علی صدوق؛ الخصال؛ ج،2

.424

 .3حسن بن علی ابنشعبه حرانی؛ تحف العقول؛
 .4ر.ک طور 40؛ قلم .46
 .5شوری .23

.220
.514
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ُ

َ

َ

َ

همچنین فرموده اسیت «ق ْل ما َسأ ْل ُت ُُ ْْ ِم ْن أ ْج ٍر ف ُه َكو َل ُُ ْكْ  1بگیو هیر اجیر و پاداشیی از شیما

خواستم ،برای خودتان است».

در آیه نیستین ،هر گونه اجر و پاداشی را در برابر زحمات پیامبر

منتفی میدانید و آن را یکیی

از نشانههای صداقتش برمیشمرد .آیه دوم که اجر معنوی مودت خاندان پیامبر

را از همگیان

میطلبید ،نشان از آن دارد که در آیه پیشین ،اجر مادی منتفی شده بود ،نه هر اجری .آیه سیوم نییز
حکایتگر اوج رحمت و تالش الهی برای هدایت بشیر اسیت کیه همیان اجیر معنیوی را ضیامن
هدایت انسانها قرار داد؛ یعنی مودت ذیالقربی که به جریان امامت و والیت میانجامد و خیط
نبوت را زنده نگاه میدارد ،میوهای جز استمرار هدایت بشر در پی نیواهد داشیت .هنانکیه امیام
ُوُ َََّج َ ِ
باقر فرموده است «أجرُالْمود ِةُال َِّذيُلَمُ َأْ َألْكمُ َغيرُِ َفهوُلَكيم ُ ََهتي َ ِ
ينُ
ونُ ِبي َُ ْ
ْ َْ
ْ َ َ َّ
يونُم ْ
ْ ْ ْ َْ َ
َعذَ ِ
اب َُي ْو ُُِال ِْق َي َام ُِة؛ 2معنای سین خدا این است مودتی که من از شما غیر از آن را به عنیوان میزد

رسالت نیواستم ،به نفع خود شماست؛ زیرا بیه وسییله آن هیدایت مییشیو ید و از عیذا روز

قیامت نجات پیدا میکنید».
به واقع یکی از مهمترین آثار محبت ،توانیایی فاصیله گیرفتن از گناهیان و روی آوردن بیه بنیدگی
حضرت ح است و معنای این سین پییامبر

ًُعلَي ُُ
بهتیر روشین میگیردد « َأ ْث َبيتك ْمُُ َقي َ ما َ

الصر ِ
اطُ َأ َش ُّ ك ْمَُ ِبا ًُِأَ ْه ِل َُب ْي ِتيُ؛ 3پابرجاترین شما بر صراط ،کسی است که محبتش به اهیلبییت
ِّ َ

من بیشتر باشد» .بنابراین هر هه محبت به اهلبیت پییامبر

بیشیتر باشید ،دوری از نافرمیانی

حضرت ح نیز بیشتر خواهد شید و بیه ایین وسییله ،امیان از لغیزش بیر صیراط روزی محیب
میگردد .درباره این محبت و مودت هند نکته قابل توجه است
 .1مراد از مودت ،دوستی خاصی است که آثار ظاهری مانند معرفت و تبثیرپیذیری از محبیو را
به دنباط دارد؛ زیرا دوست داشتن عادی و معمولی نمیتواند اجر رسالت باشد؛ اجری که خداوند
آن را تعیین نموده و پاداش سیتترین دورانهای نبوت در طوط تاریخ بوده است .در واقع هیدف
ُ
اصلی از تعیین این اجر« ،مرجع قرار گرفتن قربی» برای استمرار هدایت بشر است.
 .1سبب .47
 .2محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج،8

.379

 .3محمد بن علی صدوق؛ فضائل الشیعه؛

.6
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 .2مودت نسبت به اهلبیت

 ،پرتو و مقدمهای برای محبت ورزیدن به محبو اهلبییت

ينُ
َيم َُيك ْ
یعنی پروردگار عالم است .از همین روست که در مناجات شعبانیه میخوانیم « ِإل َِهييُل ْ
ٍ
تُ َأي َق ْظُت َِّ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
يُل َم َِبَّ ِت َُ؛ 1خداونیدا ،بیرایم نیرو ییی نیسیت
يُو ْق ْ َ
ُع ْن َُم ْصص َيت َ ُِإَلُف َ
يَُ ْو ٌلُ َف َأ ْنتَق َلُ ِب َ
ل َ

که خود را به وسیله آن از عرصه نافرمانیات بیرون ببرم ،مگر آنگاه که به محبتت بیدارم سازی».

 .3صفحات تاریخ مملو از جریانهای گوناگونی است که نقش محبت ورزیدن به اولییای الهیی
در ترک گناه را ملموس میکند .ماجرای زهیر بن قین بجلی که در گناه و انحراف غیرق بیود ،تنهیا
ُ
یک نمونه از این موارد است .روز تاسوعا که لشکر ایمان و کفر آماده نبرد شدند ،عیرو بین قییس
َّتُعَّ ناُعثمانياًُفماُل ؛ تو نیزد میا عثمیانی
فرمانده سوارهنظام سپاه ابنسعد ،به زهیر گفت «ك َ
بودی (عثمان را مظلوم و قاتلش را علی میدانستی) ،هرا اینقدر تغییر کردی؟!» .زهیر پاسخ داد
ياُرَُأيتي ُ
َّيُوُ ِإيياُِ َُُفلَُ ِم َُ
الطريقُج َُم َُص َُ
َُ
نُ
لك ُْ
ُوُ ُِ
َل َُ
سُْي ُِ
اهُماُ َُكُتَُْبتُإل ُاُْلُِ َُ
« َُو ِ ُِ
نُ َُوَُلَُُأ ُْر َُُْْلتُُإلَُُْي ُُِ َُرُْو ً
ُاه ...؛ 2به خدا سوگند من (بر خالف تو) نامهای به حسین ننوشیتم و پیکیی بیه
َُذكَُ ُْرتُُِب ُُِ َُرْو َل ِ ُِ
سویش نفرستادم ،اما مسیر راه ما را به هم رسانید .هنگامی که او را دیدم ،به ییاد رسیوطخیدا
افتادم.»...
ِمهرپاكاندرمیانجماننشمان  


دلمرهاالرمهمهمردلخوشمان  3
ِ


 .6توبهپذیری

در توبیه بیرای همیه مجرمیان وجیود دارد ،نقیش
یکی از مهمترین حکمتهایی که در باز بودن ِ
بازدارندگی آن در پیشگیری مجرم نسبت به گناهان آتی اوست .نگاهی به زنیدگانی توبیهکننیدگان
مشهور تاریخ ،گویای تبثیر شگرف توبه در پیشگیری از گناهان است .اگر فضیل بن عیاض موف
نمیشد که توبه کند ،امواط بسیاری به غارت میرفت ،مسافران بسیاری آواره میشدند و دطهیای
بسیاری میشکست .در زندگینامهاش نقل شده است
در شبی که آن دگرگونی عجیب در او پدید آمد ،سرگردان و منقلیب شیده بیود .گیذرش بیه
کاروانسرایی افتاد که کاروانی در آن استراحت میکرد .در گوشهای سر به گریبان ،بر گذشته
 .1علی بن موسی ابنطاووس؛ اقبال االعمال ،ج.298 ،3
 .2احمد بن یحیی بالذری؛ أنساب األشراف؛ ج.184 ،3
 .3جالطالدین محمد مولوی بلیی؛ مثنوی معنوی؛ دفتر اوط ،سایت گنجور.
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar1/sh/34
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آلوده خود افسوس میخورد .کاروانیان درباره سیاعت حرکیت سیین مییگفتنید .یکیی از
کاروانیان میگفت امشب حرکت کنیم .دیگری گفت به صالح نیست که امشیب حرکیت
کنیم ،بگذارید هوا روشن شود؛ زیرا فضیل بر سر راه است و خطر او ،قافله را تهدید میکند
.این سین ،آتشیی در دط فضییل بیر افروخیت و از اینکیه جناییات او ایین هنیین میردم را
مضطر و پریشان ساخته است ،به شدت متبثر شد و بیاختیار از جیا برخاسیت و گفیت
:مردم! بدانید من فضیل بن عیاضم .آسودهخاطر باشید که فضیل دیگر دزدی نمیکند و سیر
راه را بر کاروانیان نمیبندد .او به درگاه خدا بازگشته و از گناه خود ،توبه کرده است.

1

ّتواب در قرآن

در  35آیه ،توبه خداوند به سوی بندگانش مطرح شده است که یازده میورد آن بیا کلمیه «تیوا »
است .نکته قابل تبمل آنکه در بیشتر آن آیات یازدهگانه پس از توا  ،رحیم بودن پروردگار مطیرح
َ َ ْ َ ْ ُ َّ َ َ ْ ُ
كيُ ْْ
شده است؛ مگر در آیه دهم سوره نور که حکیم بودنش را آورده است «و لو ال فضل الل ِه َل
َ َ ْ َ ُ ُ َ َ َّ َّ
الل َه َت َّو ٌ
اب َح ٌ
ُيْ  2و اگر فضل و رحمت خیدا شیامل حیاط شیما نبیود و اینکیه او
و رحمته و أن
توبهپذیر و حکیم است( ،هرگز از شقاوت رهایی نداشتید و همیشیه بیه معصییت و خطیا دهیار
بودید و به خاطر جهالت ،نظام امورتان میتل میگشت)» .شاید بتوان مهمترین پیام قیرار گیرفتن
کلمه حکیم پس از توا را اثر بازدارندگی توبه دانست که خداوند حکیم بیه مقتضیای حکمیت
3
خویش ،راه توبه را به همین جهت باز گذاشته است.
شاید بتوان گفت یکی از حکمتهایی که در نپذیرفتن توبیه محتضیر وجیود دارد 4،همیین نکتیه
است؛ یعنی کسی که در واپسین روزها یا لحظات عمرش توبه میکند ،اثر بازدارنگی بر توبیهاش
بار نمیشود .درباره هرایی حذف جوا «لو» در آیه شریفه ،مفسران گفتهاند «به خاطر عظمیت
5
جوا بود؛ یعنی ظرفیت محدود کلمات نمیتوانست مفهوم واقعی آن جوا را برساند».

ِّ
اوراكهرهسرحركمرمراهنممودى 

گممربورممهمممردكارگ ممهكممارندممودى  


وربورهندودىكهدرفمی
ِ




گشمودى  

 .1ر.ک احمد بن محمد ابنخلکان؛ وفیات األعیان؛ ج،4
 .2نور .10
 .3ر.ک محمد طاهر ابنعاشور؛ التحریر و التنو یر؛ ج،18
 .4ر.ک نساء .18
 .5محمود بن عبدالله آلوسی؛ روح المعانی؛ ج ،9
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 .7بهداشت ذهن

فکر کردن به انجام یک کار ،اثر بسزایی در انجام آن دارد؛ هنانکه امیرالمؤمنین

فرموده اسیت

ِ ِ
ِ
ِ
« ِف ْكركُُ ِفيُُالطَّ ِ
ُع َل ُالْوق ِ
يوِ ُِف َيهيا؛ 1فکیر
وك ُِإلَ ُال َْص َم ِلُ ِب َهاُ َُوف ْكر َكُفيُال َْم ْصص َية َُي ِْ َ
اعة َُي ْ ع َ
َ
وك َ
َ
کردنت درباره طاعت ،تو را به عمل نمودن به آن طاعت ،و فکر کردنت درباره گناه ،تو را به عمیل

نمودن به آن گناه میکشاند».
قرآن کریم ،فکر گناه یا همان وسوسه شیطانهای ِانسی و جنی را ییک حقیقیت و امیری طبیعیی
َّ َّ َ
ذين َّات َق ْ
كوا ِإاا
دانسته است ،ولی عملیاتی نکردن آن را از صفات اهالی تقوا بر شمرده است «إن ال
َ
َ
ٌ
َ َّ ْ
َ َّ ُ ْ
نان َتكذ َّك ُروا فك ِ اا ُ ْكْ ُم ْب ِص ُكرون  2پرهیزگیاران هنگیامی کیه گرفتیار
مسهْ ِ
طائف ِمكن الَّكي ِ
وسوسههای شیطان شوند ،به یاد (خدا و پاداش و کیفر او) میافتند و (در پرتیو ییاد او ،راه حی را
میبینند و) ناگهان بینا میگردند».
نیت گناه دو گونه است :گاهی فقط خطور در قلب است؛ یعنی بیاختییار بیر قلیب انسیان گیذر
میکند و ادامه ندارد .گاهی نیز به عزم و تصمیم جدی بر گناه میرسد .مقصود از مطالیب فیوق،
همین بیش است .امام صادق فرموده است
به حواریون فرمود موسی بن عمران

حضرت عیسی

به شما دستور داد که زنا نکنید،

ولی من به شما امر میکنم که روح خود را به زنا خبر هم ندهید (فکر زنیا نکنیید) ،تیا هیه
رسد به انجام آن؛ زیرا کسی که روح و فکرش را به زنا خبر دهد ،مانند کسیی اسیت کیه در
اطاق رنگینی آتش روشن کند .دود آتش نقشههای رنگین آن اطاق را کثیف میکند؛ گر هه
خانه را نسوزاند.

3

 .8سالمسازی محيط

از راهکارهای پیشگیری از گناه ،سالمسازی محیط پیرامون است .از نظر اسالم ،برخی مکانها و
کارها سبب گرفتار شدن انسان در باتالق گناه میشود .از این رو بایید از آنهیا دوری کیرد و اگیر
برای انسان مهیا شد ،باید با آنها مقابله نمود .برخی از آنها عبارتند از
 .1عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی؛ غررالحکم و دررالکلم؛
 .2اعراف 201؛ ق .16
 .3محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج،5
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الف .دوستان ناباب

در آیات و روایات بسیاری به دوری کردن از دوستان نابا و لزوم داشتن یاران واجد شرایط تبکید
شده است؛ زیرا دوست و رفی  ،در سعادت و شقاوت انسان نقش بسزایی دارد

َّ
الله ُي ُْ َف ُر بها َو ُي ْس َت ْه َز ُأ بها َفك َت ْق ُع ُ
َو َق ْد َن َّز َل ََ َل ْي ُُ ْْ في ْالُ َ ْ
َ ْ ُْ
كدوا
آيات ِ
ِ
تاب أن ِإاا س ِمعتْ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ َ ُ ْ َ َّ َ ُ ُ
َ َ ْ
ُ ْ
َ ْ َّ ُ ْ ً ْ ُ ُ ْ َّ َّ
َ
َ
َ
ُ
ُافرين
ديث غي ِر ِه ِإنُْ ِإاا ِمثلهْ ِإن الله ِ
نافقين و ال ِ
جامع الم ِ
معهْ حتى يخوضوا في ح ٍ
َّ
ً
في َج َهن َْ َجميعا 1و خداوند (این حکم را) در قرآن بر شما نازط کرده که هیر گیاه بشینو ید

افرادی آیات خدا را انکار و استهزا میکنند ،با آنها ننشینید تا به سین دیگیری بپردازنید ،و
گر نه شما هم مثل آنان خواهید بیود .خداونید ،منافقیان و همیه کیافران را در دوزخ جمیع
میکند.

اهمیت این مسبله تا آنجاست که اگر محیط پیرامونی انسان بیه انیدازهای آلیوده باشید کیه امکیان
دینداری و دوری از گناه را از انسان بگیرد ،هجرت و دوری از محل زندگی ،وظیفیهای اسیت کیه
عقل و قرآن بر آن تبکید دارند

َُْ
َّ َّ َ َ َ َّ ُ ُ ْ َ َ ُ
ُ
َ ُُْ
ُ ُ َّ ُ ْ َ ْ َ َ
كعفين ِفكي
فيْ كنت ْْ قكالوا كنكا مستض
ظالمي أنف ِس ِه ْْ قالوا
ِإن الذين توفا ْ الم ِئُة ِ
َْ
َّ
ُ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ ُ َّ
َ ْ
َُ َ ْ ُ
اْل ْ
الله واس َع ًة َف ُت ُ
اءت
ولئك َمكأوا ْْ َج َهكن ُْ َو سك
ض
ر
أ
ن
ُ
ت
ْ
ل
أ
ا
و
قال
ض
ر
ِ
هاجروا فيها فأ ِ
ِ
ِ
ِ
ً
َمصيرا  2کسانی که فرشتگان (قب ارواح) ،روح آنها را گرفتند در حالی که بیه خو یشیتن

ستم کرده بودند ،به آنها گفتند شما در هه حالی بودید؟ (و هرا با اینکه مسیلمان بودیید،
صف کفار جای داشتید؟!) .گفتند ما در سرزمین خود ،تحت فشار و مستضعف بودیم.
در ِ
آنها [فرشتگان] گفتند مگر سرزمین خدا ،پهناور نبود که مهاجرت کنید؟! آنهیا (عیذری

نداشتند و) جایگاهشان دوزخ است و سرانجام بدی دارند.
يوُيَّ ِسييُالْقير َنُوُيِ ِ
امام علی در ضمن خطبه دیباج میفرمایید «م َجالَسيةُُ َأ ْه ِ
ضيرُ
يلُُالل َّْه ِ ْ
ْ َ ْ
َ
الشَّ ْي َطان؛ 3همنشینی با اهل لهو و گناه ،باعک فراموشی قرآن و حاضیر شیدن شییطان میشیود».

مصداق این سین امیرالمؤمنین

را میتوان در زندگی نجاشی شیاعر دانسیت .او کیه یکیی از

شعرایی بود که در جنگ صفین به نفع لشکر ح شعر سروده بود ،در اثر همنشینی با دوست بید
 .1نساء 140؛ انعام .68
 .2نساء .97
 .3حسن بن علی ابنشعبه حرانی؛ تحف العقول؛

.151
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و اثرپذیری از رفی نابا  ،از دین منحرف ،و به گناه بزرگ شرا خواری مبتال شد .وقتی خبیر بیه
امیرالمؤمنین

رسید ،حضرت حد شرعی را که  80ضربه شالق بود و نیز  20ضیربه دیگیر بیه

خاطر حرمتشکنی ماه رمضان بر او جاری کرد .او که تا دیروز عاش و سرسپرده امیام علیی
بود ،به واسطه اثرپذیری از یک دوست بد و در یک تصمیمگیری عجوالنه و نادرست بیه معاو ییه
پناهنده ،و عاقبت به شر شد.

1

ب .خلوت نکردن با نامحرم

امام صادق

در حدیثی به نقل از پیامبر

فرمود «ابلیس نزد حضرت موسی بین عمیران

رفت و به او سفارشهای مهمی کرد و از جمله گفت ای موسی! نه تو با زنی خلوت کن و نه او با
تو خلوت کند؛ زیرا هیچ مرد و زنی با هم خلوت نمیکنند ،مگیر اینکیه مین خیودم همیدم آنیان
2

خواهم شد ،نه یاران من».
فردی به نام «محمد طیار» میگوید
وارد مدینه شدم و به دنباط خانهای میگشتم تا آن را اجاره کنم .به خانهای وارد شیدم کیه دو
اتاق داشت و میان آنها فقط یک در بود .در آن خانه ،زنی تنها زنیدگی مییکیرد .او از مین
پرسید این خانه را اجاره میکنی؟ گفتم میان این دو اتاق فقیط ییک در اسیت و مین هیم
جوانم .زن گفت در را میبندم .من نیز وسایلم را بیه آن خانیه بیردم و از زن خواسیتم در را
ببندد ،اما زن خواست که در باز باشد؛ زیرا از بسته شدن در و تنها ماندن وحشیت داشیت.
من دوباره خواستم که در را ببندد؛ زیرا هم او جوان بود و هم من .زن دوبیاره امتنیاع کیرد و
گفت که در اتاقش میماند و نزد مین نمیآیید .وقتیی وضیعیت را هنیین دییدم ،نیزد امیام
ِ ِ
ُالرجي َلُ
صادق رفتم و از حضرت کسب تکلیف کردم .حضرت فرمود «ََ َِ َّو ُْلُم َّْ ُ َفإ َّن َّ
ٍ
ِ
َ ِ
ان؛ 3از آن خانه بیرون شو؛ زییرا هرگیاه میرد و
انُثَ ِالثه َماُالشَّ ْي َط َُ
يُب ْيتُكَ َ
َوُال َْم ْرأ َةُإ َذاُخل َِّياُف َ
زنی در خانهای خلوت کنند ،سومین نفر شیطان است».

 .1محمد بین مکیرم ابنمنظیور؛ لسقان العقرب؛ ج ،8
نهجالبالغه؛ ج،4

415؛ عبدالحمیید بین هبلاللیه ابیی ابیالحدیید؛ شقرح

.87

 .2محمد بن محمد مفید؛ االمالی؛

.157

 .3محمد بن علی صدوق؛ کتاب من ال یحضره الفقیه؛ ج،3
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ج .کنترل چشم

از دیگر راههای سالمسازی محیط از مقدمات گناه ،کنترط هشم است کیه مییتوانید از گناهیان
1
يار ُُالشَّ يهو ِ
ِ
يمُُص ِ
اتُ َغي ُّ ُْاأَ ْب َصيار؛
ََ
زیادی جلوگیری کند .امام علی فرمیوده اسیت «ن ْص َ َ
هشمپوشی از حرام ،هه عامل خوبی برای برگرداندن انسان از شهوات است».
شاید این سؤاط مطرح شود که علت این همه تبکید بر کنترط هشم هیست؟ مقام معظیم رهبیری
در سینانی حکیمانه ،علت آن را اینگونه تشریح کرده است
اینکه اسالم اینقدر گفته هشمتان را ببندید ،به نامحرم نگاه نکنید ،به زن یک جور گفته و به
جور دیگر گفته ،برای این است که وقتی هشم به یک طرفی رفت ،آن وقت بیشی
مرد یک ِ

سهم آن کسی که همسر شماست ،آن طرف خواهد رفت .حاال هه شما مرد باشید و هیه
از ِ
زن ،فرقی نمیکند .یک قسمت میرود آنجا .وقتیی اینجیا کیم گذاشیتی ،محبیت ضیعیف
خواهد شد .محبت که ضعیف شد ،بنای خانوادگی متزلزط میشود .آن وقت آنچه که بیرای
تو الزم است ،از دستت میرود و آنی که برایت مضر اسیت ،بیه خییاط خیودت بیه دسیت
آوردهای!

2

فرد هشمهران پس از آنکه به خانه بیاز مییگیردد ،مجموعیهای از ویژگییهیای نامحرمیان را در
ذهنش مجسم میکند .سپس در مقام مقایسه آنهیا بیا همسیرش بیر میآیید و بیه او بییرغبیت
ُ
میشود؛ زیرا انس و مصاحبت دائمی بیا همسیر ،زیبیایی و جاذبیه و امتییازاتش را عیادی جلیوه
میدهد و از آنجا که «مرغ همسایه غاز اسیت» ،امتییازات عیادی دیگیران نیزدش هشیمگیرتیر و
مهمتر میشود .خردهگیری از همسر ،سبب دلسرد شدن همسر و کوتاهی در انجام وظایف خیود
میشود .اگر زندگی آنان به جیدایی نیانجامید ،کمتیرین حاصیل آن ایین اسیت کیه همسیرش را
زودرنج و شکننده کرده و رفتارش را تنشآور و بهانهجو میکند.
نمونه این هشمهرانی و عاقبت شوم آن را میتوان در این داستان مشاهده کرد .رسولی محالتی
میگفت
روزی موذنی که سابقه ههل ساط اذان گفتن داشت ،برای گفتن اذان باالی مناره رفت و پس
از اتمام اذان ،نگاهی به خانههای اطراف مسجد کرد .ناگهان هشمش به دختری در یکی از
 .1عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی؛ غررالحکم و دررالکلم؛

.717

 .2بیانات در خطبه عقد؛ .1375/02/12
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21437
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خانهها افتاد که مشغوط شستن سر و بدن خود بود .تا وقتی که دختر در حیاط خانه بیود ،بیا
نگاه او را تعقیب کرد .وقتی دختر به داخل اتاق رفت ،او نیز از باالی مناره پایین آمد و به در
آن خانه رفت و دختر را از پدرش خواستگاری کرد .صاحبخانه کیه او را میشیناخت ،بیا
تعجب گفت ما بر اساس آیین خود نمیتوانیم به مسلمان دختر بدهیم .باید به دیین میا در
آیی .مؤذن که سرتاپا ِی وجودش را شهوت فرا گرفته بود ،برای رسیدن به خواستهاش حاضیر
شد به دین آنان در آید .از این رو ابتدا به آیین آنها وارد شد و سپس بیرای رفیتن بیه حجلیه

عروسی که در طبقه باالی خانه بود ،با عجله از پلهها باال رفت .وقتی بیه پلیه آخیر رسیید،
پایش لغز ید و از همانجا به درون حیاط پرت شد و در َدم جان سپرد و به کیام دط نرسیید و
به حالت کفر از این جهان هشم بربست!

1

 .9اندیشه و یادآوری

از دیگر راهنماییهایی که برای آلوده نشدن به معصییت مطیرح شیده اسیت ،اسیتفاده از نعمیت
بینظیر تفکر و اندیشه برای یادآوری همیشگی است؛ یادآوری نعمتها ،مرگ ،حسا ِ قیامیت و
تبعات گناه .اگیر انسیان از ایین راه خیدادادی بهیره نبیرد و نصییحتگیر خویشیتن نشید ،هییچ
نصیحتگر دیگری نمیتواند او را به سعادت برساند؛ هنانکه امام صادق

ينُ
فرموده است « َم ْ

ُاهُلَ ُِم ْنُنَ ْف ِس ِ َُو ِاعظاًُ َف ِإ َّنُُ َم َو ِاع َظُالََّّا ِ ُل َْنَُ ْغ َِّ َي َُع َّْ َُش ْيئًُا؛ 2کسی که خداوند واعظیی
ل َْم َُي ْج َص ِل ِ
ً
در درونش قرار نداده باشد ،قطعا موعظههای مردم هیچ نفعی برایش نیواهد داشت».
الف .یادآوری نعمتهای الهی

حضرت هود

در موعظیه قیومش ،آنیان را بیه ییادآوری نمعتهیای الهیی سیفارش میکیرد

« َفا ْذكرواُ َل ِ
ُاهُل ََصلَّك ْمَُ ْف ِلِون  3پس نعمتهای خدا را به یاد آوریید تیا رسیتگار شیو ید» .ییاد
َ ِ

نعمتهای الهی ،سبب شکر و سپاس از خداوند میشود .سپاسگزاری مراتبی دارد کیه کمتیرین
مرتبه آن ،به کار نگرفتن نعمتهای الهی در نافرمانی خداوند ُمنعم است؛ هنانکه امیام علیی

 .1سید هاشم رسولی محالتی؛ کیفر گناه؛
 .2محمد بن محمد مفید؛ االمالی؛
 .3اعراف .69
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فرموده است « َأ َقلُماُيلْزمكم ِ ِ
ُهُ َأ ََّلُ ََست ِصيَّواُ ِب َِّص ِم ُُِعلَ ُُمص ِ
اصي ؛ 1کمترین حقی که خداوند بیر
ْ َ
ُّ َ َ َ ْ ِ
َ َ ََ
شما دارد ،این است که به وسیله نعمتهایش او را نافرمانی نکنید».
ب .یادآوری مرگ

یاد مرگ ،از دیگر ابزارهای جلوگیری از انجام معصیت الهی اسیت؛ هنانکیه امییرمؤمنیان در
ضمن نامه خود به محمد بن ابیبکر و مردم مصر ،نوشت «مرگ را بسیار یاد کنید و میرگ ،بیرای
اندرزگو یی کافی است .رسوطخدا فراوان یاران خود را به یادآوری مرگ سیفارش میینمیود و
میفرمود بسیار یاد مرگ کنید؛ هرا کیه ییاد میرگ ،شیکننده لیذتهیا و فاصیلهای مییان شیما و
2
شهوتهاست».
حسن صیقل میگویید از امیام صیادق پرسییدم میردم از پییامبر رواییت مییکننید کیه
اندیشیدن یک ساعت ،بهتر از عبادت یک شب است .امیام صیادق فرمیود آری ،پییامبر
يرُ
هنین فرمود .گفتم این هه اندیشهای است و هگونیه بایید فکیر کیرد؟ حضیرت فرمیود « َيم ُّ
وكُوُ َأينُبان ِ
ِ ِ
َ
ِ ِ ِ ِ ِ
ين؛ 3هنگامی کیه انسیان
َُلُ ََتَ َكل َِّم َُ
وك َُماُ َل ِ َ ُ
بال َْخر َبة َُوُبال َّ ارُ َف َيتَ َفكَّرُ َف َيقولُأ ْي َن َُْاكَّ َ ْ َ َ
از کنار خرابهای میگذرد ،بگوید آنها کیه در تیو سیکونت داشیتند ،کجاینید؟ آنهیا کیه تیو را
ساختند ،کجایند؟ هرا سین نمیگو یی؟».
ج .یادآوری قيامت

موالی متقیان
فرموده است

در عهدنامه مالک اشتر ،یاد معاد و قیامت را راه فرو بردن خشم معرفیی کیرده و

خشم و شدت و غضب و سرکشی و قدرت و تیزی زبانت را در اختیار بگیر و از تمیام ایین
امور به وسیله باز داشتن خود از شتا در انتقام و تبخیر انداختن حمله ،خود را حفیظ کین
تا اینکه خشمت آرام شود و عنان اختیارت را به دست گیری ،و هرگز حاکم بیر نفیس خیود
نیواهی شد تا اینکه بسیار به یاد معاد و بازگشت به سوی خداوند بیفتی.
 .1محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهجالبالغه؛ تصحیح صبحی صالح؛

 ،533حکمت 330و نیز ر.ک خطبه

 198و حکمت.290
 .2محمد بن محمد مفید؛ االمالی؛
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 .3محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج،2
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شاید این سؤاط مطرح شود که آیا زیاد یاد مرگ و قیامت بودن ،سبب تلخکامی و افسیردگی آدمیی
ً
نمیشود؟ واقعیت آن است که این مسبله کامال بالعکس است .همه انسیانهیا در زنیدگی خیود
گرفتار مشکل یا مشکالتی هستند 1.این مشکالت باعک تلیی زندگی آنها میشود ،اما اگر ییاد
تقویت ایمان بیه پاییان آن مشیکالت و
مرگ و قیامت یکی از صفات همیشگیشان باشد ،باعک
ِ
جبران الهی در قیامت خواهد شد و شادمانی را برایش به ارمغان میآورد.
باور به پاداش و کیفر اعماط و اعتقاد به اینکه هیچ کدام از نیکیهیا و بیدیهیا نیابود نمییشیود،
میتواند عامل بازدارنده از گناهان باشد .حتی گمان به وجود معاد نییز موجیب مییشیود انسیان
جانب احتیاط را رعایت ،و از گناهان دوری کند .فردی که به معاد ایمان دارد ،معتقد اسیت تمیام
کارها در روز قیامت محاسبه میشود و به حسا ریز و درشت اعمالش رسیدگی خواهید شید و
جزای آنها را خواهد دید .بنابراین مراقب رفتار خود خواهد بود.
د .یادآوری پيامد اعمال

یکی دیگر از عواملی که میتواند در پیشگیری از گناه مؤثر باشد ،به ییاد آوردن زودگیذری لیذت
ينُ
گناه و باقی ماندن تبعات آن است؛ هنانکه امام علی فرموده است «ل َْوُل َْم َُي َّْ َ ِ
ُع ْ
ُاهُْ ْب َِانَ َ
َم َِ ِار ِم ِ ُل ََو َج َبُ َأ ْن َُي ْجتَ َِّ َب َهاُال َْص ِاقلُ؛ 2اگر خدای سبحان از گناهان نهی هم نمیکرد ،بر انسان عاقل
الزم بود که از آنها دوری کند».
واژه عاقل در این روایت ،به این معناست که بهره بردن از نعمت تعقل و اندیشه ،سبب دورانیدیش
و عاقبتنگر شدن انسان میشود؛ به طوری که هنگام آماده شدن زمینه گناه ،به آثیار و پیامیدهای
منفی زیادی که یک گناه دارد ،توجه میکند و میفهمد که ایین همیه پیامید ،ارزش هنید لحظیه
شیرینی زودگذر را ندارد .بنابراین اندیشیدن درباره حسابرسی کردار ،نقش مهمیی در بازدارنیدگی
َ
ِ َ
اْيبواُ
از گناه دارد .از همین روست که رسوطخدا فرموده است « ََاْبواُأ ْنف َسك ْمُ َق ْبي َلُأ ْنَُ َِ َ
ُزنوهاُ َقبلُ َأ ْنَُوزنواُوََُجهز ِ
واُلل َْصر ِ
ُُُ ْاأَ ْك َب ُِر؛ 3پیش از آنکه به حسا شما برسیند ،خودتیان
َو ِ َ ْ َ
َ َ َ َّ
ْ
به حسا خو یش برسید و پیش از آنکه مورد سنجش قرار گیرید ،خو یشتن را بسینجید و خیود را
َ

َ ْ

ْ ْ

 .1در آیه  4سوره بلد فرموده اسیت « َلق ْد خ َلق َنا اْلن َ
سان فكي َك َبكد؛ میا انسیان را در رنیج آفرییدیم (و زنیدگی او پیر از
ِ

اُم ِليئَ ٌةُ ِبال َْم َصا ِ ِب َُط ِار َق ٌةُ ِبالْ َف َجيا ِعِ َُوُالََّّ َوا ِيب؛ دنییا
رنجهاست)» .همچنین در صفحه  113کتا غررالحکم میخوانیم «ال ُّ نْيَ َ
ُپر از مصیبتهاست و میهمانی است که همراه با دردها و حادثهها نزد میزبان میآید».

 .2عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی؛ غررالحکم و دررالکلم؛
 .3علی بن موسی ابنطاووس؛ محاسبة النفس؛ .13
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برای بزرگترین امتحان آماده سازید».

1

بیغقهرافك رهانمررررمرورمر 

اسممتخوانوممموىماهمموراننگممر  





مرحوم آیت الله شیخ محمدکاظم شیرازی میگوید
همراه عالم بزرگ ،مرحوم میرزا ابراهیم محالتی شیرازی از نجف تا شیراز بودم .شیبهیا
که اتیراق مییکیردیم ،ایشیان در ییک هیادر خصوصیی تنهیا میینشسیت و کسیی را هیم
نمیپذیرفت و تا یک ساعت در تاریکی میماند .علت را از ایشان سؤاط کردم ،فرمیود «در
شیراز به شما میگویم» .وقتی که بیه شییراز رسییدیم ،فرمیود «روزی ییک سیاعت بیرای
محاسبه اعماط روزم اختصا

دادهام تا اگر کار بدی کردهام ،جبرانش کنم و اگر کار خوبی

انجام دادم ،به خاطر توفیقی که خداوند به من داده ،او را شکر کنم».

2

هـ .جهانگردی

قرآن حکیم به صورت مکرر ،همگان را به جهانگردی و عبرتآمیوزی از پیشیینیان دعیوت کیرده
است؛ هنانکه در آیه  46سوره حج فرموده است «آیا آنان در زمین سیر نکردند تا دطهایی داشیته
باشند که حقیقت را با آن درک کنند؛ یا گوشهای شنوایی که با آن (ندای حی را) بشینوند؟! هیرا
3
که هشمهای ظاهر نابینا نمیشود؛ بلکه دطهایی که در سینههاست ،کور میگردد».
ُ
ِ
اُْل ََفُ ََ َفكُّرًُا؛ 4اندیشیه کیردن
امیرمؤمنان در کالمی کوتاه ولی پر معنا فرموده است « َك َف ُب َم َ
در آنچه گذشته است( ،برای سعادت انسان) کافی است».
استخوانوپشم آنگرگمانعیمان  
ِ
عاقلازسرر هراینهستیورماد  




مرگیریمراىمهمان  5
ر گریروپ
ِ


6

چونش یرانجامفرعونانوعماد 


امام علی در نامه خود به امام حسن که در واقع «رساله سعادت» است ،فرموده است
فرزندم ،اخبار پیشینیان را بر قلبت عرضه کن و آنچه را بر سرشان آمده ،به یادش آور .در شهرهای
 .1جالطالدین محمد مولوی بلیی؛ مثنوی معنوی؛ دفتر ششم ،سایت گنجور.
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar6/sh64/

 .2سید عبدالحسین دستغیب؛ داستانهای شگفت؛ .14
 .3در  12آیه دیگر نیز به جهانگردی ،با هدف عبرتآموزی امر شده است.
 .4محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج،2

.275

ِ .5مهان بزرگان.
 .6جالطالدین محمد مولوی بلیی؛ مثنوی معنوی؛ دفتر اوط ،سایت گنجور.
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar1/sh145/
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آنان و در میان آثارشان سفر کن و نگاه کن در آنچه انجام دادند و اینکه از کجا منتقیل شیدند و در
کجا فرود آمدند و منزط کردند .اگر این کار را انجام دادی ،در میییابی کیه آنیان از کنیار دوسیتان
خود رفتند و به دیار غربت وارد شدند و گو یی تو هم به اندک زمانی هیون یکیی از آنیان خیواهی
1
شد.
 .10پرهيز از مقدمه گناه

شیعیان دوازدهامامی و معتزلیان از اهلتسنن ،معتقدنید کیه همیه احکیام الهیی دارای مصیلحت
آشکار یا پنهان هستند .برخیی دسیتورات الهیی ،مقدمیهای بیرای دسیتوری بیزرگتیر و مهیمتیر
میباشند؛ برای مثاط وضو گرفتن دارای مصلحت است ،ولیی خیود مقدمیهای بیرای مصیلحتی
بزرگتر یعنی نماز است .در حوزه نهیها و هشدارها نیز برخی رفتارها ،از آن جهیت کیه موجیب
ارتکا گناه میشود ،مورد نهی و هشدار الهی قرار میگیرند؛ برای مثاط با توجه به خطرات ناشی
از زبان ،کمگویی و پرهیز از سینان غیر ضروری به عنوان یکیی از طیرق پیشیگیری از خطیرات
زبان ،مورد توصیه أ کید قرار گرفته است .از این رو عیدهای از بزرگیان ،نیسیتین گیام در تهیذیب
نفس را مسبله «کنترط زبان» میدانند .در روایات اسالمی از دروغ شوخی نیز نهیی شیده اسیت؛
ِ
ُالص ِغ َير ُِم َّْ َُوُا ْلكَ ِب َيرُ
هر هند گناه نمیباشد .امام سجاد به فرزندانش میفرمود «اََّقواُا ْلكَذ َ
ب َّ
ِفيُك ِّل ُِج ُوُهز ٍلُ َف ِإ َّنُُالرجلُُ ِإ َذاُكَذَ بُُ ِفيُُ ِ
ىُعلَ ُا ْل َك ِبير؛ 2از دروغ بپرهیزید ،خیواه
َّ َ
ٍّ َ َ ْ
ُاجتَ َر َ
الصغ ِير ْ
َ
َّ

کوهک باشد و خواه بزرگ ،جدی باشد و یا شوخی؛ زیرا دروغ کوهک ،انسان را دلیر میکند کیه

از دروغ بزرگ نترسد».
رعایت حجا کامل ،مقدمهای بیرای بیه هیم نییوردن نظیام خیانوادههیا ،پیشیگیری از روابیط
نامشروع ،جلوگیری از ازدیاد طالق و ...است .حساسییت بسییار بزرگیان دینیی نسیبت بیه ایین
موضوع ،به سبب تبعات و پیامدهای خانمانسیوز آن اسیت .کارشناسیان معتقدنید بیدحجیابی،
بهخصو

در افراد و خانوادههای مذهبی ،نوعی بدبینی را در میان همسیران ایجیاد مییکنید کیه

اختالفبرانگیز است .بنا بر بعضی مطالعات ،نابسامانیهای خانوادگی در ردییف نیسیت علیل
طالق قرار دارد .این نابسامانیها میتواند در مسائل بین فردی همسران ریشه داشته باشد .برخیی
 .1محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهجالبالغه؛ تصحیح صبحی صالح؛
 .2محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج،2
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کارشناسان نیز بدحجابی را علت  10تا  15درصد طالقها دانستهاند 1.بیر اسیاس بررسییهیای
انجام شده 49 ،درصد طالقها بیه علیت بیدحجابی و رعاییت نکیردن مسیائل عفیاف اسیت.

بدحجابی ،سبب شکسته شدن حریم روابط زن و مرد در اجتماع و گسیترش افکیار انحرافیی در
جامعه میشود و در نتیجه ،آمار طالق و فحشا افزایش مییابد.

2

خلوتگریزی

همانگونه که برخی گناهان به صورت گروهی و همراهی با رفی نابا امکانپذیر است ،برخیی
دیگر از گناهان نیز در تنهایی افراد اتفاق میافتد 3.بنابراین باید اوقات تنهایی و فراقت را با کارهای
عبادی ،هنری ،ورزشی و ُ ...پر کرد و از لذتهیای حیالط بیه عنیوان جیایگزین اسیتفاده نمیود.
اجرایی شدن این مسبله افزون بر تالش فردی ،به خانوادهها و حاکمیت نیز مرتبط است.
 .2نماز

عبادت بندگان ،هیچ سودی برای ساحت پروردگار غنی و قادر ندارد و همیه آثیارش متوجیه بنیده
میشود .یکی از مهمترین آثاری که در همه عبادتها وجود دارد ،پیشگیری از وقوع گنیاه اسیت؛
هنانکه خداوند میفرماید
ُ

ُّ َ َّ ُ ْ ُ ُ َ َّ ُ ْ َّ
َ َ َ ُ ْ َ َّ َ
ْ َ ْ
كبل ُُ ْْ َل َع َّل ُُ ْ
كْ
«يا ايها الناس اَبدوا ربُْ ال ِذى خلقُْ و ال ِذين ِمكن ق ِ

َت َّتق َ
ون  4ای مردم! پروردگار خود را پرستش کنید؛ آن کس که شما و کسیانی را کیه پییش از شیما

بودند آفرید ،تا پرهیزگار شو ید» .همچنین درباره اثر بازدارندگی روزه از گناه میفرماید
ُ

َ

ُ

َ
«يكا أ ُّي َهكا

َّ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ ُ ِّ ُ َ ُ َ َ َ َّ َ
ذين ِم ْن ق ْكب ِل ُُ ْْ َل َع َّل ُُ ْكْ َت َّتقكون  5ای کسیانی کیه
الذين آمنوا ك ِتب َليُْ الصيام كما ك ِتب َلى ال

ایمان آوردهاید! روزه بر شما واجب شده؛ هنانکه بر کسانی که قبیل از شیما بودنید واجیب شید؛
شاید پرهیزگار شوید».
از آنجا که نماز نقشی ویژه و بسیار زیاد در پیشگیری از گناه دارد ،به صراحت آن را مایه پیشگیری
 .1خبرگزاری جوان آنالین؛ «بدحجابی به طالق دامن میزند»؛  29مرداد .1389
https://www.javanonline.ir/fa/news/407202

 .2همان.
 .3ر.ک نساء .108
 .4بقره .21
 .5بقره .183
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َ
َْ
َّ َ
ْ
َّ َ َ ْ
َّكاء َو ْال ُمن َُكر...؛ 1و
از نافرمانیها معرفی نموده است « َو أ ِق ِْ الص ة ِإ َّن الص ة تنهى ََ ِن الف ْح
ِ
نماز را برپا دار که نماز (انسان را) از زشتیها و گناه باز میدارد» .اهمیت این مسبله تیا آنجاسیت

فرموده است «منُلَمََُّه ُص ََلَ ُع ِنُا ْل َفِ َشا ِ ُوُالْمَّكَ ِرُلَيمُييزدد ُِمين ِ
ُاه ُِإ ََّلُ
َ ْ
ْ َ َْْ َ ِ
ْ
َ
َ ْ ْ ََْ َ

که رسوطخدا

ب ْص ًُا؛ 2کسی که نمازش او را از فحشا و منکر باز ندارد ،هیچ بهرهای از نماز ،جز دوری از خدا بیه
دست نیاورده است».

جوشممم وافزونم ز
ممیزردرزكممما

عصمت ازفرشاوم كمردرصمال


 



3



منبر نماز

آیتالله العظمی اراکی درباره دامادشان مرحوم آیتالله العظمی سید محمدتقی خوانسیاری
گفته بود
روزی علما و مبلغان و وعاظ را گرد آورد و گفت «خدا یک نعمت بزرگی به شما داده و آن،
نعمت طالقت لسان و فصاحت کالم است و این را خدا به شما داده است که میتوانید این
منبرها را تحو یل مردم دهید .خو است یک منبر را میصو

نماز کنیید؛ هیون نمیاز در

انظار مردم خفیف شده و مردم با نظر کوهکی به آن نگاه میکنند .با این قدرتی که خیدا بیه
شما داده است ،می توانید این اهمیت نماز را بیه میردم بفمهانیید و آن را درنظرشیان بیزرگ
کنید».

4

چگونگی بازدارنگی نماز

درباره هگونگی این اثر نماز ،تحلیلهای متعددی مطیرح شیده اسیت کیه برخیی از آنهیا بییان
5
میشود
 .1بازدارندگی محدود

بازدارندگی نماز از گناه ،معلوط رعایت احکام صحت و قبولی آن است؛ یعنیی نمیازگزار بایید بیه
 .1عنکبوت .45
 .2محمدباقر مجلسی؛ بحاراألنوار؛ ج،79

.198

 .3جالطالدین محمد مولوی بلیی؛ مثنوی معنوی؛ دفتر ششم ،سایت گنجور.
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar6/sh/102

 .4علی صدرایی خویی؛ آیتالله اراکی ،یک قرن وارستگی؛
 .5ر.ک محمدباقر مجلسی؛ بحاراألنوار؛ ج،79

.197

.64
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خاطر صحت نمازش ،دستوراتی را مانند غصبی نبودن مکان و لباس ،طهارت بدن و  ...رعاییت
کند .این تحلیل مردود است؛ زیرا این اثر ،عادی و معمولی است؛ در حالی که آیه در صدد بییان
اثری خا

و ویژه است.

 .2بازدارندگی تشریعی

بنا بر برخی روایات ،نماز انسان را به صورت تشریعی از فحشا و منکر نهی مییکنید و انسیان در
اطاعت کردن یا نکردن ،مییر است .رسوطخدا

ِ
ِ
يَل َةُ
ُالص َ
ُص ََل َةُل َم ْنُل َْمُيطعِ َّ
فرموده است « ََل َ

ُالص ََل ِةُ َأ ْنََُ َّْ َه َُع ِنُا ْل َف ِْ َشا ِ َُوُالْم َّْكَر؛ 1کسی که از فرمان نماز اطاعیت نکنید ،نمیازش
َو َُط َ
اعة َّ
نماز نیست و اطاعت از فرمان نماز ،آن است که از فحشا و منکر دوری کند».

شاید بتوان نماز را به انسانی تشیبیه کیرد کیه دیگیری را از فحشیا و منکیرات نهیی مییکنید ،امیا
ً
همانگونه که الزمه نهی این نیست که شنونده حتما گفته نهیکننده را عملیاتی کند؛ در نمیاز نییز
هنین است و اینگونه نیست که نمازگزار (به صورت تکوینی) از گناهان دور شیود؛ زییرا انسیانی
که بر خالف دستورات خداوند عمل میکند ،نماز نیز نمیتواند بازدارنده او از گناهان باشد.
 .3بازدارندگی تکوینی و طبيعی

برخی تحلیلگران معتقدند نماز ،نمازگزار را هر هند در آینده به واسطه تقویت ملکه ایمان ،از گناه
باز میدارد .در روایتی آمده است جوانی از انصار با رسوطخدا نماز مییخوانید ،ولیی اهیل
ِ
ُص ََلََ ََُ َّْ َهاِ َُي ْوميًُا؛ بیاخخره روزی نمیازش او را از
فحشا نیز بود .پیامبر درباره او فرمود «إ َّن َ
ً
2
ارتکا فواحش نهی میکند» .اتفاقا هنین شد و هیزی نگذشت که او توبه کرد.
عالمه طباطبایی مینویسد

ً
از آنجا که نماز مشتمل بر ذکر خداست و این ذکر ،اوال ایمان به وحدانیت خیدای تعیالی و
رسالت و جزای روز قیامت را به نمازگزار تلقین میکند و به او میگوید که خدای خود را با

اخال ِ در عبادت میاطب قرار بده و از او درخواست کن که تو را به سوی صراط مستقیم
ً
هدایت کرده و از ضاللت و غضبش دور نماید .ثانیا او را وادار میکنید کیه بیا روح و بیدن
خود متوجه ساحت عظمت و کبریایی خدا شده ،پروردگار خود را با حمد و ثنا و تسیبیح و
تکبیر یاد آورد و در آخر ،بر خود و هممسلکان خود و بر همه بندگان صالح سیالم بفرسیتد.

 .1همان،
 .2همان.

.198
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افزون بر این ،او را وادار میکند به اینکه از حدث  -که نوعی آلیودگی روحیی اسیت  -و از
خبک یعنی آلودگی بدن و لباس ،خود را پاک کنید و نییز از اینکیه لبیاس و مکیان نمیازش
غصبی باشد ،بپرهیزد .پس اگر انسان مدتی کوتاه بر نماز خود پایداری کند و در انجام آن تا
حدی نیت صادق داشته باشد ،ملکه پرهییز از فحشیا و منکیر در او پییدا خواهید شید؛ بیه
ً
ً
طوری که اگر فرضا انسان یک نفر را موکل بر خود کند که دائما ناظر بر احوالش باشید و او
ً
را آنهنان تربیت کند که این ملکه در او پیدا شود و به زیور اد عبودیت آراسته شود ،قطعا
تربیت او مؤثرتر از تربیت نماز نیست و به بیش از آنچه که نماز او را دستور میدهد ،دستور
نیواهد داد و به بیش از آن مقدار که نماز به ریاضت وادارش میکند ،وادار نیواهد کرد.

1

شاید این سؤاط مطرح شود که با توجه بیه تصیریح قیرآن بیه نقیش وییژه نمیاز در بازدارنیدگی از
گناهان ،هرا شاهد گناه برخی از نمازگزاران هستیم؟ 2هند احتماط در پاسخ به این پرسش مطیرح
است
الف .بطالن نماز

ادا نکردن نماز صحیح با شرایط الزم ،میتواند یکی از دالیل این مسبله باشد؛ برای مثیاط وضیو،
ایط نماز صحیح
تیمم ،غسل و یا بیشهای دیگری مانند قرائت ،رکوع و سجود و دیگر اجزا و شر ِ
نباشد .هر گاه نمازی از اصل باطل باشد ،توقع اثرگیذاری کامیل از آن نیامعقوط خواهید بیود .در
روایتی منسو به امام صادق آمده است که فرمود «ممکن است شیصی شصت و یا هفتاد
سالش باشد ،ولی نمازش مورد قبوط خداوند نباشد» .راوی پرسید «هگونه میشود کیه نمیازش
مقبوط واقع نمیشود؟» .حضرت فرمود «زیرا خداوند دستور داده است در وضیو پاهیا را مسیح
3
کند ،ولی به جای مسح ،پاها را میشوید».
ب .قبول نشدن نماز

ممکن است نمازی دارای شرایط ظاهری باشد ،ولی مقبوط درگاه الهی نباشد .بنابراین اگر نمیازی
مقبوط واقع نشده است ،نباید توقع داشت اثرگذاری کامل داشته باشید .امیام صیادق فرمیوده
است «م ْنُ َأ ََ َّ َ
ُع ِ
َ ِ
ينُا ْل َف ِْ َشيا ِ ُ َوُ
ُص َ
ُص ََلَ ُ َأ ُُْل َْمَُ ْق َب ْلُ َفل َْي َّْظ ْرُ َه ْ
يَلَ َ
يل َُمََّ َصتْي َ
بُأ ْن َُي ْصل ََمُأُقبل َْت َ
َ
 .1سید محمد حسین طباطبایی؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ج،16
 .2ر.ک همان،

.134

 .3محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج،3

.31
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اُمََّ َص ْت ُق ِبل َْت ُِم َّْ ُ؛ 1هر کس دوست دارد بداند نمازش قبوط شیده ییا نیه ،ببینید آییا
الْم َّْكَ ِرُ َف ِب َق ْ ِر َُ
ُم َ
نمازش او را از گناه و زشتی باز داشته یا خیر؟ پس به هر قیدر کیه نمیازش او را از گنیاه بازداشیته
است ،مقبوط واقع شده است».
هرایی قبوط نشدن نماز ،مبحک مستقلی است که بیش از بیست عامل میتلف برایش ذکر شیده
است؛ از جمله امام صادق فرموده است
به خدا سوگند ممکن است پنجاه ساط بر انسان بگیذرد و خداونید ییک نمیاز از او نپیذیرد و هیه
هیزی سیتتر از این است .سوگند به خدا ،شما از همسایگان و یاران خود کسی را میشناسیید
که اگر برای یکی از شما نماز بیواند ،به سبب سبک شمردنش ،آن را نیواهید پذیرفت .خداونید
نیز جز هیز خو و شایسته را قبوط نمیکند .هگونه ممکن است هییزی را کیه خفییف شیمرده
2
شده است ،بپذیرد؟!
ج .بیروح بودن نماز

برخی افراد نماز را میخوانند ،نه اینکیه آن را اقامیه کننید .لفیظ «صیال » در قیرآن ،بیا واژههیایی
همچون «یقیمون» و «أقیموا» آمده است که به معنای «بر پا داشتن نمیاز» اسیت .مسیلمانی کیه
نماز را بر پا میدارد ،نماز در تمام زندگی او دیدنی است؛ هنانکه پییامبر فرمیوده اسیت « ِإ َّنُ

الْصب ُلَيصلِّيُالص ََل َة ََُلُي ْكتبُلَ ُْ ُْهاُو ََُلُع ْشرهاُو ُِإنَّماُي ْكتيب ُِللْصبي ِ ُِمينُُص َ ِ ِ
ياُع َقي َلُُ
َ َ َ َ
َ
ْ َ َ
يَلَ ُُ َم َ
َّ
ْ َ
َْ
ََْ َ
ِم َّْ َها؛ 3ممکن است انسانی نماز بگزارد ،ولیی ییک ششیم و بلکیه ییک دهیم آن را هیم بیرای او

ننو یسند؛ زیرا آن مقدار از نماز را برای انسان مینویسند که از روی توجیه و تعقیل خوانیده شیده
باشد».

د .وجود مانع

بازدارندگی از گناه ،اثر طبیعی و اقتضایی نماز است ،نه اثیر قهیری و حتمیی؛ یعنیی اگیر میانع و
مزاحمی در بین نباشد ،نماز اثر خود را میگذارد و نمیازگزار را از فحشیا بیاز مییدارد .حیاط اگیر
مانعی جلوی اثر آن را بگیرد ،دیگر اثر نمیکند .در واقع نماز و موانع ،مانند دو کفه تیرازو هسیتند
که هر گاه کفه یاد خدا سنگینتر شد ،نمازگزار گناه نمیکند؛ اما هنگامی که کفیه موانیع سینگینی
 .1فضل بن حسن طبرسی؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن؛ ج،8
 .2محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج،3

.447

.269

 .3محمد بن زینالدین ابن ابیجمهور؛ عوالی اللئالی؛ ج،1

.325
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کند ،نمازگزار از حقیقت یاد خدا غافل ،و مرتکب معصیت میشود.
 .11یاد خدا

در آیه  45سوره عنکبوت ،افزون بر اینکه نماز به عنوان یک بازدارنیده مهیم از گنیاه معرفیی شیده
است؛ به یاد خدا نیز اشاره شده است .مفسران پیرامون یاد خدا نظرهای گوناگونی مطیرح کردنید.
بر پایه حدیثی منسو به امام صادق  ،یاد خدا بر خیالف نمیاز ،بیه وقیت و شیرایط خاصیی
ندارد و و در نگاه داشتن انسان از فحشا و منکر ،بزرگتر از نماز است و نقشیی بیشیتر

اختصا

دارد .امام صادق درباره «وُل َِذ ْكر ِ
ُاهُ َأ ْك َبرُ» فرمود «مراد ،یادآوری خدا به هنگام روبهرو شدن
َ
ِ
1
با حالط یا حرام الهی است».

رسوطخدا

نیز فرموده است

ً
خداوند سبحان فرمود هر گاه بدانم که بندهام غالبا به من مشغوط و در حاط یاد و ذکیر مین

است ،او را به مناجات با خود متمایل میینمیایم .وقتیی بنیدهام هنیین شید ،اگیر بیواهید
خطایی مرتکب شود ،مانعش میشوم .به درستی که آنان دوستان واقعی مین هسیتند .آنیان
دلیران واقعی هستند .آنان کسانی هستند که هر گاه بیواهم زمین را هالک نمیایم و عقیا
کنم ،به خاطر آنها هال کت و عقوبت را از مردم بر میدارم.

2

نشانه ذکر

فلسفه ذکر و یاد خدا ،دور کردن انسان از گناه است؛ هنانکه رسوطخدا

فرموده است

ِ
ِ
ِ
ُاهُُ َف َق ْ ُ َذكَر ِ ِ
ييُ
َم ْنُ َأ َط َ
ُص ََلَ َُوُص َيام َُوَُ ََل َوَ َُو َُم ْن َ
ُاه َُوُإ ْنُ َقل َّْت َ
ُع َص ِ َ
َ َ
اِ ِ َ
ُاهُ َف َق ْ ُنَس َ
اهُو ُِإ ْنُكَُثرتُص ََلَ ُو ِ
ُص َيام َُو َُِ ََل َوَ ُِللْق ْر ُِن؛ 3کسی که خدا را اطاعت کنید ،خیدا را
َ
َِ َ
َ ْ َ
به یاد داشته است؛ اگر هه نماز و روزه و قرآن خواندنش اندک باشد و آن کیس کیه خیدا را
نافرمانی کند ،خدا را فراموش کرده است؛ اگر هه نماز و روزه و قرآن خواندنش زیاد باشد.

اگر هه باید توجه داشت که یاد خدا ،در حقیقت اولین و مهمترین مواردی است که در پیشیگیری
از گناه مؤثر است.
 .1محمد بن مسعود عیاشی؛ تفسیر عیاشی؛ ج،2
 .2احمد بن محمد ابنفهد حلی؛ عدة الداعی؛
 .3محمد بن علی صدوق؛ معانی األخبار؛
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ازدواج یک دزد

در زمان رسوطخدا  ،در شهر مدینه مردی با ههیرهای آراسیته و ظیاهری پیاک و پیاکیزه بیود؛
بهگونهای که گو یی در میان اهل ایمان ،انسانی نیبه و برجسته است .او در بعضی از شبهیا ،بیه
دور از هشم مردمان به دزدی میرفت .شبی برای دزدی از دیوار خانهای باال رفت و اثاث زییادی
را در میان خانه دید و زن جوانی که در خانه تنهاست .با خودش گفت مرا امشب دو خوشیحالی
است ،یکی بردن این همه اثاث قیمتی ،یکی هم درآو ییتن با این زن! در این حاط و هیوا بیود کیه
ناگهان برقی غیبی به دلش زد و با خود فکر کرد مگر بعد از این همه گناه و معصییت و خیالف و
خطا به کام مرگ دهار نمیشود؟ مگر بعد از مرگ خداوند او را مؤاخذه نمیکنید؟ آییا در آن روز
از حکومت و عذا و عقا ح راه گریزی هست؟ پس از اندیشه و تبمل ،بیه سییتی پشییمان
شد و با دست خالی به خانه برگشت .وقتی که صیبح شید ،بیه محضیر پییامبر آمید .ناگهیان
مشاهده کرد صاحبخانه شب گذشته ،یعنی آن زن جوان به محضیر پییامبر شیرفیا شید و
گفت «زنی بدون شوهر هستم و ثروت زیادی در اختیار من است .قصد داشتم شوهر نکنم ،امیا
شب گذشته به نظرم آمد دزدی به خانهام آمده است؛ اگر هه هیزی نبرده ،ولی میرا در وحشیت و
ترس انداخته است .جرأت اینکه به تنهایی در آن خانه زندگی کنم ،برایم نمانده است .اگر صالح
میدانید شوهری برای من انتیا کنید» .حضرت به آن دزد اشاره کرد و به زن فرمود «اگر مییل
داری تو را هم اکنون به عقد او در آورم» .زن گفت «از جانب من میانعی نیسیت» .حضیرت آن
زن را برای آن شیص عقد بست .وقتی زن و شوهر به خانه رفتنید ،شیوهر گفیت «آن دزد ،مین
بودم و اگر دست به دزدی زده بودم و با تو هند لحظه به سر میبردم ،هم مرتکب گناه میالی شیده
بودم و هم آلوده به معصیت شهوانی؛ و بدون شک بیش از یک شب به وصاط تو نمیرسییدم ،آن
هم از طری حرام؛ ولی هون به یاد خدا افتادم و گنیاه نکیردم ،خداونید هنیین مقیدر فرمیود کیه
1
امشب از در منزط وارد گردم و تا آخر عمر با تو زندگی خوشی داشته باشم».
راهب و زن پاکدامن

در روایتی از امام سجاد

آمده است

مردی با خانواده خود به سفر دریایی رفت ،اما کشتی شکست و فقط آن زن نجیات یافیت.
زن بر تیته پارهای ،خود را به جزیره ای رساند .در آن جزیره ،راهزنی بود که از هیچ گنیاهی
 .1حسین انصاریان؛ عبرتآموز؛

.97
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باک نداشت .وقتی راهزن زن را دید ،پرسید «انسان هستی یا جین؟» .زن گفیت «انسیان
هستم» .راهزن که قصد نزدیکی با آن زن را کرده بود ،وقتی او را پریشان دید ،پرسید «هیرا
پریشان و نگرانی؟» .زن گفت «از او میترسم» و با دسیت خیود بیه آسیمان اشیاره کیرد.
راهزن گفت «آیا تا به حاط هنین کاری کردهای؟» .زن گفت «به عزت خدا سیوگند ،نیه».
خداترسی زن گفت «تو که تا کنیون هنیین کیاری نکیردهای ،ایینگونیه
راهزن تحت تبثیر
ِ

میترسی؛ به خدا سوگند که من به پریشاناحوالی و ترس ،سزاوارترم» .سیپس برخاسیت و
به سوی خانوادهاش بازگشت؛ در حالی که به توبه و اصالح خود فکر میکرد .در راه راهبیی
را دید .راهب به او گفت «از خداوند بیواه که برایمان ابری بفرستد» .جیوان گفیت «مین
کار خوبی نزد خدا ندارم که جرأت درخواست هیزی از او داشیته باشیم!» .راهیب گفیت
«پس من دعا میکنم ،تو آمین بگو» .طیولی نکشیید کیه ابیری آمید و بیر سیر آنهیا سیایه
انداخت .مدتی را زیر سایه ابر راه رفتند تا به دو راهی رسیدند و جوان به راهی و راهیب بیه
راهی دیگر رفت .ابر با جوان همراه شد .راهب رو به جوان کرد و گفت «تو از من بهتیری؛
برای اینکه دعای تو اجابت شد ،ولی دعای من اجابت نشد .ماجراییت هیسیت؟» .جیوان
ماجرای خود با آن زن پاکدامن و خداترس را برایش بازگو کرد .راهب گفت «هون ترس از
خدا همه وجودت را فرا گرفت ،گناهیان گذشیتهات آمرزییده شیده اسیت .اکنیون مواظیب
کارهای آینده خود باش».

1

فهرست منابع

 .1ابن أبیالحدید ،عبدالحمید بن هبلالله؛ شقرح نهقجالبالغقه؛ هیا اوط ،قیم مکتبیل آیلاللیه
المرعشی النجفی1404 ،ق.
 .2ابن أبیجمهور ،محمد بین زیینالیدین؛ عقوالی اللئقالی؛ هیا اوط ،قیم دار سیدالشیهداء،
1405ق.
 .3ابن أبیفراس ،مسعود بن عیسی؛ تنبیقه الخقوا ر و نزهقة النقوالر المعقروف بمجموعقة ورام؛
ها اوط ،قم مکتبه فقیه1410 ،ق.
 .4ابن فهد حلی ،احمد بن محمد؛ عدة الداعی؛ ها اوط[ ،بییجیا] دار الکتیا اسسیالمی،
1407ق.
 .1محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج،2
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،

 .5ابنحیون مغربی ،نعمان بن محمد؛ دعائم اإلسالم؛ هیا دوم ،قیم مؤسسیه آطالبییت
1385ق.
 .6ابنخلکان ،احمد بن محمد؛ وفیات األعیان؛ ها اوط ،قم شریف رضی1364 ،ش.
 .7ابنشعبه حرانی ،حسن بن علی؛ تحف العقول؛ ها دوم ،قم جامعه مدرسین1404 ،ق.
 .8ابنطاووس ،علیی بین موسیی؛ اقبقال االعمقال؛ هیا دوم ،تهیران دار الکتیب االسیالمیه،
1409ق.
 .9یییییییی ،یییییییییییییییی؛ محاسبة النفس؛ ها ههارم ،تهران مرتضوی1376 ،ش.
 .10ابینعاشییور ،محمید طییاهر؛ التحریقر و التنققویر؛ هیا اوط ،بیییروت مؤسسیل التییاریخ العربییی،
1420ق.
 .11ابنمشهدی ،محمد بن جعفر؛ المزار الکبیر؛ ها اوط ،قم جامعه مدرسین1419 ،ق.
 .12ابنمنظور ،محمد بن مکرم؛ لسان العرب؛ ها سوم ،بیروت دار الفکر1414 ،ق.
 .13ازهری ،محمد بن احمد؛ تهقذیب اللغقة؛ هیا اوط ،بییروت دار احییاء التیراث العربیی،
1421ق.
 .14امام زینالعابدین  ،علی بن حسین؛ صحیفه سجادیه؛ قم الهادی1376 ،ش.
 .15انصاری ،مرتضی؛ فرائد األصول؛ ها نهم ،قم مجمع الفکر1428 ،ق.
 .16انصاریان ،حسین؛ عبرتآموز؛ ها دوم ،قم دار العرفان1385 ،ش.
 .17انصاریان ،محمد تقی؛ مرجع متقین؛ ها اوط ،قم انتشارات انصاریان1394 ،ش.
 .18آلوسی ،محمود بن عبدالله؛ روح المعانی؛ ها اوط ،بیروت دار الکتب العلمیل1415 ،ق.
 .19بحرانی ،میثم بن علی؛ شرح نهج البالغه؛ ها دوم[ ،بیجا] دفتر نشر کتا 1404 ،ق.
 .20بالذری ،احمد بن یحیی؛ أنساب األشراف؛ ها اوط ،بیروت دار الفکر1417 ،ق.
 .21بهجت ،محمد تقی؛ رحمت واسعه؛ ها ششیم ،قیم مؤسسیه فرهنگیی هنیری البهجیل،
1395ش.
 .22تمیمی ِآمدی ،عبدالواحد بن محمد؛ غررالحکم و دررالکلقم؛ هیا دوم ،قیم دار الکتیا
اسسالمی1410 ،ق.
 .23خراسانی ،محمد هاشم؛ منتخب التواریخ؛ تهران کتابفروشی علمی[ ،بیتا].
 .24دستغیب ،سید عبدالحسین؛ داستانهای شگفت؛ ها سوم ،تهران صبا1362 ،ش.
 .25دیلمی ،حسن بن محمد؛ ارشاد القلوب؛ ها اوط ،قم شریف رضی1412 ،ق.
 .26ییییییی ،ییییییییییییییییی؛ أعقالم القدین فقی صقفات المق منین؛ هیا اوط ،قیم مؤسسیل
آطالبیت 1408 ،ق.
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 .27رسولی محالتی ،سید هاشم؛ کیفر گناه؛ ها بیست و سوم ،قم دفتر تبلیغات1388 ،ش.
 .28سبحانی ،جعفر؛ مفاهیم القرآن؛ ها ههارم ،قم مؤسسل اسمام الصادق 1421 ،ق.
 .29شریف الرضی ،محمد بن حسین؛ نهجالبالغه؛ تصحیح صیبحی صیالح؛ هیا اوط ،قیم
هجرت1414 ،ق.
 .30صدوق ،محمد بن علی؛ الخصال؛ ها اوط ،قم جامعه مدرسین1362 ،ش.
 .31ییییییی ،ییییییییییییییی؛ فضائل الشیعه؛ ها اوط ،تهران اعلمی[ ،بیتا].
 .32ییییییی ،ییییییییییییییی؛ کتاب مقن ال یحضقره الفقیقه؛ هیا دوم ،قیم جامعیه مدرسیین،
1413ق.
 .33ییییییی ،ییییییییییییییی؛ معانی األخبار؛ ها اوط ،قم جامعه مدرسین1403 ،ق.
 .34طباطبایی ،سید محمد حسین؛ المیزان فقی تفسقیر الققرآن؛ هیا اوط ،بییروت دار إحییاء
التراث العربی1427 ،ق.
 .35طبرسی ،احمد بن علی؛ اإلحتجاج علی أهل اللجاج؛ هیا اوط ،مشیهد نشیر مرتضیی،
1403ق.
 .36طبرسی ،فضل بن حسن؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن؛ ها سوم ،تهران ناصیر خسیرو،
1372ش.
 .37طوسی ،محمد بن حسن؛ تهذیب األحکام؛ ها ههیارم ،تهیران دار الکتیب اسسیالمیل،
1407ق.
 .38ییییییی ،ییییییییییییییییی؛ مصباح المتهجد و سالح المتعبد؛ هیا اوط ،بییروت مؤسسیل
فقه الشیعل1411 ،ق.
 .39عیاشی ،محمد بن مسعود؛ تفسیر العیاشی؛ ها اوط ،تهران المطبعل العلمیل1380 ،ق.
 .40فیر رازی ،محمد بن عمر؛ التفسیر الکبیر؛ ها سوم ،بیروت دار إحییاء التیراث العربیی،
1420ق.
 .41فی کاشانی ،محسن؛ منهاج النجاة؛ ها اوط ،قم المرکز العالمی للدراسات االسالمیل،
1411ق.
 .42قمی مشهدی ،محمید بین محمدرضیا؛ کنقز القدقائ ؛ هیا اوط ،تهیران وزارت ارشیاد،
1368ش.
 .43کلینی ،محمد بن یعقو ؛ الکافی؛ تصحیح علی اکبیر غفیاری و محمید آخونیدی؛ هیا
ههارم ،تهران دار الکتب اسسالمیل1407 ،ق.
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 .44مجلسی ،محمدباقر؛ بحاراألنوار؛ ها دوم ،بیروت دار إحیاء التراث العربی1403 ،ق.
 .45ییییییییی ،یییییییییی؛ مرآة العقول؛ ها دوم ،تهران دار الکتب اسسالمیل1404 ،ق.
 .46مظفییر نجفییی ،محمیید حسیین؛ دالئققل الصققدق لققنهج الح ق ؛ هییا اوط ،قییم موسسییل
آطالبیت 1422 ،ق.
 .47مفضل بن عمر؛ توحید مفضل؛ ها سوم ،قم داوری[ ،بیتا].
 .48مفید ،محمد بن محمد؛ األمالی؛ ها اوط ،قم کنگره شیخ مفید1413 ،ق.
 .49مکی عاملی ،محمد بن جماطالدین؛ القواعد و الفوائد؛ ها اوط ،قیم کتابفروشیی مفیید،
[بیتا].
سایتها

 .1خبرگزاری جوان آنالین؛ «بدحجابی به طالق دامین میزنید»؛  29میرداد  ،1389کید خبیر
.407202
 .2خبرگ یزاری رسییمی حییوزه؛ «مییاجرای یییک سییاط روزه پشییت سییر هییم آیتاللییه العظمییی
بروجردی »؛  ،1398/02/21کد خبر .491803
 .3دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتالله العظمی خامنهای.
 .4سایت گنجور ،مثنوی معنوی؛ اشعار جالطالدین محمد مولوی بلیی.

